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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი                                                           

                                                                                                                        6 ოქტომბერი,   2016 წელი 

 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 18:30 

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

დავით ასათიანი, დათუნა მოდებაძე, დავით ლანჩავა,  ირაკლი ყანდაშვილი, ბონდო ალასანია, 

ზურაბ როსტიაშვილი, მამუკა ნოზაძე, როინ მიგრიაული, ირმა ჭკადუა,გიორგი თევზაძე 

 

დღის წესრიგი:  

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: .ნინო სამხარაძე, 2.ივანე ჩიტაშვილი, 3.დავით ქევხიშვილი, 

4.თათია ბარაქაძე, 5.ქეთევანი ხუციშვილი, 6.სულხანი კაპანაძე, 7.ლევან საჯაია, 8.თამარ 

თავბერიძე, 9.ნუგზარ ტატიშვილი, 10.ცოტნე წერეთელი, 11.ლევანი აფრასიძე, 12.ამირან 

მეშველიშვილი, 13.გიორგი გულუა, 14.ია დოლიძე, 15.ჯემილა დეკანაძე, 16.მარიამი 

მაზანაშვილი, 17.მარი ტოხოსაშვილი, 18.ხათუნა მანჯგალაძე, 19.თორნიკე ამილახვარი, 

20.მარიამ მეტრეველი, 21.მზია გულმაგარაშვილი.  22.ნინო სახელაშვილი,23.ინეზა წოწონავა, 

24.ლევან კუპატაძე, 25.თეონა კაპანაძე, 26.ზურაბ ჯანაშია, 27.ანა კაპანაძე, 28.მარიამ 

დევდარიანი, 29.ქეთევან პეტრიაშვილი, 30.დავით ყარაშვილი, 31.თამარ შუდრა,  32.რევაზ 

ინაიშვილი, 33.ეკატერინე მაჩიტიძე, 34.მირზა დევიძე, 35.რუსუდანი გელაშვილი, 36. ნინო 

ჭიღლაძე, 37.გელაშვილი ლანა, 38.ქრისტინა ჩუბინიძე, 39.ილონა ლევინეც,40.ლელა ხათრიძე, 

41.ნაირა სამსონიძე,42.თამარ კვარაცხელია, 43.გიორგი მეზურნიშვილი, 44.ნინო თოდუა, 45. 

გიორგი ეზუგბაია,46. დავით მაკარიძე, 47. დავით ზვიადაძე, 48.ირინე ფილაური  

2.ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: თეიმურაზ ორკოდაშვილი, ზვიად გეგიძე, ზურაბ 

ჩიკვატია, ზაზა გვრიტიშვილი, ნატა ღიბრაძე, ლევან კვანჭიანი, ზაზა ფანცულაია, თამილა 

ახვლედიანი , თემურ თოლორაია,  მაგდა ბერიძე,თეონა ქორიძე, ფატიმა ნამიჭეიშვილი 
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3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ ქვეპუნქტის 

თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ:  ნუნუკა ჯანელიძე, მარი  ბეჟანიძე,  დიმიტრი 

ჩქარეული, ანა კვაჭაძე, გოჩა ხაჩიური, ელენა მაისურაძე, ნონა მჭედლიშვილი ხათუნა აფხაიძე, 

ნუნუ შალამბერიძე, ირმა ალადაშვილი 

4.2016 წლის ადვოკატთა საერთო კრების თარიღის (მ/წ 29 ოქტომბერი)  დამტკიცება; 

საქართველოს კანონის, 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის თანახმად (საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის უმაღლესი ორგანოა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება. საერთო კრება იმართება 
სულ მცირე წელიწადში ერთხელ და იგი უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება ასოციაციის არანაკლებ 800 წევრისა. 
კვორუმის არარსებობის შემთხვევაში განმეორებითი საერთო კრება, რომელიც უფლებამოსილია, მიუხედავად 

დამსწრე წევრთა რაოდენობისა), კრება გაიმართება 2016 წლის 29 ოქტომბერს 12:00 საათზე, იგივე 

დღის წესრიგით.  

