
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომის 
 

ოქმი  №3 

 

06/06/2017 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  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტში 

ცვლილების  შეტანის შესახებ; 

 

2. დადგენილება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 

3. სხვადასხვა. 

 

 

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:   
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1. დადგენილება  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტში 

ცვლილების  შეტანის შესახებ; 

 

2. დადგენილება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა 

შესარჩევი კონკურსის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

 

1. დადგენილება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტში 

ცვლილების  შეტანის შესახებ. 

 

 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიის წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 

რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

დადგენილების პროექტი. 
 
 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 

 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის რეგლამენტში ცვლილების 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 და „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის 73-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი 

საარჩევნო კომისია ადგენს: 
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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) დამტკიცებული რეგლამენტის მე-8 

მუხლის 11 პუნქტი ამოღებულ იქნას.  

 

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. 

 

2. დადგენილება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა 

შესარჩევი კონკურსის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიის წევრებს გააცნო „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის 

მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დებულებაში  

ცვლილების შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტი. 
 
 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 
 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის აპარატის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის 

დებულებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

დადგენილების პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

დადგენილება მიღებულია: 
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-20 მუხლის და „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის 73-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი 

საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

მუხლი 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის მოხელეთა 

შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2017 წლის 17 მაისის 

№1 დადგენილებით (საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე, 18/05/2017 წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 

010320040.34.059.016038) დამტკიცებულ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის აპარატის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის 

დებულების მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტში შეტანილი 

იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

„3. კანდიდატს უფლება აქვს განცხადება 

წარადგინოს ერთდროულად  არაუმეტეს ხუთ 

ვაკანსიაზე. თუ კონკურსანტმა განცხადება 

ერთდროულად შეიტანა ხუთზე მეტ ვაკანტურ 

თანამდებობაზე, საკონკურსო დოკუმენტაცია ხუთივე 

ვაკანტურ თანამდებობაზე დარჩება განუხილველი.“  

 

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. 

 

სხდომაზე სხვა განსახილველი საკითხები არ წამოჭრილა. 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                                                        პარმენ ჯალაღონია 

 

კომისიის მდივანი                                                                                სოფიო კახაძე 


