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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

სტუდენტური თვითმმართველობის  

არჩევნების დებულება 

 

თავი I - ზოგადი ნაწილი 

 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო      

                                                                                                                         

ეს დებულება ადგენს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  (შემდგომში 

სტუ) ფაკულტეტების სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების 

მომზადებისა და ჩატარების წესს, არჩევნებში მონაწილე პირთა უფლებებს, 

საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნის წესსა და უფლებამოსილებას, დებულებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში დავის განხილვის წესს. 

 

 

მუხლი 2. სამართლებრივი საფუძვლები 

 

სტუ–ს სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანოს არჩევნების სამართლებრივ 

საფუძველს წარმოადგენს კანონი ”უმაღლესი განათლების შესახებ”, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდება, მოქმედი სტუდენტური 

თვითმმართველობის დებულება, მოცემული საარჩევნო დებულება და ამ 

დებულების ფარგლებში შექმნილი საარჩევნო ადმინისტრაციის აქტები. 

 

 

მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება 

 

ამ  დებულების მიზნებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი 

მნიშვნელობა:  

ა)   არჩევნები – სტუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის წევრთა არჩევის 

პროცესი; 

ბ) საარჩევნო უფლება – აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლება; 

გ) აქტიური საარჩევნო უფლება – სტუდენტის უფლება მიიღოს მონაწილეობა 

ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს არჩევნებში; 

დ) პასიური საარჩევნო უფლება – სტუდენტის უფლება, კენჭი იყაროს 

ფაკულტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში ასარჩევად; 

ე) საარჩევნო რეგისტრაცია – შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მიერ სტუდენტების   

რეგისტრაცია არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად; 

ვ) საარჩევნო სუბიექტი – ამ დებულების საფუძველზე რეგისტრირებული 

კანდიდატი;  

ზ) საარჩევნო ადმინისტრაცია – ამ დებულების საფუძველზე შექმნილი საარჩევნო 

კომისია; 
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თ) წინასაარჩევნო კამპანია – საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატისა და საარჩევნო 

სუბიექტის მიერ არჩევნებში მონაწილეობისა და გამარჯვების მიზნით 

ჩატარებულ ღონისძიებათა ერთობლიობა; 

ი) წინასაარჩევნო აგიტაცია საარჩევნო სუბიექტების მიერ ამომრჩეველთა 

მოწოდება ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად; 

კ) განმეორებითი კენჭისყრა – კენჭისყრა, რომელიც განმეორებით იმართება იმ 

საარჩევნო უბანში (უბნებში), რომელშიც (რომლებშიც) ბათილად იქნა ცნობილი 

კენჭისყრის შედეგი; 

ლ) არჩევნების დასასრული – საარჩევნო კომისიის მიერ დამტკიცებული 

არჩევნების საბოლოო შედეგების (განმეორებითი კენჭისყრის ჩათვლით) 

შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნება; 

მ) არჩევნების დღე (კენჭისყრის დღე) – საერთო ან ხელახალი არჩევნების 

ჩატარების დღე;  

ნ) საარჩევნო დოკუმენტაცია – საარჩევნო კომისიაში შესული და საარჩევნო 

კომისიიდან გასული განცხადებები, საჩივრები, წერილები, საქმიანი ქაღალდები, 

ოქმები, ელექტრონული საარჩევნო ბიულეტენები, საარჩევნო ადმინისტრაციის 

აქტები, საკონტროლო ფურცლები, სარეგისტრაციო ჟურნალები, ამომრჩეველთა 

სიები და სხვა დოკუმენტაცია; 

ო) სარეგისტრაციო ჟურნალი – ზონარგაყრილი წიგნი, რომლის ზონარიც 

ილუქება, დასალუქ ფურცელს ხელს აწერს საარჩევნო კომისიის მდივანი და 

დაესმევა საარჩევნო კომისიის ბეჭედი. მისი ყველა გვერდი დანომრილია და 

ახლავს საარჩევნო უბნის ნომერი; 

