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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი 

 

                                                                                           25 თებერვალი,   2016 წელი 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ მისამართი: 

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 10:00  

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი 

(თავმჯდომარე), ზურაბ როსტიაშვილი, გიორგი თევზაძე, როინ მიგრიაული, ბონდო 

ალასანია, დავით ასათიანი, დათუნა მოდებაძე, ირაკლი ყანდაშვილი  

 

დღის წესრიგი: 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება (განმცხადებლები: ავთანდილ 

ქურხულიშვილი, ანი ნოზაძე, რობერტ გრიგალაშვილი, მარიამი 

აჩელაშვილი, ბექა პაპიძე, ოთარ ხუციშვილი, დავითი ომსარაშვილი, ნინო 

გაზდელიანი, ირაკლი ჭელიძე, ნინო ღვედაშვილი, გვანცა ბრეგვაძე, სოფიკო 

თუშიშვილი, კახა კოჩივარი, ლონდა თურქოშვილი, იორდანე 

კაჭკაჭიშვილი, ბექა ჯავახიშვილი, ჯემალ კოპალიანი, ნინო ნოზაძე, სალომე 

ედიშერაშვილი, დიმიტრი კარუნა, ლიანა კვანტალიანი, ნინო წიკლაური); 
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2. ხელახალი გაწევრიანება (განმცხადებლები: ნატო ვარაზანაშვილი,სერგო  

ხურციძე, ალექსანდრე ბოჭორიშვილი, შორენა ბაცანაძე, თინათინ დვალი, 

მაყვალა გაბიტაშვილი, მადონა მილდიანი, გოჩა პარუნაშვილი, გიორგი 

გადალია, ინგა ბერიკაშვილი, ცირა ჯავახიშვილი, ელენე ტყეშელიაძე,  ნატო 

თოგოშვილი, გიორგი მაღრაძე, ვალერიან დავითაია); 

 

 

3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ 

განცხადებების განხილვა:  ჯუმბერ მილორავა, ნინო ბოლქვაძე, ხათუნა 

აფხაიძე, ლაშა გათენაშვილი, თამარ ერგემლიძე, გოგა კუპრეიშვილი, ლაშა 

კობერიძე,ხათუნა კოპალიანი,    2016 წლის  საწევრო დავალიანების მქონე 

პირები:  ანჟელი ხუროძე, სოფიო ჩირგაძე, გიორგი დიასამიძე, თინათინ 

ყოლბაია, ნატო დავითაძე, გრიგოლ გრძელიძე, ალექსანდრე თორია, ნათია 

შიოშვილი, ნუნუ ნემსიწვერიძე, ნინო ონიანი, პაატა ნოზაძე, თამარ 

სალბიშვილი, ირმა ფიდაშვილი; 

 

 

4. ინდივიდუალური განცხადებების განხილვა 2016 წლის საწევრო 

გადასახადისგან გათავისუფლების მოთხოვნით: თამარა იასეშვილი, 

ნიკოლოზ  ზაქარაია, ნატალია ცირეკიძე, ნოდარ ჯანუაშვილი, იზა წულაია, 

ლაშა კვაჭაძე; 

 

5. რომან მალაყმაძის განცხადების შესახებ მსჯელობა; 

 

6. ანრი სინაურიძის განცხადების განხილვა 2016 წლის ადვოკატთა 

საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ; 

 

7. თეა მეგრელიშვილის   განცხადების განხილვა 2016 წლის ადვოკატთა 

საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ; 

 

8. ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტის დებულებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ საკითხი; 
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9. ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის თარიღების 

დამტკიცება (2016 წლის 2-3 ივნისი - სამოქალაქო სამართლის 

სპეციალიზაცია; 9-10 ივნისი - სისხლის სამართლის და საერთო 

სპეციალიზაცია)  

 

10. სხვადასხვა  

 

 

პირველი საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის 

შესაბამისად, დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  

განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: ავთანდილ ქურხულიშვილი, ანი ნოზაძე, 

