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დამტკიცებულია ადვოკატთა ასოციაციის  

2021 წლის 14 ნოემბრის საერთო კრების მიერ 

 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  

წესდებაში შეტანილი ცვლილებები 

  
 

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წესდებაში (საერთო კრების მიერ 

საბოლოო რედაქციით მიღებული 2018 წლის 23 დეკემბერს) შეტანილ იქნა შემდეგი 

ცვლილებები: 

 

1. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

„ასოციაციის ადგილსამყოფელია: ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N11, თბილისი, 

საქართველო, 0108.“ 

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

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.“  
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3. მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტში შევიდა 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.“ 

 

4. მე-13 მუხლს დაემატა 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 შევიდა შემდეგი ცვლილება:  

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

კანდიდატების ნომინირება დაუშვებელია.  

 

6. მე-17 მუხლის 1-ელ და მე-2 პუნქტებში შევიდა 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.“  




