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                                     ს.ს.ი.პ  საქართველოს ადვოკატთა   ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის 

ოქმი  

 

22 სექტემბერი,   2017 წელი 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი 

(თავმჯდომარე)  როინ მიგრიაული, დავით ასათიანი, ზურაბ როსტიაშვილი, ცისმარი 

ონიანი, დავით ლანჩავა, ირაკლი ყანდაშვილი, მამუკა ნოზაძე, დათუნა მოდებაძე, 

ბონდო ალასანია, გიორგი თევზაძე 

 

დღის წესრიგი: 

1.ასოციაციაში გაწევრიანება:  რამაზი რაზმაძე, დიმიტრი ჭიკაძე,ლადო რაფავა, ლილი 

გოგიშვილი, ზვიად ფერაძე, ნანა არაყიშვილი, ნატო ჩანადირი, ზურაბ ბურდული, ლია 

პაპკიაური, ვახტანგ ბარამაშვილი, ანი ნანობაშვილი, მარიამ ქარსელაძე,  ეკატერინე 

უჩავა, თინათინ ცინარიძე, ალექსანდრე ახალაძე, ქრისტინა ნინუა, ეკატერინე გაგუა, ანა 

გუდაძე, ნათია აფციაური, გიორგი სიორიძე, თინათინ მურჯიკნელი, სალომე ჭელიძე, 

მარიამ ცხოვრებაშვილი, ნანო გუჯაბიძე, ბექა ვანაძე, მარიამი ნადიბაიძე, ანა ხუფენია, 

ვახტანგ ბურჯანაძე, ნინო ქავთარაძე, გიორგი დოლიძე, თამარ ფაცაცია, ლევან 

დარასელია, გიორგი ნადირაძე, თამთა დევდარიანი, თამარ ხეთაგური, თამარ 

პატიეშვილი, ალექსანდრე გზირიშვილი, ჯუმბერ სირაბიძე, თინათინ რეხვიაშვილი,  

ნინო ამაღლობელი, ნინო გოცირელი, გიორგი ჯოლია, ნინო ანდღულაძე, ნატო 

გოგიაშვილი, მარიამ კალატოზიშვილი, გოგა კიკილაშვილი, გიორგი გოგინავა, 
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ეკატერინე მარხვაშვილი, ზურაბ მამულაძე, ამირან ხუციშვილი, გიორგი ლეკიშვილი, 

ზურაბ თავბერიძე  

2.ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება:  ლევანი გელაშვილი, მაკა ნონიაშვილი, სოფიო 

ბერიანიძე, შოთა იმნაძე, ზაზა ფანცულაია, ნინო გელდიაშვილი, სოფიო ბადალაშვილი, 

ვაჟა ქარუხნიშვილი, ნინო თოდუა, ამირან ცინაძე, მანანა ცარციძე, ანა ქეთიშვილი, 

პეტრე ექსეულიძე, მარიამ სიხარულიძე, გიორგი ბიძიშვილი, ქრისტინე კაჭარავა, ლაშა 

მდივანი  

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

ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების   გაცნობა:  მარიამ 

მეტრეველი, მაია შაველაშვილი, მაყვალა ფეიქრიშვილი, ნინელი გოგოტიშვილი, რევაზ 

რევაზიშვილი, მარიზა ჯანელიძე, თინათინ ზოიძე, ზურაბ ბეჟანიშვილი 

4.ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდების თარიღების განსაზღვრა: 

2017 წლის 2,3,10, 16,17 დეკემბერი  

5.გაგა მეშველიანის, ირაკლი ზაქარიაძის, ავთანდილ სიხუაშვილის, ანრი სინაურიძის, 

თამილა ქუთათელაძის, თეონა ჯანიბეგაშვილის, თინათინ ჭაკნელიძის განცხადებები 

ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ.  

6.აკრედიტაციის შესახებ განაცხადი (განმცხადებელი: ქართული საერთაშორისო 

საარბიტრაჟო ცენტრი, თემა: „არბიტრაჟის დღეები თბილისში 2017“).  

7.აკრედიტაციის შესახებ განაცხადი  (განმცხადებელი: იურიდიული პროფესიის 

განვითარების ცენტრი, თემა: „მომხმარებელთა უფლებები და მათი დაცვის 

სტანდარტი“).  

