
 

 

aWaris avtonomiuri respublikis 

umaRlesi saarCevno komisiis sxdomis 
 

o q m i # 2 
 

31 ivlisi 2012 weli                q. baTumi 
 

sxdomas Tavmjdomareobda  umaRlesi saarCevno komisiis Tavmjdomare arCil 

miqelaZe. 
 

sxdomas eswrebodnen: qeTevan jiqia, gia garsevaniSvili, aslan CavleiSvili, 

malxaz kalandaZe da Tamar xozrevaniZe.  
 

moismines: sxdomis Tavmjdomarem arCil miqelaZem sxdoma 

gaxsnilad gamoacxada da komisiis wevrebs gaacno dRis 

wesrigis proeqti. 
 

azri gamoTqves:  komisiis wevrebs SeniSvnebi ar gamouTqvamT. 
 

 sxdomis Tavmjdomarem kenWisyraze daayena winadadeba 

warmodgenili dRis wesrigis proeqtis damtkicebis 

Sesaxeb. 
 

kenWisyris Sedegi: momxre       6; 

winaaRmdegi  0; 

(kenWisyras eswreboda komisiis 6 wevri) 
 

dRis wesrigi damtkicda Semdegi saxiT: 
 

d R i s   w e s r i g i 
  

1. dadgenileba - umaRlesi saarCevno komisiis reglamentSi cvlilebebisa da 

damatebebis Setanis Sesaxeb; 
  
2. dadgenileba - kompiuteruli uzrunvelyofis droebiTi samsaxuris Seqmnis 

Sesaxeb; 
 

3. gankarguleba - umaRlesi saarCevno komisiis 2012 wlis xarjTaRricxvaSi 

cvlilebebis Setanis Sesaxeb; 
 

4. gankarguleba - umaRlesi saarCevno komisiis saStato ganrigSi cvlilebis 

Setanis Sesaxeb; 

 

1. dadgenileba  

aWaris avtonomiuri respublikis umaRles saarCevno komisiis reglamentSi 

cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb 



 

 

 

moismines:  sxdomis Tavmjdomarem komisiis wevrebs warudgina aWaris 

avtonomiuri respublikis umaRlesi saarCevno komisiis 

2006 wlis 19 maisis #4 dadgenilebiT damtkicebuli 

aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi saarCevno 

komisiis reglamentSi Sesatani cvlilebebisa da 

damatebebis Sesaxeb dadgenilebis proeqti da aRniSna, rom 

reglamentSi Sesatani cvlilebebiT zustdeba uskos 

aparatis zogierTi samsaxuris uflebamosileba da 

funqciebi, uskos Tavmjdomaris moadgilis 

uflebamosilebebi, uskos sxdomaze wesrigis darRvevisa da 

komisiis muSaobisaTvis xelis SeSlis SemTxvevaSi 

damrRvevis gaZevebis sakiTxi. aseve sxdomis Tavmjdomarem 

muxlobrivad ganixila yvela is cvlileba da damateba, rac 

warmodgenili iyo dadgenilebis proeqtSi.  
 

azri gamoTqves: komisiis wevrebs SeniSvnebi ar gamouTqvamT. 
 
 

sxdomis Tavmjdomarem arCil miqelaZem kenWisyraze daayena 

winadadeba dadgenilebis proeqtis damtkicebis Sesaxeb.  
 

kenWisyris Sedegi: momxre       6; 

 winaaRmdegi  0; 

 (kenWisyras eswreboda komisiis 6 wevri). 

 

miRebulia dadgenileba: 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე 

მუხლის, ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნების შესახებ~ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის 

მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, 73-ე მუხლის მე-

5 პუნქტის და 76-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი 

საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

მუხლი 1. 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. პირველი მუხლის მე-7 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი 

შინარსიის  71  პუნქტი: 

 ,,71. საარჩევნო პერიოდში უსკოს მუშაობის პერიოდულობა და 

სამუშაო დღის ხანგრძლივობა განისაზღვრება უსკოს 

თავმჯდომარის ბრძანებით.~ 

 



 

 

2. პირველი მუხლის მე-8 პუნქტის „დ~ ქვეპუნქტის შემდეგ 

დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე~ ქვეპუნქტი: 

`ე) არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი.~ 
 

3. მე-3 მუხლის „დ~ პუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით: 

,,დ) უსკოს კანონით და ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული 

უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული საკითხების გარდა, 

უსკოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე, 

ადმინისტრაციული და საფინანსო ფუნქციების შესრულებას 

განსაზღვრული ვადით ავალებს უსკოს შესაბამისი სამსახურის 

ხელმძღვანელს.~ 

 

4. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 4. უსკოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

უსკოს თავმჯდომარის მოადგილე: 

ა) ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას, თუ უსკოს არ 

ჰყავს თავმჯდომარე ან მას არ შეუძლია თავისი მოვალეობის 

შესრულება; 

ბ) უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებით და თანხმობით 

ახორციელებს უსკოს თავმჯდომარის ცალკეულ 

უფლებამოსილებებს (განკარგულებით ზუსტად უნდა 

განისაზღვროს მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლები და 

ვადა); 

გ) ახორციელებს კანონით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს.“ 

 

5.  მე-10  მუხლის „ბ~ პუნქტი ამოღებული იქნეს. 