პ) საბუთების შეფუთვა – საბუთების იმგვარად შეკვრა ან ყუთში ჩაწყობა, რომ 

შეკვრის (ყუთის) დალუქვის შემდეგ ლუქის დაუზიანებლად შეუძლებელი იყოს 

შეკვრიდან (ყუთიდან) რაიმეს ამოღება ან მასში რაიმეს ჩადება; 

ჟ) ლუქი – ქაღალდის ზოლი, დაწებებული საარჩევნო მოწყობილობის, საბუთების 

შესაფუთი ყუთის, საბუთების შეკვრის, სარეგისტრაციო ჟურნალის, კენჭისყრის 

დღის გახსნის ადგილებზე, რომელზეც აღინიშნება დალუქვის თარიღი და დრო 

და რომელსაც ხელს აწერენ ამ დებულებით განსაზღვრული პირები; 

რ) ამომრჩეველი – სტუდენტი რომლის მონაცემებიც შეტანილია ამომრჩეველთა 

ელექტრონულ სიაში. 

 

მუხლი 4. ამ დებულებით დადგენილი ვადების ათვლა 

 

ამ დებულებით დადგენილი ყველა ვადა, მათ შორის, არჩევნების დაწყებიდან მის 

დასრულებამდე, გულისხმობს კალენდარულ დღეებს (საქართველოს შრომის 

კანონმდებლობით დადგენილი უქმე და დასვენების დღეების ჩათვლით). 

 

4.1 კანდიდატთა რეგისტრაცია იწყება არჩევნების გამოცხადების შესახებ 

სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის მიერ დადგენილების 

გამოცემიდან 7 დღის შემდეგ და მიმდინარეობს 7 დღის განმავლობაში, ხოლო 

არჩევნები ტარდება რეგისტრაციის დასრულებიდან მე-7 დღეს.  
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თავი II - ამომრჩეველთა რეგისტრაცია 

 

მუხლი 5. ამომრჩეველთა ერთიანი სია და მისი ფორმირების წესი 

 

1. ამომრჩეველთა ერთიანი სია არის ამ დებულებით დადგენილი წესით 

რეგისტრირებულ, აქტიური საარჩევნო უფლების მქონე სტუდენტთა სია, 

რომელიც წარმოდგენილია ფაკულტეტებისა და კურსების მიხედვით 

ელექტრონულად.  

2. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შეტანილ უნდა იქნეს სტუდენტის შესახებ 

შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) გვარი, სახელი, პირადი ნომერი და ელექტრონული ფოსტა. 

ბ) ფაკულტეტი; 

3. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში სტუდენტის მონაცემები შეტანილ უნდა იქნეს 

მისი ფაკულტეტის მიხედვით.  

4. საარჩევნო კომისია უზრუნველყოფს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის 

ელექტრონულ დამუშავებას.  

5. ამომრჩეველთა ერთიანი სია შედგენილი უნდა იქნეს უნივერსიტეტის 

სწავლების დეპარტამენტის ან/და ფაკულტეტის დეკანატების მიერ მიწოდებული 

ინფორმაციის საფუძველზე.  

 

თავი III - საარჩევნო სისტემა 

  

მუხლი 6. საარჩევნო უბნები  

 

არჩევნების ორგანიზებისათვის ელექტრონული საარჩევნო პლადფორმა polys.me 

დაიყოფა ფაკულტეტების მიხედვით  12 ელექტრონულ საარჩევნო უბნად.  

 

მუხლი 7. არჩევნების ჩატარების სისტემა  

არჩევნები ტარდება ელექტრონულ ფორმატში, ელექტრონული საარჩევნო 

პლადფორმა polys.me-ს მეშვეობით, პირდაპირი არჩევის საფუძველზე (ე.წ 

მაჟორიტარული სისტემით). 
 

მუხლი 8. ხმის მიცემის სისტემა  

     

1. ხმის მიცემა ხდება ელექტრონულ საარჩევნო პლადფორმა polys.me-ზე 

რომლის სისტემა უზრუნველყოფს ამომრჩევლის ელექტრონულ ფოსტაზე 

გადააგზავნოს უნიკალური ბმული, რომლის გამოყენება შესაძლებელია 

მხოლოდ ერთხელ და ამომრჩეველი დაცულია მისი ხმის განმეორებით ან/და 

სხვა აიპის გამოყენებით ხმის მიცემისგან. 

