
 

1 

 

  

 

 

 

 

 

2018 წლის 11 დეკემბრის 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 

სხდომის ოქმი  

 

 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მისამართი: 

თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. N33 

სხდომის დაწყების დრო: 19:30 

 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: დავით ასათიანი (თავმჯდომარე), 

ირაკლი ყანდაშვილი, ციცინო ცხვედიანი, ზურაბ როსტიაშვილი, ტარიელ კაკაბაძე, 

მარიამ კუბლაშვილი, გიორგი თევზაძე, ნათია კორკოტაძე, გიორგი ტურაზაშვილი, 

დათუნა მოდებაძე. 

 

საკითხი 1. ასოციაციაში გაწევრიანება 

 

წიკლაური ჯარჯი, მეიფარიანი ბაბილინა, ჭანკოტაძე პროკოფი, გოდერძიშვილი გოდერძი, 

კუტუბიძე მარიამ, აბულაძე ლაშა, ოდილავაძე ანა, თვალავაძე თამთა, გუბელაძე ზვიადი, 

ლორია ზურაბ, ვარაზაშვილი ნაზი, ფაღავა დიმიტრი, ქევხიშვილი გიორგი, ჭანტურიძე 

გიორგი, ჭოხონელიძე ნინო, ქარჩავა ჯაბა, თბილელი ელენე, დოლიძე თამთა, ნოზაძე გიორგი, 

კუჭავა თამარ, ასანიძე თამარ, ლეპერტი დავითი, ბაგრატიონი ლალი, გაფრინდაშვილი 

მიხეილ, ბერაძე თამარი, ბიგვავა თენგიზ, ქირათელიძე ნინო, ახვლედიანი გიორგი, 

აღლემაშვილი თამარი, ჩაჩავა ქეთევან, სარაიდაროვი ლერი, ნეფარიძე დავით, კეპულაძე ნინი, 

ჩხატარაშვილი დავით, გვენცაძე ნინი, კუპატაძე მიხეილ, გამყრელიძე ლუკა, მამალაძე 

ქეთევანი, აბულაძე ბაკურ, დოლიძე ანი, ღვედაშვილი ლევანი, ჯერანაშვილი მერაბ, ქათამაძე 

ნინო, პეტრიაშვილი გიორგი, შაიშმელაშვილი გია შეჩერებული, მაზმიშვილი ალექსი, 

ხარაიშვილი ლევან, ცქვიტარია ლაშა, ჩერქეზია გიორგი, ჩხეიძე ალექსანდრე, აგლაძე ანნა, 

შავაძე რამაზ, ბერიშვილი ირაკლი, ნიშნიანიძე გრიგოლი, გვაზავა ლალი, ოსიძე ვასილი, 

კუბლაშვილი სალომე, გულდედავა ირაკლი, გუგუშვილი თიკო, ვექილიან ვლადიმერ, 

ტყემალაძე ზურაბ, ბარამაშვილი თამარ შეჩერებულია, მამუკელაშვილი ლევან, გელაშვილი 

ვარლამ, ჭიბალაშვილი ვახტანგ, გუჩმაზაშვილი დავითი, დევდარიანი გივი, მუყასაშვილი 

ალექსანდრე, კიკილაშვილი დარინა, ალავიძე იოსებ, გვიმრაძე გვანცა, ბაღაშვილი რევაზ, 

ცაცუა ლაშა, ჟივიძე ოთარ, ლომთაძე გიორგი, დგებუაძე ნიკოლოზ, დიღმელაშვილი ელენე, 
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ხარძიანი ქეთევან, კვინიკაძე დავით, ნაჭყებია თეიმურაზ, ხუსკივაძე ირაკლი, პაპუაშვილი 

ერეკლე, ხორბალაძე მარინა, კვირკველია ზაზა, ხიტირი ბექა, ფუტკარაძე ალექსანდრე, 

ასათიანი თამარი, კვარაცხელია გიორგი, ცანავა ირაკლი, გოგინავა თამარ, ჯმუხაძე ნათია  

