
1 

 

დანართი 2 
 

ცვლილებების პროექტი დამტკიცებულია  
ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს  

2021 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით 
 
 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  

წესდებაში შესატანი ცვლილებების  

პროექტი 
 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წესდებაში (საერთო კრების მიერ 

საბოლოო რედაქციით მიღებული 2018 წლის 23 დეკემბერს) შეტანილ იქნეს შემდეგი 

ცვლილებები: 

 

1. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

„ასოციაციის ადგილსამყოფელია: ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N11, თბილისი, 

საქართველო, 0108.“ 

ცვლილების განმარტება:  

ძმები ზუბალაშვილების ქუჩის განახლებული ნუმერაციისა და შეცვლილი საფოსტო 

ინდექსის გათვალისწინებით, წესდებაში მითითებული ასოციაციის 

ადგილსამყოფელი საჭიროებს ცვლილებას წარმოდგენილი რედაქციის შესაბამისად.  

 

2. მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „დ“, „ე“ და „ზ“ ქვეპუნქტებში შევიდეს შემდეგი 

ცვლილებები:  

„12.2. საერთო კრება:  

ა) დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით ამტკიცებს ასოციაციის წესდებას 

(წესდების ახალ რედაქციას) და შეაქვს მასში ცვლილებები და დამატებები;  

ბ) ფარული კენჭისყრით, დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით ირჩევს 

ასოციაციის თავმჯდომარეს;  
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დ) ფარული კენჭისყრით, დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით 

ათავისუფლებს ასოციაციის თავმჯდომარეს, აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის 

კომისიისა და სარევიზიო კომისიის წევრებს;  

ე) დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით ამტკიცებს ადვოკატთა 

პროფესიული ეთიკის კოდექსს და “ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა 

და დისციპლინური წარმოების შესახებ” დებულებას;  

ზ) დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით  აწესებს ფიქსირებულ საწევრო 

გადასახადის ოდენობას.“  

ცვლილების განმარტება:  

წესდების წინამდებარე მუხლის აღნიშნული ქვეპუნქტების ცვლილება 

განპირობებულია წესდებაში არსებული ჩანაწერის „ადვოკატთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მოქმედ რედაქციასთან შეუსაბამობით. კერძოდ, 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მოქმედი რედაქციის 

თანახმად, წესდების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „დ“, „ე“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით 

განსაზღვრულ გადაწყვეტილებებს საერთო კრება იღებს დამსწრე წევრთა ხმების 

უბრალო უმრავლესობით (იხ. საქართველოს 2009 წლის 17 ნოემბრის კანონი №2040 - 

სსმ I, №38, 01.12.2009წ.).  

 

3. მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:  

„12.2. საერთო კრება:  

ლ) ღია კენჭისყრით, დამსწრეთა უბრალო უმრავლესობით, ირჩევს ხმის დამთვლელ 

კომისიას, 15 წევრის შემადგენლობით. ხმის დამთვლელი კომისიის წევრებად 

არჩეულად ითვლებიან ის კანდიდატები, რომლებიც მიიღებენ სხვა კანდიდატებზე 

მეტ ხმას. კანდიდატების მიერ ხმების თანაბარი რაოდენობის მიღების შემთხვევაში, 

თუ მათი რაოდენობა აღემატება ასარჩევ წევრთა რაოდენობას, არჩეულად ჩაითვლება 

ასოციაციაში უფრო ადრე გაწევრიანებული კანდიდატი.“ 

ცვლილების განმარტება:  

წესდების წინამდებარე მუხლის აღნიშნული ქვეპუნქტის ჩანაწერი ხმის დამთვლელი 

კომისიის თხუთმეტივე წევრის ასარჩევად მრავალმანდატიანი და  ღია 

კენჭისყრისათვის აწესებს არაპროპორციულად მაღალ საარჩევნო ზღვარს, რაც იწვევს 

თითოეული კანდიდატის ცალ-ცალკე კენჭისყრის აუცილებლობას და დაბალ 

ალბათობას, რომ ზემოხსენებულ მრავალმანდატიან (15 ასარჩევი წევრი) საარჩევნო 

პროცესში მონაწილე კანდიდატებმა დააგროვონ ხმების სათანადო რაოდენობა. 
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აღნიშნული კი ქმნის ხმის დამთველი კომისიის ფორმირების შეუძლებლობისა და 

საერთო კრების მუშაობის მნიშვნელოვანი შეფერხების რისკს. შემოთავაზებული 

ცვლილებით დგინდება ხმის დამთვლელი კომისიის წევრების არჩევის იმგვარი წესი, 

რაც შეესაბამება მრავალმანდატიანი საარჩევნო პროცესის მიზნებს და ამასთან, 

თანხვედრაში მოდის „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ადვოკატთა 

ასოციაციის წესდებით განსაზღვრული ორგანოების არჩევის უკვე დადგენილ წესთან.  

