
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომის 
 

ოქმი  №1 

 

17/05/2017 წელი                                        ქ. ბათუმი 
                                                                                                  1500 საათი. 

 

სხდომას თავმჯდომარეობდა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პარმენ 

ჯალაღონია. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: გუგული დუაძე, სოფიო კახაძე, რამაზ გოლომანიძე, 

ზურაბ გოლიაძე და თორნიკე მჟავანაძე.  

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, სხდომა 

გახსნილად გამოაცხადა, კომისიის წევრებს გააცნო 

დღის წესრიგის პროექტი. 

 

   დღის წესრიგის პროექტი:   

 

1. დადგენილება  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ; 

 

2. დადგენილება  
ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის შექმნის შესახებ; 

 

3. დადგენილება 
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების 

შეტანის შესახებ; 
 
4. დადგენილება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 27 

ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;  

 

5. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ; 

6. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 

საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ; 

 

7. სხვადასხვა. 
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აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება დღის წესრიგის 

წარმოდგენილი პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

 

                                         (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 
 

დღის წესრიგი დამტკიცდა შემდეგი სახით:   

 

1. დადგენილება  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ; 

 

2. დადგენილება  
ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის შექმნის შესახებ; 

 

3. დადგენილება 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების 

შეტანის შესახებ; 
 
4. დადგენილება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 27 

ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;  

 

5. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ; 

6. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 

საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ; 

 

 

1. დადგენილება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა 

შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ. 
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მოისმინეს:                                    სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიის წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 

აპარატის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების 

პროექტი.  

 

აზრი გამოთქვეს: ზურაბ გოლიაძემ და პარმენ ჯალაღონიამ.  

 

ზურაბ გოლიაძე დაინტერესდა კონკურსის 

დებულების თანახმად, იქმნება თუ არა საპრეტენზიო 

კომისია. მას მიაჩნია, რომ კონკურსის პროცედურების 

ან/და შედეგებთან დაკავშირებული რაიმე სახის 

პრეტენზიების განხილვის მიზნით უკეთესი იქნება, 

რომ შეიქმნას საპრეტენზიო კომისია. 

 

პარმენ ჯალაღონიამ აღნიშნა, რომ კანონმდებლობის 

თანახმად, ნებისმიერ საჯარო დაწესებულებას უფლება 

აქვს შექმნას საკონკურსო საპრეტენზიო კომისია ან არ 

შექმნას და საკონკურსო პრეტენზიები პირდაპირი 

წესით გასაჩივრდეს სასამართლო წესით.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ, კენჭისყრაზე დააყენა 

წინადადება, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა 

შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ დადგენილების პროექტის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                   6; 

წინააღმდეგი         0; 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

დადგენილება მიღებულია: 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

მუხლი 1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 
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აპარატში მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დებულება 

დანართის შესაბამისად.  

 

მუხლი 2. ეს დადგენილება შეიძლება 

გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან 2 

(ორი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებისთანავე. 

                         (თან ერთვის) 

 

2. დადგენილება 

ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის შექმნის შესახებ. 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიის წევრებს გააცნო „ინსტიტუციური 

განვითარების სამსახურის შექმნის შესახებ“ 

დადგენილების პროექტი.  
 
 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 
 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „ინსტიტუციური 

განვითარების სამსახურის შექმნის შესახებ“ 

დადგენილების პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

დადგენილება მიღებულია: 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტის „ჩ“ ქვეპუნქტის,  73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის მე-8 მუხლის მე-2 

პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია 

ადგენს: 
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მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

სტრუქტურაში შეიქმნას მუდმივმოქმედი 

ინსტიტუციური განვითარების სამსახური. 

 

მუხლი 2. ინსტიტუციური განვითარების 

სამსახურის ფუნქციები განისაზღვროს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის რეგლამენტით.   

 

მუხლი 3. ეს დადგენილება შეიძლება 

გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 

(მისამართი ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი 

მიღებიდან 2 (ორი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მისი 

გამოქვეყნებისთანავე. 

 

3. დადგენილება 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების 

შეტანის შესახებ. 

 
მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, კომისიის წევრებს გააცნო 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის 

№4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების 

შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტი და 

აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი პროექტით უსკოს 

აპარატს ემატება ინსტიტუციური განვითარების 

სამსახური შესაბამისად, უსკოს რეგლამენტში 

(დადგენილებით) დეტალურად გაიწერა აღნიშნული 

სამსახურის  ფუნქციები. 

 
 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 

 
 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 
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დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების 

შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

დადგენილება მიღებულია: 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-20 მუხლის, „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-15 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 73-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი 

საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

მუხლი 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 

წლის 19 მაისის №4 დადგენილებით (გაზეთი „აჭარა“  

23.05.2006 წ.  №91) დამტკიცებულ რეგლამენტში 

შეტანილი იქნეს შემდეგი სახის ცვლილებები და 

დამატებები:  

 

1. მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის 

შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:   

„ზ) ინსტიტუციური განვითარების სამსახური.“.  