8.თავმჯდომარის ინიციატივა: ასოციაციის კურიერის - კახი ნადირაშვილის 

სახელფასო სარგოს 50 ლარით (ხელზე ასაღებად) გაზრდის თაობაზე მიმდინარე წლის 

1 ოქტომბრიდან  

9.2017 წლის ადვოკატთა საერთო კრების ჩატარების თარიღის/ადგილის, კრების 

რეგლამენტის და დღის წესრიგის განსაზღვრა/დამტკიცების    შესახებ 

10.ეთიკის კომისიის 2017 წლის 15 ივნისის გადაწყვეტილების აღსრულება - ადვოკატ 

მადონა მილდიანისთვის საადვოკატო საქმიანობის შეჩერების თაობაზე. 
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11.მიმდინარე წლის 23-24 ნოემბერს, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის  

ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საზოგადოებების საბჭოში (CCBE) 

და  ა/წლის 1-2 დეკემბერს, ქ.ვარშავაში ვიზიტებისთვის (სადაც ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე მიწვეულია სპეციალური სტუმრის სტატუსით), 3 000 (სამი 

ათასი) ლარის გამოყოფის შესახებ ასოციაციის 2017 წლის ბიუჯეტიდან.  

 

12.ირაკლი ყანდაშვილის ინიციატივა: ცვლილებების შეტანა ელექტრონულ 

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესებსა და 

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარების დებულებაში.  

 

 

პირველი საკითხი 

 

წევრები გაეცნენ გასაწევრიანებელ პირთა განცხადებებს თანდართული საბუთებით:     

რამაზი რაზმაძე, დიმიტრი ჭიკაძე,ლადო რაფავა, ლილი გოგიშვილი, ზვიად ფერაძე, 

ნანა არაყიშვილი, ნატო ჩანადირი, ზურაბ ბურდული, ლია პაპკიაური, ვახტანგ 

ბარამაშვილი, ანი ნანობაშვილი, მარიამ ქარსელაძე, ეკატერინე უჩავა, თინათინ 

ცინარიძე, ალექსანდრე ახალაძე, ქრისტინა ნინუა, ეკატერინე გაგუა, ანა გუდაძე, ნათია 

აფციაური, გიორგი სიორიძე, თინათინ მურჯიკნელი, სალომე ჭელიძე, მარიამ 

ცხოვრებაშვილი, ნანო გუჯაბიძე, ბექა ვანაძე, მარიამი ნადიბაიძე, ანა ხუფენია, ვახტანგ 

ბურჯანაძე, ნინო ქავთარაძე, გიორგი დოლიძე, თამარ ფაცაცია, ლევან დარასელია, 

გიორგი ნადირაძე, თამთა დევდარიანი, თამარ ხეთაგური, თამარ პატიეშვილი, 

ალექსანდრე გზირიშვილი, ჯუმბერ სირაბიძე, თინათინ რეხვიაშვილი,  ნინო 

ამაღლობელი, ნინო გოცირელი, გიორგი ჯოლია, ნინო ანდღულაძე, ნატო გოგიაშვილი, 

მარიამ კალატოზიშვილი, გოგა კიკილაშვილი, გიორგი გოგინავა, ეკატერინე 

მარხვაშვილი, ზურაბ მამულაძე, ამირან ხუციშვილი, გიორგი ლეკიშვილი.  

 

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

შესაბამისად, დამსწრე წევრთა ერთობლივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილებულ 

იქნას შემდეგი განცხადებები გაწევრიანების შესახებ:   რამაზი რაზმაძე, დიმიტრი 

ჭიკაძე,ლადო რაფავა, ლილი გოგიშვილი, ზვიად ფერაძე, ნანა არაყიშვილი, ნატო 

ჩანადირი, ზურაბ ბურდული, ლია პაპკიაური, ვახტანგ ბარამაშვილი, ანი ნანობაშვილი, 

მარიამ ქარსელაძე, ეკატერინე უჩავა, თინათინ ცინარიძე, ალექსანდრე ახალაძე, 

ქრისტინა ნინუა, ეკატერინე გაგუა, ანა გუდაძე, ნათია აფციაური, გიორგი სიორიძე, 
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თინათინ მურჯიკნელი, სალომე ჭელიძე, მარიამ ცხოვრებაშვილი, ნანო გუჯაბიძე, ბექა 

ვანაძე, მარიამი ნადიბაიძე, ანა ხუფენია, ვახტანგ ბურჯანაძე, ნინო ქავთარაძე, გიორგი 