2. თითოეული ამომრჩეველი ხმას აძლევს არა უმეტეს ფაკულტეტის მიხედვით 

დადგენილი ვაკანტური მანდატების მაქსიმალური რაოდენობისა. 

3. არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლება თუ მასში მონაწილეობას მიიღებს 

ფაკულტეტის სტუდენტთა შემადგენლობის მინიმუმ 1/4. 
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თავი IV - საარჩევნო ადმინისტრაცია (ცენტრალური და საფაკულტეტო საარჩევნო 

კომისია) 

 

მუხლი  9.  საარჩევნო ადმინისტრაციის სტატუსი და სისტემა 

 

1. საარჩევნო კომისია  წარმოადგენს საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომელიც ამ 

დებულებით განსაზღვრულ ფარგლებში უზრუნველყოფს სტუ–ს სტუდენტური 

თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებას. 

2. ცენტრალური საარჩევნო კომისის წევრთა რაოდენობა  უნდა შედგებოდეს 

არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 9 წევრისაგან და შემადგენლობა დგინდება მოქმედი 

სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის მიერ დამსწრე წევრთა უბრალო 

ხმათა უმრავლესობით არჩევნების შესახებ გამოცემული დადგენილებიდან 

არაუგვიანეს 5 დღისა. 

3. ცენტრალური საარჩევნო კომისია უზრუნველყოფს საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში არჩევნების ჩატარებას, ხოლო საფაკულტეტო საარჩევნო კომისია  

უზრუნველყოფს ფაკულტეტების მიხედვით არჩევნების ჩატარებას. 

4. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრად შეიძლება დანიშნულ იქნეს 

საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, სტუ–ს თანამშრომელი ან სტუდენტი სტუ–ს 

სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის წევრთა მინიმუმ 2/3–ის 

წარდგინებით, კომისიის წევრთა ერთი კანდიდატის დასახელების უფლება, 

სურვილის შემთხვევაში ასევე აქვს ამ დებულების განხილვაში და სტუდენტური 

თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ნებისმიერ  სუბიექტს თუ მას მხარს 

დაუჭერს მოქმედი სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის წევრთა 

უმრავლესობა.  

5. საფაკულტეტო (საუბნო) საარჩევნო კომისიის წევრად შეიძლება დანიშნულ 

იქნეს საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, სტუ–ს თანამშრომელი ან   სტუდენტი 

სტუ–ს სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის წევრთა მინიმუმ 2/3–ის 

წარდგინებით კომისიის წევრთა ერთი კანდიდატის დასახელების უფლება 

სურვილის შემთხვევაში ასევე აქვს ამ დებულების განხილვაში და სტუდენტური 

თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე  ნებისმიერ სუბიექტს თუ მას მხარს 

დაუჭერს მოქმედი სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის წევრთა 

უმრავლესობა.  

5. ამ დებულებით დადგენილი წესით, საარჩევნო კომისია  ქმნის საარჩევნო 

უბნებს.  

6. საარჩევნო ადმინისტრაცია თავისი უფლებამოსილების განხორციელებაში 

დამოუკიდებელია.  

 

მუხლი 10. საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა 

 

1. ცენტრალური საარჩევნო კომისია შედგება არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 9 

წევრისაგან, რომელიც დაკომპლექტებულია ამ დებულების მე–4 თავის მე–9 

მუხლის ქვეპუნქტების მიხედვით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად.  
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2. საარჩევნო კომისია შედგება კომისიის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის 

მოადგილის, კომისიის მდივნისა და კომისიის წევრებისაგან.  

3. საუბნო საარჩევნო კომისიის რაოდენობა განისაზღვრება  ფაკულტეტის თითო 

უბანზე არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 9 წევრისაგან.  