შეჩერებული, მახარაძე ნიკა, ქობალია ზინიკო, ზურაბიანი სალომე, გოგიაშვილი გიორგი, 

გაგიევი მაკა, გოგინავა გია, ჭუმბაძე კახაბერ, კუსრაშვილი ხათუნა, ქართველიშვილი ნათია, 

ნიკოლაშვილი მარიამი, უჩიძე სალომე, ვაშაკიძე მარიამ, კიპაროიძე გიორგი, ქათამაძე მინდია, 

შამათავა ირაკლი, ქაფიანიძე ზაალ, მეტრეველი გიორგი, ბაბულაიძე ნინო, ლუტიძე ნათია, 

შენგელია ზურაბ, შაყულაშვილი მიხეილ, შოთაძე ირაკლი, შენგელია სალომე. 

 

საბჭოს წევრები გაეცნენ გასაწევრიანებელ პირთა განცხადებებს:  

 

საბჭოს წევრებს მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ზემოხსენებულ პირების მიერ წარმოდგენილი 

განცხადებები თანდართული საჭირო დოკუმენტებით შესაბამისობაშია „ადვოკატთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან. მსჯელობის შემდეგ, აღნიშნულ 

საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული  

 

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს ზემოხსენებული განცხადებები გაწევრიანების შესახებ. 

 

აღმასრულებელი საბჭოს წევრები გაეცნენ:  

 

(ა) დავით უნგიაძეს განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერთიფიკატი სამოქალაქო სამართლის 

სპეციალიზაციით, რომელიც გაცემულია 2004 წლის 20 სექტემბერს, პროკურატურის მუშაკთა 

საკავლიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერთიფიკატი, რომელიც გაცემულია 2004 წლის 6 

მარტს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გაცემული 

სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის შესახებ 2007 

წლის თებერვლიდან  დღემდე - 2018 წლის 29 ნოემბრის მდგომარეობით.   

 

წევრებმა  განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტებით დასტურდება, რომ „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

წესით დავით უნგიაძეს მიერ ადვოკატთა ან/და პროკურატურის მუშაკთა შესაბამისი 

საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებიდან გასულია 10 წელი, თუმცა წარმოდგენილი სამუშაო 

სტაჟის დამადასტურებელი ცნობით არ დასტურდება, რომ იგი დადგენილი წესით 

გაწევრებულა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა მოსამართლედ ან 

პროკურორად, რაც „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის 

„ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე 

პირისთვის უარის თქმის საფუძველია. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად,  ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 
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1. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

თანახმად არ დაკმაყოფილდეს დავით უნგიაძეს განცხადება გაწევრიანების თაობაზე; 

2. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის თაობაზე. 

 

(ბ) მამუკა ჩქოტუას განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 

პროკურატურის მუშაკთა საკავლიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერთიფიკატი, რომელიც 

გაცემულია 2003 წლის 25 იანვარს და სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა 

სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის შესახებ 2002 წლის სექტემბრიდან  დღემდე - 2018 წლის 29 

ნოემბრის მდგომარეობით.   

 

წევრებმა  განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტებით დასტურდება, რომ „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

წესით მამუკა ჩქოტუას მიერ პროკურატურის მუშაკთა შესაბამისი საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარებიდან გასულია 10 წელი, თუმცა წარმოდგენილი სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი 

ცნობით არ დასტურდება, რომ იგი დადგენილი წესით გაწევრებულა საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა მოსამართლედ ან პროკურორად, რაც „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის საფუძველია. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად,  ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

 

1. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

თანახმად არ დაკმაყოფილდეს მამუკა ჩქოტუას განცხადება გაწევრიანების თაობაზე; 

2. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის თაობაზე. 