5.საერთო კრების დღის წესრიგის და რეგლამენტის (დანართი#1)  დამტკიცება; 

6. ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის კოორდინატორის ვაკანტურ თანამდებობაზე 

კონკურსის გამოცხადების მიზნით საკონკურსო კომისიის (ირაკლი ყანდაშვილი - კომისიის 

თავმჯდომარე,  წევრები: ინგა ნებიერიძე - აღმასრულებელი მდივანი, ზაზა ხატიაშვილი-

ასოციაციის თავმჯდომარე, თინა ქარსელაძე - სასწავლო ცენტრის დირექტორი, სალომე ონიანი 

- სასწავლო ცენტრის კოორდინატორი)  დამტკიცება;  

  

7.ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს  დამტკიცება შემდეგი შემადგენლობით: 

(ირაკლი ყანდაშვილი, დავით ასათიანი, ზურაბ ძლიერიშვილი, ლაშა კალანდაძე, ირაკლი 

ბურდული, სულხან გამყრელიძე, ლევან ჯანაშია);   

 

8.ანრი სინაურიძის, დავით ბალაძის  და გიორგი  ფრანგიშვილის განცხადებების განხილვა 2016 

წლის ადვოკატთა  საშემოდგომო საკვალიფიკაციო გამოცდის რეგისტრაციის საფასურის 

გადახდისგან გათავისუფლების თაობაზე;  

 

9.თავმჯდომარის ინიციატივა: ადვოკატთა ასოციაციის  2016 წლის ბიუჯეტის გაზრდა 10 000 

ლარით; 

 

10. 2016 წლის 19 სექტემბრის თბილისის პრობაციის ბიუროს  წერილით  აღსასრულებლად 

წარმოებაში მიღებული თბილისის საქალაქო  სასამართლოს 2016 წლის 28 ივლისის განაჩენის 

გაცნობა, ადვოკატ ანა ქეთიშვილის მიმართ საადვოკატო საქმიანობის 1 წლის ვადით 

ჩამორთმევის შესახებ;  

 

11. აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ საკითხი. განმცხადებელი:  (ა.(ა)ი.პ საქართველოს 

საარბიტრაჟო ცენტრი. საგანამანათლებლო ღონისძიების თემა: „თბილისის საარბიტრაჟო 

დღეები 2016: საერთაშორისო დავების ეფექტურად გადაწყვეტის თანამედროვე ტენდენციები“;  

 

12. ბიუჯეტით გათვალისწინებული თავმჯდომარის სამივლინებო ხარჯებიდან 2000 ლარის 

გამოყოფა ევროპის ადვოკატთა ასოციაციის პლენარულ სესიაზე დასასწრებად;  
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13. საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატთა (ასოციაციის წევრთა) გამოვლენისა და 

უფლებამოსილების შეწყვეტის მიზნით, მიმდინარე წლის 11 ოქტომბრიდან   

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე:  
 

2016 წლის  11 ოქტომბრიდან   დაიწყოს  ადმინისტრაციული წარმოება 2016 წლის  საწევრო დავალიანების მქონე 

ადვოკატთა (ასოციაციის წევრთა) გამოვლენისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის  მიზნით. 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად: 

ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელშიც მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება- ს.ს.ი.პ „საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია“, მისამართი: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36; ტელ: 2 22 46 54; 790 22 46 54 

ა) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თარიღია 2016  წლის 11 ოქტომბერი ; ადმინისტრაციული წარმოების 

ვადად განისაზღვროს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის, მე-3 პუნქტის  

შესაბამისად, 30  (ოცდაათი)  კალენდარული დღე;   
 

ბ) ადმინისტრაციული წარმოების საგანი - საწევრო გადაუხდელ ადვოკატთა უფლებამოსილების შეწყვეტა; 

(„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის,   213  მუხლის, პირველი პუნქტის, „ზ“ ქვეპუნტი); 
 

გ) ვინაიდან, ინდივიდუალური ადმინისტრაციული - სამართლებრივი აქტი ეხება 50-ზე მეტ პირს  ადმინისტრაციულ 

წარმოებაში მონაწილე ასოციაციის წევრთა სია, რომელთაც ერიცხებათ საწევრო დავალიანება  ზოგადი 