4. საფაკულტეტო (საუბნო) საარჩევნო კომისიები, არჩევნების დღეს 

უზრუნველყოფენ არჩევნების ელექტრონულ ფორმატში ჩატარებას. საუბნო 

კომისიები იქმნება კომისიის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, 

კომისიის მდივნის და კომისიის წევრების შემადგენლობით. 

 

მუხლი  11. საარჩევნო კომისიის წევრის უფლება-მოვალეობანი 

1. საარჩევნო კომისიის წევრი ვალდებულია კომისიის წევრად დანიშვნის დღიდან 

მონაწილეობა მიიღოს მის საქმიანობაში. 

2.  საარჩევნო კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან ხელი მოაწერონ კენჭისყრის 

ან არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს, ხოლო თუ კომისიის წევრი არ 

ეთანხმება ოქმში შეტანილ მონაცემებს, უფლებამოსილია აღნიშნულის თაობაზე 

მიუთითოს ხელმოწერის გასწვრივ და განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს 

წერილობით. 

3. საარჩევნო კომისიის წევრი თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და 

ემორჩილება მხოლოდ კანონს და ამ დებულებას. აკრძალულია საარჩევნო 

კომისიის წევრზე ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში ჩარევა გადაწყვეტილების 

მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით. 

 

მუხლი 12. საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადა 

1. საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადა იწყება საარჩევნო 

კომისიის პირველი შეკრების დღიდან და წყდება ამ დებულებით 

გათვალისწინებული ყველა პროცედურის დასრულებისთანავე. 

2.  კომისიის წევრის უფლებამოსილება  წყდება კომისიაში მისი შემცვლელი 

წევრის არჩევისთანავე.  

 

მუხლი 13. საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა  

1. ცენტრალური (საუნივერსიტეტო) და საუბნო (საფაკულტეტო) საარჩევნო 

კომისიის წევრისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს წყვეტს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია.  

 

კომისიის წევრს უფლებამოსილება შეიძლება შეუწყდეს: 

 

ა) პირადი განცხადებით; 

ბ)  არასაპატიო მიზეზით ზედიზედ 1 კვირის განმავლობაში საარჩევნო კომისიის 

წევრის უფლებამოსილების შეუსრულებლობის ან არასაპატიო მიზეზით 

საარჩევნო კომისიის სხდომის ზედიზედ 2-ჯერ გაცდენის შემთხვევაში. 

2. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილეები, მდივნები 

თანამდებობიდან ვადამდე თავისუფლდებიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის ბრძანებით.  
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3.  აკრძალულია  საარჩევნო კომისიის წევრის გამოწვევა არჩევნებამდე 5 დღით 

ადრე. 

 

 

მუხლი 14. საარჩევნო კომისიის მუშაობის წესი 

 

1. საარჩევნო კომისიის მუშაობის წესი განისაზღვრება ამ დებულებით.  

2. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას 

ასრულებს თავმჯდომარის მოადგილე. 

3. საარჩევნო კომისიის სხდომების პერიოდულობას განსაზღვრავს კომისია. 

აუცილებლობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის ან კომისიის წევრთა 1/3-

ის მოთხოვნით მოიწვევა რიგგარეშე სხდომა. 

4. სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის სრული შემადგენლობის 

უმრავლესობა.  

5. კომისიის გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს 

დამსწრეთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ სრული შემადგენლობის ერთი 

მესამედისა. 

6. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია თავმჯდომარის ხმა. 

7. სხდომაზე საკადრო საკითხები წყდება კომისიის სრული შემადგენლობის 

უბრალო უმრავლესობით. 

8. სხდომაზე დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ სხდომის თავმჯდომარე და 

კომისიის მდივანი. 

9. სხდომის ოქმი ფორმდება სხდომიდან 1 დღის ვადაში.  

10.საარჩევნო კომისიის წევრს, რომელიც არ ეთანხმება კომისიის 

გადაწყვეტილებას, უფლება აქვს წერილობით გამოთქვას განსხვავებული აზრი, 

რომელიც ერთვის ოქმს.  

