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2017 წლის 24  ოქტომბერი 

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)  დავით ასათიანი, ზურაბ როსტიაშვილი, ცისმარი ონიანი, ირაკლი 

ყანდაშვილი, დათუნა მოდებაძე, გიორგი თევზაძე 

 

დღის წესრიგი:                                                                                                           

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება:  გიორგი თავბერიძე, თეონა ტოროჯაძე, გვანცა 

ჩალაძე, გაგა მორჩაძე, შორენა ნარიმანიძე, ბექა ნადარაია, ნინო ციციშვილი, ცირა 

ხუნწარია, ნათია მაჭავარიანი, გიორგი ხუციშვილი, თორნიკე სარიშვილი, 

მარიამი ქევხიშვილი, ქამრალი ამჯანოღლი, გიორგი ლომიძე, თამაზი 

ქარქუსაშვილი, ანი რუხაძე, ანა ედიშერაშვილი, გიორგი ლაცაბიძე, ეკა ტუღუში, 

ნინო ჯულაყიძე, პავლე კუბლაშვილი, გიორგი ახალკაცი, შენგელი 

ტოხოსაშვილი, ანა მიქავა, არჩილ შარვაშიძე, მარიამი ხაბეიშვილი, ია მესხი, 

მამელი ქობალია, სალომე აბესლამიძე, გელა ივანიძე, დიმიტრი ხრიკაძე, თამარი 
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სამნიაშვილი, გვანცა ჯოჯუა, მიხეილ ჩოგოვაძე,  მირიან გამეზარდაშვილი, 

გიორგი ყაჯრიშვილი, ანა ჩიბურდანიძე, სალომე ქემაშვილი,  გურამ დგებუაძე, 

დიანა დათუსანი,  ზურაბ თავბერიძე,  ვახტანგ იაშვილი,   სოფიო ხვადაგიანი, 

სოფიო ტაკიძე , ნინო კოშკაძე,  თეონა მაღრაძე. პეტრე ყაველაშვილი, ბექა 

ხუფენია, მარიამ ნაჭყებია, გიორგი თაყაიშვილი, ადილარი წირღვავა, ვიქტორ 

ბერუჩაშვილი, თამარ თათარაშვილი, თინათინ ნიშნიანიძე, ნინო ელიკაშვილი, 

სოფიო ქაშაკაშვილი, ნინო ბერკაცაშვილი, ეკა ხუციძე, მიხეილ ადუაშვილი, 

თინათინ უკლება.  

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება:  ცისანა სამსონიძე, ნათია რამიშვილი, 

შორენა მუმლაძე, თამარ იმნაიშვილი, ჭაბუკა ჭანტურია, ანა კრესტიანოკოვა, 

ეკატერინე კვარაცხელია, თამარ თედლიაშვილი. 

 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების   გაცნობა:  

ანა ქოჩიაშვილი, მარიამ დევდარიანი, ბესიკი ხაბურძანია, ჯაბა 

კოჭლამაზაშვილი, გიორგი ჩაკვეტაძე,  მარიტა ჩხიკვაძე, გვანცა ნასყიდაშვილი 

 

4. აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე განაცხადის განხილვა  (განმცხადებელი:  

ააიპ „ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრი“, თემა: სახელმწიფო შესყიდვების 

სამართალი)   

 

5. აკრედიტაციის მინიჭების თაობაზე განაცხადის განხილვა  (განმცხადებელი:  

შპს „თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი“, თემა „კლიენტთა 

კონსულტირება“) 

 

 

6. ადვოკატ  ნიკოლოზ ღვინაძის განცხადება დაგროვილი კრედიტ-საათების 

მიმდინარე წლის სავალდებულო კრედიტ-საათებში ასახვის და დარჩენილი 

კრედიტების 2018 წლის ანგარიშში გადავადების თაობაზე 
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7. ნიკა ყულოშვილის, გივი ჭაღიაშვილის  და დავით ჩაფიძის   განცხადებები, 2017 

წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის 

მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაციისთვის გადახდილი თანხის დაბრუნების 

თაობაზე; 

 

8. მოქალაქე თამარ ჩიკვილაძის განცხადება 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო 

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციისთვის გადახდილი თანხის 

დაბრუნების თაობაზე; 

 

9. ადვოკატთა ასოციაციის ბათუმის და ქუთაისის ფილიალებში მიმდინარე 

რემონტის ხარჯებისთვის 30 000 (ოცდაათი ათასი ლარის) დამატების შესახებ 

და ამ მიზნით, შესაბამისი ცვლილების შეტანა 2017 წლის ასოციაციის 

ბიუჯეტში.  

