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

                            საერთო კრების ოქმი #7  

                                                                           8 დეკემბერი, 2013 წელი                                                 

 

 

კრების ჩატარების ადგილი: 

თბილისი, მელიქიშვილის ქ #1. 

თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზი 

 

დღის წესრიგი: 

         

10:00-14:00    წევრთა რეგისტრაცია 

12:00-12:15    კრების გახსნა  

12:15-12:30    ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევა  

12:30-12:40   საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის  ანგარიში                           

                      აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 2013 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ  

                                    ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი  

12:40-13:00 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის ანგარიში   

                    2013 წელს  გაწეული საქმიანობის შესახებ   

                        ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ეკატერინე გასიტაშვილი 

13:00-13:20  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს   

            ანგარიში 2013 წელს  გაწეული საქმიანობის შესახებ   

                               ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი,  სასწავლო ცენტრის 

                                                          საგანმანათლებლო საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად კორძაძე  

13:20-13:50 თავმჯდომარეობის კანდიდატების მიერ საარჩევნო პროგრამის წარდგენა 
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14:00- 20:00 ასოციაციის თავმჯდომარის, აღმასრულებელი საბჭოს წევრების, ეთიკის კომისიის 

წევრების და სარევიზიო კომისიის წევრების არჩევნები 

20:00-22:30  ხმების დათვლა   

22:30-23:00  არჩევნების შედეგების გამოცხადება 

23:00   კრების დახურვა          

რეგისტრაცია დაიწყო 10:00 საათზე და კრების გახსნის  დროს 12:00 საათზე რეგისტრირებულ 

ადვოკატთა რაოდენობამ  შეადგინა 1502 ადვოკატი, ხოლო 14:00 საათისთვის რეგისტრაციის 

დასრულების შემდეგ, რეგისტრირებულ ადვოკატთა რაოდენობა იყო 1751.  

კრება გაიხსნა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის - ზაზა ხატიაშვილის მისასალმებელი 

სიტყვით.  

კრების რეგლამენტის თანახმად, კრებაზე დამსწრე ადვოკატებიდან დასახელდნენ ხმის 

დამთვლელი კომისიის კანდიდატები: 1. კახა კოჟორიძე, 2. ირაკლი ალხაზიშვილი, 3. შალვა 

ნადირაძე, 4.უჩა ქირია, 5.ივანე პეტრიაშვილი, 6.კობა მემარნიშვილი, 7.ანა მურაჩაშვილი, 

8.თამარ მაჭავარიანი, 9.დავით ძაგანია, 10.ნათია ბოკუჩავა, 11.მარიამ ხაჭაპურიძე, 12.ვლადიმერ 

ქუთათელაძე,13. თამარ სურმავა, 14.ნანა წულაძე, 15.ნიკოლოზ დავითულიანი. 

მოცემულ საკითხზე დაიწყო ღია კენჭისყრა: 

კენჭისყრის შედეგებით კრებამ ერთხმად დაამტკიცა ხმის დამთვლელი კომისიის 15 წევრი. 

წინააღმდეგი არ ყოფილა, თავი არავის შეუკავებია. ხმის დამთვლელი კომისიის 

შემადგენლობიდან, კომისიის მიერ თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა კახა კოჟორიძე.  

 

პირველი საკითხი: 

მოისმინეს:  

კრების თავმჯდომარემ-ზაზა ხატიაშვილმა  კრებას წარუდგინა ანგარიში აღმასრულებელი საბჭოს 

მიერ 2013 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ:  

აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მიღებულმა არაერთმა გადაწყვეტილებამ  ხელი შეუწყო 

ადვოკატთა კორპუსის ინსტიტუციურ გაძლიერებას, კანონის უზენაესობის განმტკიცებას, 

ადვოკატის უფლებებისა და პროფესიული თავისუფლებების დაცვას. ასევე, საადვოკატო 

საქმიანობაში ჩაურევლობის უზრუნველყოფას, იურიდიული განათლების ხელშეწყოფას და 

ადვოკატთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, ადვოკატის პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვას, 

ადვოკატთა სოციალური დაცვის გარანტიებს. 

 

განხორციელებული პროექტები ( 2010-2013 წლები) 

 

  ასოციაციის წევრობის დამადასტურებელი მოწმობები შეიცვალა ახალი პლასტიკური 

ბარათებით, რომელზეც დატანილია დამცავი შტრიხ-კოდი. 

   ადვოკატები ერთი წლის განმავლობაში სარგებლობდნენ უფასო სამედიცინო 

დაზღვევევით; 
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   საპენსიო ასაკის ადვოკატებზე გავრცელდა  შეღავათი.  თბილისში მომუშავე   საპენსიო 

ასაკის ადვოკატებისთვის საწევრო გადასახადი განისაზღვრა  100 ლარით,  ხოლო  

რეგიობებში   მოღვაწე  საპენსიო ასაკის ადვოკატებისთვის წლიური  საწევრო გადასახადი  

შემცირდა   50  ლარამდე. 

 

 დასავლეთ საქართველოში მომუშავე  ადვოკატებისთვის ასოციაციამ შეიძინა ოფისები 

ქუთაისში და ბათუმში. იგეგმება ოფისების შეძენა  ფოთში, ზუგდიდსა და ახალციხეში. 

 

 ქუთაისსა და თელავში  ადვოკატებისთვის გაიხსნა რეგიონული წარმომადგენლობები, 

რომელიც აღიჭურვა თანამედროვე საოფისე ტექნიკით და ბიბლიოთეკით.  

 

 

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია გახდა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციებისა და 

იურიდიული საზოგადოების საბჭოს (CCBE) და   ადვოკატთა საერთაშორისო ასოციაციის  

(IBA – International Bar Association)  წევრი;  

 

 შეიქმნა სისხლის სამართლის კომიტეტი ( თავმჯდომარე სოსო ბარათაშვილი); 

სამოქალაქო სამართლის კომიტეტი (თავმჯდომარე გოჩა სვანიძე); ადმინისტრაციული 

სამართლის კომიტეტი ( თავმჯდომარე ქეთევან ქვარცხავა); და კომერციული სამართლის 

კომიტეტი  ( თავმჯდომარე ზაზა ბიბილაშვილი);  აგრეთვე, ადვოკატთა უფლებების 

დაცვის კომისია ( თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი);   

 

 განგრძობადი იურიდიული განათლების  კომისია და საგანმანათლებლო საბჭო, რომლის 

თავმჯდომარედ დამტკიცდა ზვიად კორძაძე. 