11. განცხადების (საჩივრის) მიღებისას საარჩევნო კომისიის სარეგისტრაციო 

ჟურნალსა და განმცხადებლისთვის (მომჩივნისთვის) გადაცემულ ცნობაში 

აღინიშნება მისი მიღების თარიღი და დრო. კომისია განიხილავს განცხადებას 

(საჩივარს) და იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას.  

12. კომისიის მიერ გაცემული საბუთის მიღებას განმცხადებელი ადასტურებს 

სარეგისტრაციო ჟურნალში ხელმოწერით. 

 

 

მუხლი 15. საარჩევნო ადმინისტრაციის აქტები 

 

1. საარჩევნო ადმინისტრაციის აქტებია: 

ა) საარჩევნო კომისიის დადგენილება; 

ბ) საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბრძანება; 

2. საარჩევნო კომისიის, თავმჯდომარის ბრძანება  არის ინდივიდუალური აქტი, 

რომელიც მიიღება და გამოიცემა მისი კომპეტენციის  ფარგლებში. საარჩევნო 

კომისიის დადგენილებას ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის 

მდივანი. კომისიის დადგენილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს 
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დაუჭერს სხდომის დამსწრეთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ კომისიის 

სრული შემადგენლობის ერთი მესამედისა. 

3. საარჩევნო ადმინისტრაციის აქტების შესრულება სავალდებულოა არჩევნებში 

მონაწილე ყველა პირისათვის. 

 

მუხლი 16. საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილება 

1. საარჩევნო კომისია თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში: 

ა) უზრუნველყოფს არჩევნების გამართვას, აკონტროლებს ამ დებულების 

შესრულებას;  

ბ) თუ შეუძლებელი გახდა ამ დებულებით დადგენილი გარკვეული 

მოთხოვნების შესრულება და ვადების დაცვა, უფლებამოსილია დადგენილებით 

განსაზღვროს საარჩევნო ღონისძიებები და მათი ვადები; ასევე, აუცილებლობის 

შემთხვევაში, სტუ–ს სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობას  

წარუდგინოს წინადადება ახალი არჩევნების თარიღის დანიშვნის თაობაზე;  

გ) უზრუნველყოფს საარჩევნო საბუთების, საარჩევნო კომისიის ბეჭდის 

დამზადებასა და საუბნო საარჩევნო კომისიების მომარაგებას; 

დ) ამ დებულებით განსაზღვრული ვადების შესაბამისად  ადგენს საარჩევნო 

ღონისძიებათა გრაფიკს; 

ე) ამტკიცებს განმეორებითი კენჭისყრის დღეს; 

ვ) საჩივრის შემოსვლის შემთხვევაში იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი 

საარჩევნო  უბნიდან, ამომრჩეველთა ელექტრონული სიების გადამოწმების 

შესახებ; 

ზ) საარჩევნო უბნების  შედეგების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე ადგენს 

სტუ-ის ფაკულტეტების მიხედვით ფაკულტეტის სტუდენტური 

თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს და დადგენილებით  სრული 

შემადგენლობის ორი მესამედით ამტკიცებს შემაჯამებელ ოქმს; 

თ) ანიჭებს დამკვირვებლის სტატუსს; 

ი) უზრუნველყოფს საინფორმაციო მასალის გამოქვეყნებასა და გავრცელებას; 

კ) განიხილავს არჩევნებთან დაკავშირებულ განცხადებებსა და საჩივრებს, თავისი 

უფლებამოსილების ფარგლებში იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას; 

ლ) ადგენს ამომრჩეველთა ერთიან სიას, ახდენს მის ელექტრონულ დამუშავებას 

და საჯარო ინფორმაციისათვის განკუთვნილი ნაწილის ინტერნეტ სივრცეში 

განთავსებას; 

მ) ატარებს წილისყრას კანდიდატებისათვის ნომრის მისანიჭებლად.  

ნ) ახორციელებს ამ დებულებით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. 

2. საარჩევნო კომისია სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებთან 

დაკავშირებით ყველა იმ საკითხთან მიმართებაში რომელიც კანონით 

დადგენილი ნორმების შესაბამისად საჭიროებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის 

მხრიდან დახმარებას არჩევნების პროცესის სრულყოფილად წარმართვაში 

პერიოდულად მიმართავს წერილობით უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. 

