
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომის 

 

ოქმი  №5 

 

04/10/2018 წელი                                        ქ. ბათუმი 
                                                                                                            1100 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 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ; 

 

2. განკარგულება 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ; 

 

3. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დავებზე 

საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური საშუალებებით დაბარების აქტის ფორმის 

დამტკიცების თაობაზე; 

 

4. განკარგულება  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო რეესტრის 

ფორმის დამტკიცების შესახებ; 

 

5. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ; 

 

6. განკარგულება 

საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ბეჭდისა და 

შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ; 

 

7. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 

დეკემბრის №6 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ; 
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8. სხვადასხვა. 

 

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება დღის წესრიგის 

წარმოდგენილი პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  5; 

წინააღმდეგი        0; 

 

                                         (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 5 წევრი:) 

 

 

დღის წესრიგი დამტკიცდა შემდეგი სახით:   

 

 
1. დადგენილება 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ; 

 

2. განკარგულება 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ; 

 

3. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დავებზე 

საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური საშუალებებით დაბარების აქტის ფორმის 

დამტკიცების თაობაზე; 

 

4. განკარგულება  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო რეესტრის 

ფორმის დამტკიცების შესახებ; 

 

5. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ; 

 

6. განკარგულება 

საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ბეჭდისა და 

შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ; 

 

7. განკარგულება 



 3 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 

დეკემბრის №6 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 

 

 

 1. დადგენილება 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ. 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, კომისიის 

წევრებს გააცნო „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული 

გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის 

დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტი და 

აღნიშნა, რომ დადგენილების პროექტის თანახმად, 

მტკიცდება ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების 

წესი, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად 

მოთხოვნის სტანდარტი,  მოსაკრებლის გადახდის, 

ინფორმაციის გაცემის, მოთხოვნისა და ელექტრონული 

ფორმით გაცემული ინფორმაციის პროცედურები და 

ვადები რაც დადგენილია მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

 

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა 

წინადადება „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული 

გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის 

დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე               5; 

წინააღმდეგი     0; 

 

                                          (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 5 წევრი:) 

                                                     

მიღებულია დადგენილება: 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის“ 27-ე მუხლის „ლ“ 

პუნქტის, 28-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 37-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის მე-3 
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პუნქტის, 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, 

უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს:  

 

მუხლი 1. დამტკიცდეს საჯარო ინფორმაციის 

პროაქტიული გამოქვეყნების წესი დანართი №1-ის  

შესაბამისად.  

 

მუხლი 2. დამტკიცდეს საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი 

დანართი №2-ის შესაბამისად.  

 

მუხლი 3. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „საჯარო 

ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და 

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით 

მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2014 წლის 13 მარტის №1 დადგენილება (ვებ-

გვერდი www.matsne.gov.ge 17/03/2014 წელი, 

სარეგისტრაციო კოდი: 010220020.34.059.016016).  

 

მუხლი 4. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ.  №30) მისი მიღებიდან  2 

(ორი)  კალენდარული დღის ვადაში.  

 

მუხლი 5.  ეს დადგენილება ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებისთანავე. 

        

                                          (თან ერთვის) 

 

2. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ. 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, კომისიის 

წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი 

საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ“ 

განკარგულების პროექტი. სხდომის თავმჯდომარის 

განცხადებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ საჯარო 

მოსამსახურედ დადგინდება აჭარის ავტონომიური 
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რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტის უფროსი.  

 

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა 

წინადადება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი 

საჯარო მოსამსახურის დადგენის შესახებ“ 

განკარგულების პროექტი პროექტის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე               5; 

წინააღმდეგი     0; 

 

                                          (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 5 წევრი:) 

                                                     

მიღებულია განკარგულება: 

  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 36-ე მუხლის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კანონის 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის რეგლამენტის მე-16 მუხლის მე-16 პუნქტის 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს:  

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს 

საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ საჯარო 

მოსამსახურედ დადგინდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტის უფროსი.  

2. ამ განკარულების პირველი პუნქტით 

განსაზღვრული საჯარო მოსამსახურის არ ყოფნის ან მის 

მიერ მოვალეობების შესრულების შეუძლებლობის 
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პერიოდში, უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ საჯარო 

მოსამსახურედ დადგინდეს იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 

უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი პირი.  

3. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო 

კომისიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულად 

გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის 

დადგენის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2015 წლის 03 ივლისის 

№2 განკარგულება.  

4. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, 

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

კალენდარული დღის ვადაში.  

5. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 

 

3. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დავებზე 

საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური საშუალებებით დაბარების აქტის ფორმის 

დამტკიცების თაობაზე. 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, კომისიის 

წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დავებზე 

საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური 

საშუალებებით დაბარების აქტის ფორმის დამტკიცების 

თაობაზე“ განკარგულების პროექტი. 

  

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა 

წინადადება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დავებზე 

საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური 

საშუალებებით დაბარების აქტის ფორმის დამტკიცების 

თაობაზე“ განკარგულების პროექტის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 
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მომხრე               5; 

წინააღმდეგი     0; 

 

                                          (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 5 წევრი:) 

                                                     

მიღებულია განკარგულება: 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნების შესახებ“ აჭარის ატონომიური რესპუბლიკის 

კანონის 73-ე მუხლის მე-5 და 23-ე პუნქტების, 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს:  

 

1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო 

დავებზე საჩივრის განხილვისას მხარის ტექნიკური 

საშუალებებით დაბარების აქტის თანდართული ფორმა.  

 

2. დაევალოს უსკოს აპატარის იურიდიული და 

ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსს 

საჩივრის განხილვისათვის მხარის დაბარების 

დადასტურება მოახდინონ ამ განკარგულების პირველი 

მუხლით დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად.  

 

3. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „უმაღლეს 

საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დავებზე საჩივრის 

განხილვისას მხარის ტექნიკური საშუალებებით 

დაბარების აქტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 7 აგვისტოს №11 

განკარგულება.  

 

4. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, 

ზუბალაშვილის ქ. N30) მისი მიღებიდან 2 (ორი) 

კალენდარული დღის ვადაში.  

 

5. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 

 

                                          (თან ერთვის) 
 

სხდომაზე გამოცხადდა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 
კომისიის წევრი - თორნიკე მჟავანაძე. 
 

4. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო რეესტრის 

ფორმის დამტკიცების შესახებ. 
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მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, კომისიის 

წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო რეესტრის 

ფორმის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების 

პროექტი.   

 

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა 

წინადადება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში საჯარო რეესტრის 

ფორმის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების 

პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე               6; 

წინააღმდეგი     0; 

 

                                          (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

                                                     

მიღებულია განკარგულება: 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის“ 35-ე და 61-ე მუხლების, 

„აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი  

საბჭოს  არჩევნების  შესახებ“  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის  კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის 

„ჩ“  ქვეპუნქტის, 73-ე მუხლის მე-5 და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის რეგლამენტის მე-16 მუხლის მე-14 პუნქტის 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი  საარჩევნო  კომისიის  

აპარატში საჯარო რეესტრის ფორმა თანდართული 

ნიმუშის შესაბამისად. 

 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს 

საარჩევნო კომისიაში საჯარო ინფორმაციის რეესტრს 

აწარმოებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილება. 

 

3. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „უმაღლესი  

საარჩევნო  კომისიის  აპარატში  საჯარო რეესტრის 

ფორმის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 
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რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 

7 აგვისტოს №13 განკარგულება. 

 

4. ეს  განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  

ბათუმის  საქალაქო სასამართლოში  (მის:  ქ.  ბათუმი,  

ზუბალაშვილის  ქ.  N30)  მისი მიღებიდან 2 (ორი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 

 

5. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.  

 

 (თან ერთვის) 
 

5. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, კომისიის 

წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტი. მან 

აღნიშნა, რომ განკარგულების პროექტის დანართით 

წარმოდგენილ უსკოს ბლანკის რეკვიზიტებზე 

ემსჯელათ ერთობლივად.  

 

კომისია ერთხმად შეთანხმდა, რომ უსკოს ბლანკის ზედა 

მარცხენა ნაწილში გამოისახოს საქართველოს 

სახელმწიფო მცირე გერბი, ხოლო მარჯვნივ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის გერბი, გერბებს შორის 

ბლანკის შუა ნაწილში კი მიეთითოს გამომცემი ორგანოს 

დასახელება, ასევე იმსჯელეს და შეთანხმდენენ ბლანკზე 

დასატანი სხვა რეკვიზიტების შესახებ.  

სხდომის თავმჯდომარემ, უსკოს ბლანკზე დასატანი 

რეკვიზიტების გასწორების მიზნით კომისიას შესთავაზა 

სხდომაზე შესვენების გამოცხადება. 

 

კომისიამ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება სხდომაზე შესვენების გამოცხადების შესახებ. 
კომისიის სხდომაზე შესვენება გამოცხადდა 11:25 სთ-დან - 10 წუთით. 
 

კომისიის სხდომა განახლდა 11:35 საათზე. 
 