 

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრების პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიზნით და ასოციაციის   უკეთ ფუნქციონირებისათვის და ადმინისტრირებისათვის ქ. 

თბილისში  შეძენილ იქნა მეორე  შენობა (ძმები ზუბალაშვილების N33), სადაც განთავსდა 

ასოციაციის სასწავლო ცენტრი  და გაიხსნა ტრენინგების მეორე დარბაზი. 2013 წლის 

სექტემბრიდან ქ. თბილისში  ტრენინგების ჩატარება შესაძლებელი გახდა  პარალელურად 

ორივე  ტრენინგ– დარბაზში ევროსაბჭოს დაფინანსებით შეიქმნა ადვოკატთა რეესტრის 

საძიებო სისტემა  და კეის–მენეჯმენტის სპეციალური პროგრამა; 

 

   2012 წელს შექმნილი ადვოკატის პროფესიის მარეგულირებელ საკითხებზე მომუშავე 

ჯგუფის მიერ შემუშავდა რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება. ჯგუფი შედგებოდა 

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის და სარევიზიო 

კომისიის წევრებისგან; 

 

     საქართველოს და სხვა ქვეყნების  უნივერსიტეტებთან გაფორმდა თანამშრომლობის 

მემორანდუმი, რომლის მიზანი იყო ერთობლივი სამართლებრივი კვლევების წარმართვა, 

საგანმანათლებლო საქმიანობისა და სტუდენტების პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა, ერთობლივი პროგრამების განხორციელება; 

 

   გაიხსნა ადვოკატთა ასოციაციის იურიდიული ბიბლიოთეკა, რომლის ძირითადი 

ბენეფიციარები ადვოკატები, სტაჟიორები და იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები 

არიან; 
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 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი 

კომისრის ოფისის წარმომადგენლობის (UN OHCHR) მხარდაჭერით, საქართველოში 

ჩატარდა კვლევა „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრთა შორის ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო სამართალში სასწავლო საჭიროებების შესახებ,“ რომლის 

შედეგად გამოიკვეთა ადვოკატთა თეორიული ცოდნის კონკრეტული ხარვეზები, 

რომლებზედაც თავად გამოკითხული ადვოკატები უთითებდნენ კვლევის პროცესში. 

დაისახა აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრის კონკრეტული გზები და საშუალებები.  
 

 საქართველოს პროკურატურასთან გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი, რომლის მიზანია მართლმსაჯულების ეფექტიანად განხორციელებისას, 

სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების 

გამოვლენისა და აღმოფხვრის, დაცვისა და ბრალდების მხარის კვალიფიკაციის 

გაუმჯობესებისა და მათი მხრიდან სასამართლო სხდომებზე ქცევის ერთიანი ეთიკური 

სტანდარტების დამკვიდრების ხელშეწყობა;   

 

 შეიქმნა საქართველოს პროკურატურისა და სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი – საერთო პროფესიული ეთიკისა და იურიდიულ 

პროფესიათა შორის ურთიერთობის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი. ჯგუფის 

ხელმძღვანელად დამტკიცდა – ირაკლი კორძახია. შედეგად,  საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის და საქართველოს პროკურატურას შორის დადებული მემორანდუმის 

ფარგლებში ხელი მოეწერა ადვოკატთა და პროკურორთა ეთიკურ სტანდარტებს;  

 

 ,,ახალგაზრდა ადვოკატებსა“ და ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას“  შორის დაიდო 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში 

ადვოკატთა კორპუსის გაძლიერებას, უფლებების დაცვას, ინსტიტუციურ განვითარებას;   

 

 შეიქმნა ადვოკატთა სოციალური დახმარების ფონდი, რომლს მიზანია ადვოკატების 

სოციალური დაცვის ხელშეწყობა, სოციალური დაცვის გაუმჯობესება; სოციალური 

დაცვის თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრება,  ფონდის მუშაობის შედეგად 

მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფილ იქნა  ხუთი ადვოკატი; 
 

 ყოველკვარტალურად გამოდის პროფესიული ჟურნალი ,,ადვოკატი“; 

 Gშეიცვალა და განახლდა ასოციაციის ვებ–გვერდი; 

  გაღრმავდა თანამშრომლობა სხვადასხვა ქვეყნების  ადვოკატთა ასოციაციებთან; 

 გამოდის ელექტრონული საინფორმაციო  გამოცემა ,,პროფესიული ამბები“; 

 საერთაშორისო ორგანიზაციების დაფინანსებით ითარგმნა და გამოიცა წიგნები; 

 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის და 

პარიზის ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით ბათუმში  საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარდა; 

 ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და იურიდიული საზოგადოებების საბჭოს (CCBE) 

დელეგაციის ვიზიტისას ადვოკატთათვის ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია; 

 ადვოკატთა საერთაშორისო ასოციაციის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის (IBAHRI) მიერ 

გაიმართა ანგარიშის პრეზენტაცია ,,სამართლის უზენაესობის განმტკიცება: ქართველ 

ადვოკატთა წინაშე მდგომი გამოწვევები და შესაძლებლობები“; 
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 გაიმართა ევროპის საბჭოს ადამიანთა უფლებებისა და კანონის უზენაესობის 

გენერალური დირექტორატის (DGI)  მიერ, ევროკავშირის ფინანსური ხელშეწყობით 

,,ადვოკატთა პროფესიის“ შესახებ ანგარიშის განხილვა; 
 

 სარევიზიო კომისიის მიერ მოწვეული იყო აუდიტორული ფირმა, რომელმაც 

განახორციელა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2009–2012  წლების აუდიტორული 

ანალიზი; 

საერთო კრებამ მოისმინა და ცნობად მიიღო ანგარიში აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 2013 წელს 

გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

მეორე საკითხი:  

მოისმინეს: ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ-ეკატერინე გასიტაშვილმა კრებას წარუდგინა 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის ანგარიში  2013 წელს გაწეული 

საქმიანობის შესახებ:  

 ეთიკის კომისია ფუნქციონირებს 2006 წლიდან და განიხილავს ადვოკატთათვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს.  

