
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომის 

 

ოქმი  № 12 

 

24 აგვისტო 2016 წელი                     ქ. ბათუმი 

                                                                                              1200 საათი. 

 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პარმენ 

ჯალაღონია. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: გუგული დუაძე, სოფიო კახაძე, ზურაბ გოლიაძე, რამაზ 

გოლომანიძე, მაკა ლომაძე, შორენა ჭაღალიძე, კახაბერ 

ჯაიანი, ნუგზარ ბაჯელიძე, მამუკა ჯაში, ირაკლი 

გვარამია, მამუკა კოპალეიშვილი და თორნიკე 

მჟავანაძე. 

 

აგრეთვე ესწრებოდნენ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს 

საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული საარჩევნო 

სუბიექტებისა და მასმედიის წარმომადგენლები. 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, სხდომა 

გახსნილად გამოაცხადა და კომისიის წევრებს გააცნო 

დღის წესრიგის პროექტი.  

 

დღის წესრიგის პროექტი:       

 

 

1. დადგენილება  

საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების 

განსაზღვრის შესახებ; 
 

2. დადგენილება 

საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების 

განსაზღვრის შესახებ; 

 

3. დადგენილება 

უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ნარკოლოგიურ 

შემოწმებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პროცედურის განსაზღვრის შესახებ; 

 

4.  სხვადასხვა. 

 

 

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  
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სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება დღის წესრიგის 

წარმოდგენილი პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                 13; 

წინააღმდეგი        0; 

 

                                         (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 13 წევრი:) 

 

დღის წესრიგი დამტკიცდა შემდეგი სახით:     

   

 

1. დადგენილება  

საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების 

განსაზღვრის შესახებ; 
 

2. დადგენილება 

საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების 

განსაზღვრის შესახებ; 

 

3. დადგენილება 

უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ნარკოლოგიურ 

შემოწმებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პროცედურის განსაზღვრის შესახებ. 

 

 

1. დადგენილება 

საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების 

განსაზღვრის შესახებ. 

 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს 

წარუდგინა „საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის 

ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების განსაზღვრის 

შესახებ“, დადგენილების პროექტი. პარმენ 

ჯალაღონიამ კომისიის წევრებს მუხლობრივად გააცნო 

დადგენილების პროექტი და აღნიშნა, რომ 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტით 

განისაზღვრა პროცედურები თუ ვის შეეძლება საოლქო 

საარჩევნო კომისიის სხდომებზე დასწრების უფლება, 

ოლქში საჩივრის/განცხადების დარეგისტრირების 

შემთხვევაში უსკოს მოთხოვნის შემთხვევაში ოლქის 

ვალდებულება მოაწოდოს საჩივრის/განცხადების და 
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მიღებული გადაწყვეტილების ასლები უსკოს, ასევე 

უბნებიდან მიღებული შემაჯამებელი ოქმების 

ელექტრონულად უსკოსათვის მოწოდების 

პროცედურები და ა.შ.  

 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნა არ გამოუთქვამთ. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „საოლქო საარჩევნო 

კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო 

პროცედურების განსაზღვრის შესახებ“,  

დადგენილების პროექტის დამტკიცების შესახებ.  

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                13; 

წინააღმდეგი        0; 

 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 13 წევრი:) 

 

დადგენილება მიღებულია: 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის, 29-

ე მუხლის მე-2 პუნქტის და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს:  

 

მუხლი 1. საქართველოს პარლამენტისა და 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნების ერთდროულად გამართვის გამო, 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 

წლის 27 ივლისის N51/2016 დადგენილებით 

დამტკიცებული ინსტრუქციითა და საარჩევნო 

კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი, 

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის 

არჩევნებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე არსებულ საოლქო საარჩევნო 

კომისიებისათვის განისაზღვროს, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 

წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შესასრულებელი 

ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურა: 

 

 1. საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე 

დასწრების უფლება აქვთ უსკოს წევრებს, უსკოს 
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წარმომადგენელებს და უსკოს აპარატის 

თანამშრომლებს.  

 

2. საოლქო საარჩევნო კომისია უზრუნველყოფს 

საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმების ელექტრონული ფორმით 

უსკოსთვის გადაცემას. 

 

3. მოთხოვნის შემთხვევაში აწვდის უსკოს 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული 

განცხადებებისა და საჩივრების ასლებს, ასევე 

მიღებული სამართლებრივი აქტების ასლებს. 

 

4. უსკოს აწვდის  ინფორმაციას საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში შემოსულ განცხადებებსა და 

საჩივრებთან დაკავშირებით, აგრეთვე მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციას.  

 

მუხლი 2. ეს დადგენილება შეიძლება 

გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. N30) მისი მიღებიდან 2 

(ორი) კალენდარული დღის ვადაში.  