სხდომის თავმჯდომარემ (ტექნიკურად გასწორებული) 

უსკოს ბლანკი წარუდგინა კომისიას და აღნიშნა, რომ 

დასამტკიცებლად წარმოდგენილია ბევრად 
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განსხვავებული და ხარისხიანი უსკოს ბლანკის ფორმა 

ვიდრე ის იყო. 

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა 

წინადადება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე               6; 

წინააღმდეგი     0; 

 

                                          (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

                                                     

მიღებულია განკარგულება: 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 61-ე მუხლის, „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-15 

მუხლის პირველი პუნქტის „ჩ“ ქვეპუნქტის და 73-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო 

კომისია ადგენს:  

1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ბლანკის 

ფორმა თანდართული ნიმუშის შესაბამისად.  

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიის ბლანკი შეიცავს შემდეგ 

რეკვიზიტებს: ბლანკი არის მართკუთხა ფორმის ა4 

(210X297მმ) ფორმატის, თაბახის ფურცელი. 

დამკვირვებლის პოზიციიდან ფურცლის ზედა მარცხენა 

ნაწილში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო მცირე 

გერბი, ხოლო მარჯვენა მხარეს გამოსახულია აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის გერბი, გერბებს შორის 

ბლანკის შუა ნაწილში მითითებულია გამომცემი ორგანოს 

დასახელება სახელმწიფო და ინგლისურ ენაზე, გერბებსა 

და გამომცემი ორგანოს დასახელების ქვემოთ გასმულია 

ფირუზის ფერის 2 მმ სიმაღლის ხაზი 18 სმ სიგრძის, 

ხაზის ქვემოთ ბლანკის მარცხენა ნაწილში მითითებულია 

ინდექსისა და რიგითობის ნომერი, გამოცემის რიცხვი, 
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თვე და წელი. ფურცლის ბოლოში, ბოლოდან 22 მმ ზევით 

გასმულია 18 სმ სიგრძის 2 მმ სიმაღლის ფირუზის ფერის 

ხაზი, ხაზის ქვემოთ მითითებულია უსკოს მისამართი, 

ინდექსი, ტელეფონის ნომერი, უსკოს ვებ-გვერდი და ელ-

ფოსტის მისამართი, როგორც სახელმწიფო ასევე 

ინგლისურ ენაზე. ბლანკს აქვს შემდეგი მინდვრის 

ზომები: ზედა - 20 მმ, მარჯვენა - 10 მმ, მარცხენა და ქვედა 

- 20 მმ.  

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის ბლანკის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის №7 განკარგულება.  

4. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, 

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

კალენდარული დღის ვადაში.  

5. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 

                                                   (თან ერთვის) 
 

6. განკარგულება 

საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის ბეჭდისა და 

შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ. 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ კომისიის 

წევრებს გააცნო „საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო 

პროცესების მართვის დეპარტამენტის ბეჭდისა და 

შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების 

პროექტი და აღნიშნა, რომ უსკოს აპარატში 

რეორგანიზაციის პროცესში სამსახურებს შეეცვალათ 

სახელწოდებები, სახელის შეცვლით აუცილებელი გახდა 

უსკოს აპარატის საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო 

პროცესების მართვის დეპარტამენტის შტამპის და 

ბეჭდის შეცვლა.  

 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „საოქმო 

სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების მართვის 

დეპარტამენტის ბეჭდისა და შტამპის ფორმის 
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დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

განკარგულება მიღებულია: 

 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61- ე მუხლის, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ჩ“ ქვეპუნქტის 

და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი 

საარჩევნო კომისია ადგენს:  

1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

საოქმო სარეგისტრაციო და საარჩევნო პროცესების 

მართვის დეპარტამენტის ბეჭდისა და შტამპის ფორმა 

თანდართული ნიმუშების შესაბამისად.  

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ბეჭდისა და 

შტამპის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2017 წლის 30 ივნისის №6 განკარგულება.  

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) 
 

7. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის 

№6 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. 

 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, კომისიის 

წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის 



 13 

№6 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

შესახებ“ განკარგულების პროექტი. 

  

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა 

წინადადება „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბრის 

№6 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

შესახებ“ განკარგულების პროექტის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე               6; 

წინააღმდეგი     0; 

 

                                          (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

                                                     

მიღებულია განკარგულება: 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის და „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კანონის 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, 

უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს:  
 

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2006 წლის 26 დეკემბერის №6 განკარგულება 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიის აპარატის თანამშრომელთა 

მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“. 
 

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. 

 

სხდომაზე სხვა განსახილველი საკითხები არ წამოჭრილა. 

სხდომის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

კომისიის თავმჯდომარე                                                 პარმენ ჯალაღონია 

კომისიის მდივანი                                  სოფიო კახაძე 