ეთიკის კომისიის შემადგენლობაშია 15 წევრი, 12 ადვოკატი და 3 საზოგადოების 

წარმომადგენელი. ეთიკის კომისია 5 კოლეგიად არის დაყოფილი. ყოველი კოლეგია 

დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში. ეთიკის კომისიას, ისევე როგორც თითოეულ კოლეგიას  

ჰყავს თავმჯდომარე.  

ეთიკის კომისია გადაწყვეტილების მიღებისას, “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონისა და 

პროფესიული ეთიკის კოდექსთან ერთად, ეყრდნობა ევროპის ადამიანის უფლებათა  

სასამართლოს პრაქტიკას, ადვოკატთა პროფესიული ქცევის სტანდარტების დამდგენ 

სხვადასხვა აქტებს, როგორიცაა, გაეროს ძირითადი პრინციპები ადვოკატთა როლის შესახებ და 

ევროსაბჭოს რეკომენდაციები ადვოკატთა პროფესიის დამოუკიდებლობის შესახებ. ამასთან, 

ეთიკის კომისიის წევრები და აპარატის თანამშრომლები მუდმივად ეცნობიან ამერიკის 

იურისტთა ასოციაციის პროფესიული ქცევის წესებსა და ევროგაერთიანების ადვოკატთა ქცევის 

კოდექსით დადგენილ სტანდარტებს. ამერიკელი და ევროპელი ექსპერტების მონაწილეობით 

იმართება შეხვედრები, გასვლითი ტრენინგები, რაც კომისიას აძლევს საშუალებას მუდმივად 

დაიხვეწოს მისი საქმიანობა.   

2010-2013 წლების განმავლობაში ეთიკის კომისიის ან მისი წევრების მონაწილეობით 

განხორციელდა მთელი რიგი ღონისძიებები: 

 

 შემუშავდა საჩივრის ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია სსიპ ,,საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციის“ ვებ-გვერდზე, ასევე სტატისტიკის ფორმა და ხშირად დასმულ 

შეკითხვებზე პასუხები; 

 მიმდინარეობდა მუშაობა ,,ადვოკატთა დისციპლინური წარმოებისა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის შესახებ“ დებულების ახალ პროექტზე; 

 ევროკავშირის პროექტის „კანონის უზენაესობის განმტკიცება საქართველოში“ 

მხარდაჭერით შეიქმნა ეთიკის კომისიისათვის ელექტრონული საქმისწარმოების 

პროგრამა; 

 მომზადდა ვებ–გვერდისათვის ინგლისურენოვანნი მასალების ნაწილი;  
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 სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შემუშავდა ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის 

ცვლილებებისა და დამატებების პროექტი;  

 ევროკავშირის პროექტის „კანონის უზენაესობის განმტკიცება საქართველოში“ 

მხარდაჭერით განხორციელდა ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მუხლების 

კომენტირება ეთიკის კომისიის არსებული პრაქტიკის საფუძველზე; 

 ევროკავშირის პროექტის „კანონის უზენაესობის განმტკიცება საქართველოში“ 

მხარდაჭერით შეძენილი იქნა ეთიკის საკითხებზე წიგნები ბიბლიოთეკისთვის; 

 ევროკავშირის და USAID-ის JILEP პროექტების მხარდაჭერით ჩატარდა კონფერენცია 

საადვოკატო პროფესიული ეთიკის საკითხებში ადვოკატებისა და მართლმსაჯულებაში 

მონაწილე სხვა პირების და ინსტიტუტების, ასევე საერთაშორისო ექსპერტების 

მონაწილეობით; 

 მიღებული იქნა სარეკომენდაციო გადაწყვეტილებები ეთიკის კომისიის მიერ 

ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბების მიზნით, რომლებიც ხელმისაწვდომია 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ვებ-გვერდზე ეთიკის კომისიის სხდომის 

ოქმების სახით; 

 ევროკავშირის პროექტის ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ და 

USAID–ს პროექტის JILEP ხელშეწყობით გაიმართა სემინარები ეთიკის საკითხებზე 

ეთიკის კომისიის წევრებისა და აპარატისთვის; 

 დაიწყო ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის დანერგვა. პროგრამის ფარგლებში 

ადვოკატებს და განმცხადებლებს მიეცემათ შესაძლებლობა გამარტივებული ფორმით 

მიიღონ ინფორმაცია ეთიკის კომისიაში მიმდინარე დისციპლინური წარმოების 

თაობაზე; 

 ეთიკის კომისიის წევრები კომისიის წარმომადგენლების სახით ჩართულნი არიან 

საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის მუშაობაში, რომლის მიზანიცაა 

,,ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის ცვლილებებსა და დამატებებზე მუშაობა, 

რაც პროფესიული ეთიკის მომწესრიგებელ ნორმებსაც შეეხება;  

 EWMI–JILEP-ის თანადგომით მომზადდა პროექტი ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის 

კოდექსში ცვლილება-დამატებების შეტანის შესახებ, რომელიც 2012 წლის 08 დეკემბერს 

მიიღო საერთო კრებამ;   

 ეთიკის კომისია ჟურნალში ”ადვოკატი” აქვეყნებს კომენტარებს ეთიკის კოდექსის 

ცალკეულ ნორმაში შEსული ცვლილება-დამატებების შესახებ 

 EWMI–JILEP-ის თანადგომით, ექსპერტის რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდა 

პროექტი ,,ადვოკატთა დისციპლინური წარმოებისა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის შესახებ“ დებულებაში დამატების შეტანის შესახებ, რომელიც 2012 

წლის 08 დეკემბერს მიიღო საერთო კრებამ;   

 EWMI–JILEP-ის მხარდაჭერით ჩატარდა ეთიკის კომისიის წევრთა ტრენინგი 

სარეკომენდაციო დასკვნების მომზადების შესახებ;  

 EWMI–JILEP-ის მხარდაჭერით ეთიკის კომისიის წევრებმა და თანამშრომლებმა გაიარეს  

სპეციალური სწავლება კომუნიკაციის საკითხებში, რაც ორიენტირებულია როგორც 

გუნდური, ისე ინდივიდუალური მუშაობისას კომისიის წევრთა და აპარატის 

თანამშრომელთა შორის, ასევე კომისიის საქმიანობის მომხმარებლებთან ეფექტური 

ურთიერთობის უნარებზე; 



 

7 
 

 EWMI–JILEP-ის და სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ მონაწილეობით 

ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბების ხელშესაწყობად განხორციელდა ეთიკის 