 

მუხლი 17. საარჩევნო კომისიის აპარატი 
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1. არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური 

უზრუნველყოფის მიზნით შეიძლება შეიქმნას საარჩევნო კომისიის აპარატი. 

2. აპარატის სტრუქტურა, საქმიანობის წესი და უფლებამოსილებას განსაზღვრავს 

საარჩევნო კომისია. 

 

 

თავი V -საარჩევნო სუბიექტთა რეგისტრაცია 

 

მუხლი 18. საარჩევნო სუბიექტთა რეგისტრაცია  

 

1. ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილოების 

უფლება აქვს სტუ-ს ნებისმიერ აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტს 

ფაკულტეტის მიხედვით, რომელიც გაივლის რეგისტრაციას ამ დებულების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 19. საარჩევნო სუბიექტთა რეგისტრაცია (კრიტერიუმები) 

 

1.არჩევნებში კანდიდატები რეგისტრირდებიან ინდივიდუალურად 

სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის მიერ არჩევნების გამოცხადების 

შესახებ დადგენილების  გამოცემიდან 7 დღის შემდეგ, 2020 წლის 12 დეკემბრის 

11:00 საათიდან - 18 დეკემბრის 17:00 საათამდე, მათ რეგისტრაციის გავლის 

მიზნით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიაში უნდა წარმოადგინონ პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ  

ფაკულტეტის დეკანატიდან დამოწმებული ბეჭდით. 

2. არჩევნებში კანდიდატებისთვის რეგისტრაციის გავლა ასევე შესაძლებელი 

იქნება ელექტრონული ფორმით. 

 

თავი VI - არჩევნების დაფინანსება 

 

მუხლი 20. არჩევნების დაფინანსება 

 

1. სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებს აფინასებს უნივერსიტეტი. 

2. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით  საარჩევნო კომისიას 

უფლება აქვს მიიღოს გრანტი. 

3. აკრძალულია არჩევნების ორგანიზებისათვის საარჩევნო კომისიის მიერ 

გამოყენებული იქნეს სხვა თანხები.   

 
 

თავი VI - კენჭისყრა 

 

მუხლი 21. კენჭისყრის დრო და ადგილი 

1.  არჩევნები მიმდინარეობს ელექტრონულ ფორმატში, კენჭისყრა იწყება დილის 

9:00 საათზე და სრულდება საღამოს 18:00 საათზე. 
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2. კენჭისყრის დროს აკრძალულია კენჭისყრის შეწყვეტა ან შეჩერება, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც შეუძლებელია არჩევნების საყოველთაობის, 

თანასწორობისა და ამომრჩეველთა ნების თავისუფალი გამოვლენის 

უზრუნველყოფა.  

3. კენჭისყრა ტარდება ფაკულტეტების მიხედვით 12 საარჩევნო უბანზე 

ელექტრონულ ფორმატში. 
     

მუხლი 22. საარჩევნო ბიულეტენი  

1.საარჩევნო ბიულეტენი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილების 

საფუძველზე, ფაკულტეტების მიხედვით ელექტრონულად განთავსდება 

საარჩევნო პლატფორმაზე. 

2. არჩევნების ელექტრონულ ფორმატში ჩატარების დაკვეთის შემსრულებელი 

პირადად აგებს პასუხს არჩევნების ჩატარებაზე.  

3. საარჩევნო ბიულეტენზე აღნიშნული უნდა იყოს: 

ა) არჩევნების დასახელება და არჩევნების ჩატარების თარიღი; 

ბ) ფაკულტეტის დასახელება და ნომერი; 

გ) საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესი. 

 

მუხლი 23. კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები 

1. კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგები აისახება საარჩევნო უბნების 

შემაჯამებელ ოქმებსა და  საარჩევნო კომისიის კენჭისყრისა და არჩევნების 

შედეგების შემაჯამებელ ოქმში. 

2. შემაჯამებელი ოქმი არის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების 

დამადასტურებელი აქტი. ოქმის ყველა ეგზემპლარს ერთნაირი ძალა აქვს. 

