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ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

სხდომის ოქმი 

                                                                                                                 18 ივლისი,  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, ირაკლი ყანდაშვილი, დათუნა მოდებაძე, მამუკა ნოზაძე,  გიორგი თევზაძე, 

დავით ასათიანი, ზურაბ როსტიაშვილი, ცისმარი ონიანი 

 

დღის წესრიგი:  

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: ზაზა ჯღარკავა, ლელა ბაზალი, ცირა ხაჭაპურიძე, 

ლევან ხაჭაპურიძე, თამთა ბუიშვილი, სალომე ოსეფაშვილი, ქეთევან ჭუაძე, გიგა 

სვანიძე, დავით ფუხაშვილი, კონსტანტინე შარვაშიძე, თეონა ქარჩავა, ბექა 

მოსაშვილი, ლაშა ციბაძე, ქეთევან გოგელაშვილი, სოფიკო ჭიჭილეიშვილი, ლია 

ხუციშვილი, ნოდარ ჭანკოტაძე, გიორგი მაღალაშვილი, თამარ კაპანაძე,მარიამ 

ჭარბაძე, ბექა ხონელიძე, ანა მაისურაძე,  მარიზა ჯანელიძე,მარიამ კეკელაშვილი. 

ქეთევანი გაჩეჩილაძე,  ივანე აფციაური,   ნათია ქარელიძე, მაია ბაქანიძე.   

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება:  დიმიტრი გაგოშიძე, ევტიხი ბენდელიანი, 

მარიკა წიქარიშვილი, სოფიო ფირჩხაძე, თინათინ ზოიძე, ზაური ზარანდია, ნინო 

ესიტაშვილი, გიორგი გელაშვილი, გიორგი გრიგალაშვილი, კახაბერ ბოხუა 

 

 



2 
 

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

ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების   გაცნობა: 

თამარი გვასალია, ბესარიონ გასვიანი,თამარ კუჭუხიძე, კახაბერი ბედუკაძე, თამარ 

ხურციძე, თამარ ტაბატაძე, ზაზა ხარებავა, ინგა თოდრია, ნინო ახალბედაშვილი, 

ვაჟა ჯინჭარაძე, სოფიო დვალიშვილი,   საწევრო დავალიანების მქონე პირი:  

ირაკლი გრძელიძე. 

 

4. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ განცხადებების განხილვა (განმცხადებელი: სსიპ 

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი -„საქპატენტი“, 

თემა: „საქართველო კონტრაფაქციისა და მეკობრეობის წინააღმდეგ“).  

 

5. სასწავლო ცენტრის დირექტორის  - თინა ქარსელაძის შუამდგომლობის განხილვა 

 

6. 2017 წლის ასოციაციის ბიუჯეტის  ხარჯვითი ნაწილის  გაზრდა 35 000  

(ოცდახუთმეტი  ათასი) ლარის ოდენობით. 

 

 

 

 

                                              პირველი საკითხი  

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

დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილებულ იქნას შემდეგი 

განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: ზაზა ჯღარკავა, ლელა ბაზალი, ცირა ხაჭაპურიძე, ლევან 

ხაჭაპურიძე, თამთა ბუიშვილი, სალომე ოსეფაშვილი, ქეთევან ჭუაძე, გიგა სვანიძე, დავით 

ფუხაშვილი, კონსტანტინე შარვაშიძე, თეონა ქარჩავა, ბექა მოსაშვილი, ლაშა ციბაძე, ქეთევან 

გოგელაშვილი, სოფიკო ჭიჭილეიშვილი, ლია ხუციშვილი, ნოდარ ჭანკოტაძე, გიორგი 

მაღალაშვილი, თამარ კაპანაძე,მარიამ ჭარბაძე, ბექა ხონელიძე,  ანა მაისურაძე, მარიზა 

ჯანელიძე, მარიამ კეკელაშვილი, ნათია ქარელიძე,მაია ბაქანიძე.  

   

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

თანახმად, ნათია ქარელიძეს და მაია ბაქანიძეს    შეუჩერდეთ   ასოციაციის წევრობა.  

 

 გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს  ქეთევან გაჩეჩილაძის განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 
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გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ივანე აფციაურის   განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების თაობაზე; ასევე, განემარტოს 

აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

 

მეორე საკითხი 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:  

დიმიტრი გაგოშიძე, ევტიხი ბენდელიანი, მარიკა წიქარიშვილი, სოფიო ფირჩხაძე, თინათინ 

ზოიძე, ზაური ზარანდია, ნინო ესიტაშვილი, გიორგი გელაშვილი, გიორგი გრიგალაშვილი, 

კახაბერ ბოხუა.  

 

 

მესამე საკითხი 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,  დაკმაყოფილდეს   თამარი გვასალიას, ბესარიონ გასვიანის, თამარ 

კუჭუხიძის, კახაბერი ბედუკაძის, თამარ ხურციძის, თამარ ტაბატაძის, ზაზა ხარებავას, ინგა 

თოდრიას, ნინო ახალბედაშვილის, ვაჟა ჯინჭარაძის, სოფიო დვალიშვილის განცხადებები 

წევრობის შეჩერების შესახებ.   

 

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

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირის - 

ირაკლი გრძელიძის 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 მას შეუწყდება წევრობა. 

 

მეოთხე საკითხი 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს   საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი -„საქპატენტი“-ს განცხადება აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე.  

აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას: „საქართველო კონტრაფაქციისა და მეკობრეობის წინააღმდეგ“. 
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მეხუთე საკითხი 

  

 გადაწყვეტილება: მიმდინარე წლის 2 ივლისს, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების 

შედეგების გასაჩივრებისას,  ძაბვის ვარდნის გამო დაზარალებული აპლიკანტებისთვის, 

ერთჯერადად დაშვებულ იქნას შეღავათი და  თითო ტესტის გასაჩივრების საფასური 

განისაზღვროს   5 (ხუთი) ლარით, არსებული 10 (ათი) ლარის ნაცვლად. 

 

მეექვსე საკითხი 

გადაწყვეტილება:   2017 წლის ასოციაციის ბიუჯეტის  ხარჯვითი ნაწილი (სხვადასხვა ხარჯების 

გამო ) გაიზარდოს   35 000  (ოცდახუთმეტი  ათასი) ლარით. 

 

 

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 

 