 

 

10. ადვოკატ როინ მიგრიაულის განცხადება განგრძობადი იურიდიული 

განათლების შეღავათების სისტემის მე-9 მუხლის, 9.1 პუნქტის თანახმად 

დადგენილი შეღავათებით სარგებლობის შესახებ 

 

 

 

11. სხვადასხვა  

 

 

პირველი საკითხი 

 

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

შესაბამისად, დამსწრე წევრთა ერთობლივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილებულ 

იქნას შემდეგი განცხადებები გაწევრიანების შესახებ:  გიორგი თავბერიძე, თეონა 

ტოროჯაძე, გვანცა ჩალაძე, გაგა მორჩაძე, შორენა ნარიმანიძე, ბექა ნადარაია, ნინო 

ციციშვილი, ცირა ხუნწარია, ნათია მაჭავარიანი, გიორგი ხუციშვილი, თორნიკე 

სარიშვილი, მარიამი ქევხიშვილი, ქამრალი ამჯანოღლი, გიორგი ლომიძე, თამაზი 

ქარქუსაშვილი, ანი რუხაძე, ანა ედიშერაშვილი, გიორგი ლაცაბიძე, ეკა ტუღუში, ნინო 

ჯულაყიძე, პავლე კუბლაშვილი, გიორგი ახალკაცი, შენგელი ტოხოსაშვილი, ანა მიქავა, 

არჩილ შარვაშიძე, მარიამი ხაბეიშვილი, ია მესხი, მამელი ქობალია, სალომე აბესლამიძე, 
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გელა ივანიძე, დიმიტრი ხრიკაძე, თამარი სამნიაშვილი, გვანცა ჯოჯუა, მიხეილ 

ჩოგოვაძე,  მირიან გამეზარდაშვილი, გიორგი ყაჯრიშვილი, ანა ჩიბურდანიძე, სალომე 

ქემაშვილი, გურამ დგებუაძე, დიანა დათუსანი,  წევრობის პეტრე ყაველაშვილი, ბექა 

ხუფენია, მარიამ ნაჭყებია, გიორგი თაყაიშვილი, ადილარი წირღვავა, ვიქტორ 

ბერუჩაშვილი, თამარ თათარაშვილი, თინათინ ნიშნიანიძე, ნინო ელიკაშვილი, სოფიო 

ქაშაკაშვილი, ნინო ბერკაცაშვილი, ეკა ხუციძე, მიხეილ ადუაშვილი, თინათინ უკლება. 

   

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

პუნქტის თანახმად,    პეტრე ყაველაშვილის, ბექა ხუფენიას, მარიამ ნაჭყებიას, გიორგი 

თაყაიშვილის, ადილარი წირღვავას, ვიქტორ ბერუჩაშვილის, თამარ თათარაშვილის, 

თინათინ ნიშნიანიძის, ნინო ელიკაშვილის, სოფიო ქაშაკაშვილის, ნინო ბერკაცაშვილის, 

ეკა ხუციძის, მიხეილ ადუაშვილის, თინათინ უკლებას       შეუჩერდეთ   ასოციაციის 

წევრობა.  

 

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

შესაბამისად, დამსწრე წევრთა ერთობლივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილებულ 

იქნას ზურაბ თავბერიძის განცხადება  გაწევრიანების შესახებ. 

 

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  ვახტანგ იაშვილის  განცხადება  ასოციაციაში 

გაწევრიანების შესახებ.  