ადამინისტრაციული კოდექსის 55-ე და 56-ე მუხლების საფუძველზე გამოცხადდეს საჯაროდ. ადმინისტრაციულ 

წარმოებაში მონაწილე ასოციაციის წევრთა სია, განთავსდეს ადვოკატთა ასოციაციის ვებ-გვერდზე www. gba.ge, 

ადვოკატთა ასოციაციის ფეისბუქ გვერდზე,   საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატებს გაეგზავნოთ   მოკლე 

ტექსტური შეტყობინებები ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე მათ მიერ ასოციაციაში წარმოდგენილ 

მობილური ტელეფონის ნომრებზე; საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატთა სია გამოკრული იქნეს  

ადმინისტრაციულ შენობაში მდებარე: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის 

რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე:  ქ.ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ #8,  ბათუმის რეგიონული ოფისის  შენობაში, 

მდებარე: ქ.ბათუმი,  სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე: ქ.თელავი, 

ვარდოშვილის ქ 15. 
 

ადვოკატებს მიეცეთ შესაძლებლობა გაეცნონ საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატთა  სიას ადვოკატთა ასოციაციის 

ოფისებში  ქ.თბილისი ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის რეგიონული ოფისის 

შენობაში, მდებარე:  ქ.ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ #8,  ბათუმის რეგიონული ოფისის  შენობაში, მდებარე: ქ.ბათუმი 

სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე: ქ.თელავი ვარდოშვილის ქ 15. 

 

დ) საქართველოს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 116-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის, „დ“ ქვეპუნქტის და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 118-ე მუხლის, პირველი  პუნქტის შესაბამისად, 

დაინტერესებულ პირთა საკუთარი მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადა დასრულდეს  2016 წლის  1 ნოემბერს ;      

ე) ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის  მე-100 მუხლის, მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადად განისაზღვროს 2016 წლის  17  ნოემბერი;  

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს    გადაწყვეტილება საწევრო დავალიანების გამო   

ადვოკატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე   და უფლებამოსილებაშეწყვეტილ ადვოკატთა სია 

გამოქვეყნდეს გაზეთში „რეზონანსი“, დაიდოს  ასოციაციის ვებ - გვერდზე  www.gba.ge, ადვოკატთა ასოციაციის 

ფეისბუქ გვერდზე , გამოკრული იქნას  ადმინისტრაციულ შენობაში მდებარე: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 

34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე:  ქ. ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ 

#8,  ქ.ბათუმი ბათუმის რეგიონული ოფისის  შენობაში, მდებარე: სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის 

შენობაში, მდებარე: ქ.თელავი ვარდოშვილის ქ 15. 

 უფლებამოსილებაშეწყვეტილ ადვოკატებს გაეგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები აღნიშნული 

გადაწყვეტილების შესახებ,  მათ მიერ  ასოციაციის წევრთა ბაზაში მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრებზე.  

      
ვ) 2016 წლის 11 ოქტომბრამდე  დაზუსტდეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საწევრო დავალიანების მქონე 

ადვოკატთა სია.  

http://gba.ge/
http://www.gba.ge/
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14. რუსუდან ბეგალიშვილის განცხადება მის მიმართ არსებული საწევრო დავალიანებიდან  

(400 ლარი) 200 ლარის გაუქმების და 200 ლარის გადახდის ნებართვის შესახებ;  

 

15. მაგდა ბერიძის განცხადება მის მიმართ არსებული საწევრო დავალიანებიდან 200 ლარის 

გაუქმების და წევრად აღდგენის შესახებ ( დავალიანების ნაწილი-100 ლარი გადაიხადა); 

 

 

პირველი საკითხი:  

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ:  1.ნინო სამხარაძე, 2.ივანე ჩიტაშვილი, 3.დავით ქევხიშვილი, 4.თათია ბარაქაძე, 

5.ქეთევანი ხუციშვილი, 6.სულხანი კაპანაძე, 7.ლევან საჯაია, 8.თამარ თავბერიძე, 9.ნუგზარ 

ტატიშვილი, 10.ცოტნე წერეთელი, 11.ლევანი აფრასიძე, 12.ამირან მეშველიშვილი, 13.გიორგი 

