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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი                                                            

                                                                                                                        24 ოქტომბერი,   2016 წელი 

 

 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 10:30 

დღის წერიგის საკითხები განხილულ იქნა   დისტანციურ რეჟიმში.   

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი 

(თავმჯდომარე),ირაკლი ყანდაშვილი, ზურაბ როსტიაშვილი, მამუკა ნოზაძე, ცისმარი ონიანი, 

გიორგი თევზაძე, დავით ასათიანი. 

 

დღის წესრიგი: 

1. ასოციაციაში გაწევრიანება: თინათინ ხორხელი, ნინო კობაური, თამარ ჯმუხაძე, 

ანასტასია ბეჟიტაშვილი, ანნა მდინარაძე, რატი ჩაკვეტაძე, ლევან გიორგაძე, თორნიკე 

დემეტრაშვილი, ზვიად ოქროპირიძე, ვიკა კირთაძე, თეონა ჭურღულაშვილი, ნათია 

პაჭკორია, გიორგი ტაბატაძე , ნინო კუპრეიშვილი,  მაია ივანიძე,  ოთარ გორგიშელი, ნანა 

ლუტიძე, ლანა კიკვაძე, ანზორ ბურჯანაძე, ლამარა ზაალიშვილი, ოთარ ჩიტიძე, მამუკა 

იაშვილი. 

 

2. ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: გოჩა ნიკოლეიშვილი, ხვიჩა ნიკოლეიშვილი, 

მარინე ჟღენტი, ჯიმშერ ტოკლიკიშვილი,  თეა ღვინჯილია. 
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3. საქართველოს კანონის ადვოკატთა შესახებ,  212 მუხლის, პირველი პუნქტის, „ა“ 

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ: მაგდა ბერიძე, ნათია 

გრძელიშვილი, არჩილ ხახუტაიშვილი , თეონა წინწალაშვილი, ბადრი ოთარაშვილი, 

მარიამ ჯაჯანიძე,  როლანდ  გიორგაძე, ნინო ბერიძე,   ია ნემსაძე, ნინო გეგიძე.              

 

4. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წესდების მე-13 მუხლის,  131.3 პუნქტის 

შესაბამისად (ადვოკატთა ასოციაცია უზრუნველყოფს კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი 

ინფორმაციის სავალდებულო მოთხოვნებთან შესაბამისობის გადამოწმებას განაცხადის 

მიღებიდან სამი დღის ვადაში. თუ კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია 

აკმაყოფილებს კანნმდებლობის და ამ წესდების მოთხოვნებს, ასოციაციის აღმასრულებელი 

საბჭო უზრუნველყოფს მსურველის რეგისტრაციას კანდიდატად და შეაქვს საარჩევნო 

ბიულეტენში), მ/წ 29 ოქტომბერს ჩანიშნულ ადვოკატთა საერთო კრებაზე, ეთიკის 

კომისიის არა ადვოკატი წევრის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, ამავე მუხლის, 

1311 პუნქტის თანახმად ასოციაციაში შემოსული კანდიდატების განცხადებების  

გაცნობა.  

 

5. ადვოკატთა ინდივიდუალური განცხადებების განხილვა 2016 წლის საწევრო 

გადასახდის  გადახდისგან  გათავისუფლება/ გადავადების შესახებ: რამაზ კაკუშაძე, 

გივი ხერკელაძე, ზვიად შუშანაშვილი, თენგიზ ნარნმანია, გულნარა ჯიმშელაძე, მამუკა 

ტივიშვილი, რომან ჩიღვინაძე, ლელა ქოჩეჩაშვილი, მარიანა იველაშვილი, ნინო 

ნინოშვილი, მანანა ლობჟანიძე, ნათელა სირაძე, რუსუდან კვინიკაძე,გელა შავიძე, 

გიორგი გვაჯაია,ლევან ხელაია, დავით წერეთელი, დოდო აბრალავა, ქეთევან 

ჭაბუკიანი, ქეთევან ნადაშვილი, იზოლდა რაზმაძე 

 

პირველი საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: თინათინ ხორხელი, ნინო კობაური, თამარ ჯმუხაძე, ანასტასია ბეჟიტაშვილი, ანნა 

მდინარაძე, რატი ჩაკვეტაძე, ლევან გიორგაძე, თორნიკე დემეტრაშვილი, ზვიად ოქროპირიძე, 

ვიკა კირთაძე, თეონა ჭურღულაშვილი, ნათია პაჭკორია, გიორგი ტაბატაძე, ნინო კუპრეიშვილი,   

მაია ივანიძე,  ოთარ გორგიშელი, ნანა ლუტიძე, ლანა კიკვაძე, ანზორ ბურჯანაძე, ლამარა 

ზაალიშვილი, ოთარ ჩიტიძე. 

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

თანახმად, ნინო კუპრეიშვილს, მაია ივანიძეს      შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  
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მეორე საკითხი:  

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:  გოჩა 

ნიკოლეიშვილი, ხვიჩა ნიკოლეიშვილი, მარინე ჟღენტი, ჯიმშერ ტოკლიკიშვილი,  თეა 

ღვინჯილია. 

 

მესამე საკითხი:  

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს მაგდა ბერიძის, ნათია გრძელიშვილის, არჩილ 

ხახუტაიშვილის , თეონა წინწალაშვილის, ბადრი ოთარაშვილის, მარიამ ჯაჯანიძის,  როლანდ  

გიორგაძის, ნინო ბერიძის, ია ნემსაძის, ნინო გეგიძის  განცხადებები წევრობის შეჩერების 

შესახებ. 

 

მეოთხე საკითხი: 

გადაწყვეტილება:  

დაკმაყოფილდეს სულხან ონიანის განცხადება ეთიკის კომისიის არ ადვოკატ წევრობის 

კანდიდატად რეგისტრაციის შესახებ; გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობოს განმცხადებელს.   

არ დაკმაყოფილდეს მედეა გობეჩიას განცხადება ეთიკის კომისიის არ ადვოკატ წევრობის 

კანდიდატად რეგისტრაციის შესახებ; გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობოს განმცხადებელს.   

 

მეხუთე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს რამაზ კაკუშაძის, გივი ხერკელაძის, ზვიად შუშანაშვილის, 

თენგიზ ნარმანიას, გულნარა ჯიმშელაძის, მამუკა ტივიშვილის, რომან ჩიღვინაძის, ლელა 

ქოჩეჩაშვილის, მარიანა იველაშვილის, ნინო ნინოშვილის, მანანა ლობჟანიძის, ნათელა სირაძის, 

რუსუდან კვინიკაძის, გელა შავიძის, დოდო აბრალავას, ქეთევან ჭაბუკიანის, ქეთევან ნადაშვილის, 

იზოლდა რაზმაძის  განცხადებები, ინდივიდუალურად  მითითებული მოთხოვნის მიხედვით. 

განცხადებების ავტორებს ეცნობოთ მიღებული  გადაწყვეტილების თაობაზე.  

 

 ლევან ხელაიას, დავით წერეთლის და გიორგი გვაჯაიას განცხადებები არ ექვემდებარება 

განხილვას, რადგან მათ განცხადებებში მითითებული მოთხოვნის (საწევრო გადასახდის 

გადავადების შესახებ) დაკმაყოფილება ავტომატურად განხორციელდა და  ხსენებული 
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გადავადების თარიღები უკვე  გასულია.  განცხადებების ავტორებს ეცნობოთ აღნიშნულის 

თაობაზე.   

 

 

 

 

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 