 

2. მე-15 მუხლის შემდეგ დაემატოს 151 მუხლი და  

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„151. ინსტიტუციური განვითარების სამსახური  

 

ინსტიტუციური განვითარების სამსახური: 

ა) ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის 

კომპეტენციაში შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე 

და წარუდგენს მათ კომისიას ან კომისიის 

თავმჯდომარეს; 

ბ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს 

უსკოს სხდომებზე განსახილველი სამართლებრივი 

აქტების პროექტებს; 
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გ) აწვდის ინფორმაციას უსკოს საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის   სამსახურს ტრენინგების, 

კონფერენციების ჩატარებასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე; 

დ) საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა;  

ე) საარჩევნო სისტემების სრულყოფის მიზნით 

წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;  

ვ) ამომრჩევლებისა და სხვა დაინტერესებული 

პირების სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

მჭიდრო თანამშრომლობის გზით;  

ზ) კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო 

კანონმდებლობის ერთგვაროვან გამოყენებაზე 

მონიტორინგის განხორციელება;  

საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის დონის 

ამაღლება; 

თ) გეგმავს და უზრუნველყოფს ტრენინგების და 

კონფერენციების ჩატარებას; 

ი) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავს 

გრანტების და სხვა ალტერნატიული დაფინანსების 

წყაროს მოძიებას;  

კ)  საარჩევნო ადმინისტრაციის რესურსების 

განვითარება; 

ლ) ამომრჩეველთა აქტიური საარჩევნო უფლების 

დაუბრკოლებელი რეალიზაციის ხელშეწყობა; 

მ) საგანმანათლებლო პროექტების შემუშავება და 

განხორციელება; 

ნ) საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; 

ო) ასრულებს სხვა მოვალეობებს.“. 
 

მუხლი 2. ეს დადგენილება  შეიძლება 

გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 

(მისამართი ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი 

მიღებიდან  2 (ორი)  კალენდარული დღის ვადაში. 
 

მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებისთანავე. 

 

4. დადგენილება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 27 

ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
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მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიის წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 

წლის 27 ივნისის N6 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტი და აღნიშნა, 

რომ წარმოდგენილი დადგენილების პროექტით უსკოს 

აპარატის ეკონომიკური, საკადრო, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის და ახლად შექმნილი ინსტიტუციური 

განვითარების სამსახურის შტატით 

გათვალისწინებული მოხელეები არ 

დაექვემდებარებიან სავალდებულო სერთიფიცირებას, 

თუმცა მიაჩნია, რომ სამსახურის უფროსის 

პოზიციებზე (ინსტიტუციური განვითარების 

სამსახურის უფროსის პოზიცია) სავალდებულო უნდა 

იყოს საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატის ქონა. 

 

აზრი გამოთქვეს:  თორნიკე მჟავანაძემ და პარმენ ჯალაღონიამ. 

 

თორნიკე მჟავანაძემ აღნიშნა, რომ საარჩევნო მოხელის 

სერტიფიკატის მოთხოვნით შემცირდება კონკურსში 

მონაწილე კანდიდატების რაოდენობას, როგორც 

ხელმძღვანელის ასევე სპეციალისტის პოზიციებზე 

თუმცა მიიჩნევს, რომ სამსახურის უფროსის 

(ინსტიტუციური განვითარების სამსახური) 

პოზიციაზე კანდიდატს უნდა მოეთხოვებოდეს 

სერტიფიკატის ვალდებულება.  

 

ზურაბ გოლიაძე, გუგული დუაძე, სოფიო კახაძე და 

რამაზ გოლომანიძე დაეთანხმნენ იმ მოსაზრებას, რომ 

სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციაზე 

სავალდებულო იყოს სერტიფიკატის ქონა. 

 
 

სხდომის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, წარმოდგენილი 

დადგენილების პროექტის სხდომაზე გამოთქმული 

მოსაზრებების გათვალისწინებით, ცვლილების სახით 

დამტკიცების შესახებ.  

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 
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                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

დადგენილება მიღებულია: 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 63-ე მუხლის, „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-17 

მუხლის მე-4 პუნქტის და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2007 წლის 27 ივნისის 

№6 დადგენილების (გაზეთი „აჭარა“ 29.06.2007 წ. №97) - 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს 

საარჩევნო კომისიაში იმ სამსახურებისა და საშტატო 

ნუსხის განსაზღვრის შესახებ, რომელთაც არ 

ესაჭიროებათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის 

სერთიფიკატი“ პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

 

„მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

ეკონომიკური, საკადრო, საზოგადოებასთნ 

ურთიერთობის და ინსტიტუციური განვითარების 

სამსახურის (გარდა სამსახურის უფროსისა) შტატით 

გათვალისწინებული მოხელეები არ დაექვემდებარონ 

სავალდებულო სერთიფიცირებას.“.  

 

მუხლი 2. ეს დადგენილება შეიძლება 

გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან 2 

(ორი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 

„ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის შექმნის 

შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2017 წლის 17 მაისის 

№2 დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე. 

 

5. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ. 
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მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიის წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ 

განკარგულების პროექტი. 

 
 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 

 
 

სხდომის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ 

განკარგულების პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

განკარგულება მიღებულია: 

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

61-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  

საშტატო განრიგი: 

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობა და 

წევრები თანახმად №1 დანართისა; 

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატი თანახმად №2 

დანართისა. 

 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №4 განკარგულება 
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„უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ“. 

 

3. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, 

ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან 2 (ორი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 

 

4. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.  
 

                         (თან ერთვის) 

 

6. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 

საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ 

კომისიის წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2018 

წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ“ 

განკარგულების პროექტი. 

 
 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2018 წლის საბიუჯეტო განაცხადის 

დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

განკარგულება მიღებულია: 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტის „ყ“ ქვეპუნქტის და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს:  
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1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2018 

წლის საბიუჯეტო განაცხადი დანართის შესაბამისად. 

 

2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, 

ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან 2 (ორი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 

 

3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.  
                                                      

                                                     (თან ერთვის) 

 

სხდომაზე სხვა განსახილველი საკითხები არ წამოჭრილა. 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                                                        პარმენ ჯალაღონია 

 

კომისიის მდივანი                                                                                სოფიო კახაძე 

 

 

 

 