დოლიძე, თამარ ფაცაცია, ლევან დარასელია, გიორგი ნადირაძე, თამთა დევდარიანი, 

თამარ ხეთაგური, თამარ პატიეშვილი, ალექსანდრე გზირიშვილი, ჯუმბერ სირაბიძე, 

თინათინ რეხვიაშვილი,  ნინო ამაღლობელი, ნინო გოცირელი, გიორგი ჯოლია, ნინო 

ანდღულაძე, ნატო გოგიაშვილი, მარიამ კალატოზიშვილი, გოგა კიკილაშვილი, გიორგი 

გოგინავა, ეკატერინე მარხვაშვილი, ზურაბ მამულაძე, ამირან ხუციშვილი, გიორგი 

ლეკიშვილი.  

 

წევრები გაეცნენ    მარიამ კალატოზიშვილის, გოგა კიკილაშვილის, გიორგი გოგინავას, 

ეკატერინე მარხვაშვილის, ზურაბ მამულაძის, ამირან ხუციშვილის, გიორგი 

ლეკიშვილის  განცხადებებს  წევრობის შეჩერების შესახებ.    

   

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

პუნქტის თანახმად,   მარიამ კალატოზიშვილს, გოგა კიკილაშვილს, გიორგი გოგინავას, 

ეკატერინე მარხვაშვილს, ზურაბ მამულაძეს, ამირან ხუციშვილს, გიორგი ლეკიშვილს     

შეუჩერდეთ   ასოციაციის წევრობა.  

 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ზურაბ თავბერიძის  განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და 

მისი გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

 

 

  

მეორე საკითხი 

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

თანახმად, დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი 

განცხადებები: ლევანი გელაშვილი, მაკა ნონიაშვილი, სოფიო ბერიანიძე, შოთა იმნაძე, 

ზაზა ფანცულაია, ნინო გელდიაშვილი, სოფიო ბადალაშვილი, ვაჟა ქარუხნიშვილი, 

ნინო თოდუა, ამირან ცინაძე, მანანა ცარციძე, ანა ქეთიშვილი, პეტრე ექსეულიძე, მარიამ 

სიხარულიძე, გიორგი ბიძიშვილი, ქრისტინე კაჭარავა, ლაშა მდივანი. 
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გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,  დაკმაყოფილდეს   მარიამ მეტრეველის, მაია 

შაველაშვილის, მაყვალა ფეიქრიშვილის, ნინელი გოგოტიშვილის, რევაზ 

რევაზიშვილის, მარიზა ჯანელიძის   განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ.   

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

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე 

პირების (თინათინ ზოიძე, ზურაბ ბეჟანიშვილი) 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:  დამტკიცდეს   2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო 

გამოცდის ჩატარების თარიღებად 2017 წლის 2,3,10, 16,17 დეკემბერი). 

 

 

 

მეხუთე საკითხი 

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  გაგა მეშველიანის, ირაკლი ზაქარიაძის, ავთანდილ 

სიხუაშვილის, ანრი სინაურიძის, თამილა ქუთათელაძის, თეონა ჯანიბეგაშვილის, 

თინათინ ჭაკნელიძის განცხადებები 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო 

საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების 

შესახებ. განმცხადებლებს წერილობით ეცნობოთ გადაწყვეტილების შესახებ.  
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მეექვსე საკითხი 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  ქართული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის 

განაცხადი  აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ. აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას 

„არბიტრაჟის დღეები თბილისში 2017. 

 

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრის 

განაცხადი აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ, თემა: „მომხმარებელთა უფლებები და 

მათი დაცვის სტანდარტი“.  

 

მერვე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: 2017  წლის პირველი ოქტომბრიდან ასოციაციის კურიერის - კახი 

ნადირაშვილის სახელფასო სარგო  გაიზარდოს  50 ლარით (ხელზე ასაღებად). შევიდეს 

შესაბამისი ცვლილება ასოციაციის ბიუჯეტში.  

 

მეცხრე საკითხი 

 

გადაწყვეტილება:  

ა)  2017 წლის  ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების ჩატარების თარიღად 

დამტკიცდეს 2017 წლის 28 ოქტომბერი. 