 

(გ) მირიან დევიძეს განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 

პროკურატურის მუშაკთა საკავლიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერთიფიკატი, რომელიც 

გაცემულია 2003 წლის 22 თებერვალს, საქართველოს რესპუბლიკის მთავარი სამხედრო 

პროკურორის 1997 წლის 19 მარტის ბრძანება, სამხედრო პროკურატურის სისხლის 

სამართლებრივი დევნისა და მოკვლევაზე ზედამხედველობის განყოფილების პროკურორის 

თანაშემწედ, საზოგადოებრივ საწყისებზე დანიშვნის შესახებ, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიერ გაცემული სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა საქართველოს 

შინაგან საქმეთა ორგანოებში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის შესახებ 2005 წლის ივლისიდან 

- 2015 წლის აპრილამდე და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მთავარი პროკურატურის 

მიერ გაცემული ცნობა ქალაქ თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროს 
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გამომძიებლად მუშაობის თაობაზე 2015 წლის 6 აპრილიდან დღემდე - 2018 წლის 22 ნოემბრის 

მდგომარეობით.  

 

წევრებმა  განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტებით დასტურდება, რომ „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

წესით მირიან დევიძეს მიერ პროკურატურის მუშაკთა შესაბამისი საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარებიდან გასულია 10 წელი, თუმცა წარმოდგენილი სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი 

ცნობით არ დასტურდება, რომ იგი დადგენილი წესით გაწევრებულა საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა მოსამართლედ ან პროკურორად, რაც „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის საფუძველია. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად,  ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

 

1. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

თანახმად არ დაკმაყოფილდეს მირიან დევიძეს განცხადება გაწევრიანების თაობაზე; 

2. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის თაობაზე. 

 

(დ) ნიკა პაპაშვილის განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 

პროკურატურის მუშაკთა საკავლიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერთიფიკატი, რომელიც 

გაცემულია 2004 წლის 26 სექტემბერს და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მთავარი 

პროკურატურის მიერ გაცემული ცნობა შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო 

პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროს გამომძიებლად მუშაობისა და საქართველოს 

მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა 

გამომძიებლის პოზიციებზე მუშაობის შესახებ 2007 წლის 13 ივლისიდან დღემდე - 2018 წლის 

3 დეკემბრის მდგომარეობით.  

 

წევრებმა  განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტებით დასტურდება, რომ „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

წესით ნიკა პაპაშვილის მიერ პროკურატურის მუშაკთა შესაბამისი საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარებიდან გასულია 10 წელი, თუმცა წარმოდგენილი სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი 

ცნობით არ დასტურდება, რომ იგი დადგენილი წესით გაწევრებულა საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა მოსამართლედ ან პროკურორად, რაც „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის საფუძველია. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად,  ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 
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1. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

თანახმად არ დაკმაყოფილდეს ნიკა პაპაშვილის განცხადება გაწევრიანების თაობაზე; 

2. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის თაობაზე. 

 

(ე) ალექსი წიკლაურის განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 

პროკურატურის მუშაკთა საკავლიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერთიფიკატი, რომელიც 

გაცემულია 2004 წლის 26 სექტემბერს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

გაცემული სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა საქართველოს შინაგან საქმეთა 

ორგანოებში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის შესახებ 2005 წლის 11 ივლისიდან - 2014 წლის 

10 იანვრამდე და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ 

გაცემული ცნობა საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს მეოთხე 

სამმართველოს გამომძიებლის პოზიციაზე მუშაობის შესახებ 2014 წლის 10 იანვრიდან 

დღემდე - 2018 წლის 29 ნოემბრის მდგომარეობით. 

 

წევრებმა  განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტებით დასტურდება, რომ „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

წესით ალექსი წიკლაურის მიერ პროკურატურის მუშაკთა შესაბამისი საკვალიფიკაციო 

გამოცდის ჩაბარებიდან გასულია 10 წელი, თუმცა წარმოდგენილი სამუშაო სტაჟის 

დამადასტურებელი ცნობით არ დასტურდება, რომ იგი დადგენილი წესით გაწევრებულა 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა მოსამართლედ ან პროკურორად, რაც 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის 

საფუძველია. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად,  ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

1. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

თანახმად არ დაკმაყოფილდეს ალექსი წიკლაურის განცხადება გაწევრიანების თაობაზე; 

2. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის თაობაზე. 

