ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის
ოქმი

23 აგვისტო, 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, დავით ასათიანი, დათუნა მოდებაძე, მამუკა ნოზაძე,
გიორგი თევზაძე, ზურაბ როსტიაშვილი.

დღის წესრიგი:
1. ასოციაციაში გაწევრიანება: სოფიკო ჭანკვეტაძე, ნიკა ვეკუა, ქეთევანი როგავა, ლაშა
ზურაბიანი, სალომე გულოშვილი, თამთა დევდარიანი, ანა გელაშვილი, არჩილ
ბეგიაშვილი, ნიკო ფილფანი, ანა გოგოლაური, თამარ კაჭარავა, გიორგი კეკენაძე,
თინათინ კაციტაძე, სოფია ჯოლოხავა, ნათია ღვინიაშვილი, ნინო კერძაია, თორნიკე
კიკნაძე, დავით მჭედლიშვილი, თამარი მაჭარაშვილი, მამუკა მახარაძე, მიხეილ
ქრისტესაშვილი, ივანე ობოლაშვილი, გალინა ფარქოსაძე, პაატა ბარჯაძე, ზვიადი
თავაძე, ნინო ასლანიშვილი, დავით სივსივაძე, მარიამ კანდელაკი, ბექა კვინიკაძე,
ეკატერინე ეგუტია, ანა სადრაძე, ცოტნე ჩიქვინიძე, თეონა ტაბატაძე, მარი ბერუაშვილი,
მარიამი ბიჭიაშვილი,ირაკლი ხიმშიაშვილი,სალომე გიორგაძე, შოთა თოლორდავა,
ალექსანდრე ზარდიაშვილი;
ლიანა ჯაფარიძე, გოჩა ღუღუნიშვილი, გიორგი
გელაშვილი, ვალერიან ვაჭარაძე, ირაკლი სვინტრაძე, ნოდარ იკაშვილი.
2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: დიმიტრი ტორაძე, ლევანი ჩიქოვანი, შორენა
სურმავა, შოთა შოშიაშვილი, ზურაბ ნონიაშვილი, შორენა ოსკოპელი, ნათია ბურდული,
თამარ ბუბაშვილი, კობა ქართველიშვილი, მაია შაველაშვილი, ზვიადი ასაბაშვილი.
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3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“
ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების გაცნობა: ირაკლი
ჭილაია, ნინო გოსტამაშვილი, ქეთევან ზუკაკიშვილი, მზია სეხნიაშვილი, ვახტანგ
შურღაია, სოფიკო გოგოლაური, მედეა აკოლაშვილი, ბექა ფაცაცია,დავით დეისაძე,
რუსლან ახალაია, დალი ჯაშიაშვილი, თამარ წერეთელი.
4. 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდის

რეგისტრაციის

დაწყების თარიღის და ადგილის დამტკიცება (1 სექტემბრიდან – 30 სექტემბრის 18:00
საათამდე; ჩატარების ადგილი: თბილისი, თავისუფალი უნივერსიტეტის საგამოცდო
ცენტრი).

2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო
ექსპერტთა ჯგუფის დამტკიცება.

საკვალიფიკაციო გამოცდების სამართლის

6. 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო

საკვალიფიკაციო გამოცდების პროგრამის

5.

დამტკიცება

7. 2017

წლის

ადვოკატთა

საშემოდგომო

საკვალიფიკაციო

გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსის ღირებულების გაზრდა

8. 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდის აპლიკანტის ლია
ნადოლსკის განცხადების გაცნობა

9. 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდის აპლიკანტის მაია
რობაქიძის განცხადების გაცნობა

10. 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდის აპლიკანტის ნინო
რუაძის განცხადების გაცნობა
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11. ადვოკატ იზოლდა რაზმაძის მიმართ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 21 ივლისის განაჩენის საფუძველზე,
საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,

213

მუხლის, პირველი პუნქტის

(ადვოკატს ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა შეუწყდება) „დ“ პუნქტის თანახმად (თუ
მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი
განზრახი მძიმე დანაშაულისათვის), ამავე მუხლის,

მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

აღმასრულებელი საბჭოს მიერ ზ/ხსენებული განაჩენის ცნობად მიღება და იზოლდა
რაზმაძისთვის ადვოკატთა ასოციაციის წევრობის შეწყვეტა.

პირველი საკითხი
გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, მე-10 მუხლის შესაბამისად,
დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილებულ იქნას შემდეგი
განცხადებები გაწევრიანების შესახებ: სოფიკო ჭანკვეტაძე, ნიკა ვეკუა, ქეთევანი როგავა, ლაშა
ზურაბიანი, სალომე გულოშვილი, თამთა დევდარიანი, ანა გელაშვილი, არჩილ ბეგიაშვილი,
ნიკო ფილფანი, ანა გოგოლაური, თამარ კაჭარავა, გიორგი კეკენაძე, თინათინ კაციტაძე, სოფია
ჯოლოხავა, ნათია ღვინიაშვილი, ნინო კერძაია, თორნიკე კიკნაძე, დავით მჭედლიშვილი,
თამარი მაჭარაშვილი, მამუკა მახარაძე, მიხეილ ქრისტესაშვილი, ივანე ობოლაშვილი, გალინა
ფარქოსაძე, პაატა ბარჯაძე, ზვიადი თავაძე, ნინო ასლანიშვილი, დავით სივსივაძე, მარიამ
კანდელაკი, ბექა კვინიკაძე, ეკატერინე ეგუტია, ანა სადრაძე, ცოტნე ჩიქვინიძე, თეონა ტაბატაძე,
მარი ბერუაშვილი, მარიამი ბიჭიაშვილი, ირაკლი ხიმშიაშვილი, ლიანა ჯაფარიძე, გოჩა
ღუღუნიშვილი, გიორგი გელაშვილი, ვალერიან ვაჭარაძე, ირაკლი სვინტრაძე, ნოდარ
იკაშვილი.