 

6. მე-12  მუხლის „დ~ პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის დ1  პუნქტი: 

„დ1) იღებს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს და მათ 

ხელთ არსებულ სხვა დოკუმენტაციას ქვემდგომი საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის, მოადგილის, მდივნის ან კომისიის მიერ 

უფლებამოსილი პირისაგან და გადასცემს უსკოს შესაბამის 

სამსახურს რეგისტრაციისა და შენახვისათვის.~ 

 

7. მე-13  მუხლის „დ~ პუნქტი ამოღებული იქნეს. 

 

8. მე-16 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:  

„1. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა მოიწვევა უსკოს 

თავმჯდომარის მიერ ან მისი მოადგილის მოთხოვნით.“ 

 

9. მე-16 მუხლს მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის 41  პუნქტი: 



 

 

„41. სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება უსკოს სრული 

შემადგენლობის უმრავლესობა“. 

 

10. მე-16 მუხლის მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:  

„10. უსკოს სხდომაზე წესრიგის დარღვევისა და კომისიის 

მუშაობისათვის ხელის შეშლის შემთხვევაში დამრღვევის 

გაძევების საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს უსკო, რაც 

აღინიშნება სხდომის ოქმში.“ 

 

მუხლი 2. 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. 

2. dadgenileba  

kompiuteruli uzrunvelyofis droebiTi sasmsaxuris Seqmnis Sesaxeb 
 

moismines:  sxdomis Tavmjdomarem arCil miqelaZem komisiis wevrebs 

warudgina kompiuteruli uzrunvelyofis droebiTi 

samsaxuris Seqmnis Sesaxeb dadgenilebis proeqti. man 

aRniSna, rom aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi 

saarCevno komisiis aparatSi aWaris avtonomiuri 

respublikis umaRlesi sabWos 2012 wlis arCevnebis 

periodSi iqmneba kompiuteruli uzrunvelyofi droebiTi 

samsaxuri, man aRniSna, rom kompiuteruli uzrunvelyofis 

samsaxuris Seqmna ganpirobebulia im TvalsazrisiT, rom 

aRniSnulma samsaxurma arCevnebis periodSi uzrunvelyos 

kompiuteruli teqnikis Seuferxebel muSaoba, moaxdinos 

uskos veb-gverdis sistematiuri ganaxleba, kompiuteruli 

qselis administrireba da saWiro SemTxvevaSi maT 

modificirebac, sxdomis Tavmjdomarem muxlobrivad 

ganixila yvela is sakiTxi rac warmodgenili iyo 

dadgenilebis proeqtSi proeqtSi.  
 

azri gamoTqves: komisiis wevrebs SeniSvnebi ar gamouTqvamT. 
 
 

sxdomis Tavmjdomarem arCil miqelaZem kenWisyraze daayena 

winadadeba dadgenilebis proeqtis damtkicebis Sesaxeb  

 
kenWisyris Sedegi: momxre       6; 

 winaaRmdegi  0; 

              (kenWisyras eswreboda komisiis 6 wevri) 

 



 

 

miRebulia dadgenileba: 

 

„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 უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის მე-8 

მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია 

ადგენს: 

 

მუხლი 1. შეიქმნას კომპიუტერული უზრუნველყოფის დროებითი 

სამსახური. 