 

გადაწყვეტილება:  

 

1. შეჩერდეს  სოფიო ხვადაგიანის    განცხადების განხილვა გამოთხოვილი 

დოკუმენტის წარმოდგენამდე; 

2. სოფიო ხვადაგიანის  განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს 

მითითებული დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

3. განმცხადებელს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 
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გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს თეონა მაღრაძის განცხადება გაწევრიანების 

შესახებ. განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების და 

მისი გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

 

 

გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს სოფიო ტაკიძის  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: ცისანა სამსონიძე,  ნათია რამიშვილი, შორენა მუმლაძე,  თამარ 

იმნაიშვილი, ჭაბუკა ჭანტურია.  

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  ანა კრესტიანიკოვას, ეკატერინე კვარაცხელიას და 

თამარ თედლიაშვილის განცხადებები, მის მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების 

ერთჯერადად  გაუქმების და ხელახლა გაწევრიანების შესახებ.  

 

 

                                                          მესამე საკითხი 

წევრები გაეცნენ საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ, 212 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებებს: ანა 

ქოჩიაშვილი, მარიამ დევდარიანი, ბესიკი ხაბურძანია, ჯაბა კოჭლამაზაშვილი, გიორგი 

ჩაკვეტაძე. 

აღნიშნულ საკითხზე კენჭისყრის შედეგად,  დღის წესრიგის საკითხების განხილვაში 

მონაწილე  წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით მიღებულ იქნა     
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გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,  დაკმაყოფილდეს  ანა ქოჩიაშვილის, მარიამ 

დევდარიანის, ბესიკი ხაბურძანიას, ჯაბა კოჭლამაზაშვილის, გიორგი ჩაკვეტაძის 

განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ.   

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

პუნქტის, „ა“ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევროდავალიანების მქონე 

პირების  (მარიტა ჩხიკვაძე, გვანცა ნასყიდაშვილი) 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 ააიპ „ბიზნეს სამართლის ტრენინგ ცენტრის  

განაცხადი  აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ. აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას 

„სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი“ 

 

მეხუთე საკითხი 

 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს  შპს „თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის“ 

განაცხადი  აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ. აკრედიტაცია მიენიჭოს თემას 

„კლიენტთა კონსულტირება“. 

 

მეექვსე  საკითხი 

 

 

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს  ნიკოლოზ ღვინაძის განცხადება დაგროვილი 

კრედიტ-საათების მიმდინარე წლის სავალდებულო კრედიტ-საათებში ასახვის და 

დარჩენილი კრედიტების 2018 წლის ანგარიშში გადავადების თაობაზე. 
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მეშვიდე   საკითხი 

 

 

 გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს ნიკა ყულოშვილის, გივი ჭაღიაშვილის  და დავით 

ჩაფიძის განცხადებები, 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო 

გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაციისთვის გადახდილი თანხის 

დაბრუნების თაობაზე. 

 

 

 

მერვე   საკითხი 

  

გადაწყვეტილება:  ელექტრონულ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ქცევისა და 

გასაჩივრების წესების მე-2 მუხლის, 2.3 პუნქტის თანახმად, არ  დაკმაყოფილდეს თამარ 

ჩიკვილაძის განცხადება 2017 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო 

გამოცდაზე რეგისტრაციისთვის გადახდილი თანხის დაბრუნების თაობაზე. 

 

 

მეცხრე   საკითხი 

 

  

გადაწყვეტილება: ადვოკატთა ასოციაციის ბათუმის და ქუთაისის  ფილიალებში 

მიმდინარე რემონტის ხარჯებისთვის, 2017 წლის ასოციაციის ბიუჯეტიდან გამოიყოს  

30 000 (ოცდაათი ათასი ლარი). შევიდეს შესაბამისი ცვლილება  2017 წლის ასოციაციის 

ბიუჯეტში. 

 

მეათე საკითხი 
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გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს როინ მიგრიაულის განცხადება, განგრძობადი 

იურიდიული განათლების შეღავათების სისტემის მე-9 მუხლის, 9.1 პუნქტის თანახმად 

დადგენილი შეღავათებით სარგებლობის 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 