 

(ვ) ბესიკი კირთაძეს განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 

პროკურატურის მუშაკთა საკავლიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერთიფიკატი, რომელიც 

გაცემულია 2004 წლის 7 მარტს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო 

სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა საგამოძიებო სამსახურის სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის 

შესახებ 2004 წლის 8 ოქტომბრიდან დღემდე - 2018 წლის 7 დეკემბრის მდგომარეობით. 

 

წევრებმა  განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტებით დასტურდება, რომ „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 
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წესით ბესიკი კირთაძეს მიერ პროკურატურის მუშაკთა შესაბამისი საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარებიდან გასულია 10 წელი, თუმცა წარმოდგენილი სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი 

ცნობით არ დასტურდება, რომ იგი დადგენილი წესით გაწევრებულა საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა მოსამართლედ ან პროკურორად, რაც „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის საფუძველია. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად,  ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

 

1. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

თანახმად არ დაკმაყოფილდეს ბესიკი კირთაძეს განცხადება გაწევრიანების თაობაზე; 

2. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის თაობაზე. 

 

(ზ) მირზა კიკნაველიძეს განცხადებას გაწევრიანების შესახებ. მას წარმოდგენილი ჰქონდა 

პროკურატურის მუშაკთა საკავლიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების სერთიფიკატი, რომელიც 

გაცემულია 2005 წლის 16 ივლისს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მთავარი 

პროკურატურის მიერ გაცემული ცნობა მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებლის თანამდებობაზე მუშაობის შესახებ 2013 

წლის 25 ნოემბრიდან - 2017 წლის 14 ივნისის ჩათვლით და საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გაცემული სამუშაო სტაჟის დამადასტურებელი 

ცნობა საგამოძიებო სამსახურში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის შესახებ 2010 წლის 29 

მარტიდან დღემდე - 2018 წლის 6 დეკემბრის მდგომარეობით. 

 

წევრებმა  განაცხადეს, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტებით დასტურდება, რომ „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი 

წესით მირზა კიკნაველიძეს მიერ პროკურატურის მუშაკთა შესაბამისი საკვალიფიკაციო 

გამოცდის ჩაბარებიდან გასულია 10 წელი, თუმცა წარმოდგენილი სამუშაო სტაჟის 

დამადასტურებელი ცნობით არ დასტურდება, რომ იგი დადგენილი წესით გაწევრებულა 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში, ან გამწესდა მოსამართლედ ან პროკურორად, რაც 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნით ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე პირისთვის უარის თქმის 

საფუძველია. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად,  ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

 

1. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

თანახმად არ დაკმაყოფილდეს მირზა კიკნაველიძეს განცხადება გაწევრიანების თაობაზე; 
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2. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი გასაჩივრების 

წესის თაობაზე. 

 

 

საკითხი 2. წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა 

 

წევრები გაეცნენ ადვოკატთა შესახებ კანონის 212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის 

თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ შემდეგ განცხადებებს:  

 

ხუსკივაძე ირაკლი, ოსიძე ვასილი, შოთაძე ირაკლი, შენგელია ზურაბ, შაყულაშვილი მიხეილ, 

ნიკოლაშვილი მარიამ, ჭუმბაძე კახაბერ, გაგიევი მაკა, გოგიაშვილი გიორგი, დგებუაძე 

ნიკოლოზ, დოლიძე  ია, აბულაძე ლაშა, ქართველიშვილი ნათია, ნიშნიანიძე გრიგოლი, 

ვაჭარაძე ვალერიან, ნეფარიძე დავით, გვენცაძე ნინი, ჯერანაშვილი მერაბ, აღლემაშვილი 

თამარი, ბელქანია ჯემალ, წიკლაური ილია, მაზმიშვილი ალექსი, პეტრიაშვილი გიორგი, 

ღვედაშვილი ლევანი, ქოიავა ნინო, მახარაძე ნიკა, გოგინავა თამარ, ნატალია მაზაშვილი, 