 

მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებისთანავე. 
 

2. დადგენილება. 

საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურების განსაზღვრის 

შესახებ. 

 

მოისმინეს:  სხდომის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიის წევრებს გააცნო „საუბნო საარჩევნო 

კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო 

პროცედურების განსაზღვრის შესახებ“ დადგენილების 

პროექტი. 

 

 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნა არ გამოუთქვამთ. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „საუბნო საარჩევნო 

კომისიებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო 

პროცედურების განსაზღვრის შესახებ“, დადგენილების 

პროექტის დამტკიცების შესახებ. 
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კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                13; 

წინააღმდეგი       0; 

 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 13 წევრი:) 

 

 

დადგენილება მიღებულია: 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის, 29-

ე მუხლის მე-2 პუნქტის და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს:  

მუხლი 1. საქართველოს პარლამენტისა და 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნების ერთდროულად გამართვის გამო, 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2016 

წლის 27 ივლისის N52/2016 დადგენილებით 

დამტკიცებული ინსტრუქციითა და საარჩევნო 

კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი, 

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის 

არჩევნებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე არსებულ საუბნო საარჩევნო 

კომისიებისათვის განისაზღვროს, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 

წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის შესასრულებელი 

ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურა: 

1. საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე 

დასწრების უფლება აქვთ უსკოს წევრებს, უსკოს 

წარმომადგენელებს და უსკოს აპარატის 

თანამშრომლებს. 

2. საუბნო საარჩევნო კომისიები აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნებისათვის განკუთვნილი საარჩევნო 

ბიულეტენების დახარისხებას, დათვლას, დალუქვასა 

და შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის 

გადაცემას ახდენს საქართველოს პარლამენტის 

არჩევნებისათვის განკუთვნილ საარჩევნო 
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ბიულეტენებისაგან განცალკევებით საარჩევნო 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. საუბნო საარჩევნო კომისია, უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნებთან დაკავშირებით შედგენილ კენჭისყრის 

შემაჯამებელ ოქმებს და ასევე შესწორების ოქმებს 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შედგენისთანავე 

დაუყოვნებლივ გადაუგზავნის უსკოს. 

მუხლი 2. ეს დადგენილება შეიძლება 

გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. N30) მისი მიღებიდან 2 

(ორი) კალენდარული დღის ვადაში.  

მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებისთანავე. 

 

3. დადგენილება. 

უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ნარკოლოგიურ 

შემოწმებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პროცედურის განსაზღვრის შესახებ. 

 

მოისმინეს:  სხდომის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიის წევრებს წარუდგინა და მუხლობრივად 

გააცნო „უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის 

არჩევნებისათვის ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან 

დაკავშირებული ზოგიერთი პროცედურის 

განსაზღვრის შესახებ“ დადგენილების პროექტი.  

 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნა არ გამოუთქვამთ. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „უმაღლესი საბჭოს 

2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის 

ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი პროცედურის განსაზღვრის შესახებ“ 

დადგენილების პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 
კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                12; 

წინააღმდეგი       1; 
 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 13 წევრი:) 
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დადგენილება მიღებულია: 

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის მე15 მუხლის მე-3 პუნქტის, 29-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

  

მუხლი 1. უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 

ოქტომბრის არჩევნებისათვის, პარტიის/საარჩევნო 

ბლოკის მიერ პარტიული სიით წარდგენილმა და 

წინასწარი მონაცემებით სავარაუდოდ ამ სიით 

არჩეულმა უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებმა, 

რომლებიც იმავდროულად წარდგენილ იყვნენ 

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში და ვერ 

გაიმარჯვეს, შეუძლიათ აღარ გაიარონ ნარკოლოგიური 

შემოწმება, ვინაიდან აღნიშნული შემოწმების გავლის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მათ მიერ 

საარჩევნო რეგისტრაციის გასავლელად 

წარმოდგენილი იყო უსკოში. 

 

მუხლი 2. ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ 

ცნობა, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, 

შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტის მიერ, შესაძლებელია 

წარდგენილ იქნეს საარჩევნო კომისიაში ერთ ცალად. 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში ცნობის წარდგენის 

შემთხვევაში, კომისიის ბეჭდით დამოწმებული ასლი 

ეგზავნება უსკოს, ხოლო უსკოში წარდგენის 

შემთხვევაში – შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

 

მუხლი 3. ეს დადგენილება შეიძლება 

გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. N30) მისი მიღებიდან 2 

(ორი) კალენდარული დღის ვადაში.  

 

მუხლი 4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 

გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 

სხდომაზე სხვა განსახილველი საკითხები არ წამოჭრილა. 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                                                  პარმენ ჯალაღონია 

 

კომისიის მდივანი                                                                          სოფიო კახაძე 


