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2018 წლის 22 იანვრის 

 
სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

აღმასრულებელი საბჭოს 

სხდომის ოქმი 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მისამართი: 

ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. #33 

სხდომის დაწყების დრო: 18:00 

სხდომაზე დამსწრე აღმასრულებელი საბჭოს წევრები: დავით ასათიანი (თავმჯდომარე), 

ირაკლი ყანდაშვილი, ზურაბ როსტიაშვილი, ციცინო ცხვედიანი,  გიორგი  ტურაზაშვილი,  მარიამ 

კუბლაშვილი, გიორგი თევზაძე, ტარიელ კაკაბაძე, მამუკა ნოზაძე, დათუნა მოდებაძე. 

 
 

დღის წესრიგი: 

 

1. ასოციაციის ორგანიზაციული ცვლილებები - ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის, 

საშტატო განრიგის, სახელფასო ფონდის და თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფუნქციებისა 

და მოვალეობების დამტკიცება. 

 
2. ასოციაციის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ცვლილებები. 

 
3. ახალი საშტატო განრიგის შესაბამისად წარმოქმნილ ვაკანტურ პოზიციებზე 

თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შექმნა, საკონკურსო პირობებისა და 

ვადების დამტკიცება. 

 
4. იურიდიული დახმარების საბჭოს 3 წევრის არჩევა. 

 
5. ასოციაციაში გაწევრიანება: ომარ ოქროპირიძე, ოთარი ხურციძე, გივი ხოსროშვილი, დიანა 
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დავითაძე, თინათინ კარანაძე, ლინდა დიასამიძე, ანა გოდელაშვილი, ნიკოლოზ ბერიკაშვილი, 

მამუკა იაშვილი, იაკობ კემულარია, ეკა ზედელაშვილი, მარიამ  ქებაძე,  ანნა მუმლაძე, მარიამ 

ლაშხი, ნინო ხიზანიშვილი, ლევან კუტუბიძე, თამთა  ზოიძე,  რევაზ თოდუა, ლაშა 

ნავროზაშვილი, მარიამ ივანიშვილი, მანუჩარ ზოიძე, ლიკა კარტოზია, გიორგი ფანცხავა, გორდა 

სურგულაძე, ანანო ხუროშვილი, ლევან მონიავა,მაგდა მარღანია, ანა მეძმარიაშვილი, კახა 

ჩიდრაშვილი, სალომე დვალი, მარინე კაპანაძე, შორენა ჭუმბურიძე, არჩილ მშვენიერაძე, მარიამ 

ფუტკარაძე, მირანდა გურგენიძე, სანდრო სოლომონია, ეთერ ერაძე, თორნიკე თალაკვაძე, ვიტალი 

ხალვაში, ქეთევან ბერიძე, მარიამ ბარათაშვილი, ნინო კალანდაძე, თამარ ცაგურიშვილი, ნატო 

ნათენაძე,დავით ჩიხლაძე,სალომე მაისურაძე, სალომე უჩიძე,ლიკა ყოყუაშვილი, ზურაბ აფხაძე . 

 
შეჩერების მოთხოვნით: ნინო საბანაძე, გიორგი ცხოვრებაძე, ასმათი მიქაბერიძე, ლანა არაბიძე, 

ივანე საღინაძე, თეა ვარდიშვილი, თამთა ყენია, ეთერი ჯოჯუა, გიორგი რამიშვილი, თამარ ბიწაძე, 

მარიამი ლელაშვილი,  მირიან  მეგრელიშვილი,  გიული ზოიძე, გვანცა ჩალიგავა, თამარ 

თხილაიშვილი, დაჩი გურგენიძე. 

 
6. ადვოკატთა ასოციაციაში ხელახალი გაწევრიანება: ქართლოსი ბერიძე, ნანა ბღარაშვილი, 

გიორგი სურმანიძე, თეა ბოლაშვილი 

 

(ა) ვილერი წოწორია - წევრობა შეუწყდა 2016 წელს საწევრო გადასახდის გადაუხდელობის 

გამო. არ აქვს წარმოდგენილი ნასამართლობის შესახებ ცნობა და დავალიანების გადახდის 

დამადასტურებელი ქვითარი (განცხადებაში აღნიშნავს, რომ წარმოადგენს თვის ბოლომდე); 

 

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

თანახმად, წევრობის შეჩერების შესახებ განცხადებების გაცნობა: დავით ცაავა, კონსტანტინე 

ქორიძე, ელისო მემანიშვილი, ლაშა ზიბზიბაძე, თამარ ლაბარტყავა, ნატი გელოვანი,ნინო 

გულოშვილი, სალომე გულოშვილი, ალეკო ნაჭყებია, ანნა გენელიძე, თამუნა გვიანიშვილი, ნონა  