კომისიის წევრთა შეხვედრები; 

 EWMI–JILEP-ის მხარდაჭერით ჩატარდა მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა, ეთიკის 

კომისიის საქმიანობის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით; 

 NORLAG-ის პროექტის ფარგლებში ეთიკის კომისიის ბიბლიოთეკამ შეიძინა ახალი 

ლიტერატურა;  

 ეთიკის კომისიის პრაქტიკაზე ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით, კომისიის ყველა 

გადაწყვეტილება ქვეყნდება ვებ–გვერდზე, 01 ივლისიდან ქვეყნდება იმ ადვოკატთა 

ვინაობა, რომელთაც საქმიანობის უფლებამოსილება შეუჩერდათ განსაზღვრული ვადით, 

ხოლო დეკემბრიდან ქვეყნდება ყველა ადვოკატის ვინაობა, რომელთაც დისციპლინური 

სახდელის სახით გაფრთხილება განესაზღვრათ; 

 EWMI–JILEP-ის ხელშეწყობით ეთიკის  კომისიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ 

საზღვარგარეთ, ვირჯინიის იურისტთა ასოციაციაში პრაქტიკისა და გამოცდილების 

გაზიარებისა  და შემდგომ საქმიანობაში დანერგვის მიზნით; 

 2012 წელს EWMI–JILEP-ის მხარდაჭერით შედგა კონფერენცია, სადაც ადვოკატთა 

ასოციაციის მმართველმა ორგანოებმა, მათ შორსი ეთიკის კომისიამ ვრცელი ანგარიში 

წარადგინა საადვოკატო პროფესიული ეთიკის საკითხებზე ადვოკატებისა და 

მართლმსაჯულებაში მონაწილე სხვა პირების და ინსტიტუტების, ასევე 

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მონაწილეობით; 

 2012 წელს ეთიკის კომისიამ ასოციაციის თავმჯდომარესთან, აღმასრულებელი საბჭოს 

წევრებთან ერთად რეგიონებში გამართა შეხვედრები ადვოკატებთან ეთიკის საკითხებზე; 

 EWMI–JILEP მხარდაჭერით ეთიკის კომისიამ 2013 წლიდა დანერგა და  დაიწყო 

რეკომენდაციების გაცემა, როგორც წერილობითი, ასევე ,,ცხელი ხაზის“ მეშვეობით. 

,,ცხელი ხაზი“ ადვოკატებს დამატებით შესაძლებლობას აძლევს ადვოკატის 

პროფესიული ეთიკისა თუ დისციპლინური წარმოების შესახებ შეკითხვებზე დროულად 

მიიღონ პასუხები. რეკომენდაციები და ,,ცხელი ხაზის“ მეშვეუბით გაცემული პასუხები 

ქვეყნდება ასოციაციის ვებ-გვერდზე, ასევე ასოციაციის პერიოდულ გამოცემაში, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს მათი ხელმისაწვდომობა ადვოკატებისათვის; 

 ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მისიის ხელშეწყობით (NORLAG) ქართულ ენაზე 

გადაითარგმნა შედარებითი კვლევა ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის სტანდარტებზე, 

რაც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას და ხელმისაწვდომი 

იქნება ადვოკატებისათვის; 

 ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში “სისხლის სამართლის რეფორმა საქართველოში” 

დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები უზენაეს სასამართლოში ადვოკატის მიმართ 

დისციპლინური საქმისწარმოების პროცედურის მოსაწესრიგებლად, იმ მიზნით, რომ 

საქმისწარმოებაში არ გამოიყენებოდეს ანალოგიით ,,საქართველოს საერთო 

სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და 

დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

 ამჟამად მიმდინარეობს ეთიკის კომისიის 2012-2013 წლების პრაქტიკის ანალიზი-

განზოგადება, რაც ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ადვოკატებისთვის 

ხელმისაწვდომი იქნება. 
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ეთიკის კომისიის საქმიანობის 2010-2013 წლის სტატისტიკა 

2010 წლის განმავლობაში ეთიკის კომისიაში შემოვიდა - 108 საჩივარი, 2011 წელს - 115 

საჩივარი, 2012 წელს - 152 საჩივარი, ხოლო 2013 წელს 07 ოქტომბრის მდგომარეობით - 131 

საჩივარი. კლიენტთა გარდა, ეთიკის კომისიას საჩივრით მომართავენ ადვოკატები, 

სასამართლო, საქართველოს სახალხო დამცველი, პროკურატურა. კომისიას საჩივრები 

გადმოეგზავნა სხვა სახელმწიფო დაწესებულებებიდანაც, მათ შორის პრეზიდენტის 

ადმინისტრაციისგან, სამინისტროებიდან და პროკურატურიდან.   

2010 წელი: 

დისციპლინური დევნა არ აღიძრა - 74 საქმეზე. 

დისციპლინური წარმოება შეწყდა - 3 საქმეზე.   

დისციპლინური დევნა აღიძრა - 10 საქმეზე. 

6 საქმეზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ადვოკატის დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დადგენის თაობაზე: 

– 2  საქმეზე დისციპლინური ზემოქმედების ზომად განისაზღვრა კერძო 
სარეკომენდაციო ბარათი; 

– 4 საქმეზე დისციპლინური სახდელის სახით განისაზღვრა - გაფრთხილება; 

ერთ შემთხვევაში ადვოკატი გამართლდა.  

 

2011 წელი:  

დისციპლინური დევნა არ აღიძრა - 56 საქმეზე. 

დისციპლინური წარმოება შეწყდა - 20 საქმეზე.   

დისციპლინური დევნა აღიძრა - 19 საქმეზე. 

12 საქმეზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ადვოკატის დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დადგენის თაობაზე: 

– 3  საქმეზე ადვოკატების მიმართ დისციპლინური ზემოქმედების ზომად 

განისაზღვრა კერძო სარეკომენდაციო ბარათი; 
– 6 საქმეზე დისციპლინური სახდელის სახით გაფრთხილება იქნა გამოყენებული; 

– 3    საქმეზე სახდელად გამოყენებულ იქნა  საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა 
განსაზღვრული ვადით .  

5 შემთხვევაში ადვოკატი გამართლდა.  

საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ადვოკატის მიერ აპელაცია შეტანილ იქნა 4 საქმეზე. 

ოთხივე შემთხვევაში ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება დარჩა უცვლელი. 