3.   აკრძალულია შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწორება. ასეთი 

ოქმი ბათილია. თუ შემაჯამებელი ოქმის შევსებისას დაშვებულ იქნა შეცდომა, 

მის გამოსასწორებლად შემაჯამებელ ოქმში, შესაბამისი მონაცემის გასწვრივ, 

მაშინვე კეთდება წარწერა „შესწორებულია“ და საარჩევნო კომისიამ უნდა 

შეადგინოს ოქმი, რომელშიც აღინიშნება შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი 

მონაცემის შესწორება და ამ ოქმის შედგენის თარიღი და დრო. ამ ოქმს ხელს 

აწერს კომისიის ყველა წევრი, რომელიც ესწრება სხდომას, ოქმს დაესმება 

კომისიის ბეჭედი, გატარდება კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალში და 

დაერთვება იმ შემაჯამებელ ოქმს, რომელშიც შეტანილი მონაცემები იქნა 

შესწორებული. 

4.  საარჩევნო კომისიაში ოქმების შენახვისათვის პირადად აგებენ პასუხს 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი. 

 

 

 

მუხლი 24. დამკვირვებლები  

1. დამკვირვებელი ორგანიზაცია არჩევნებზე დაკვირვებას ახორციელებს 

ორგანიზაციის წარმომადგენლის – დამკვირვებლის მეშვეობით. ერთ 
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ორგანიზაციას უფლება აქვს კონკრეტულ საარჩევნო უბანში ჰყავდეს არა უმეტეს 

ერთი დამკვირვებლისა. 

2. საარჩევნო პროცესზე დამკვირვებელს შეუძლია დაკვირვება განახორციელოს 

ელექტრონულ საარჩევნო უბანზე, რომელიც კენჭისყრის დღეს მოეწყობა 

ფაკულტეტის მიხედვით განთავსებულ სადამკვირვებლო ოთახში. 

მუხლი 25. დამკვირვებელთა  რეგისტრაცია 

1. რეგისტრაციაში გატარების მიზნით ორგანიზაციის დამკვირვებელმა 

განცხადებით უნდა მიმართოს საარჩევნო კომისიას არჩევნების ჩატარებამდე  არა 

უგვიანეს 7 დღისა და წარუდგინოს თავისი წესდების სანოტარო წესით 

დამოწმებული ასლი. განცხადებაში უნდა აღინიშნოს იმ ფაკულტეტების 

დასახელება, რომელშიც ორგანიზაცია განახორციელებს დაკვირვებას. საარჩევნო 

კომისია განცხადების მიღებიდან 2 დღის ვადაში გადაწყვეტს ორგანიზაციის 

რეგისტრაციის საკითხს. 

2. საარჩევნო კომისიას უფლება არა აქვს დამკვირვებელ ორგანიზაციას უარი 

უთხრას რეგისტრაციაზე, თუ იგი აკმაყოფილებს ამ დებულებით დადგენილ 

მოთხოვნებს. საარჩევნო კომისიის დადგენილება რეგისტრაციაზე უარის თქმის 

შესახებ დასაბუთებული უნდა იყოს და ორგანიზაციას უნდა გადაეცეს 

გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს მომდევნო დღისა.  

3. საარჩევნო კომისიის მდივანი ვალდებულია, დამკვირვებელთა სიის 

წარდგენიდან არა უგვიანეს ერთი დღისა რეგისტრაციაში გაატაროს ამ 

დებულების მოთხოვნათა დაცვით წარდგენილი დამკვირვებელი და 

დამკვირვებელ ორგანიზაციას გადასცეს დამკვირვებლის მოწმობა, რომელიც 

იმავდროულად წარმოადგენს სამკერდე ნიშანს. 

4. დამკვირვებლის მოწმობაში მითითებული უნდა იყოს: 

ა) დამკვირვებლის გვარი, სახელი, პირადი ნომერი; 

ბ) წარმდგენი ორგანიზაციის სახელწოდება; 

გ) იმ ფაკულტეტის დასახელება (დასახელებები), სადაც უნდა განახორციელოს 

დაკვირვება. 

