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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს  სხდომის 

ოქმი  

                                                                                                                        

                                                                                               26 დეკემბერი,    2016 წელი 

 

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

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ 36 

სხდომის დაწყების დრო: 18:00 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: ზაზა ხატიაშვილი 

(თავმჯდომარე), ირაკლი ყანდაშვილი, დავით ასათიანი, გიორგი თევზაძე, დათუნა 

მოდებაძე, მამუკა ნოზაძე, ზურა როსტიაშვილი.  

 

დღის წესრიგი: 

1. ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანება: მამუკა კვერნაძე, ნათელა სივსივაძე, ანა 

ტატიშვილი, თამაზ კიკიანი,გიგი გოლუბიანი, ვასილ ქალდანი,   წევრობის შეჩერების 

მოთხოვნით:  ქეთევან მაისურაძე, ნატო მაჭუტაძე, მარიამ ოზიაშვილი, ირინა 

ქაროსანიძე, გიორგი რუსიშვილი, ქეთევანი ჯინჭარაძე. 

 

2. ადვოკატთა ასოციაციაში  ხელახალი გაწევრიანება: დიმიტრი გოგალაძე, კონსტანტინე 

ყიფიანი, ხათუნა ჯანაშია, სოფიო ქანთარია, სოსო ჯღარკავა 

 

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

ქვეპუნქტის თანახმად წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების გაცნობა: 
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ვლადიმერ გაფრინდაშვილი, ნინო ბოჭორიშვილი, მარიამ გელაშვილი, ლელა 

მეტრეველი, დავით ჟოჟუაშვილი, თამარ გორდულაძე, მარინე ჯიქიძე, გიორგი სუდაძე, 

გოჩა გოგიშვილი, ანა მარუაშვილი,  კობა აბულაძე, თამარ ყუთულაშვილი, ილია 

მანჯგალაძე, ზაზა მურანაშვილი, მანანა ახალაია 

 

4. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების საკითხი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2017 -2018 წლის 

სამოქედო გეგმის მიხედვით გაწერილი აქტივობების, სავარაუდო  ჰიპოტეტური  

ბიუჯეტის დამტკიცება, დაუფინანსებელი თანხების მოძიების მიზნით; 

 

5. ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის განცხადების განხილვა, ეთიკის კომისიაში 

იურისტის ერთი შტატის დამატების და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების  შესახებ 

შემდეგი შემადგენლობით: ციცინო ცხვედიანი, სულხან ონიანი, ინგა სეხნიაშვილი, თეა 

ჭეიშვილი, თამარ ხუბულური (სარეზერვო კანდიდატი-თორნიკე ბაქრაძე). 

 

 

პირველი საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას  სხდომაზე წარმოდგენილი შემდეგი  განცხადებები გაწევრიანების 

შესახებ: მამუკა კვერნაძე, ნათელა სივსივაძე, ანა ტატიშვილი, გიორგი რუსიშვილი, თამაზ 

კიკიანი,გიგი გოლუბიანი, ვასილ ქალდანი, ქეთევან მაისურაძე, ნატო მაჭუტაძე, მარიამ 

ოზიაშვილი, ირინა ქაროსანიძე, ქეთევანი ჯინჭარაძე,გიორგი რუსიშვილი, 

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

თანახმად,     ქეთევან მაისურაძეს, ნატო მაჭუტაძეს, მარიამ ოზიაშვილს, ირინა ქაროსანიძეს, 

ქეთევანი ჯინჭარაძეს,გიორგი რუსიშვილს  შეუჩერდეთ ასოციაციის წევრობა.  

 

მეორე საკითხი: 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები:  

დიმიტრი გოგალაძე, კონსტანტინე ყიფიანი, ხათუნა ჯანაშია, სოფიო ქანთარია, სოსო ჯღარკავა. 

 

 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს    ვლადიმერ გაფრინდაშვილის, ნინო 

ბოჭორიშვილის, მარიამ გელაშვილის, ლელა მეტრეველის, დავით ჟოჟუაშვილის, თამარ 

გორდულაძის, მარინე ჯიქიძის, გიორგი სუდაძის, გოჩა გოგიშვილის, ანა მარუაშვილის,  კობა 

აბულაძის, თამარ ყუთულაშვილის, ილია მანჯგალაძის, ზაზა მურანაშვილის, მანანა ახალაიას 

განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 

 

 

მეოთხე საკითხი:  

გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2017-2018 წლების 

სამოქმედო გეგმა და ზ/ხსენებული ჰიპოტეტური  ბიუჯეტი წარმოდგენილი სახით.  

 

მეხუთე საკითხი: 

გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდეს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის 

განცხადება,ეთიკის კომისიაში იურისტის ერთი შტატის დამატების და საკონკურსო კომისიის 

დამტკიცების  შესახებ შემდეგი შემადგენლობით: ციცინო ცხვედიანი, სულხან ონიანი, ინგა 

სეხნიაშვილი, თეა ჭეიშვილი, თამარ ხუბულური (სარეზერვო კანდიდატი-თორნიკე ბაქრაძე). 

 

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 

 