 

მუხლი 2. კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურის 

ფუნქციები განისაზღვროს შემდეგი სახით: 

კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახური: 

ა) უზრუნველყოფს კომპიუტერული ტექნიკის შეუფერხებელ 

მუშაობას; 

ბ) უზრუნველყოფს უსკოს ვებ-გვერდის მუშაობის გამართულობას 

არჩევნების პერიოდში; 

გ) ქმნის და ახორციელებს შესაბამის პროგრამულ 

უზრუნველყოფას და ავრცელებს უსკოს აპარატში; 

დ) ასრულებს კომპიუტერული ტექნიკის მიმდინარე სარემონტო-

პროფილაქტიკურ სამუშაოებს; 

ე) სხვა სამსახურებთან ერთად უზრუნველყოფს კომისიისათვის 

საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას და  კომპიუტერულ 

დამუშავებას; 

ვ) ქმნის კომისიისათვის საჭირო სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებს, 

ახდენს არსებულ მონაცემთა ბაზების, კომპიუტერული ქსელის 

ადმინისტრირებას და საჭიროების შემთხვევაში მათ 

მოდიფიცირებას; 

ზ) უზრუნველყოფს კომპიუტერული ქსელის უსაფრთხოებას; 

თ) ახორციელებს კომპიუტერული სისტემის კოორდინაციასა და 

ფუნქციონალურ უზრუნველყოფას;  

ი) ახორციელებს პროგრამულ უზრუნველყოფას და შესაბამისი  

წინადადების მომზადებას პროგრამული უზრუნველყოფის 

გაუმჯობესების თაობაზე; 

კ) უზრუნველყოფს კომისიისათვის საჭირო მასალების 

სისტემატიზირებასა და შენახვას; 

ლ) ამზადებს პასუხებს კომისიაში შემოსულ, მის კომპეტენციაში 

შემავალ წერილებსა და განცხადებებზე და წარუდგენს უსკოს 

თავმჯდომარეს; 

მ) კონსულტაციას უწევს კომისიის წევრებს, აპარატის 

თანამშრომლებსა და ქვემდგომ საარჩევნო კომისიებს 

კომპიუტერული ტექნიკისა და თანამედროვე პროგრამული 

საშუალებების ეფექტურად გამოყენების მიზნით; 



 

 

ნ) უზრუნველყოფს ამომრჩეველთა პირადი ნომრებისა და სხვა 

საიდუმლო ინფორმაციის დაცვას; 

ო) ახორციელებს საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმების და 

ნიმუშების კომპიუტერულ დამუშავებას; 

პ) კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახური თავის 

უფლებამოსილების განხორციელებისას ხელმძღვანელობს 

საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული 

კანონით საქართველოს საარჩევნო კოდექსით, ,,აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 

შესახებ“ აჭარის ავტონომირი რესპუბლიკის კანონით, უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიის რეგლამენტით, სამუშაო აღწერილობითა 

(ინსტრუქციით) და შინაგანაწესით, საქართველოს სხვა 

კანონებითა და სამართლებრივი აქტებით; 

ჟ) უზრუნველყოფს უსკოს ვებ-გვერდის სისტემატიურ 

განახლებას;  

რ) ასრულებს სხვა მოვალეობებს. 

 

მუხლი 3. ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის 

სასაქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ბათუმი, 

ზუბალაშვილის ქ. #30) მისი გამოქვეყნებიდან 2 (ორი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 4. ამ დადგენილების პირველი და მე-2 მუხლები 

ამოქმედდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს 2012 წლის არჩევნების დანიშვნის დღიდან და მათი 

მოქმედება ვადა განისაზღვროს სამი თვის ვადით. 
 

მუხლი 5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მისი 

გამოქვეყნებისთანავე. 

 

3. gankarguleba 

umaRlesi saarCevno komisiis 2012 wlis xarjTaRricxvis damtkicebis Sesaxeb. 

 

moismines:  sxdomis Tavmjdomarem komisiis wevrebs warudgina 

umaRlesi saarCevno komisiis xarjTaRricxvis damtkicebis 

Sesaxeb gankargulebis proeqti da aRniSna, rom ,,aWaris 

avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos arCevnebis 

Sesaxeb~ kanonis Sesabamisad, umaRlesi saarCevno komisiis 

xarjTaRricxvas umaRlesi saarCevno komisiis 

Tavmjdomaris wardginebiT amtkicebs usko, aseve aRniSna, 

rom uskos 2012 wlis xarjTaRricxvaSi gawerilia da 

ganawilebulia saarCevno administraciis da umaRles 

sabWos 2012 wlis arCevnebisaTvis saWiro yvela xarjebi 

ris Semdegac sityva gadasca uskos ekonomikuri 



 

 

samsxuris ufros levan samniZes komisiisaTvis 

detalurad gaecno uskos 2012 wlis xarjTaRricvis 

proeqti.  
 

ekonomikuri samsaxuris ufrosma levan samniZem komisias 

detalurad gaacno umaRlesi saarCevno komisiis 2012 

wlis xasrjTaRricxa.  
                       

azri gamoTqves: komisiis wevrebs SeniSvnebi ar gamouTqvamT. 
 