გულუა, 14.ია დოლიძე, 15.ჯემილა დეკანაძე, 16.მარიამი მაზანაშვილი, 17.მარი ტოხოსაშვილი, 

18.ხათუნა მანჯგალაძე, 19.თორნიკე ამილახვარი, 20.მარიამ მეტრეველი, 21.მზია 

გულმაგარაშვილი.  22.ნინო სახელაშვილი,23.ინეზა წოწონავა, 24.ლევან კუპატაძე, 25.თეონა 

კაპანაძე, 26.ზურაბ ჯანაშია, 27.ანა კაპანაძე, 28.მარიამ დევდარიანი, 29.ქეთევან პეტრიაშვილი, 

30.დავით ყარაშვილი, 31.თამარ შუდრა,  32.რევაზ ინაიშვილი, 33.ეკატერინე მაჩიტიძე, 34.მირზა 

დევიძე, 35.რუსუდანი გელაშვილი, 36. ნინო ჭიღლაძე, 37.გელაშვილი ლანა, 38.ქრისტინა 

ჩუბინიძე, 39.ილონა ლევინეც,40.ლელა ხათრიძე, 41.ნაირა სამსონიძე,42.თამარ კვარაცხელია, 

43.გიორგი მეზურნიშვილი, 44.ნინო თოდუა, 45. გიორგი ეზუგბაია,46. დავით მაკარიძე, 47. 

დავით ზვიადაძე, 48.ირინე ფილაური  

 

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

თანახმად,   ნინო სახელაშვილს, ინეზა წოწონავას, ლევან კუპატაძეს, თეონა კაპანაძეს, ზურაბ 

ჯანაშიას, ანა კაპანაძეს, ქეთევან პეტრიაშვილს,დავით ყარაშვილს, თამარ შუდრას     შეუჩერდეთ 

ასოციაციის წევრობა.  

 

მეორე საკითხი:  

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:  

თეიმურაზ ორკოდაშვილი, ზვიად გეგიძე, ზურაბ ჩიკვატია, ზაზა გვრიტიშვილი, ნატა ღიბრაძე, 

ლევან კვანჭიანი, ზაზა ფანცულაია, თამილა ახვლედიანი , თემურ თოლორაია,  მაგდა 

ბერიძე,თეონა ქორიძე, ფატიმა ნამიჭეიშვილი. 

  

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს     ნუნუკა ჯანელიძის, მარი  ბეჟანიძის,  დიმიტრი 

ჩქარეულის, ანა კვაჭაძის, გოჩა ხაჩიურის, ელენა მაისურაძის, ნონა მჭედლიშვილის, ხათუნა 

აფხაიძის, ნუნუ შალამბერიძის, ირმა ალადაშვილის განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 

 

მეოთხე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: ადვოკატთა საერთო კრების თარიღად დამტკიცდეს 2016 წლის 29 

ოქტომბერი. რეგისტრაციის დროის (09:30-11:00)  ამოწურვის შემდეგ, ქვორუმის არარსებობის 

შემთხვევაში, საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“, 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის 

თანახმად, განმეორებითი საერთო კრება ჩატარდეს იმავე დღეს (2016 წლის 29 ოქტომბერს 12:00 

საათზე)  და იგივე დღის წესრიგით.   

 

 

მეხუთე საკითხი: 

 

 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს მ/წ  29  ოქტომბრის საერთო კრების დღის წესრიგი სხდომაზე 

წარმოდგენილი სახით. ასევე, დამტკიცდეს კრების რეგლამენტი წარმოდგენილი სახით ( 

დანართი #1)   

 

მეექვსე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს ადვოკატთა ასოციაციის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა 

სხდომაზე წარმოდგენილი სახით:  ირაკლი ყანდაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე,  წევრები: 

ინგა ნებიერიძე - აღმასრულებელი მდივანი, ზაზა ხატიაშვილი-ასოციაციის თავმჯდომარე, 

თინა ქარსელაძე - სასწავლო ცენტრის დირექტორი, სალომე ონიანი - სასწავლო ცენტრის 

კოორდინატორი. 

