სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
აღმასრულებელი საბჭოს 2020 წლის 24 იანვრის
სხდომის ოქმი

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
მისამართი: თბილისი ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N11

სხდომაში

მონაწილე

აღმასრულებელი

საბჭოს

წევრები:

დავით

ასათიანი

(თავმჯდომარე), დათუნა მოდებაძე, ციცინო ცხვედიანი, მარიამ კუბლაშვილი, ზურაბ
როსტიაშვილი, გიორგი თევზაძე, ირაკლი ყანდაშვილი, გიორგი ტურაზაშვილი.

საკითხი 1. საქართველოს პარლამენტისათვის საპროკურორო საბჭოს წევრად ასარჩევად
ადვოკატთა ასოციაციის 1 წევრის წარდგენის შესახებ.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს
პარლამენტის მიერ საპროკურორო საბჭოს 1 შეუვსებელ ვაკანსიაზე საპროკურორო
საბჭოს წევრის ასარჩევად გამოცხადებული ხელახალი კონკურსის შესახებ.
თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ საპროკურორო საბჭო დამოუკიდებელი კოლეგიური
ორგანოა,

რომელიც

შექმნილია

პროკურატურის

დამოუკიდებლობის,

გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად და მასში ადვოკატთა
ასოციაციის წარმომადგენლის მონაწილეობა მნიშვნელოვანია სანდო და ხარისხიანი
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მართლმსაჯულების დამკვიდრებისათვის.
“პროკურატურის შესახებ” კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის, “ე” ქვეპუნქტის
შესაბამისად,

საპროკურორო

საბჭოს

წევრობის

საქართველოს

იუსტიციის

უმაღლესი

კანდიდატები

საბჭოს

წევრობის

შეირჩევიან

კანდიდატების

შერჩევისათვის “საერთო სასამართლოების შესახებ” ორგანული კანონის 47-ე მუხლის
მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებით და დადგენილი წესით, რომლის
თანახმადაც:
უმაღლეს

საპროკურორო

საგანმანათლებლო

საბჭოს

კანდიდატები

დაწესებულებებში

შეირჩევიან

მოღვაწე

საქართველოს

პროფესორებისა

და

მკვლევარებისაგან, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისაგან ან/და
საქართველოს

არასამეწარმეო

(არაკომერციული)

იურიდიული

პირების

მიერ

წარდგენილი პირებისაგან, შესაბამისი ორგანიზაციის კოლეგიური ხელმძღვანელი
ორგანოს წარდგინების საფუძველზე.
საქართველოს

კანონმდებლობის

შესაბამისად,

საპროკურორო

საბჭოს

წევრად

შეიძლება აირჩეს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება
მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით/უმაღლესი განათლების
დიპლომით, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება, მაღალი
რეპუტაცია და აღიარებულია როგორც სამართლის დარგის სპეციალისტი.
თავმჯდომარემ განმარტა, რომ ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე აღმასრულებელმა
საბჭომ მიზანშეწონილია იმსჯელოს იმ კანდიდატის თაობაზე, რომელსაც ასოციაცია
წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს საპროკურორო საბჭოს წევრებად ასარჩევად.
წევრებმა აღნიშნეს, რომ საპროკურორო საბჭოში ასარჩევად ადვოკატთა ასოციაციის
წარმომადგენლის ნომინირება საჭირო პროცესია, რათა უზრუნველყოფილ იქნას
პროკურატურის ორგანოების დამოუკიდებლობა და რეფორმების გამჭვირვალედ
განხორციელება. მსჯელობის საფუძველზე, კანონმდებლობით გათვალისწინებული
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გათვალისწინებით, საქართველოს პარლამენტის მიერ
საპროკურორო საბჭოს 1 წევრის ასარჩევად ადვოკატთა ასოციაციის მხრიდან
ნომინირებისათვის დასახელდა ადვოკატთა ასოციაციის წევრი თეა ჭეიშვილი.

საპროკურორო საბჭოს წევრად ასარჩევი კანდიდატის წარდგენის საკითხი დადგა ღია
კენჭისყრაზე. “პროკურატურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2
პუნქტის “ე” ქვეპუნქტისა და “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის
მე-6 პუნქტის საფუძველზე, ღია კენჭისყრის

შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებულ

გადაწვეტილება:
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1. საქართველოს პარლამენტს საპროკურორო საბჭოს წევრად ასარჩევად წარედგინოს სსიპ
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი - თეა ჭეიშვილი (ადვოკატის სიითი
#0842/1).

აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა გამოცხადდა დასრულებულად.

წინამდებარე

აქტი

და

მასში

ასახული

გადაწყვეტილებები

ძალაში

შედის

ხელმოწერისთანავე.
წინამდებარე აქტი გამოქვეყნდეს სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, მისამართი: www.gba.ge.
წინამდებარე აქტი და მასში ასახული გადაწყვეტილებები შეიძლება გასაჩივრდეს მისი
გამოქვეყნების დღიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში
(მისამართი: ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი #64/64).

დავით ასათიანი
თავმჯდომარე
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