 

sxdomis Tavmjdomarem arCil miqelaZem kenWisyraze daayena 

winadadeba gankargulebis proeqtis  damtkicebis Sesaxeb.  
 

kenWisyris Sedegi: momxre       6; 

 winaaRmdegi  0; 

 (kenWisyras eswreboda komisiis 6 wevri). 
 

miRebulia gankarguleba: 
 

saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 61-e 

muxlis pirveli nawilis, ,,aWaris avtonomiuri 

respublikis umaRlesi sabWos arCevnebis Sesaxeb~ aWaris 

avtonomiuri respublikis kanonis me-15 muxlis pirveli 

punqtis `q~ qvepunqtis da 73-e muxlis me-5 punqtis 

Sesabamisad, umaRlesi saarCevno komisia adgens: 

 

1. damtkicdes umaRlesi saarCevno komisiis 2012 wlis 

xarjTaRricxva danarTis Sesabamisad.  

 

2. Zaladakargulad gamocxaddes umaRlesi saarCevno 

komisiis 2012 wlis 23 maisis #1 gankarguleba - 

umaRlesi saarCevno komisiis 2012 wlis xarjTaRricxvis 

damtkicebis Sesaxeb. 

 

3. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes baTumis saqalaqo 

sasamarTloSi (mis: q. baTumi, zubalaSvilis q. #30) misi 

miRebidan 2 (ori) kalendaruli dRis vadaSi. 

  

4. gankarguleba amoqmeddes xelmowerisTanave. 
 

3. gankarguleba 

umaRlesi saarCevno komisiis saStato ganrigSi cvlilebis Setanis Sesaxeb. 

 

moismines:  sxdomis Tavmjdomarem arCil miqelaZe komisiis wevrebs 

warudgina umaRlesi saarCevno komisiis saStato ganrigSi 



 

 

cvlilebis Setanis Sesaxeb gankargulebis proeqti da 

aRniSna, rom saStato ganrigSi cvlilebiT ar mcirdeba 

da aseve arc emateba saStato erTeulis raodenoba, 

cvlileba Sedis saStato ganrigis danarTSi ris 

Tanaxmadac ekonomikuri samsaxuridan specialistis Stati 

gadadis iuridiul samsaxurSi im TvalsazrisiT, rom 

saarCevno periodSi iuridiul samsaxurs uwevs komisiis 

sxdomebze gasatani da aseve sxva aqtebis proeqtebis 

momzadeba, gancxadebebze Sesabamis pasuxebis momzadeba 

risTvisac xsenebul samsaxurs saarCevno periodSi aaqvs 

Sromatevadi saqme da saWiroebs TanamSromelis damatebas.  
                      

azri gamoTqves: komisiis wevrebs SeniSvnebi ar gamouTqvamT. 

 

sxdomis Tavmjdomarem arCil miqelaZem kenWisyraze daayena 

winadadeba gankargulebis proeqtis  damtkicebis Sesaxeb.  
 

kenWisyris Sedegi: momxre       6; 

 winaaRmdegi  0; 

 (kenWisyras eswreboda komisiis 6 wevri). 

 

miRebulia gankarguleba: 
 

saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 63-e 

muxlis, ,,aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi 

sabWos arCevnebis Sesaxeb~ aWaris avtonomiuri 

respublikis kanonis me-15 muxlis pirveli punqtis `q~ 

qvepunqtis da 73-e muxlis me-5 punqtis Sesabamisad, 

umaRlesi saarCevno komisia adgens: 
 

1. umaRlesi saarCevno komisiis 2008 wlis 01 agvistos 

#4 gankargulebis pirveli punqtis `b~ qvepunqtiT 

damtkicebuli #2 danarTis me-3 da me-4 grafa 

Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 
danarTi #2 

          umaRlesi saarCevno komisiis aparati 

# TanamdebobaTa dasaxeleba 

saStato 

erTeulis 

raodenoba 

xelfasi 

3 iuridiuli samsaxuri 2   

  ufrosi 1 1274 

  specialisti 1 680 

4 ekonomikuri samsaxuri 2  

  ufrosi 1 1274 

  buRalteri 1 1274 



 

 

 

2. es gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes baTumis saqalaqo 

sasamarTloSi (mis: q. baTumi, zubalaSvilis q. #30) misi 

miRebidan 2 (ori) kalendaruli dRis   vadaSi. 

  

3. es gankarguleba amoqmeddes xelmowerisTanave. 

 

 
 

sxdomaze sxva gansaxilveli sakiTxebi ar wamoWrila. 
 

sxdomis Tavmjdomarem arCil miqelaZem sxdoma daxurulad gamoacxada. 
 

 
 komisiis Tavmjdomare               a. miqelaZe 

 

 komisiis mdivani               q. jiqia 
 