 

მეშვიდე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის  საგანმანათლებლო საბჭოს 

შემადგენლობა დამტკიცებულ იქნას  წარმოდგენილი სახით:   ირაკლი ყანდაშვილი, დავით 

ასათიანი, ზურაბ ძლიერიშვილი, ლაშა კალანდაძე, ირაკლი ბურდული, სულხან გამყრელიძე, 

ლევან ჯანაშია.    

 

მერვე საკითხი:  
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გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ანრი სინაურიძის, დავით ბალაძის  და გიორგი  

ფრანგიშვილის განცხადებები,    2016 წლის ადვოკატთა საშემოდგომო საკვალიფიკაციო 

გამოცდის რეგისტრაციის საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების თაობაზე.  

  

 

მეცხრე საკითხი: 

 

 

გადაწყვეტილება:  ადვოკატთა ასოციაციის  2016 წლის ბიუჯეტი გაიზარდოს  10 000 ლარით. 

ბიუჯეტში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება.  

 

მე-10 საკითხი:  

გადაწყვეტილება: საქართველოს კანონის „ადვოკატთა შესახებ“  213 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ამავე კანონის მე-2 პუნქტის თანახმად (ადვოკატთა 

ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

გარემოებების არსებობისას სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას 

ადვოკატისათვის ასოციაციის წევრობის შეწყვეტის შესახებ),   წევრებმა ფარული კენჭისყრით ერთხმად 

მიიღეს გადაწყვეტილება,  რომ  ანა ქეთიშვილს შეუწყდეს ასოციაციის წევრობა  1 (ერთი) წლის 

ვადით.   ანა ქეთიშვილს  განემარტოს ასოციაციაში საერთო წესით გაწევრიანების შესახებ,  

წევრობის შეწყვეტიდან 1 წლის გასვლის შემდეგ. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ 

წერილობით ეცნობოს განცხადების ავტორს .   

 

მე-11 საკითხი:  

გადაწყვეტილება:  დაკმაყოფილდეს  (ა.(ა)ი.პ საქართველოს საარბიტრაჟო ცენტრის განაცხადი 

აკრედიტაციაზე და მიენიჭოს აკრედიტაცია თემას:  „თბილისის საარბიტრაჟო დღეები 2016: 

საერთაშორისო დავების ეფექტურად გადაწყვეტის თანამედროვე ტენდენციები“.  

 

მე-12 საკითხი: 

გადაწყვეტილება: მ/წ 1-2  დეკემბერს  ბრიუსელში  დაგეგმილ  ევროპის ადვოკატთა 

ასოციაციების და სამართლის საზოგადოებების საბჭოს (CCBE) პლენარულ სესიაზე  

თავმჯდომარის დასასწრებად, 2016 წლის  ასოციაციის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სამივლინებო ხარჯებიდან გამოყოფილ იქნას  2000 ლარი.   

 

მე-13 საკითხი: 

გადაწყვეტილება:  

2016 წლის  11 ოქტომბრიდან   დაიწყოს  ადმინისტრაციული წარმოება 2016 წლის  საწევრო დავალიანების მქონე 

ადვოკატთა (ასოციაციის წევრთა) გამოვლენისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის  მიზნით. 
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საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად: 

ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელშიც მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება- ს.ს.ი.პ „საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია“, მისამართი: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36; ტელ: 2 22 46 54; 790 22 46 54 

ა) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თარიღია 2016  წლის 11 ოქტომბერი ; ადმინისტრაციული წარმოების 

ვადად განისაზღვროს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის, მე-3 პუნქტის  

შესაბამისად, 30  (ოცდაათი)  კალენდარული დღე;   
 

ბ) ადმინისტრაციული წარმოების საგანი - საწევრო გადაუხდელ ადვოკატთა უფლებამოსილების შეწყვეტა; 

(„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის,   213  მუხლის, პირველი პუნქტის, „ზ“ ქვეპუნტი); 
 

გ) ვინაიდან, ინდივიდუალური ადმინისტრაციული - სამართლებრივი აქტი ეხება 50-ზე მეტ პირს  ადმინისტრაციულ 

წარმოებაში მონაწილე ასოციაციის წევრთა სია, რომელთაც ერიცხებათ საწევრო დავალიანება  ზოგადი 