ზუბიტაშვილი,  ნათია  მეცხოვრიშვილი, დიმიტრი ჭიკაძე, ნინო ბენიძე, ნინო ბერია, 2017 წლის 

საწევრო დავალიანების მქონე 

 

წევრები: გიორგი გრიგალაშვილი, ბაკურ მოსულიშვილი, მარიამ ცხოვრებაშვილი, მაია 

შავშიშვილი, რამაზ ქურასბედიანი, ნინო ანდღულაძე, ვახტანგ ბოხაშვილი, ნინო შვანგირაძე, 

 

8. მოქალაქე სალომე კალაიჯიშვილის განცხადება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარებამდე, სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრში იურისტის პოზიციაზე გავლილი 6 თვიანი 

სტაჟირების „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ 

ქვეპუნქტით დადგენილ სავალდებულო სტაჟში ჩათვლის შესახებ შესაბამისი გაანგარიშებით.
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9. მოქალაქე იური პოვხის განცხადება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებამდე, 

სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრში იურისტის პოზიციაზე გავლილი 6 თვიანი სტაჟირების და 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოში 6 

თვიანი სტაჟირების „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი 

პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილ ერთწლიან სავალდებულო სტაჟში ჩათვლის შესახებ. 

 
10. ზურაბ ჯორბენაძის განცხადება წევრობის აღდგენის შესახებ (წევრობა შეუწყდა 2013 წლის 26 

დეკემბერს, პირადი განცხადების საფუძველზე, წარმოადგინა ცნობა ნასამართლობის შესახებ). 

 
11. აიპ “ადვოკატთა სოციალური დახმარების ფონდის” წესდების  განახლებული პროექტის და 

ფინანსური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცება (მომხსენებელი: მამუკა ნოზაძე) 

 
12. სტაჟირების პილოტური პროგრამის კურსდამთავრებულთა დაჯილდოების 

ორგანიზაციული საკითხების დამტკიცება (მომხსენებელი: ირაკლი ყანდაშვილი) 

 
13. ჟურნალ “ადვოკატის” ახალი კონცეფციის და ფორმატის თაობაზე (მომხსენებელი: ირაკლი 

ყანდაშვილი) 

 
14. საქართველოს რეგიონებში (აჭარა, სამეგრელო, იმერეთი და კახეთი) მოღვაწე ადვოკატების 

ასოციაციის საქმიანობაში ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით, ასოციაციის რეგიონული 

ოფისების ბაზაზე რეგიონული კომიტეტების შექმნის და მათი დებულებების დამტკიცების 

შესახებ. 

 
15. 2018 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდების სამართლის ექსპერტთა 

ჯგუფის დამტკიცება. 

 

16. 2018 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო გამოცდების პროგრამის 

დამტკიცება. 

 

17. 2018 წლის ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსის 

ლექტორების დამტკიცება. 

 
18. სამართლის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნა, რომელიც იმსჯელებს სადავო საგამოცდო 

ტესტებზე, შესაბამისი ახალი აქტის გამოცემის მიზნით. 

 
19. სხვადასხვა მიმდინარე საკითხები. 
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 საკითხი#1. 

 

 გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზაციული 

ცვლილებები - ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურა, საშტატო განრიგი, სახელფასო ფონდი და 

თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფუნქციები და მოვალეობები სხდომაზე  წარმოდგენილი 

სახით (დანართი #1). 

 

 

 

 საკითხი #2. 

 

 გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ცვლილებები 

სხდომაზე წარმოდგენილი სახით (დანართი #2). 

 

 

 საკითხი#3. 
 

 გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს ადვოკატთა ასოციაციის აპარატის მოსამსახურეთა კონკურსის 

ჩატარების შესახებ დებულება წარმოდგენილი ცვლილებებით (დანართი #3). 
 

 გადაწყვეტილება: შეიქმნას საკონკურსო კომისია შემდეგი 5 წევრის შემადგენლობით: 

კონსტანტინე გელაშვილი, რაჟდენ კუპრაშვილი ციცინო ცხვედიანი, მარიამ კუბლაშვილი და 

დავით ასათიანი. 
 

 გადაწყვეტილება: 
 

ახალი საშტატო განრიგის შესაბამისად წარმოქმნილ ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადდეს 

ადვოკატთა ასოციაციის აპარატის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი; განისაზღვროს 

მონაწილეობის მსურველთა განაცხადის შემოტანის ვადა: 2018 წლის 23  იანვარიდან  -  29  

იანვრის 18:00 საათის ჩათვლით. 

 

 

 საკითხი#4. იურიდიული დახმარების საბჭოს 3 წევრის არჩევა. 
 

