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2017 წლის 21 ნოემბერი 

ს.ს.ი.პ  საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  

სხდომის ოქმი 

 

 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, გიორგი თევზაძე, ზურაბ 

როსტიაშვილი, ცისმარი ონიანი, დავით ლანჩავა, ბონდო ალასანია. 

 

დღის წესრიგი: 

1. 2017 წლის 9 დეკემბრის საერთო კრების რეგლამენტის დამტკიცება. 

 

2. ასოციაციაში გაწევრიანება: დავით ჯიქია, ომარ ჯორბენაძე, ნათია ბატიაშვილი, ლაურა 

დავითაძე, მადონა ქეშიკაშვილი, ნინო კვინიკაძე, ირაკლი გვასალია, ლევან ბოგველი, 

ნინო ოდიშარია, ბექა შენგელია, ლილი ტანიაშვილი, შავლეგ ბოჭორიშვილი, გიორგი 

გორგაძე, მარინა ხოსროშვილი, მერაბი როსტიაშვილი 

ქეთევან გოგოლაძე,    წევრობის შეჩერების მოთხოვნით:  ელზა საკანდელიძე, ნატო 

მაჭარაშვილი, გაგა ჩანქსელიანი, ლევან ზაკალაშვილი, თამარ გვიჩიანი,  მარეხ 

მერაბიშვილი 
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3. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ქეთევან ქეშიკაშვილი,  გვანცა წულუკიძე, 

გიორგი მშვენიერაძე, გიორგი მესროფაშვილი, ანა გაგუა, ზეინაბ კვიჟინაძე, ნათია ჭიკაძე, 

ელენე სიჭინავა.  

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების   გაცნობა: თეა 

ჩოჩიშვილი, თამაზ კიკიანი, გიორგი იოსავა, მიხეილ ქირია, გიორგი ნადირაძე,  თამაზ 

თოდრაძე, საწევრო დავალიანებით წევრობის შეჩერების მოთხოვნით: ზვიად სვანაძე, 

ირაკლი შონია, თეონა ჭეჭელაშვილი, თენგიზ ლატარია 

 

5. თავმჯდომარის ინიციატივა: 2017 წლის 23 აგვისტოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს მიერ დამტკიცებული 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო 

საკვალიფიკაციო გამოცდების სამართლის ექსპერტთა ჯგუფის შემადგენლობიდან 

ლევან ხარანაულის კანდიდატურის ამოღების და თამარ სადრაძის  კანდიდატურით  

ჩანაცვლების შესახებ.  

 

 

პირველი საკითხი 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს  2017 წლის 9 დეკემბრის ადვოკატთა ასოციაციის საერთო 

კრების რეგლამენტი წარმოდგენილი სახით (დანართი #1); 

 

მეორე საკითხი 

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

დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილდეს დავით ჯიქიას, ნათია 

ბატიაშვილის, ლაურა დავითაძის, მადონა ქეშიკაშვილის, ნინო კვინიკაძის, ირაკლი გვასალიას, 

ლევან ბოგველის, ნინო ოდიშარიას, ბექა შენგელიას, ლილი ტანიაშვილის, შავლეგ 

ბოჭორიშვილის, გიორგი გორგაძის, მარინა ხოსროშვილის, მერაბი როსტიაშვილის, ელზა 

საკანდელიძის,  ნატო მაჭარაშვილის, გაგა ჩანქსელიანის, ლევან ზაკალაშვილის, თამარ 

გვიჩიანის,  მარეხ მერაბიშვილის განცხადებები გაწევრიანების შესახებ. 

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

თანახმად, ელზა საკანდელიძეს,  ნატო მაჭარაშვილს, გაგა ჩანქსელიანს, ლევან ზაკალაშვილს, 

თამარ გვიჩიანს,  მარეხ მერაბიშვილს    შეუჩერდეთ   ასოციაციის წევრობა.  
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 გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის შესაბამისად, 

დაკმაყოფილებულ  იქნას ომარ ჯორბენაძის განცხადება გაწევრიანების შესახებ.  

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ქეთევან გოგოლაძის  განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

 

                                                    მესამე საკითხი 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: ქეთევან 

ქეშიკაშვილი,  გვანცა წულუკიძე, გიორგი მშვენიერაძე, გიორგი მესროფაშვილი, ანა გაგუა.   

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ზეინაბ კვიჟინაძის, ნათია ჭიკაძის, ელენე სიჭინავას 

განცხადებები,      მათ  მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების ერთჯერადად  გაუქმების და 

ხელახლა გაწევრიანების შესახებ.  

 

 

                                                     მეოთხე საკითხი 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,  დაკმაყოფილდეს თეა ჩოჩიშვილის, თამაზ კიკიანის, გიორგი 

იოსავას, მიხეილ ქირიას,გიორგი ნადირაძის,  თამაზ თოდრაძის, განცხადებები წევრობის 

შეჩერების შესახებ.   

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

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

ზვიად სვანაძის, ირაკლი შონიას, თეონა ჭეჭელაშვილის, თენგიზ ლატარიას 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 

                                                            

                                                   მეხუთე საკითხი 
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გადაწყვეტილება:  2017 წლის 23 აგვისტოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 

მიერ დამტკიცებული 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო 

გამოცდების სამართლის ექსპერტთა ჯგუფის შემადგენლობიდან, ამოღებულ იქნას  ლევან 

ხარანაულის კანდიდატურა  და მის ნაცვლად, დაემატოს თამარ სადრაძის  კანდიდატურა.  

 

 

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 

 

 


