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ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

სხდომის ოქმი 

                                                                                                                 06  ნოემბერი,  2017 წელი 

 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომა ჩატარდა დისტანციურ რეჟიმში და დღის წერიგით გათვალისწინებული  საკითხების 

განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს შემდეგმა  აღმასრულებელი საბჭოს წევრებმა: ზაზა 

ხატიაშვილი (თავმჯდომარე), ირაკლი ყანდაშვილი, დათუნა მოდებაძე, მამუკა ნოზაძე,  გიორგი 

თევზაძე, ზურაბ როსტიაშვილი, ცისმარი ონიანი, როინ მიგრიაული, ირმა ჭკადუა 

 

დღის წესრიგი:  

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: ქეთევან ბერიძე, მარიამ ძიძიშვილი, ნინო 

გაფრინდაშვილი, ბაკურ მოსულიშვილი, ქეთევან თიბილაშვილი, ნინო დოლიძე, ანა 

ყარასაშვილი, ნათია შელეგია, თეონა კაპანაძე, გიორგი კილასონია, ლანა კირვალიძე, 

სალომე ქურასბედიანი, ნინო მელაძე, ირაკლი ჩომახაშვილი, ლელა ქალდანი, 

ჯუმბერ ლელაძე, კონსტანტინე ანთია, გვანცა გურგენიძე, თამარი მგელაძე, თამთა 

რეხვიაშვილი, სოსო ობოლაძე, მარიამ ბოჭორიშვილი, მამუკა ხოლეგაშვილი, ნათია 

კუპრაშვილი,  ნატო მარანელი. წევრობის შეჩერების მოთხოვნით:  მედეა 

ბუთიაშვილი, ლაშა ამირანაშვილი, სალომე ჩიქობავა, ირმა რობაქიძე, ქეთევანი 

მამადაშვილი, მაია ხუციშვილი, მარინა ჩაგანავა, მარეხი მესტვირიშვილი, ლაშა 

ჭარელაშვილი.  

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება:  მალხაზ ჭანკოტაძე, ბესიკ კაიშაური, აკაკი 

მარტოლეკი, ირაკლი ჩახნაშვილი, ჟანა ჯიბლაძე, დავით ლომინაძე  
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                                              პირველი საკითხი  

წევრები გაეცნენ გასაწევრიანებელ პირთა განცხადებებს თანდართული საბუთებით: ქეთევან 

ბერიძე, მარიამ ძიძიშვილი, ნინო გაფრინდაშვილი, ბაკურ მოსულიშვილი, ქეთევან 

თიბილაშვილი, ნინო დოლიძე, ანა ყარასაშვილი, ნათია შელეგია, თეონა კაპანაძე, გიორგი 

კილასონია, ლანა კირვალიძე, სალომე ქურასბედიანი, ნინო მელაძე, ირაკლი ჩომახაშვილი, 

ლელა ქალდანი, ჯუმბერ ლელაძე, კონსტანტინე ანთია, გვანცა გურგენიძე, თამარი მგელაძე, 

თამთა რეხვიაშვილი, სოსო ობოლაძე, მარიამ ბოჭორიშვილი, მამუკა ხოლეგაშვილი, ნათია 

კუპრაშვილი,  ნატო მარანელი, მედეა ბუთიაშვილი, ლაშა ამირანაშვილი, სალომე ჩიქობავა, 

ირმა რობაქიძე, ქეთევანი მამადაშვილი, მაია ხუციშვილი, მარინა ჩაგანავა, მარეხი 

მესტვირიშვილი, ლაშა ჭარელაშვილი.  

 

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

დღის წერიგის საკითხების განხილვაში მონაწილე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, 

დაკმაყოფილებულ იქნას შემდეგი განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: ქეთევან ბერიძე, 

მარიამ ძიძიშვილი, ნინო გაფრინდაშვილი, ბაკურ მოსულიშვილი, ქეთევან თიბილაშვილი, 

ნინო დოლიძე, ანა ყარასაშვილი, ნათია შელეგია, თეონა კაპანაძე, გიორგი კილასონია, ლანა 

კირვალიძე, სალომე ქურასბედიანი, ნინო მელაძე, ირაკლი ჩომახაშვილი, ლელა ქალდანი, 

ჯუმბერ ლელაძე, კონსტანტინე ანთია, გვანცა გურგენიძე, თამარი მგელაძე, თამთა 

რეხვიაშვილი, სოსო ობოლაძე, მარიამ ბოჭორიშვილი, მამუკა ხოლეგაშვილი, ნათია 

კუპრაშვილი,  ნატო მარანელი, მედეა ბუთიაშვილი, ლაშა ამირანაშვილი, სალომე ჩიქობავა, 

ირმა რობაქიძე, ქეთევანი მამადაშვილი, მაია ხუციშვილი, მარინა ჩაგანავა, მარეხი 

მესტვირიშვილი, ლაშა ჭარელაშვილი.  

 

წევრები    გაეცნენ  მედეა ბუთიაშვილის, ლაშა ამირანაშვილის, სალომე ჩიქობავას, ირმა 

რობაქიძის, ქეთევანი მამადაშვილის, მაია ხუციშვილის, მარინა ჩაგანავას, მარეხი 

მესტვირიშვილის, ლაშა ჭარელაშვილის განცხადებებს  წევრობის შეჩერების შესახებ.    

   

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

თანახმად,  მედეა ბუთიაშვილს, ლაშა ამირანაშვილს, სალომე ჩიქობავას, ირმა რობაქიძეს, 

ქეთევან მამადაშვილს, მაია ხუციშვილს, მარინა ჩაგანავს, მარეხი მესტვირიშვილს, ლაშა 

ჭარელაშვილს შეუჩერდეთ   ასოციაციის წევრობა.  
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მეორე საკითხი 

 

წევრები გაეცნენ ხელახლა გასაწევრიანებელ პირთა განცხადებებს: მალხაზ ჭანკოტაძე, ბესიკ 

კაიშაური, ირაკლი ჩახნაშვილი, ჟანა ჯიბლაძე, დავით ლომინაძე  

მათ განაცხადეს, რომ  მალხაზ ჭანკოტაძის, ბესიკ კაიშაურის, ირაკლი ჩახნაშვილის, ჟანა 

ჯიბლაძის, დავით ლომინაძის განცხადებები სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს „კანონის 

ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან. აღნიშნულ საკითხზე კენჭისყრის 

შედეგად, დღის წესრიგის საკითხების განხილვაში მონაწილე  წევრთა ერთხმივი 

გადაწყვეტილებით მიღებულ იქნა     

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:  მალხაზ 

ჭანკოტაძე, ბესიკ კაიშაური, ირაკლი ჩახნაშვილი, ჟანა ჯიბლაძე, დავით ლომინაძე. 

წევრებმა განიხილეს 

ა) აკაკი მარტოლეკის  განცხადება,  რომელიც ოჯახური პირობების გამო, გამონაკლისის სახით 

ითხოვდა მის მიმართ არსებული  საწევრო დავალიანების გაუქმებას ერთჯერადად და 

ხელახლა გაწევრიანებას. 

წევრებმა მსჯელობის შემდეგ მიიღეს შემდეგი 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  აკაკი მარტოლეკის განცხადება მის მიმართ არსებული 

საწევრო დავალიანების ერთჯერადად  გაუქმების და ხელახლა გაწევრიანების შესახებ.  

 

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 

 