გადაწყვეტილება: საქართველოს „კანონის ადვოკატთა“ შესახებ, 212 მუხლის, მე-4 პუნქტის
თანახმად, ლიანა ჯაფარიძეს, გოჩა ღუღუნიშვილს, გიორგი გელაშვილს, ვალერიან ვაჭარაძეს,
ირაკლი სვინტრაძეს, ნოდარ იკაშვილს შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს სალომე გიორგაძის განცხადება გაწევრიანების შესახებ.
განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და მისი
გასაჩივრების წესის შესახებ.
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გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს შოთა თოლორდავას
განცხადება გაწევრიანების
შესახებ. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს გადაწყვეტილების თაობაზე; ასევე, განემარტოს
აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესის შესახებ.

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ალექსანდრე ზარდიაშვილის 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 ტორაძე, ლევანი ჩიქოვანი, შორენა სურმავა, შოთა შოშიაშვილი, ზურაბ ნონიაშვილი,
შორენა ოსკოპელი, ნათია ბურდული, თამარ ბუბაშვილი, კობა ქართველიშვილი, მაია
შაველაშვილი, ზვიადი ასაბაშვილი.

მესამე საკითხი
გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 212მუხლის, პირველი პუნქტის,
„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს ირაკლი ჭილაიას, ნინო გოსტამაშვილის, ქეთევან
ზუკაკიშვილის, მზია სეხნიაშვილის, ვახტანგ შურღაიას, სოფიკო გოგოლაურის, მედეა
აკოლაშვილის, ბექა ფაცაციას, დავით დეისაძის განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ.
გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“, 212 მუხლის, პირველი
პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე პირების
(რუსლან ახალაია, დალი ჯაშიაშვილი, თამარ წერეთელი) 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

4

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს
ა) 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის თარიღი: 1
სექტემბრიდან- 30 სექტემბრის 18:00 საათამდე
ბ) 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდის
(თავისუფალი

უნივერსიტეტის

საგამოცდო

ცენტრი,

ჩატარების ადგილი:

მისამართი:

თბილისი,

დავით

აღმაშენებლის ხეივანი #240).

მეხუთე საკითხი
გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო
გამოცდების სამართლის ექსპერტთა ჯგუფი სხდომაზე წარმოდგენილი სახით (დანართი #1).

მეექვსე საკითხი

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო

საკვალიფიკაციო

გამოცდების პროგრამა სხდომაზე წარმოდგენილი სახით (დანართი #2).

მეშვიდე საკითხი
გადაწყვეტილება:
გამოცდებისთვის

2017
წლის
ადვოკატთა
საშემოდგომო
საკვალიფიკაციო
მოსამზადებელი კურსების ღირებულება გაიზარდოს შემდეგნაირად:

სისხლის სამართლის მიმართულებით კურსის ღირებულება გაიზარდოს 100 ლარით და
განისაზღვროს 700 ლარით; სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით კურსის ღირებულება
გაიზარდოს 100 ლარით და განისაზღვროს 700 ლარით; საერთო სპეციალიზაციის განხრით
კურსის ღირებულება გაიზარდოს 200 ლარით და განისაზღვროს 900 ლარით;

მერვე საკითხი

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ლია ნადოლსკის განცხადება და ადვოკატთა საგაზაფხულო
საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციისთვის გადახდილი

საფასური

(190 ლარი)

დაუბრუნდეს განმცხადებელს. მას ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.
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მეცხრე საკითხი
გადაწყვეტილება: მაია რობაქიძეს დაუბრუნდეს ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო
გამოცდის რეგისტრაციისთვის გადახდილი საფასური (190 ლარი). მას ეცნობოს მიღებული
გადაწყვეტილების შესახებ.

მეათე საკითხი

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ნინო რუაძის განცხადება და ადვოკატთა საგაზაფხულო
საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციისთვის გადახდილი

საფასური

(190 ლარი)

დაუბრუნდეს განმცხადებელს. მას ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.

მეთერთმეტე საკითხი
გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 213 მუხლის, პირველი პუნქტის
„დ“ ქვეპუნქტის თანახმად და ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, აღმასრულებელი
საბჭოს მიერ ცნობად იქნას მიღებული ზ/ხსენებული განაჩენი და იზოლდა რაზმაძეს შეუწყდეს
ადვოკატთა ასოციაციის წევრობა. ამავე მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად, იზოლდა რაზმაძეს
ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების 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
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