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ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

სხდომის ოქმი 

                                                                                                                 15  ნოემბერი,  2017 წელი 

 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 09:30 

  

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები:  ზაზა ხატიაშვილი (თავმჯდომარე), 

ირაკლი ყანდაშვილი, დავით ასათიანი, დათუნა მოდებაძე, მამუკა ნოზაძე,  გიორგი თევზაძე, 

ზურაბ როსტიაშვილი, ცისმარი ონიანი, ირმა ჭკადუა, დავით ლანჩავა, ბონდო ალასანია. 

 

დღის წესრიგი:  

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება:  ქეთევანი ურიდია, მედეა ინასარიძე, ანა ღელეყვა, დავითი 

მჭედლიძე, ცირა ჯგერენაია, ზაზა დარბაიძე, ნინო შარაბიძე, მარო ღანიშაშვილი, ომარ  

ჯორბენაძე, მერაბ წიკლაური, ანა ჭაია,  ანა მაზმიშვილი, სალომე გუმბერიძე, თამაზ 

თოდრაძე, მირიანი პეტრიაშვილი, ნინო ლომინაძე,   თამთა ლომიძე, სოფიო ქურთაული,  

გიორგი კალანდაძე, თეა ციხიშვილი, ვახტანგი გიორგაძე,  გიორგი სიმონიშვილი, 

გიორგი ევსტაფიშვილი, გიორგი დევდარიანი, შოთა თოლორდავა, გვანცა 

დავითაშვილი, თამარ გაბადაძე,  თამთა ანთია,  სალომე შურღულაია , გიორგი 

ძიძიგური, მარიამ დავითაძე, ქეთევან    შუბაშვილი, ნუგზარ წიქარიძე, ლეილა 

ფოლადიშვილი, მანანა ლაბაური, სალომე ზარანდია,ინგა ხიჯაკაძე 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება:  ლაშა ფარცვანია, ნათია ხითარიშვილი, ნანა 

ბაკურაძე, დავით ახვლედიანი, გივი ლომინაძე, დავით სოხაშვილი (ითხოვს 

დარჩენილი საწევრო დავალიანების გაუქმებას ან განაწილებას და ხელახლა 

გაწევრიანებას);  
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3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების   გაცნობა: ნინო 

ახალბედაშვილი, ვაჟა ბელთაძე, ირაკლი შეყილაძე, არჩილ ბეგიაშვილი,  გიორგი 

გრიგალაშვილი, მარიამ ხაბეიშვილი, გვანცა მეუნარგია, კონსტანტინე ოჩიგავა, თეა 

ეხვაია, ირაკლი ჯიშკარიანი,   დავით წერეთელი, ირაკლი დუნდუა 

 

4. ინსტიტუციურ აკრედიტაციაზე მიმართვა (განმცხადებელი: გიორგი ჩხეიძე, 

პროგრამის ხელმძღვანელი EWMI-PROLOG); 

 

5. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის 

მენეჯერის განცხადება; 

 

6. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის,  აღმასრულებელი საბჭოს,  ეთიკის კომისიის 

და სარევიზიო კომისიის წევრების არჩევნებისთვის,  ადვოკატთა  საერთო კრების 

თარიღის, ადგილის, კრების რეგლამენტის და  დღის წესრიგის დამტკიცება. 

 

7. 2018 წლის ადვოკატთა ასოციაციის ბიუჯეტის დამტკიცება.  

 

8. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 26 სექტემბერის განაჩენის გაცნობა 

ადვოკატ დავით ხომერიკის მიმართ, „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის კანონის“ თანახმად, მისთვის საადვოკატო საქმიაობის უფლების 5 წლის 

ვადით ჩამორთმევის თაობაზე.  

 

9. 2015-2016 წლებში, ადვოკატთა ასოციაციის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ადვოკატთა     სოციალური დაცვის ფონდში გადასარიცხი თანხიდან, 13 600 ( ცამეტი 

ათას ექვსასი) ლარის ოდენობით თანხის დამატების თაობაზე  2017 წლის ადვოკატთა 

ასოციაციის ადვოკატთა სოციალური დაცვის ფონდის ბიუჯეტში. 

 

                                                                  პირველი საკითხი 

 

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

დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილდეს ქეთევანი ურიდიას, მედეა 

ინასარიძის, ანა ღელეყვას, დავითი მჭედლიძის, ცირა ჯგერენაიას, ზაზა დარბაიძის, ნინო 

შარაბიძის, მარო ღანიშაშვილის, მერაბ წიკლაურის, ანა ჭაიას,  ანა მაზმიშვილის, სალომე 

გუმბერიძის, თამაზ თოდრაძის, მირიანი პეტრიაშვილის, ნინო ლომინაძის,   თამთა ლომიძის, 

სოფიო ქურთაულის,  გიორგი კალანდაძის, თეა ციხიშვილის, ვახტანგი გიორგაძის,  გიორგი 
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სიმონიშვილის, გიორგი ევსტაფიშვილის, გიორგი დევდარიანის, სალომე შურღულაიას , 

გიორგი ძიძიგურის, მარიამ დავითაძის, ქეთევან    შუბაშვილის, ნუგზარ წიქარიძის, ლეილა 

ფოლადიშვილის, მანანა ლაბაურის, სალომე ზარანდიას, ინგა ხიჯაკაძის განცხადებები 

გაწევრიანების შესახებ. 

