
 

 

 

დანართი 2 

 

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი 

  

მუხლი 1. ზოგადი დებულება  

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი 

განსაზღვრავს უმაღლესი საარჩევნო კომისიაში (შემდგომში უსკო) არსებული 

საჯარო ინფორმაციის (შემდგომში ინფორმაცია) ელექტრონული ფორმით 

მოთხოვნის წესს და ფორმას.  

 

მუხლი 2. საჯარო ინფორმაციის გაცემა  

1. საჯარო ინფორმაცია შეუძლია მოითხოვოს ნებისმიერმა 

დაინტერესებულმა მხარემ (ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, 

ადმინისტრაციული ორგანო) ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით და 

ვადებში მიიღოს მოთხოვნილი ინფორმაცია. 

2. მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაინტერესებული მხარის 

მიერ განცხადებაში მითითებულ ელ-ფოსტაზე გაგზავნით ან მისივე მოთხოვნით 

კომპაქტურ დისკზე ჩაწერით. 

3. თუ დაინტერესებული მხარის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის გაგზავნა 

მისი მოცულობიდან გამომდინარე შეუძლებელია გაგზავნილი იქნეს 

ელექტრონულად (ელ-ფოსტის მეშვეობით), მაშინ უსკო იტოვებს უფლებას მხარის 

თანხმობის შემთხვევაში განახორციელოს მისი კომპაქტურ დისკზე ჩაწერა და 

მხარეს გადაახდევინოს „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის 

შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად განსაზღვრული ოდენობა. 

  

მუხლი 3. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა  

1. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გაცემით დაინტერესებულმა 

მხარემ, ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში უნდა 

წარადგინოს წერილობითი განცხადება, რომელიც დარეგისტრირდება უსკოს 

აპარატის საერთო სამსახურში ან/და გააგზავნოს მოთხოვნა უსკოს ოფიციალურ 

ელექტრონულ მისამართზე info@sec.ge, დანართი 2.1 დამტკიცებული ფორმის 

შესაბამისად.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესების დარღვევით 

წარდგენილი განცხადება არ განიხილება. 

 

მუხლი 4. საჯარო ინფორმაციისათვის მოსაკრებლის გადახდისაგან 

განთავისუფლება  

1. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი არ 

გადაიხდევინება:  



 

2 
 

ა) ინფორმაციის მომთხოვნის მისივე დისკეტაზე ან კომპაქტურ დისკზე 

ინფორმაციის ჩაწერისას, ასევე მეხსიერების ბარათზე ჩაწერისას;  

ბ) საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნისას;  

გ) ფიზიკური პირებისათვის საჯარო დაწესებულებაში მათზე არსებული 

პერსონალური მონაცემების ასლის გადაღებისას.  

2. საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის ოდენობა  

განსაზღვრულია „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ” 

საქართველოს კანონით.   

  

მუხლი 5. ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის 

გაცემის პროცედურები და ვადები  

1. საერთო სამსახურში შემოსული ელგანცხადება, სამსახურის 

თანამშრომლის მიერ მიღებისთანავე გადაეგზავნება საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ 

თანამდებობის პირს (უსკოს მდივანს) და შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელს, 

რომლის კომპეტენციასაც წარმოადგენს მოთხოვნილი ინფორმაციის მომზადება. 

2. ელექტრონულად მოთხოვნილი ინფორმაციის დამუშავება/მომზადების 

შემდგომ, კომისიის მდივანი წერილობითი სახით ადასტურებს ინფორმაციის 

გაცემას ან უარს აცხადებს ინფორმაციის გაცემაზე, რაც  ,,აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონით და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 

დადგენილი ვადების დაცვით ელექტრონულად ეცნობება განმცხადებელს საერთო 

სამსახურის მიერ. უსკოს უარი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე განმცხადებელს 

უნდა ეცნობოს დაუყოვნებლივ. 

3. უსკოს მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემა ხდება საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით, საარჩევნო კანონმდებლობითა და უსკოს 

რეგლამენტით დადგენილი წესითა და ვადებში. 

4. მოთხოვნილი ელექტრონული საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის 

საჭირო ვადები აითვლება უმაღლეს საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ 

ელექტრონულ მისამართზე (info@sec.ge) შემოსვლის შემდეგ რეგისტრაციის 

მომენტიდან. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