ჩხატარაშვილი დავით, ნადირაძე თორნიკე, გულდედავა ირაკლი, კვარაცხელია ნათია, 

ვექილიანი ვლადიმერ, შარაშენიძე სოფიკო, ქობალია ზინიკო, ლომთაძე გიორგი, გოგინავა გია, 

შარაბიძე ნინო, ჩაჩავა ქეთევან, ჭიბალაშვილი ვახტანგ, გვიმრაძე გვანცა, ჭკუასელი შოთა, 

გამყრელიძე ლუკა, ზამბახიძე გიორგი, ქევხიშვილი გიორგი, ფუტკარაძე ალექსანდრე, კოდუა 

კარლო, მირცხულავა სალომე, ცაცუა ლაშა, კვარაცხელია დიანა, ცანავა ირაკლი, ქათამაძე 

გვანცა, გოდერძიშვილი გოდერძი, ხარაიშვილი ლევან, ლორია ზურაბ, ფაღავა დიმიტრი, 

სარაიდაროვი ლერი, კუსრაშვილი ხათუნა, ხორბალაძე მარინა, გელაშვილი ვარლამ, 

ახვლედიანი თეონა, ახვლედიანი გიორგი, კვინიკაძე დავით, მეტრეველი გიორგი, ლეპერტი 

დავით, ჩერქეზია გიორგი, გაფრინდაშვილი მიხეილ, ზარნაძე გიორგი, საათაშვილი თემურ, 

არდაზიშვილი დავით, მერაბაშვილი ნათია, ჩხეიძე ალექსანდრე, კვირკველია ზაზა, ცქვიტარია 

ლაშა, ალავიძე იოსებ, ბაღაშვილი რევაზ, მუყასშვილი ალექსანდრე, წიკლაური ჯარჯი, ზოიძე 

მანუჩარ, სალომე შენგელია, ბიგვავა თენგიზ, ხუციშვილი დავით, ჭანკოტაძე პროკოფი, 

კეპულაძე ნინი, გუბელაძე ზვიად, დვალი სალომე, ხითარიშვილი იამზე, ქარჩავა ჯაბა, ნოზაძე 

გიორგი, კუჭავა თამარ, ჭანტურიძე გიორგი, შავაძე რამაზ, ბერაძე თამარ, 2017-2018 წლების 

საწევრო დავალინების მქონე წევრები: პაატა მოსიაშვილი, მარიამ ქუჩულორია, ნატო 

მარანელი, თეონა ქურციკიძე. 

 

წევრებმა განაცხადეს, რომ ჩამოთვლილ პირთაგან, რომელთაც ასოციაციის წესდების 29-ე 

მუხლის, 29.3 პუნქტის თანახმად, 2017-2018 წლების საწევრო აქვთ გადასახდელი, ეცნობოთ, 

რომ საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, აღმასრულებელი საბჭო ვალდებულია მიიღოს გადაწყვეტილება 

ადვოკატისთვის წევრობის შეჩერების შესახებ. თუმცა წევრობის შეჩერება მანამდე არსებული 

დავალიანების გაუქმების საფუძველი არ არის და ამავე კანონის 213 მუხლის პირველი პუნქტის, 

“ზ” ქვეპუნქტის თანახმად, საწევრო გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში, პირს 

შეუწყდება ასოციაციის წევრობა.  
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გარდა ამისა, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, არსებობს 2012 წლის 30 მაისის ადვოკატთა 

ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად: “საწევრო 

დავალიანების მქონე პირს, რომელიც მომართავს ასოციაციას პირადი განცხადებით, წევრობის 

შეჩერების შესახებ, საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“, 212 მუხლის, 1-ლი პუნქტის 

(ადვოკატს ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა შეუჩერდება ამ კანონის 213 მუხლის მე-2 

პუნქტით დადგენილი წესით, ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით), „ა“ 

ქვეპუნქტის (პირადი განცხადების საფუძველზე) თანახმად, დაუკმაყოფილდეს განცხადება 

წევრობის შეჩერების შესახებ; თუმცა წევრობის შეჩერება არ გახდება უკვე არსებული საწევრო 