 

2012 წელი: 

დისციპლინური დევნა არ აღიძრა - 61 საქმეზე. 

დისციპლინური დევნა შეწყდა - 44 საქმეზე. 

დისციპლინური დევნა აღიძრა - 29 საქმეზე. 
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18 საქმეზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ადვოკატის დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დადგენის თაობაზე:  

 

საერთო კრებამ მოისმინა და ცნობად მიიღო  ანგარიში ეთიკის კომისიის მიერ  მიერ 2013 წელს 

გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

 

მესამე საკითხი: 

მოისმინეს: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის საგანმანათლებლო 

საბჭოს თავმჯდომარემ -ზვიად კორძაძემ კრებას წარუდგინა საგანმანათლებლო საბჭოს 

ანგარიში 2013 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ:  

 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის მიზანია იყოს წამყვანი ინსტიტუტი, 

რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის, სპეციალიზებულ, პროფესიულ, იურიდიული 

სწავლების შესაძლებლობას მოქმედი და მომავალი ადვოკატებისთვის და იურიდიული 

პროფესიის სხვა წარმომადგენლებისთვის.  2006 წლიდან დღემდე სასწავლო ცენტრი 

ორგანიზებას უწევს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებს, ხოლო 2008 წლიდან 

ინტენსიურად ატარებს ტრენინგებს, სემინარებს, ლექციებს, კურსებს, კონფერენციებსა და სხვა 

საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისათვის და 

იურიდიული პროფესიის სხვა წარმომადგენლებისთვის. 

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ,  2012 წელს დამტკიცებული 

განგრძობადი იურიდიული განათლების კონცეფციის  საფუძველზე ამოქმედდა განგრძობადი 

იურიდიული განათლების სისტემა, რომლის ფარგლებშიც, ადვოკატთა ასოციაციის 

წევრებისათვის სავალდებულო გახდა საგანმანათლებლო კრედიტ–საათების დაგროვება.  

2012 წლის ბოლოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 

განგრძობადი იურიდიული განათლების მარეგულირებელი კომისია გაუქმდა და შეიქმნა 

სასწავლო ცენტრის საგანმანათლებლო საბჭო, რომელიც არის ასოციაციის აღმასრულებელი 

საბჭოს სათათბირო ორგანო, იგი შეიმუშავებს საგანმანათლებლო სტრატეგიას, პროფესიაში 

მიღებისა და განგრძობადი იურიდიული განათლების სტანდარტებს, წესებს და განსაზღვრავს 

სასწავლო ცენტრის საქმიანობის მიმართულებებს.  

USAID-ის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების 

პროექტის JILEP-ისმხარდაჭერით, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს East West 

Management Institute–ი, მზადდება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ელექტრონული 

პროგრამა. გამოცდების ჩატარების წესში შესული ცვლილებების საფუძველზე, 2014 წლიდან 

ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრს ექნება შესაძლებლობა, გამოცდაში მონაწილეობის 

მსურველებს შესთავაზოს, გამოცდის ჩაბარების ალტერნატიული  საშუალება. 

 

 სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები 

 

 პროექტი "ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა"- 2011 წელს ცენტრის მიერ შემუშავდა 

პროექტი "ეთიკა განგრძობად იურიდიულ განათლებაში", რომელიც ითვალისწინებდა ქ. 

თბილისსა და ქუთაისში ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის შესახებ ტრენინგების 

ორგანიზებას. პროფესიული ეთიკის შესახებ პროექტის საფუძველზე 2012 წლიდან, 

დღემდე, ადვოკატთა ტრენინგების ორგანიზება ხორციელდება USAID-ის 
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მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის 

JILEP-ის თანადაფინანსებით, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს East West 

Management Institute–ი.  

 პროექტი "სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობა"-2012 წელს სასწავლო 

ცენტრისა და საქართველოში ნორვეგიის კანონის უზენაესობის  მრჩეველთა მისიის  

წარმომადგენლობის მიერ (NORLAG) შემუშავდა პროექტი, რომლის თანახმადაც 2012 

წლიდან 2013 წლის მაისის ჩათვლით, სასწავლო ცენტრი ორგანიზებას უწევდა 

ადვოკატთა ტრენინგებს თემაზე "სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთება 

სისხლის სამართლის საქმეებზე, უდანაშაულობის პრეზუმპცია და მხარეთა 

თანასწორობა".  ტრენინგები ჩატარდა ქ. თბილისსა და ქუთაისში.  

 პროექტი”-ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 

დახმარების შესახებ“. 2013 წელს, სასწავლო ცენტრსა და გაეროს ერთობლივი პროგრამის 

„გენდერული თანასწორობისათვის ხელშეწყობა საქართველოში“  

ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე შემუშავდა პროექტი, რომლის თანახმადაც 

2013–2014 წწ. სასწავლო ცენტრი ორგანიზებას გაუწევს ადვოკატთა ტრენინგებს „ოჯახში 

ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 

შესახებ“ საკითხებზე.  პროექტით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო ღონისძიებები 

და აქტივობები  განხორციელდება  ქ. თბილისში, ქ. თელავსა და ქ. ზუგდიდში. 

 პროექტი „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ევროპის შესწორებული 

სოციალური ქარტიის საკითხებზე”.ევროკავშირსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებული 

ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, 2013–2014 წწ. სასწავლო ცენტრი ორგანიზებას 

გაუწევს ტრენინგებს ადვოკატებისთვის, „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა 

და ევროპის შესწორებული სოციალური ქარტიის საკითხებზე”. პროექტით 

გათვალისწინებული საგანმანათლებლო ღონისძიებებიგანხორციელდება საქართველოს 

სხვადასხვა ქალაქებში. 

 პროექტი “ადვოკატთა ტრენინგები სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე“.პროექტის 

ფარგლებში 2013 წელს, სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე ტრენინგების ორგანიზების 

მიზნით, სასწავლო ცენტრმა გამოაცხადა სპიკერების შესარჩევი კონკურსი და კონკურსის 

შედეგად შერჩეულ იქნა 9 სპიკერი. აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს სამოქალაქო 

და საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატებისთვის ტრენინგების ორგანიზებას. ადვოკატთა 

გამოკითხვის საფუძველზე გამოვლინდა სამოქალქო სამართლის აქტუალური საკითხები 

და ოქტომბერ–დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდება ტრენინგები შემდეგ თემებზე: ქონების 

რეგისტრაცია, ინტელექტუალური საკუთრება, ხელშეკრულების განმარტება, 

კონდიქციური და ვინდიკაციური სარჩელები – გამოყენების სფერო, მეთოდები და 

საშუალებები, ბრალეული და ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობა დელიქტურ 

სამართალში, საერთაშორისო კომერციული, ბიზნეს ხელშეკრულების დადება, დავის 

განმხილველი სასამართლო და შესაბამისი სასამართლო გადაწყვეტილებების ცნობა და 

აღსრულება.  