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

თანახმად,   გიორგი ძიძიგურს, მარიამ დავითაძეს, ქეთევან    შუბაშვილს, ნუგზარ წიქარიძეს, 

ლეილა ფოლადიშვილს, მანანა ლაბაურს, სალომე ზარანდიას,ინგა ხიჯაკაძეს შეუჩერდეთ   

ასოციაციის წევრობა.  

 

 გადაწყვეტილება:  არ დაკმაყოფილდეს შოთა თოლორდავას   განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების თაობაზე; ასევე, განემარტოს 

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს გვანცა დავითაშვილის  განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

 

გადაწყვეტილება:  

 

1. შეჩერდეს  თამარი გაბადაძის    განცხადების განხილვა გამოთხოვილი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

2. თამარი გაბადაძის  განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

3. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს თამთა ანთიას  განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

 

                                                     

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:   ლაშა 

ფარცვანია, ნათია ხითარიშვილი, ნანა ბაკურაძე, დავით ახვლედიანი, გივი ლომინაძე. 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  დავით სოხაშვილის  განცხადება მის მიმართ არსებული 

საწევრო დავალიანების ერთჯერადად  გაუქმების და ხელახლა გაწევრიანების შესახებ.  

 

                                                     მესამე საკითხი 

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი პუნქტის, 

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,  დაკმაყოფილდეს ნინო ახალბედაშვილის, ვაჟა ბელთაძის, ირაკლი 

შეყილაძის, არჩილ ბეგიაშვილის,  გიორგი გრიგალაშვილის, მარიამ ხაბეიშვილის, გვანცა 

მეუნარგიას, კონსტანტინე ოჩიგავას, თეა ეხვაიას, ირაკლი ჯიშკარიანის  განცხადებები 

წევრობის შეჩერების შესახებ.   

გადაწყვეტილება:  საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“,  212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირების  

(დავით წერეთელი, ირაკლი დუნდუა) განცხადებები  წევრობის შეჩერების შესახებ. აღნიშნულ 

პირებს წერილობით 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.  

 

                                                       მეოთხე საკითხი 

  

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს   გიორგი ჩხეიძის  (პროგრამის ხელმძღვანელი EWMI-

PROLOG) განაცხადი  ინსტიტუციური აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ.  

 

 

 

                                      მეხუთე საკითხი არ განხილულა 

 

 

                                                     

                                                      მეექვსე საკითხი 

 

კრების  დღის  წესრიგი 
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09.12.2017 წელი 

10:00-13:00   წევრთა რეგისტრაცია. 

13:00-13:15   კრების გახსნა. 

13:15-13:30   ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევა. 

13:30-15:00      თავმჯდომარეობის კანდიდატების მიერ საარჩევნო პროგრამის წარდგენა.  

15:00            წევრების რეგისტრაციის დასრულება.      

15:00-18:00 ასოციაციის თავმჯდომარის, აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკისკომისიის და სარევიზიო კომისიის 

წევრების არჩევნები - ხმის მიცემა. 

18:00-22:00   ხმების დათვლა.   

22:00-22:15   არჩევნების შედეგების გამოცხადება 

22:15            კრების დახურვა.          

 

გადაწყვეტილება: ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის, აღმასრულებელი საბჭოს,  ეთიკის 

კომისიის და სარევიზიო კომისიის წევრების არჩევნებისთვის, საერთო კრების თარიღად 

დამტკიცდეს 2017 წლის 9 დეკემბერი; საერთო კრების ჩატარების ადგილად დამტკიცდეს 

„სპორტის სასახლე“ (მისამართი: თბილისი 26 მაისის მოედანი #1). საერთო კრების დღის 

წესრიგი დამტკიცდეს სხდომაზე წარმოდგენილი სახით. 

 

                                                             

 

                                                       მეშვიდე საკითხი  

 

 გადაწყვეტილება:  დამტკიცდეს ადვოკატთა ასოციაციის 2018 წლის ბიუჯეტი სხდომაზე 

წარმოდგენილი სახით (დანართი #1). 

გადაწყვეტილება:  

ა)თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 26 სექტემბერის #1/3052-15 განაჩენის   

(ადვოკატ დავით ხომერიკის მიმართ, „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 

კანონის“ თანახმად, მისთვის საადვოკატო საქმიანობის უფლების 5 წლის ვადით ჩამორთმევის 

თაობაზე)  თანახმად, დავით ხომერიკს შეუჩერდეს  ასოციაციის წევრობა 5 წლის ვადით.   
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ბ)დავით ხომერიკს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე.  

 

 

                                                            მეცხრე საკითხი  

გადაწყვეტილება: 2015-2016 წლებში, ადვოკატთა ასოციაციის ბიუჯეტით გათვალისწინებული  

ადვოკატთა  სოციალური დაცვის ფონდში გადასარიცხი თანხიდან, 13 600  (ცამეტი ათას 

ექვსასი) ლარი დაემატოს   2017  წლის ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატთა სოციალური დაცვის 

ფონდის ბიუჯეტს.  

 

 

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 

 

 