დავალიანებისგან გათავისუფლების საფუძველი, რომლის გადახდის ვალდებულება პირს 

წევრობის შეჩერებამდე, ადვოკატთა ასოციაციის წესდების 29-ე მუხლის, 29.3 პუნქტის 

(ყოველი მომდევნო წლის საწევრო შენატანის გადახდა ხდება ყოვეწლიურად, მიმდინარე წლის 

31 დეკემბრამდე) თანახმად წარმოეშვა. საწევრო დავალიანების გადაუხდელობის შემთხვევაში, 

უფლებამოსილება შეჩერებულ ადვოკატს, “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის, 213 

მუხლის, 1-ლი პუნქტის (ადვოკატს ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა შეუწყდება), „ზ“ 

ქვეპუნქტის (თუ არ იხდის საწევრო გადასახადს) თანახმად, შეუწყდება ასოციაციის წევრობა“. 

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

“ადვოკატთა შესახებ” კანონის, 212 მუხლის, 1-ლი პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

დაკმაყოფილდეს ზემოთ ჩამოთვლილ პირთა განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 

ამასთან, 2017-2018 წლების საწევრო დავალიანების მქონე პირებს - პაატა მოსიაშვილს, მარიამ 

ქუჩულორიას, ნატო მარანელს და თეონა ქურციკიძეს ეცნობოთ ინფორმაცია მათ მიმართ 

არსებული საწევრო დავალიანების და 2012 წლის 30 მაისის აღმასრულებელი საბჭოს 

გადაწყვეტილების შესახებ, აგრეთვე იმის შესახებ, რომ დავალიანების გადაუხდელობის 

შემთხვევაში მათ შეუწყდებათ წევრობა. 

  

 

საკითხი 3. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების შესაბამისად, 

ასოციაციის წესდებაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვა. 

 

ასოციაციის თავმჯდომარემ წევრებს გააცნო ასოციაციის წესდებაში შესატანი ცვლილებების 

პროექტი და განმარტა, რომ პროექტი მოიცავს მხოლოდ იმ ცვლილებებს რაც გამომდინარეობს 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებებიდან და რომელიც 

დასამტკიცებლად უნდა წარედგინოს ასოციაციის 23 დეკემბრის წევრთა საერთო კრებას. 

 

წევრები გაეცნენ წარმოდგენილ პროექტს. დამატებით შენიშვნები და მოსაზრებები არ 

გამოუთქვამთ.  

 

აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

 

ასოციაციის წესდებაში შესატანი ცვლილებების პროექტი, სხდომაზე წარმოდგენილი სახით 

(დანართი #1) წარედგინოს ასოციაციის 23 დეკემბრის წევრთა საერთო კრებას. 
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საკითხი 4. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების შესაბამისად, 

ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ 

დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვა. 

 

ასოციაციის თავმჯდომარემ წევრებს გააცნო ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა 

და დისციპლინური წარმოების შესახებ დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტი და 

განმარტა, რომ პროექტი მოიცავს მხოლოდ იმ ცვლილებებს რაც გამომდინარეობს „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებებიდან და რომელიც დასამტკიცებლად 

უნდა წარედგინოს ასოციაციის 23 დეკემბრის წევრთა საერთო კრებას. 

 

თავმჯდომარემ წევრებს განუმარტა, რომ აღნიშნული ცვლილებები შემუშავებულია 

ასოციაციის ეთიკის კომისიის მიერ და წარმოდგენილი პროექტის განხილვას მიზანშეწონილია 

დაესწრონ ეთიკის კომისიის წევრებიც. 

 

წევრებმა გაიზიარეს თავმჯდომარის პოზიცია და აღნიშნულ საკითხზე ღია კენჭისყრის 

შედეგად, ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება: 

ა) ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ 

დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტის განხილვის საკითხი გადატანილ იქნას 

მომდევნო  აღმასრულებელი საბჭოს სხდომისთვის; 

ბ) სხდომაზე მოწვეულ იქნან ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრები. 

 

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 მე-12 კმ. N6).  

 

 

 

 

 

დავით ასათიანი   

 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა  

ასოციაციის თავმჯდომარე 

http://www.gba.ge/
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