             ორგანიზება ხორციელდება USAID-ის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და       

             სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის JILEP-ის თანადაფინანსებით, რომელსაც   

             საქართველოში ახორციელებს–East West Management Institute–ი.  

 პროექტი–,,ადამიანის უფლებები მართლმსაჯულების განხორციელებისას”. 

პროექტისფარგლებში მომზადდა 2 სასწავლო მოდული შემდეგ საკითხებზე: „ბავშვთა 

უფლებები სამოქალაქო სამართალში“ და „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

თავისებურებანი, მედიაცია და განრიდება“. აღნიშნული მოდულების მიხედვით 

ტრენინგები ჩატარდა ქ. თბილისსა და ქ. ქუთაისში. 
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 ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე, განხორციელდა 

შემდეგი საგანმანათლებლო ღონისძიებები: 

 

ტრენინგები შემდეგ საკითხებზე: 

 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა; 

 მედიაცია; 

 სამართლებრივი მართლწერა; 

 სოციალური დაცვის გარანტიები სოციალურად დაუცველი პირებისთვის; 

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები; 

 სააღსრულებო წარმოება; 

 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები; 

 სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთებულობა, უდანაშაულობის პრეზუმპცია 

      და გასაჩივრების მექანიზმები; 

 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი და დაცვის მექანიზმები; 

 ვალდებულებითი სამართლის აქტუალური საკითხები; 

 საგადასახადო სამართლის აქტუალური საკითხები; 

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

 სასამართლო ექსპერტიზა; 

 სასამართლო უნარ–ჩვევები; 

 ადამიანის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები; 

 ნაფიც მსაჯულთა იმიტირებული სასმართლო; 

 მხარეები სამოქალაქო პროცესში, თავისუფლება შეზღუდული პირების უფლება 

      დაპატიმრების პირობებსა და ჯანმრთელობის დაცვაზე; 

 ბავშვთა უფლებები სამოქალაქო სამართალში; 

 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, მედიაცია, განრიდება; 

 ადვოკატთა სიმპოზიუმი; 

 ფაქტების კონსტანტაცია; 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები; 

 ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის სფეროში; 

 ექსპერტი მოწმის დაკითხვა; 

 საერთაშორისო კომერციული დავები; 

 ადვოკატის პროფესიული გამოწვევები სისხლის სამართლის პროცესში; 

 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების ევროპული კონვენციისა და 

         ქართული კანონმდებლობის ერთობლივი ანალიზი; 

 სასამართლო- ფსიქიატრიული  და ავტო-საგზაო შემთხვევათა ექსპერტიზა; 

 ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები; 

 2 ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართლის საკითხებზე. 

 

  

სასწავლო ცენტრისთვის შეიქმნა ახალი ვებ გვერდი edu.gba.ge, სადაც შესაძლებელი იქნება 

ინფორმაციის მიღება საგანმანათლებლო ღონისძიებების, გამოცდების, კურსებისა და 

იურისტებისთვის საინტერესო სხვა საკითხების შესახებ. 

http://www.edu.gba.ge/
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საერთო კრებამ მოისმინა და ცნობად მიიღო  ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის 

საგანმანათლებლო საბჭოს ანგარიში 2013 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

 

მეოთხე საკითხი:  

კრების თავმჯდომარემ - ზაზა ხატიაშვილმა მიმართა ასოციაციის თავმჯდომარეობის 

კანდიდატებს  დამსწრე წევრებისთვის წარედგინათ საარჩევნო პროგრამები. კრების 

რეგლამენტის თანახმად, კანდიდატების მიერ საარჩევნო პროგრამის წარსადგენად 

თითოეულისთვის განსაზღვრული იყო 10 წუთი.  

თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ნუგზარ   ბირკაიამ გამოთქვა მოსაზრება, რომ კრებას არ უნდა 

ხელმძღვანელობდეს ასოციაციის თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულად  არის 

თავმჯდომარეობის მსურველი კანდიდატი, რადგან სხვა კანდიდატები იმყოფებიან არათანაბარ 

მდგომარეობაში და მიმართა კრებას წინადადებით,  შეეტანათ ცვლილება რეგლამენტში, რის 

მიხედვითაც ასოციაციის თავმჯდომარეს აღარ ექნებოდა კრების თავმჯდომარის 

უფლებამოსილება.  

კრების თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა განმარტა, რომ ასოციაციის წესდების მე-13 მუხლის, 

13.3 პუნქტის თანახმად, საერთო კრების მოწვევისა და კრების თავმჯდომარეობის 

უფლებამოსილება გააჩნია ასოციაციის თავმჯდომარეს ან მის მიერ უფლებამოსილების 

განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში, ასოციაციის  აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 

არჩეულ პირს საბჭოს შემადგენლობიდან. ამდენად, მისი განცხადებით ბ-ნ ნუგზარ ბირკაიას 

მოთხოვნა მისთვის გაუგებარია.   ასევე, მან დამატებით განმარტა, რომ უკვე დამტკიცებული  

საერთო კრების დღის წესრიგი არ ითვალისწინებდა კრების მონაწილეების სიტყვით გამოსვლას 

და  ამავე წესდების 13.4 პუნქტის თანახმად, ასოციაციის წევრების არანაკლებ 10 (ათი) პროცენტს 

შეუძლია მოითხოვოს ცვლილებების და დამატებების შეტანა დღის წესრიგში კრების მოწვევის 

შესახებ განცხადების და დღის წესრიგის გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 7 დღისა.  აღნიშნული 

მოთხოვნით ასოციაციისთვის არავის არ მოუმართავს და მოუწოდა ყველა დამსწრე წევრს, 

დაეცვათ რეგლამენტი და არ შეეფერხებინათ კრების მსვლელობა.  

თავმჯდომარეობის კანდიდატების მიერ საარჩევნო პროგრამების წარდგენა წარიმართა 

ანბანური თანმიმდევრობით. 