ადამინისტრაციული კოდექსის 55-ე და 56-ე მუხლების საფუძველზე გამოცხადდეს საჯაროდ. ადმინისტრაციულ 

წარმოებაში მონაწილე ასოციაციის წევრთა სია, განთავსდეს ადვოკატთა ასოციაციის ვებ-გვერდზე www. gba.ge, 

ადვოკატთა ასოციაციის ფეისბუქ გვერდზე,   საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატებს გაეგზავნოთ   მოკლე 

ტექსტური შეტყობინებები ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე მათ მიერ ასოციაციაში წარმოდგენილ 

მობილური ტელეფონის ნომრებზე; საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატთა სია გამოკრული იქნეს  

ადმინისტრაციულ შენობაში მდებარე: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის 

რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე:  ქ.ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ #8,  ბათუმის რეგიონული ოფისის  შენობაში, 

მდებარე: ქ.ბათუმი,  სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე: ქ.თელავი, 

ვარდოშვილის ქ 15. 
 

ადვოკატებს მიეცეთ შესაძლებლობა გაეცნონ საწევრო დავალიანების მქონე ადვოკატთა  სიას ადვოკატთა ასოციაციის 

ოფისებში  ქ.თბილისი ძმები ზუბალაშვილების ქ 34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის რეგიონული ოფისის 

შენობაში, მდებარე:  ქ.ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ #8,  ბათუმის რეგიონული ოფისის  შენობაში, მდებარე: ქ.ბათუმი 

სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე: ქ.თელავი ვარდოშვილის ქ 15. 

 

დ) საქართველოს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 116-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის, „დ“ ქვეპუნქტის და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 118-ე მუხლის, პირველი  პუნქტის შესაბამისად, 

დაინტერესებულ პირთა საკუთარი მოსაზრებების წარდგენის ბოლო ვადა დასრულდეს  2016 წლის  1 ნოემბერს;    
   
ე) ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის  მე-100 მუხლის, მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადად განისაზღვროს 2016 წლის  17  ნოემბერი;  

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს    გადაწყვეტილება საწევრო დავალიანების გამო   

ადვოკატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე   და უფლებამოსილებაშეწყვეტილ ადვოკატთა სია 

გამოქვეყნდეს გაზეთში „რეზონანსი“, დაიდოს  ასოციაციის ვებ - გვერდზე  www.gba.ge, ადვოკატთა ასოციაციის 

ფეისბუქ გვერდზე , გამოკრული იქნას  ადმინისტრაციულ შენობაში მდებარე: თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ 

34-36;  ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის რეგიონული ოფისის შენობაში, მდებარე:  ქ. ქუთაისი  ნოდარ დუმბაძის ქ 

#8,  ქ.ბათუმი ბათუმის რეგიონული ოფისის  შენობაში, მდებარე: სარაჯიშვილის ქ. 22,  თელავის რეგიონული ოფისის 

შენობაში, მდებარე: ქ.თელავი ვარდოშვილის ქ 15. 

 უფლებამოსილებაშეწყვეტილ ადვოკატებს გაეგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები აღნიშნული 

გადაწყვეტილების შესახებ,  მათ მიერ  ასოციაციის წევრთა ბაზაში მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრებზე.  

ვ) 2016 წლის 11 ოქტომბრამდე  დაზუსტდეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საწევრო დავალიანების მქონე 

ადვოკატთა სია.  

 

 

 

გადაწყვეტილება:  გამონაკლისის სახით დაკმაყოფილდეს რუსუდან ბეგალიშვილის 

განცხადება მის მიმართ არსებული საწევრო დავალიანებიდან  (400 ლარი) 200 ლარის გაუქმების 

და 200 ლარის გადახდის ნებართვის შესახებ. გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობოს განცხადების 

ავტორს.  

http://gba.ge/
http://www.gba.ge/
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გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს მაგდა ბერიძის განცხადება მის მიმართ არსებული საწევრო 

დავალიანებიდან 200 ლარის გაუქმების და ასოციაციაში მისი ხელახალი გაწევრიანების 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 


