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2017 წლის 28 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: 09:45 

 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები:  ზაზა ხატიაშვილი (თავმჯდომარე), 

მამუკა ნოზაძე, დავით ასათიანი, ბონდო ალასანია, ირმა ჭკადუა, გიორგი თევზაძე, დათუნა 

მოდებაძე, ირაკლი ყანდაშვილი, ზურაბ როსტიაშვილი, ცისმარი ონიანი. 

 

დღის წესრიგი:  

1. ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანება: დიმიტრი გუგუნავა, ნიკა ჯავახიშვილი, ირაკლი 

მჟავანაძე, სოფიო ორჯონიკიძე, ნინო ლაზარიაშვილი, ნათია ღლიღვაშვილი, თამთა 

ზარნაძე, მარი დოლბაია, შოთა თოლორდავა, მარიცა ღურწკაია, ჯაბა ჯამაგიძე, თეონა 

ახვლედიანი, გიორგი ავალიშვილი, ნატო გოგიშვილი, სალომე აბრამიშვილი, თინათინი 

პაპიაშვილი, ქეთევან კილაძე, თეა აბუაშვილი, ხათუნა შალიკაძე, სალომე ქავთარაძე,  ეკა 

გუჯაბიძე,ნანა გაბედავა, გიორგი კვაჭანტირაძე, ჯემალ ლომსაძე, თამარი ხუჯაძე, ლია 

მორალიშვილი, ირაკლი გოლეთიანი, ბაჩანა ზარანდია, გვანცა გაბაიძე.  

 

2.  ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ნონა ზუბიტაშვილი  
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3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების   გაცნობა:  ნათია 

მჭედლიძე, გიორგი დარბაიძე, გივი ფანჩვიძე, თამაზ თოდრაძე, ნატო ჩანადირი, ანა 

ედიშერაშვილი, საწევრო დავალიანებით წევრობის შეჩერების მოთხოვნით: ლელა 

მარიდაშვილი 

 

4. ადვოკატ დავით მჟავანაძის განცხადება სპეციალიზაციის შეცვლის შესახებ 

 

 

5. მ/წლის 9 დეკემბრის საერთო კრების რეგლამენტის ირგვლივ მსჯელობა  

 

6. მ/წლის 9 დეკემბერს საერთო კრებაზე დანიშნულ არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით,  

კანდიდატების დამტკიცება  

 

 

პირველი საკითხი 

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

დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილდეს  დიმიტრი გუგუნავას, ნიკა 

ჯავახიშვილის, ირაკლი მჟავანაძის, სოფიო ორჯონიკიძის, ნინო ლაზარიაშვილის, ნათია 

ღლიღვაშვილის, თამთა ზარნაძის, მარი დოლბაიას, შოთა თოლორდავას, მარიცა ღურწკაიას, 

ჯაბა ჯამაგიძის, თეონა ახვლედიანის, გიორგი ავალიშვილის, ნატო გოგიშვილის, სალომე 

აბრამიშვილის, თინათინი პაპიაშვილის, ქეთევან კილაძის, თეა აბუაშვილის, ხათუნა 

შალიკაძის, სალომე ქავთარაძის, ეკა გუჯაბიძის,ნანა გაბედავას, გიორგი კვაჭანტირაძის, ჯემალ 

ლომსაძის, თამარი ხუჯაძის, ლია მორალიშვილის, ირაკლი გოლეთიანის, ბაჩანა ზარანდიას, 

გვანცა გაბაიძის განცხადებები გაწევრიანების შესახებ. 

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

თანახმად, ეკა გუჯაბიძეს,ნანა გაბედავას, გიორგი კვაჭანტირაძეს, ჯემალ ლომსაძეს, თამარი 

ხუჯაძეს, ლია მორალიშვილს, ირაკლი გოლეთიანს, ბაჩანა ზარანდიას, გვანცა გაბაიძეს 

შეუჩერდეთ   ასოციაციის წევრობა.  

 

მეორე საკითხი 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი ნონა ზუბიტაშვილის 

განცხადება. 
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მესამე საკითხი 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,  დაკმაყოფილდეს  ნათია მჭედლიძის, გიორგი დარბაიძის, გივი 

ფანჩვიძის, თამაზ თოდრაძის, ნატო ჩანადირის, ანა ედიშერაშვილის, განცხადებები წევრობის 

შეჩერების შესახებ.   

 

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

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

(ლელა  მარიდაშვილი)  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 დავით მჟავანაძის განცხადება სპეციალიზაციის შეცვლის 

შესახებ და მიენიჭოს საერთო სპეციალიზაცია.. 

 

 

                                                         მეხუთე საკითხი  

გადაწყვეტილება:  2017 წლის 21 ნოემბერს აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაზე დამტკიცებულ 

2017 წლის 9 დეკემბრის ადვოკატთა საერთო კრების რეგლამენტში  შევიდეს ცვლილება  და 

რეგლამენტის მე-5 მუხლი და მე -7 მუხლის მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს სხდომაზე 

წარმოდგენილი სახით.  