13:45 წუთზე   ნუგზარ ბირკაიამ კრებაზე დამსწრე საზოგადოებას გააცნო თავისი საარჩევნო 

პროგრამა; 

13:55 წუთზე მამუკა მდინარაძემ გააცნო კრების მონაწილეებს საარჩევნო პროგრამა;  

13:20  წუთზე ვასილ ოსეფაშვილმა წარადგინა თავისი საარჩევნო პროგრამა;  

14:30 წუთზე ლევან ჯოხაძემ კრებაზე დამსწრე საზოგადოებას გააცნო თავისი საარჩევნო 

პროგრამა;  

14:45 წუთზე კრებაზე ზაზა ხატიაშვილმა წარადგინა  თავისი საარჩევნო პროგრამა;  
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15:00 საათზე ასოციაციის თავმჯდომარეობის მსურველმა ერთ-ერთმა კანდიდატმა- ნუგზარ 

ბირკაიამ გააკეთა განცხადება   თავისი კანდიდატურის მოხსნის შესახებ.  

 

მეხუთე საკითხი:  

ასოციაციის თავმჯდომარის,   აღმასრულებელი საბჭოს წევრების, ეთიკის კომისიის წევრების,  

ეთიკის კომისიის  არა ადვოკატი წევრების და სარევიზიო კომისიის წევრების არჩევნები. 

მოცემულ საკითხზე დაიწყო დახურული კენჭისყრა: 

16:00 საათზე  დაიწყო ხმის მიცემის პროცედურა  არჩევნებში მონაწილე თავმჯდომარეობის 

კანდიდატების, აღმასრულებელი საბჭოს წევრების, ეთიკის კომისიის წევრების, ასევე, ეთიკის 

კომისიის  არა ადვოკატი წევრების და სარევიზიო კომისიის წევრების არჩევის მიზნით.  ხმის 

მიცემის პროცედურა მიმდინარეობდა 4 საათის განმავლობაში 20 :00 საათამდე.    

ხმის მიცემის პროცედურის დასრულების შემდეგ, ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარის- 

კახა კოჟორიძის მიერ გამოცხადებულ იქნა ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნების შედეგად  

მიღებული შედეგები: 

ნამდვილი ბიულეტენების რაოდენობა 1302 

ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 87 

კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა: 

1. ბირკაია ნუგზარ (მოხსნა კანდიდატურა) 

2. მდინარაძე მამუკა- 292 

3. ოსეფაშვილი ვასილი-6 

4. ზაზა ხატიაშვილი ზაზა- 994 

5. ლევან ჯოხაძე-10 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“  თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ზაზა 

ხატიაშვილი. 

 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს (შემადგენლობა: ზაზა 

ხატიაშვილი, იმედა დვალიძე, ზვიად კორძაძე, გოჩა სვანიძე, ბესო აბაშიძე, ცისმარი ონიანი, 

ზაზა ბიბილაშვილი)   მიერ  მიმდინარე  კრების რეგლამენტში შვიდა ცვლილება და საერთო 

კრების რეგლამენტის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:  „იმ შემთხვევაში თუ 

არჩევნების პროცედურა გაჭიანურდა 22:00 საათამდე, აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის 

კომისიის და სარევიზიო კომისიის საარჩევნო ყუთები ილუქება სპეციალური ლუქით და 

გადატანილი იქნება ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ ოფისში (მისამართი: 

თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ #36), სადაც გაგრძელდება ხმების დათვლა“.  

 

 კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მსჯელობა ამოიწურა. 
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კრებაზე საკითხები განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეგლამენტით. 

23:00 საათზე კრების თავმჯდომარემ კრება დახურულად გამოაცხადა.  

 

 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ, მ/წ 8 დეკემბრის საერთო 

კრების რეგლამენტის მე-9 მუხლში  შეტანილი ცვლილების თანახმად,  ხმის დამთვლელი 

კომისიის  მიერ აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის და სარევიზიო კომისიის წევრობის 

კანდიდატების ბიულეტენების დათვლა გაგრძელდა მ/ წ  9 დეკემბერს ადვოკატთა ასოციაციის 

ოფისში. 

მიმდინარე წლის 11 დეკემბერს, ხმის დამთვლელმა კომისიამ დაასრულა აღმასრულებელი 

საბჭოს, ეთიკის კომისიის და სარევიზიო კომისიის წევრობის კანდიდატების ბიულეტენების 

დათვლაზე მუშაობა და მ/ წ 8 დეკემბრის საერთო კრების კრების რეგლამენტის, მე-8 მუხლის 

თანახმად, ხმის დამთვლელი კომისიის მიერ შედგა შემაჯამებელი კრების ოქმი, რომელიც  ხმის 

დამთვლელი კომისიის წევრების და კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერით, საერთო კრების 

ბეჭდით დამოწმებული  გადაეცა ადვოკატთა ასოციაციას (იხ. დანართი #1).  აღნიშნული ოქმის 

შესაბამისად: 

მიმდინარე წლის 8 დეკემბერის მდგომარეობით, ადვოკატთა ასოციაციის ერთიან სიაში 

არსებული ადვოკატთა რაოდენობა იყო -3690 

რეგისტრაცია გაიარა 1751 ადვოკატმა 

თითოეული სახის მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა 1751 

თითოეული სახის გამოყენებული (გაცემული) ბიუელეტენების რაოდენობა-1393 

კენჭისყრაში მონაწილე ადვოკატთა რაოდენობა-1393 

  

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ თავმჯდომარის არჩევნების შედეგები: 

ნამდვილი ბიულეტენების რაოდენობა: 1302 

ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა-87 

კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა: 

1. ბირკაია ნუგზარ (მოხსნა კანდიდატურა) 

2. მდინარაძე მამუკა- 292 

3. ოსეფაშვილი ვასილი-6 

4. ზაზა ხატიაშვილი ზაზა- 994 

5. ლევან ჯოხაძე-10 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“  თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ზაზა ხატიაშვილი. 
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ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი საბჭოს არჩევნების შედეგები: 

ნამდვილი ბიულეტენების რაოდენობა- 1347 

ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა-45 

კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა:  