 გადაწყვეტილება: იურიდიული დახმარების საბჭოს  წევრებად  არჩეულ იქნენ სსიპ  

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები: რამაზ ჩინჩალაძე (სიითი#3717), თეა ჭეიშვილი 

(სიითი#0842/1) და პავლე აბაიაძე (სითი#2503). 
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 საკითხი#5. 
 

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

დამსწრე წევრთა ერთხმივი გადაწყვეტილებით, დაკმაყოფილდეს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ 

პირთა განცხადებები გაწევრიანების შესახებ; ასევე, “ადვოკატთა შესახებ” კანონის 212 მუხლის, 

მე-4 პუნქტის თანახმად დაკმაყოფილდეს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი გაწევრიანების 

მსურველთა განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 
 

 გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს სალომე მაისურაძის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული  გადაწყვეტილების  და  მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 

 
 გადაწყვეტილება: 

 

1.    შეჩერდეს    სალომე    უჩიძის განცხადების განხილვა გამოთხოვილი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

2. სალომე უჩიძის განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

3. განმცხადებელს ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 

 

 
 გადაწყვეტილება: 

 

1.   შეჩერდეს ლიკა ყოყუაშვილის განცხადების განხილვა გამოთხოვილი დოკუმენტის 

წარმოდგენამდე; 

2. ლიკა ყოყუაშვილის განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

3. განმცხადებელს ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 

 

 
 გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდეს ზურაბ აფხაძის განცხადება გაწევრიანების შესახებ. 

განცხადების ავტორს წერილობით ეცნობოს მიღებული  გადაწყვეტილების  და  მისი 

გასაჩივრების წესის შესახებ. 

 
 

 საკითხი#6. 
 

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

დაკმაყოფილებულ იქნას ხელახლა გაწევრიანებისთვის წარმოდგენილი განცხადებები: ნანა 

ბღარაშვილი, გიორგი სურმანიძე, თეა ბოლაშვილი; დაკმაყოფილდეს თეა ბოლაშვილის 

განცხადება საწევრო დავალიანების 4 თვეზე გადანაწილების მოთხოვნის შესახებ. 
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 გადაწყვეტილება: 
 

ა) შეჩერდეს ვილერი წოწორიას განცახდების განხილვა ხელახალი გაწევრიანების შესახებ, მის 

მიერ შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენამდე. 
 

ბ) ვილერი წოწორიას განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 

გ) განმცხადებელს ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 

 

 
 გადაწყვეტილება: 

 

ა) შეჩერდეს ქართლოსი ბერიძის განცხადების განხილვა ხელახალი გაწევრიანების შესახებ, მის 

მიერ შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენამდე. 
 

ბ) ქართლოს ბერიძის განცხადების განხილვის ვადის დინება გაგრძელდეს მითითებული 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ; 
 

გ) განმცხადებელს ეცნობოს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 

 

 

 საკითხი#7. 
 

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

„ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს დავით ცაავას, კონსტანტინე ქორიძის, ელისო 

მემანიშვილის, ლაშა ზიბზიბაძის, თამარ ლაბარტყავას, ნატი გელოვანის, ნინო გულოშვილის, 

სალომე გულოშვილის, ალეკო ნაჭყებიას, ანნა გენელიძის, თამუნა გვიანიშვილის, ნონა 

ზუბიტაშვილის, ნათია მეცხოვრიშვილის, დიმიტრი ჭიკაძის, ნინო ბენიძის, ნინო ბერიას 

განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. 
 

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

პუნქტის, „ა“ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს საწევრო დავალიანების მქონე პირების 

(გიორგი გრიგალაშვილი, ბაკურ მოსულიშვილი, მარიამ ცხოვრებაშვილი, მაია შავშიშვილი, 

რამაზ ქურასბედიანი, ნინო ანდღულაძე) განცხადებები წევრობის შეჩერების შესახებ. აღნიშნულ 

პირებს წერილობით ეცნობოთ ინფორმაცია მათ მიმართ არსებული საწევრო დავალიანების და 

2012 წლის 30 მაისის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ, აგრეთვე იმის შესახებ, 

რომ დავალიანების გადაუხდელობის შემთხვევაში მათ შეუწყდებათ წევრობა. 
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 საკითხები#8, #9 
 

 გადაწყვეტილება: აღმასრულებელი საბჭოს კომპეტენციას არ განეკუთვნება და არ იქნას 

განხილული: 
 

ა) მოქალაქე სალომე კალაიჯიშვილის განცხადება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარებამდე, სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრში იურისტის პოზიციაზე გავლილი 6 თვიანი 

სტაჟირების „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ 

ქვეპუნქტით დადგენილ სავალდებულო სტაჟში ჩათვლის შესახებ; 
 

ბ) მოქალაქე იური პოვხის განცხადება ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებამდე, 

სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრში იურისტის პოზიციაზე გავლილი 6 თვიანი სტაჟირების და 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოში 6 

თვიანი სტაჟირების „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის პირველი 

პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილ ერთწლიან სავალდებულო სტაჟში ჩათვლის შესახებ; 
 

გ) განმცხადებლებს ეცნობოთ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ; 

 

 

 საკითხი #10 
 

 გადაწყვეტილება: საკითხის უკეთ მომზადების მიზნით, მოძიებულ იქნას ზ. ჯორბენაძის 

საკითხთან დაკავშირებით აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და ზ. 

