საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის
ოქმი

06 აპრილი, 2017 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),
ირაკლი ყანდაშვილი, გიორგი თევზაძე, მამუკა ნოზაძე, ზურაბ როსტიაშვილი, დავით ლანჩავა,
ბონდო ალასანია

1. ასოციაციაში

გაწევრიანება: ნანა ბითაძე, ლაშა ტყეშელიაძე, ბექა ფაცაცია, ნანა

მგალობლიშვილი, ირაკლი ჩუბინიძე,ანა ფუტკარაძე, რამაზ ქურასბედიანი, თამარ
წილოსანი,

ანასტასია

ინასარიძე,

თეონა

ლანჩავა,

ნინო

მეურმიშვილი,

ომარი

მარგველაშვილი, მირზა მამულაძე, მანუჩარ მამულაძე, ელენე მებონია, სოფიკო
დეკანოზიშვილი, მერი დაუშვილი, ციალა გაზდელიანი, ლაშა ავალიანი, სალომე
ჯანუაშვილი, ზურაბ თომაძე, ქეთევან ქავთარაძე, ლაშა ჯაფიაშვილი, ილია ვაშაკიძე,
ქეთევან ცინცაძე

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ლევან მელქაძე, თორნიკე მჭედლიძე, მაია
ნიკოლაშვილი, ხათუნა სირაძე
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3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“
ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების ცნობად მიღება:
მანუჩარ აფხაიძე, ოლეგ შარიქაძე, გია აბულაძე, ვიკა კირთაძე, საწევრო დავალიანების
მქონე პირები: შოთა ქადაგიძე
4. ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მიმართვის გაცნობა, მ/წ 16
მარტს საკონკურსო წესით შერჩეული კანდიდატის - ხატია ჩოგოვაძის დამტკიცების
შესახებ ეთიკის კომისიის იურისტის პოზიციაზე და 2017 წლის 1 მაისიდან, 2017 წლის
ასოციაციის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში 10 000 (ათი ათასი) ლარის დამატების შესახებ
და ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მიმართვის გაცნობა, 2017
წლის მაისიდან ეთიკის კომისიის აპარატში გამოთავისუფლებულ ნახევარ საშტატო
ერთეულზე ახალი იურისტის დამატების თაობაზე საკონკურსო წესით, ასევე საკონკურსო
კომისიის შემადგენლობის დატკიცება.

5. სხვადასხვა საკითხები

გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის შესაბამისად,
დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი განცხადებები გაწევრიანების
შესახებ : ნანა ბითაძე, ლაშა ტყეშელიაძე, ბექა ფაცაცია, ნანა მგალობლიშვილი, ირაკლი რამაზ
ქურასბედიანი, თამარ წილოსანი, ანასტასია ინასარიძე, თეონა ლანჩავა, ნინო მეურმიშვილი,
ომარი მარგველაშვილი, მირზა მამულაძე, მანუჩარ მამულაძე, ელენე მებონია, სოფიკო
დეკანოზიშვილი, მერი დაუშვილი, ციალა გაზდელიანი, ლაშა ავალიანი, სალომე ჯანუაშვილი,
ზურაბ თომაძე, ქეთევან ქავთარაძე, ილია ვაშაკიძე, ქეთევან ცინცაძე.

გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის შესაბამისად,
დაკმაყოფილებულ იქნას ანა ფუტკარაძის განმეორებით წარმოდგენილი
გაწევრიანების შესახებ.

განცხადება

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

ლაშა ჯაფიაშვილის განმეორებით წარმოდგენილი

განცხადება

გაწევრიანების შესახებ.
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გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212 მუხლის,
თანახმად,

მე-4 პუნქტის

ლაშა ჯაფიაშვილს, ილია ვაშაკიძეს, ქეთევან ცინცაძეს შეუჩერდეთ ასოციაციის

წევრობა.

მეორე საკითხი:

გადაწყვეტილება:

საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის თანახმად,

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: ლევან
მელქაძე, თორნიკე მჭედლიძე, მაია ნიკოლაშვილი, ხათუნა სირაძე.

მესამე საკითხი:
გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 212მუხლის, პირველი პუნქტის,
„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს მანუჩარ აფხაიძის, ოლეგ შარიქაძის, გია აბულაძის,
ვიკა კირთაძის განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ.

გადაწყვეტილება:

საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“,

212 მუხლის, პირველი

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირის
(შოთა ქადაგიძე) განცხადება წევრობის შეჩერების შესახებ. აღნიშნულ პირს წერილობით
ეცნობოს ინფორმაცია მის მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და 2012 წლის 30 მაისის
აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ, აგრეთვე იმის შესახებ, რომ დავალიანების
გადაუხდელობის შემთხვევაში შეუწყდება წევრობა.

მეოთხე საკითხი:
გადაწყვეტილება:
ა) ეთიკის კომისიის იურისტის პოზიციაზე დამტკიცდეს მ /წ 16 მარტს საკონკურსო წესით
შერჩეული კანდიდატი - ხატია ჩოგოვაძე და 2017 წლის 1 მაისიდან, 2017 წლის ასოციაციის
ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს დაემატოს 10 000 (ათი ათასი) ლარი.
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ბ) 2017 წლის მაისიდან ეთიკის კომისიის აპარატში გამოთავისუფლებულ ნახევარ საშტატო
ერთეულზე საკონკურსო წესით ახალი იურისტის შერჩევის მიზნით, დამტკიცდეს საკონკურსო
კომისია შემდეგი შემადგენლობით: ციცინო ცხვედიანი, თორნიკე ბაქრაძე, ინგა სეხნიაშვილი,
ქეთევან უტიაშვილი, თამარ ხუბულური.

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
ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციის თავმჯდომარე
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