1. ალასანია ბონდო- 468 

2. ასათიანი დავითი-734 

3. აბაშიძე ბესარიონ-267 

4. ბენიძე ნონა-84 

5. ბედოშვილი შალვა-197 

6. ბიბილაშვილი ზაზა-252 

7. ბოჭორიშვილი კობა-317 

8. ბოჭორიშვილი ნინო-223 

9. გაგნიძე გრიგოლი-109 

10. გელაშვილი ზაალი-136 

11. გიორგაძე გრიგოლი-80 

12.  დვალიძე იმედა-282 

13. თევზაძე გიორგი-465 

14. კორძახია ირაკლი-372 

15.  კუბლაშვილი მარიამი-293 

16. ლანჩავა დავით-621 

17. ლაფაჩი მალხაზი-160 

18. მამაცაშვილი მამუკა-328 

19. მიგრიაული როინი-737 

20. მოდებაძე დათუნა-602 

21. მოსიაშვილი გაგი-241 

22. ნოზაძე მამუკა-606 

23. ონიანი ცისმარი-634 

24. როსტიაშვილი ზურაბი-652 

25. სალაყაია მალხაზი-146 

26. ფეიქრიშვილი ნოდარი-222 

27. ქვარცხავა ქეთევან-299 

28. ქუთათელაძე თამილა-131 

29. ქურდაძე შალვა-243 

30. ღურწკაია მუხრანი -66 

31. ყანდაშვილი ირაკლი-617 

32. ჩარგეიშვილი აკაკი-230 

33. ჩიქოვანი მერაბი-213 

34. ძამსაშვილი მარინა-129 

35. ჭკადუა ირმა-622 

36. ჭყონია ზურაბი-154 

37. ჯოგლიძე გია-176 
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ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი საბჭოს წევრებად არჩეულ იქნენ 

შემდეგი პირები: 

1.მიგრიაული როინ 

2. ასათიანი დავით 

3.როსტიაშვილი ზურაბ 

4. ონიანი ცისმარი 

5.ჭკადუა ირმა 

6.ლანჩავა დავით 

7.ყანდაშვილი ირაკლი 

8.ნოზაძე მამუკა 

9.მოდებაძე დათუნა 

10.ალასანია ბონდო 

11.თევზაძე გიორგი 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ ეთიკის კომისიის ადვოკატი წევრების არჩევნების  

შედეგები: 

ნამდვილი ბიულეტენების რაოდენობა- 1346 

ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა-45 

კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა: 

1. აბაიაძე პავლე-503 

2. ბაქრაძე თორნიკე -542 

3. ბეგიაშვილი გიორგი-292 

4. ბეროშვილი იმედა-264 

5. ბიბილეიშვილი ლალი-224 

6. გაბედავა ია-525 

7. გასიტაშვილი ეკატერინე-572 

8. გიორგაძე გიორგი-308 

9. გრიგალაშვილი ხათუნა-520 

10. დალაქიშვილი მანანა-206 

11. თაქთაქიშვილი გიორგი-199 

12. კაკაბაძე დავითი-307 

13. კვაჭანტირაძე დავითი-284 

14. კორკოტაძე ნათია-545 

15. კორძაძე ზვიადი-603 
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16.  კუპრავა-ნამგალაძე ინგა-416 

17. ლეშკაშელი ელზა-441 

18. მაისურაძე მერი-172 

19. მერლანი თამარი-218 

20. პაქსაძე ემზარი-311 

21. სვანიძე გოჩა-457 

22. ტაბლიაშვილი გია-561 

23. ტურაზაშვილი გიორგი-664 

24. ფურელიანი  ხათუნა-443 

25. შონია ირაკლი-318 

26. ჩხეიძე ლევანი-238 

27. ცხვედიანი ციცინო-690 

28. ხუციშვილი მაია-347 

29. ჯაფარიძე მაკა-257 

30. ჭეიშვილი თეა-470 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ ეთიკის კომისიის ადვოკატ წევრებად არჩეულ 

იქნენ შემდეგი პირები: 

1.ცხვედიანი ციცინო 

2.ტურაზაშვილი გიორგი 

3.კორძაძე ზვიადი 

4.გასიტაშვილი ეკატერინე 

5.ტაბლიაშვილი გია 

6.კორკოტაძე ნათია 

7.ბაქრაძე თორნიკე 

8.გაბედავა ია 

9.გრიგალაშვილი ხათუნა 

10.აბაიაძე პავლე 

11.ჭეიშვილი თეა 

12.სვანიძე გოჩა 
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ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ ეთიკის კომისიის არა ადვოკატი წევრების 

არჩევნების  შედეგები: 

ნამდვილი ბიულეტენების რაოდენობა-1281 

ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა-108 

კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა: 

1. კვაჭაძე მარინე-756 

2. ძლიერიშვილი ზურაბი-955 

3. ხუციშვილი იმედა-493 

4. ჯორბენაძე სანდრო-747 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ ეთიკის კომისიის არა ადვოკატ წევრებად არჩეულ 

იქნენ შემდეგი პირები: 

1.კვაჭაძე მარინე 

2.ძლიერიშვილი ზურაბ 

3.ჯორბენაძე სანდრო 

 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ სარევიზიო კომისიის წევრების არჩევნების 

შედეგები: 

ნამდვილი ბიულეტენების რაოდენობა-1284 

ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა-85 

კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა: 

1. ბარბაქაძე დავითი-360 

2. ბჟალავა ლელა-534 

3. ზედელაშვილი გიორგი-372 

4. კიკნაძე ვლადიმერი -482 

5. კორძაძე მარინე-333 

6. ლეჟავა არჩილი -262 

7. მასიკაშვილი ლიანა-466 

8. მორჩილაძე რამაზი -466 
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9. პაპოშვილი მარიამი -240 

10. სიორდია გელა- 289 

11. შუბითიძე ცირა-349 

12. ჩხაიძე ელგუჯა-466 

13. ხარაიშვილი ანა-300 

 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ სარევიზიო კომისიის წევრებად არჩეულ იქნენ 

შემდეგი პირები: 

1.ბჟალავა ლელა 

2.კიკნაძე ვლადიმერ 

3.მორჩილაძე რამაზ 

4.მასიკაშვილი ლიანა 

5.ჩხაიძე ელგუჯა 

 

დანართი #1- ხმის დამთვლელი კომისიის მიერ წარმოდგენილი  საერთო კრების კენჭისყრის 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. 

 

 

ზაზა ხატიაშვილი 

ს.ს.ი.პ „საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის“ თავმჯდომარე 

 

 