 

 

4. მე-13 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 13.7¹. მუხლი: 

13.7¹. პანდემიის ან სხვა განსაკუთრებული ვითარების არსებობისას, საერთო კრების 

გამართვა და კრების მიერ გადაწყვეტილებების მიღება შეიძლება განხორციელდეს 

წევრთა დისტანციური დასწრებით (სპეციალური ვებ-პლატფორმის/ელექტრონული 

პორტალის  მეშვეობით), გარდა ამ წესდებით გათვალისწინებული ფარული 

კენჭისყრით მისაღები გადაწყვეტილებებისა. წევრთა დისტანციური დასწრებით 

საერთო კრების  გამართვის წესი და პროცედურები განისაზღვრება საერთო კრების 

რეგლამენტით.  

 

5. მე-13¹ მუხლის მე-4 პუნქტში შევიდეს ცვლილება:  

13¹.4. წინამდებარე მუხლის 1-ელ პუნქტში მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ 

საარჩევნო დღეს კანდიდატების ნომინირება დაუშვებელია.  

 

6. მე-17 მუხლის 1-ელ და მე-2 პუნქტებში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:   

„17.1. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ადვოკატთა ასოციაციის წევრთაგან, 

კანონითა და წინამდებარე წესდებით დადგენილი წესით, ფარული კენჭისყრით, 

დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო  უმრავლესობით, ირჩევს ასოციაციის საერთო კრება 

4 წლის ვადით, კანდიდატის წინასწარი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.  

17.2. უკეთესი შედეგის მქონე თანაბარი რაოდენობის ხმათა მიმღებ კანდიდატებს 

შორის არაუგვიანეს 14 დღის განმავლობაში იმართება კენჭისყრის მეორე ტური. მეორე 

ტურში არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს სხვა კანდიდატზე 

მეტ ხმას.“ 
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ცვლილების განმარტება:  

ასოციაციის წესდების მე-17 მუხლის 1-ელი და მე-2 პუნქტები, რომელიც აწესებს 

თავმჯდომარის არჩევის წესს წინააღმდეგობაში მოდის „ადვოკატთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან (იხ. საქართველოს 

2009 წლის 17 ნოემბრის კანონი №2040 - სსმ I, №38, 01.12.2009წ.), რომლის თანახმადაც 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება დამსწრე წევრთა ხმების 

უბრალო უმრავლესობით ირჩევს და ათავისუფლებს ასოციაციის თავმჯდომარეს. 

წესდების მე-17 მუხლის 1-ელი და მე-2 პუნქტები კი თავმჯდომარის ასარჩევად 

აწესებს განსხვავებულ საარჩევნო სისტემას, კერძოდ, თავმჯდომარის ასარჩევად 

აწესებს „დამსწრეთა უმრავლესობის“ ქვორუმს. საარჩევნო სისტემის მიზნებისთვის, 

„დამსწრეთა უბრალო უმრავლესობა“ და „დამსწრეთა უმრავლესობა“ განსხვავებული 

საარჩევნო სისტემებია და განსხვავებულ შედეგებს იძლევა. პერსონიფიცირებული, 

მაჟორიტარული არჩევნების შემთხვევაში კანდიდატის გამოსავლენად საჭირო ხმების 

შესაფასებლად გამოიყენება: (ა) ფარდობითი (უბრალო) უმრავლესობის 

მაჟორიტარული სისტემა; (ბ) აბსოლუტური უმრავლესობის მაჟორიტარული სისტემა; 

(გ) კვალიფიციური უმრავლესობის მაჟორიტარული სისტემა. 

 „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს ფარდობითი (უბრალო) 

უმრავლესობის მაჟორიტარულ სისტემას, ხოლო წესდება - აბსოლუტური 

უმრავლესობის მაჟორიტარულ სისტემას, რაც არსებითად წინააღმდეგობრივია. 

„დამსწრეთა უბრალო უმრავლესობა“, რომელსაც ითვალისწინებს „ადვოკატთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონი მოიაზრებს კანდიდატის არჩევას კრებაზე დამსწრეთა 

უბრალო უმრავლესობით ანუ, არჩეულად უნდა ჩაითვალოს ის კანდიდატი, რომელიც 

სხვა კანდიდატებზე მეტ ხმას მიიღებს. საარჩევნო სისტემის ეს მოდელი მეორე ტურის 

ჩატარების შესაძლებლობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში უშვებს, როდესაც საუკეთესო 

შედეგის მქონე კანდიდატები თანაბარი რაოდენობის ხმას მიიღებენ. 

ასოციაციის თავმჯდომარის და სხვა ორგანოების წევრთა არჩევის სისტემა სრულად 

უნდა იყოს კანონთან თანხვედრაში, რასაც უზრუნველყოფს წარმოდგენილი 

ცვლილებები. წესდების აღნიშნული დებულებების კანონთან შესაბამისობაში 

მოყვანის აუცილებლობის თაობაზე ასევე მითითებულია ევროპის საბჭოს 

საერთაშორისო და ადგილობრივი იმ ექსპერტების რეკომენდაციებში, რომელთაც 

განახორციელეს ასოციაციის საარჩევნო რეგულაციების შეფასება.  