ბ) 2017 წლის 28 ოქტომბრის ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების ჩატარების 

ადგილად დამტკიცდეს შპს „პროფკავშირების კულტურის ცენტრი“  (მისამართი: 

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ.1/43) 

გ) 2017 წლის 28 ოქტომბრის ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების დღის წესრიგი 

დატკიცდეს წარმოდგენილი სახით: 

saqarTvelos advokatTa asociaciis wevrTa sayuradRebod! 
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gacnobebT, rom 2017 wlis 28 oqtombers  11:00 saaTze gaimarTeba advokatTa saerTo kreba. misamarTi: q. 

Tbilisi, vaJa-fSavelas gamz. 43  “profkavSirebis kulturis saxli” 

monawileTa registracia daiwyeba 09:30 saaTze, damTavrdeba 11:00 saaTze  

ქვორუმის არარსებობის შემთხვევაში,   განმეორებითი საერთო კრება  გაიმართება 2017  წლის 28  

ოქტომბერს  12 საათზე, იგივე დღის წესრიგით,    რომელიც უფლებამოსილია, მიუხედავად დამსწრე 

წევრთა რაოდენობისა.  მონაწილეთა რეგისტრაცია დაიწყება 11 :15  საათზე და დამთავრდება 12 :00 

საათზე. 

                 saqarTvelos advokatTa asociaciis saerTo kreba 

                                dRis wesrigi 

                                28.10.2017 weli 

 

09:30-11:00 - წევრთა რეგისტრაცია; 

 

11:00-11:15- კრების გახსნა; 

 

11:15-11:45  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანგარიში  

                       აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

                            ასოციაციის თავმჯდომარე -ზაზა ხატიაშვილი. 

 
11:45-12:15 ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს ანგარიში 2017 წელს    

                    გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

                            ასოციაციის აღმასრულებელი  საბჭოს წევრი და საგანმანათლებლო საბჭოს 
თავმჯდომარე -   
                            ირაკლი   ყანდაშვილი. 
 
12:15 -12:45  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის ანგარიში 2017 წელს  

                     გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
                             ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე - ციცინო ცხვედიანი. 
 

12:45-13:15  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სარევიზიო კომისიის ანგარიში - 2017  

                     წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ;       
                            სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე - ლიანა მასიკაშვილი 
 
13:15-14:30 -ადვოკატთა ასოციაციის სხვადასხვა მნიშვნელოვან  საკითხებზე მსჯელობა. 
 
 

14:30  -  კრების დახურვა. 

 

 

დ) დამტკიცდეს  2017 წლის 28 ოქტომბრის ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების 

რეგლამენტი, სხდომაზე დაფიქსირებული შენიშვნების გათვალისწინებით (დანართი 

1).  
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მეათე საკითხი 

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

პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტის და ამავე კანონის 213 მუხლის, მე-2 პუნქტის შესაბამისად, 

მადონა მილდიანს შეუწყდეს ასოციაციის წევრობა 6 თვის ვადით. ამავე მუხლის, მე-3  

პუნქტის თანახმად, მადონა მილდიანს წერილობით  ეცნობოს მიღებული 

გადაწყვეტილების შესახებ.  

 

 

 

მეთერთმეტე საკითხი 

 

 

გადაწყვეტილება: მიმდინარე წლის 23-24 ნოემბერს, ადვოკატთა ასოციაციის 

თავმჯდომარის ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საზოგადოებების 

საბჭოში (CCBE), ასევე,   მიმდინარე წლის 1-2 დეკემბერს, ქ.ვარშავაში ვიზიტებისთვის, 

ასოციაციის 2017 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ იქნას 3 000 (სამი ათასი) ლარი. 

ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით შევიდეს ბიუჯეტში ცვლილება და ბიუჯეტის 

ხარჯვითი ნაწილი გაიზარდოს 1000 (ათასი)ლარით. 

 

მეთორმეტე საკითხი 

 

გადაწყვეტილება: დამტკიცებულ იქნას  ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო  

გამოცდაზე ქცევისა და გასაჩივრების წესებსა და ადვოკატთა საკვალიფიკაციო 

გამოცდების ჩატარების დებულებაში შესატანი ცვლილებების პაკეტი წარმოდგენილი 

სახით (დანართი 2, დანართი 3 ). 

 

 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 

მე-12 კმ) მისი გაცნობიდან 1 თვის ვადაში.  
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ზაზა ხატიაშვილი 

ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის თავმჯდომარე 