რობერტ გრიგალაშვილი, მარიამი აჩელაშვილი, ბექა პაპიძე, ოთარ ხუციშვილი, დავითი 

ომსარაშვილი, ნინო გაზდელიანი, ირაკლი ჭელიძე, ნინო ღვედაშვილი, გვანცა 

ბრეგვაძე, სოფიკო თუშიშვილი, კახა კოჩივარი, ლონდა თურქოშვილი, იორდანე 

კაჭკაჭიშვილი, ბექა ჯავახიშვილი, ჯემალ კოპალიანი, ნინო ნოზაძე, სალომე 

ედიშერაშვილი, დიმიტრი კარუნა, ლიანა კვანტალიანი, ნინო წიკლაური. 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212  მუხლის,   მე-4 

პუნქტის თანახმად,   ანი ნოზაძეს და რობერტ გრიგალაშვილს  შეუჩერდეთ ასოციაციის 

წევრობა.  

 

მეორე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:   საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის 

თანახმად, დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი 

განცხადებები:ნატო ვარაზანაშვილი,სერგო  ხურციძე, ალექსანდრე ბოჭორიშვილი, 

შორენა ბაცანაძე, თინათინ დვალი, მაყვალა გაბიტაშვილი, მადონა მილდიანი, გოჩა 

პარუნაშვილი, გიორგი გადალია, ინგა ბერიკაშვილი, ცირა ჯავახიშვილი, ელენე 

ტყეშელიაძე,  ნატო თოგოშვილი, გიორგი მაღრაძე, ვალერიან დავითაია.  

 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212  მუხლის,   მე-4 

პუნქტის თანახმად,   ვალერიან დავითაიას   შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა.  
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მესამე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ჯუმბერ მილორავას, ნინო 

ბოლქვაძის, ხათუნა აფხაიძის, ლაშა გათენაშვილის, თამარ ერგემლიძის, გოგა 

კუპრეიშვილის, ლაშა კობერიძის,ხათუნა კოპალიანის   განცხადებები  წევრობის 

შეჩერების შესახებ. 

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე 

პირების: ანჟელი ხუროძის, სოფიო ჩირგაძის, გიორგი დიასამიძის, თინათინ ყოლბაიას, 

ნატო დავითაძის, გრიგოლ გრძელიძის, ალექსანდრე თორიას, ნათია შიოშვილის, ნუნუ 

ნემსიწვერიძის, ნინო ონიანის, პაატა ნოზაძის, თამარ სალბიშვილის, ირმა ფიდაშვილის 

განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. აღნიშნულ პირებს წერილობით ეცნობოთ 

ინფორმაცია მათ მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და   2012 წლის 30 მაისის 

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ. 

 

 

მეოთხე სკითხი: 

 

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს თამარა იასეშვილის, ნიკოლოზ  ზაქარაიას, 

ნატალია ცირეკიძის, ნოდარ ჯანუაშვილის, იზა წულაიას, ლაშა კვაჭაძის   განცხადებები   

და ერთჯერადად გაუქმდეს აღნიშნული პირების მიმართ 2016 წლის საწევრო 

გადასახადის გადახდის ვალდებულება.  

 

 

მეხუთე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს რომან მალაყმაძის განცხადება ასოციაციაში 

გაწევრიანების შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს  მიღებული  

გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების წესის   შესახებ.  
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მეექვსე საკითხი: 

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ანრი სინაურიძის განცხადება 2016 წლის 

ადვოკატთა საგაზაფხულო  საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ; განცხადების ავტორს ეცნობოს 

გადაწყვეტილების თაობაზე. 

 

მეშვიდე საკითხი:  

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს თეა მეგრელიშვილის  განცხადება 2016 წლის  

ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ; განცხადების ავტორს ეცნობოს 

გადაწყვეტილების თაობაზე. 

 

მერვე  საკითხი:  

გადაწყვეტილება: დატკიცებულ იქნას ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის 

კომიტეტის დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტი წარმოდგენილი სახით. 

 

მეცხრე საკითხი: 

 

 

გადაწყვეტილება: ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდის თარიღებად 

დამტკიცდეს 2016 წლის 2-3 ივნისი (სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია); 9-10 

ივნისი- სისხლის სამართლის და საერთო სპეციალიზაცია. 
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გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 
მე-12 კმ) მისი გაცნობიდან 1 თვის ვადაში.  

 

 

 

ზაზა ხატიაშვილი 

 საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 

 

 