ჯორბენაძის განცხადების განხილვა განახლდეს კანონით დადგენილ ერთი თვის ვადაში. 

 

 

 საკითხი #11 
 

 გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს აიპ “ადვოკატთა სოციალური დახმარების  ფონდის”  წესდების 

და ფინანსური დახმარების გაცემის წესის ცვლილებები სხდომაზე წარმოდგენილი სახით 

(დანართი #4) 

 

 

 საკითხი#12 
 

 გადაწყვეტილება: ადვოკატის პროფესიაში შემოსვლის სტაჟირების პილოტური პროგრამის 

კურსდამთავრებულთა  სერტიფიკატებით  დაჯილდოების  საზეიმო  ღონისძიება  გაიმართოს 

2018 წლის 30 იანვარს, 12:00 საათზე, ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრში. 



8  

 საკითხი#13 
 

ირაკლი ყანდაშვილმა წევრებს წარუდგინა ჟურნალ “ადვოკატის” ახალი კონცეფციის და 

ფორმატის თაობაზე მომზადებული პროექტი, რომელშიც აქცენტი იყო გაკეთებული ძირითად 

საკვანძო საკითხებზე და მოიაზრებდა მის ხედვას ამ თვალსაზრისით. 
 

თავმჯდომარის მიერ ეთხოვათ წევრებს, აქტიური ჩართულობა ამ მიმართულებით, 

ჟურნალის კონცეფციის საბოლოო ვერსიის დროულად ჩამოყალიბების მიზნით. 

 

 

 საკითხი#14 
 
 

 გადაწყვეტილება: 

(ა) ადვოკატთა ასოციაციის რეგიონული ოფისების ბაზაზე შეიქმნას ასოციაციის რეგიონული 

კომიტეტები შემდეგი მიმართულებებით: ადვოკატის უფლებათა დაცვის რეგიონული  

კომიტეტი, სამოქალაქო სამართლის რეგიონული კომიტეტი, სისხლის სამართლის რეგიონული 

კომიტეტი, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებათა რეგიონული კომიტეტი. 

(ბ) დამტკიცდეს ზემოთხსენებული კომიტეტების დებულებები სხდომაზე  წარმოდგენილი  

სახით ( დანართები #5,#6, #7, #8) 

კომიტეტების წევრობის მსურველი კანდიდატებისთვის განაცხადების წარმოდგენის ვადად 

განისაზღვროს 2018 წლის 23 იანვარი - 30 იანვრის 18:00 საათის ჩათვლით. 

 

 

 საკითხი #15 

 

 გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2018 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო 

გამოცდების სამართლის ექსპერტთა ჯგუფის შემადგენლობა სხდომაზე წარმოდგენილი სახით 

(დანართი #9). 

 

 

 საკითხი#16 
 

 გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2018 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო 

გამოცდების პროგრამა სხდომაზე წარმოდგენილი სახით (დანართი #10) 
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 საკითხი #17 
 

 გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს 2018 წლის ადვოკატთა საგაზაფხულო საკვალიფიკაციო 

გამოცდების მოსამზადებელი კურსის ლექტორების შემადგენლობა სხდომაზე წარმოდგენილი 

სახით (დანართი #11). 

 

 

 საკითხი #18 
 

 გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სადავო საგამოცდო ტესტებზე მომუშავე სამართლის ექსპერტთა 

ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: მამუკა ნოზაძე, ტარიელ კაკაბაძე, დათუნა მოდებაძე, თამარ 

სადრაძე, გიორგი თუმანიშვილი. 

 

 

 

 

დღის წესრიგის საკითხებზე მსჯელობის ამოწურვის შემდეგ, წევრების მიერ ჩანიშნულ იქნა 

მომდევნო სხდომის თარიღი და დრო: 2018 წლის 31 იანვარი, 18:00 საათი. 

 
 

წინამდებარე აქტი და მასში ასახული გადაწყვეტილებები ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე. 
 

წინამდებარე აქტი გამოქვეყნდეს სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ოფიციალურ 

ვებ-გვერდზე, მისამართი: www.gba.ge 
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