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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

                                                                  სხდომის ოქმი  

  

                                                                                  29 იანვარი, 2016 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 10:00  

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

ბონდო ალასანია, დათუნა მოდებაძე, დათო ლანჩავა, ირაკლი ყანდაშვილი, ზურაბ 

როსტიაშვილი, ცისმარი ონიანი 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება; განმცხადებლები: ანა მირიანაშვილი, ანა რეხვიაშვილი, 

ზვიად გადელია, სოფიო ჯაფარიძე, ირინე ვერულაშვილი, თორნიკე უსტარაშვილი, მაია 

ჩაკვეტაძე, თამარ მჭედლიშვილი, ირაკლი დაუთაშვილი, გოგიტა შიოშვილი, ლელა 

გოჩიტაშვილი, სოფიკო გოგიშვილი, თამარ ერგემლიძე, მარიანა სისვაძე, ანა ჯალაღონია, 

გოგა კუპრეიშვილი, თამარ პარუნაშვილი, შოთა კახიძე, ჯონდო სულწაძე, გოჩა გვასალია 

, ნატო ვაშაკიძე, გოჩა ოყროშიძე, თეა ნასყიდაშვილი, შოთა თუთბერიძე, ლაშა 

გათენაშვილი. 

2.ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება ; განმცხადებლები: მევლუდი კუხიანიძე, თემურ 

წურწუმია, თეიმურაზ მაისურაძე, ვასილი გახარია, სოფო კიკოშვილი, ნინო ლორთქიფანიძე, 

კახა ჩავლეიშვილი, დავითი ჯიჭონაია, ლია მიქელაშვილი, ლალი ჯღარკავა,  ზურაბ ქოვრელი, 

მანანა გიორგაძე, ელგუჯა კაჭარავა, სულხან ხმალაძე,  ლაშა კობერიძე. 

3. 2016 წლის, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის თარიღის  (2016 წლის, 

2 თებერვალი - 29 თებერვლის ჩათვლით) და გამოცდის ჩატარების ადგილის (თბილისი, დ. 

აღმაშენებლის ხეივანი 240, „თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  საგამოცდო ცენტრი“) 

დამტკიცება;  

 

4.2016  წლის, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის პროგრამის დამტკიცება (იხ. დანართი); 
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5.საგამოცდო კაზუსების ესპერტთა ჯგუფი და სარედაქციო კოლეგია (იხ. დანართი). 

 

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

თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების განხილვა:  გურანდა მამულაძე. 

 

პირველი საკითხი: 

 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: ანა მირიანაშვილი, ანა რეხვიაშვილი, ზვიად გადელია, სოფიო ჯაფარიძე, ირინე 

ვერულაშვილი, თორნიკე უსტარაშვილი, მაია ჩაკვეტაძე, თამარ მჭედლიშვილი, ირაკლი 

დაუთაშვილი, გოგიტა შიოშვილი, ლელა გოჩიტაშვილი, სოფიკო გოგიშვილი, თამარ 

ერგემლიძე, მარიანა სისვაძე, ანა ჯალაღონია, გოგა კუპრეიშვილი, თამარ პარუნაშვილი, შოთა 

კახიძე, ჯონდო სულწაძე, გოჩა გვასალია, ნატო ვაშაკიძე, გოჩა ოყროშიძე, თეა ნასყიდაშვილი, 

შოთა თუთბერიძე. 

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

თანახმად,   გოჩა გვასალიას შეუჩერდეს ასოციაციის წევრობა.  

ბ) გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ლაშა გათენაშვილის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

 

მეორე საკითხი: 

თავმჯდომარემ წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ასოციაციაში  შემოვიდა მ/ წლის 4 

დეკემბრიდან ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად უფლებამოსილებაშეწყვეტილ პირთა 

განცხადებები ხელახალი გაწევრიანების მოთხოვნით:    მევლუდი კუხიანიძე, თემურ 

წურწუმია, თეიმურაზ მაისურაძე, ვასილი გახარია, სოფო კიკოშვილი, ნინო ლორთქიფანიძე, 

კახა ჩავლეიშვილი, დავითი ჯიჭონაია, ლია მიქელაშვილი, ლალი ჯღარკავა,  ზურაბ ქოვრელი, 

მანანა გიორგაძე, ელგუჯა კაჭარავა, სულხან ხმალაძე,  ლაშა კობერიძე. 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: 

მევლუდი კუხიანიძე, თემურ წურწუმია, თეიმურაზ მაისურაძე, ვასილი გახარია, სოფო 

კიკოშვილი, ნინო ლორთქიფანიძე, კახა ჩავლეიშვილი, დავითი ჯიჭონაია, ლია მიქელაშვილი, 

ლალი ჯღარკავა,  ზურაბ ქოვრელი, მანანა გიორგაძე. 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ელგუჯა მახათაძის და სულხან ხმალაძის განცახადებები 

ხელახალი გაწევრიანების შესახებ. გაუქმებულ იქნას ელგუჯა კაჭარავას და სულხან ხმალაძის 

მიმართ არსებული საწევრო დავალიანება.  

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ლაშა კობერიძის განცხადება ასოციაციაში გაწევრიანების 

შესახებ.  
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მესამე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:  2016 წლის, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის 

თარიღებად დამტკიცდეს   2016 წლის 2 თებერვალი - 29 თებერვლის ჩათვლით, ხოლო  

გამოცდის  ჩატარების ადგილად -  „თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  საგამოცდო 

ცენტრი“ (მისამართი: თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი 240).   

მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2016 წლის  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის პროგრამა 

წარმოდგენილი სახით (დანართი #1);  

მეხუთე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2016 წლის ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის საგამოცდო 

კაზუსების ესპერტთა ჯგუფის და სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობა წარმოდგენილი სახით 

(დანართი #2);  

მეექვსე საკითხი: 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს გურანდა მამულაძის განცხადება  წევრობის 

შეჩერების 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 

 

 

 

 