 

                                               

 

მეექვსე საკითხი 

გადაწყვეტილება: მიმდინარე წლის 9 დეკემბერს ადვოკატთა საერთო კრებაზე დანიშნულ 

არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით,  სხდომაზე წარმოდგენილი  ყველა განმცხადებელი  

დარეგისტრირდეს კანდიდატად და შეყვანილ იქნას შესაბამის ბიულეტენში:  
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თავმჯდომარეობის მსურველი კანდიდატები: 

 

1. ასათიანი დავით 

2. ბესელია იასონი  

3. გაგნიძე გრიგოლ  

4. ებრალიძე დავით  

5. კობაიძე ალექსი   

6. ლანჩავა დავით 

7. ონიანი ონისე  

8. ოსეფაშვილი ვასილ   

9. ჩხაიძე  ელგუჯა  

10. ჭკადუა  ირმა 

11. ჯანაშია ლევან  

12. ჯაოშვილი  ვაჟა 
 

 

აღმასრულებელი საბჭოს წევრობის მსურველი კანდიდატები: 

1. აბაიაძე პავლე 

2. ალასანია ბონდო 

3. ბარათაშვილი იოსებ 

4. ბუაძე ქეთევან 

5. ბუაჩიძე ზაზა 

6. გაბარაევი იოსებ 

7. გოჩელაშვილი თამარ 

8. გიორგაძე არჩილ 

9. გრიგალაშვილი ხათუნა  

10. დვალიძე იმედა 

11. თევზაძე გიორგი 

12. კაკაბაძე ტარიელ 

13. კაჟაშვილი გულიკო 

14. კვაჭანტირაძე დავით 

15. კორკოტაძე ნათია 

16. კორძაძე ზვიად  

17. კოტრიკაძე მაგდანა  

18. კუბლაშვილი მარიამ 

19. ლიპარტია ნინო 

20. მიგრიაული როინ 

21. მოდებაძე დათუნა 
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22. ნიქაბაძე მარინე 

23. ნოზაძე მამუკა 

24. როსტიაშვილი ზურაბ 

25. სვანაძე გიორგი 

26. სვანიძე გოჩა 

27. სიორდია გელა 

28. ტურაზაშვილი გიორგი 

29. ფეიქრიშვილი ნოდარ 

30. ქვარცხავა ქეთევან 

31. ქუთათელაძე თამილა 

32. ყანდაშვილი ირაკლი 

33. ყიფიანი ვიქტორ 

34. ჩარგეიშვილი აკაკი 

35. ცერცვაძე გიორგი 

36. ცხვედიანი ციცინო 

37. ძიძიგური დავით    

38. წერეთელი კახაბერ 

39. ჭანტურიძე ოთარ 

40. ჯორბენაძე სერგი 
 

 

    ეთიკის კომისიის წევრობის მსურველი კანდიდატები: 

 

1. აბრალავა დოდო  

2. არევაძე მარიკა 

3. ბათლიძე გიორგი 

4. ბაქრაძე თორნიკე 

5. ბერიძე ინგა 

6. ბოჭორიშვილი კობა 

7. გაბედავა ია 

8. გელაშვილი კონსტანტინე  

9. გიორგაძე გიორგი 

10. გლოველი მარინა  

11. ეკალაძე თენგიზ 

12. ინჯია ბექა 

13. კიკალეიშვილი დავით 

14. კორძახია ირაკლი 

15. ლორია ანა  

16. მაისურაძე  ნანა  

17. მამუკაშვილი გელა 
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18. მარიამიძე იამზე 

19. მახათაძე ირმა 

20. მირიანაშვილი ქეთევან 

21. ონიანი ცისმარი 

22. პაქსაძე ემზარ 

23. ჟღენტი კახაბერ 

24. სეხნიაშვილი ინგა 

25. ტაბლიაშვილი გია 

26. ტყეშელაშვილი თამარ 

27. უტიაშვილი ქეთევან 

28. ფოლადიშვილი გია 

29. ფურელიანი ხათუნა 

30. ქამუშაძე ალექსანდრე  

31. ყანადაშვილი მაია 

32. შავაძე პაატა 

33. შველიძე ზაქარია 

34. ჩინჩალაძე რამაზ 

35. ჩოფიკაშვილი არჩილ 

36. ჩხაიძე ხათუნა 

37. ცერცვაძე ლაშა  

38. ძირკველიშვილი ლაზარე 

39. ჭეიშვილი თეა 

40. ხაჭაპურიძე ელიზბარ  

 

 

ეთიკის კომისიის არა ადვოკატი წევრობის მსურველი კანდიდატები: 

 

1. ბაგრატიონ-გრუზინსკი ბადრი  

2. ბოხაშვილი ბესარიონ 

3. ვარდიაშვილი ნელი 

4. თოდრია თეიმურაზ 

5. მიქიაშვილი ნინო  

6. ფირცხალაშვილი ანა 

7. შონია ირაკლი 

8. ჩანადირი გიორგი 

9. ხურციძე ანა 

10. ჯუღელი გიორგი 
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სარევიზიო კომისიის წევრობის მსურველი კანდიდატები: 

 

1. ახალაური დავით  

2. ახმეტელი მერაბ  

3. ბერაძე გელა  

4. ბჟალავა ლელა  

5. კვანტალიანი ნუნუ 

6. კორძაძე მარინე 

7. კუპრაშვილი რაჟდენ  

8. მაკარაძე ამირანი  

9. მელიქიშვილი გიორგი 

10. მესხი თეიმურაზ  

11. ნასყიდაშვილი გიორგი  

12. სიხუაშვილი ფრიდონი  

13. ქაჯაია ნათია 

14. ყავლაშვილი მამუკა 
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