 

მუხლი 26. საარჩევნო უბნის გახსნა 

1. ელექტრონულ ფორმატში არჩევნები იწყება კენჭისყრის დღის 9.00  საათზე, რაც 

გახსნისთანავე უნდა ეცნობოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.  

 

მუხლი 27. საარჩევნო ბიულეტენის გაცემა 

1. საფაკულტეტო საარჩევნო კომისია საარჩევნო ელექტრონულ ბიულეტენს 

აგზავნის ამომრჩეველთა სიის საფუძველზე, სიაში მითითებულ ელექტრონულ 

ფოსტაზე.  

2. კენჭისყრის დღეს ყოველ ამომრჩეველზე ელექტრონულად გაიცემა ერთი 

საარჩევნო ელექტრონული ბიულეტენი. 
 

მუხლი 28. კენჭისყრის ჩატარება 
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1. თითოეული ამომრჩეველი ხმას აძლევს პირადად  ელექტრონულ ფოსტაზე 

მიღებულ ელექტრონულ ბიულეტენში.  

2. ელექტრონულ ფორმატში კენჭისყრა მთავრდება იმავე დღეს 18:00 საათზე.  
 

 

მუხლი 29. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი 

1. ელექტრონულ ფორმატში არჩევნების დასრულების შემდეგ საარჩევნო კომისია 

ამობეჭდავს საბოლოო შედეგებს და დაადასტურებს ხელმოწერით;  შედეგების 

გათვალისწინებით კომისიის მდივანი საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი 

შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ავსებს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.  

2. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში აღინიშნება: 

ა) არჩევნების დასახელება;  

ბ) საარჩევნო უბნის დასახელება და ნომერი; 

გ) კენჭისყრის თარიღი (განმეორებითი კენჭისყრის შემთხვევაში – ეს გარემოებაც); 

დ) ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა;  

ე) არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა; 

ვ) ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა; 

თ) შესაბამის საარჩევნო უბნებში არჩეულ პირთა ვინაობა; 

ი) ოქმის დამტკიცების თარიღი და დრო; 

3. საუბნო საარჩევნო კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია ხელი მოაწეროს ოქმს, 

რითაც დასტურდება მათი ყოფნა საარჩევნო უბანში. ოქმი უნდა დამოწმდეს  

საარჩევნო კომისიის ბეჭდით.  

4. თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი არ ეთანხმება ოქმში შეტანილ 

მონაცემებს, მას უფლება აქვს ოქმს წერილობით დაურთოს განსხვავებული აზრი.  

5. განსხვავებული აზრის გამოთქმის შემთხვევაში საუბნო  საარჩევნო კომისიის 

წევრი ვალდებულია ხელი მოაწეროს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს. 

6. თითოეულ საარჩევნო უბანზე  ფორმდება შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმი.  

 

მუხლი 30. განცხადებები და საჩივრები კენჭისყრისა და ხმის დათვლის 

პროცედურების დარღვევებზე 

1. განცხადება (საჩივარი) საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურის დარღვევის 

შესახებ შედგენილი უნდა იქნეს ამ დებულების დარღვევის შემჩნევისთანავე, 

კენჭისყრის დღის დილის 9 საათიდან საარჩევნო პროცესის დამთავრებამდე. 

2. განცხადებაში (საჩივარში) აღინიშნება: 

ა) განცხადების (საჩივრის) შედგენის თარიღი და დრო;  

ბ) განმცხადებლის (მომჩივნის) სახელი, გვარი და ფაკულტეტი; 

გ) საარჩევნო უბნის დასახელება  და ნომერი; 

დ) დარღვევის არსი და მისი ჩადენის დრო; 

ე) მოწმის არსებობის შემთხვევაში, მისი სახელი, გვარი და ფაკულტეტი;  

ვ) დამრღვევის დადგენის შემთხვევაში, მისი ის მონაცემები, რომელთა დადგენა 

შესაძლებელი გახდა;  

ზ) დამრღვევის ახსნა-განმარტება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);  

თ) სხვა დამატებითი ინფორმაცია.  
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3. განცხადება (საჩივარი) კენჭისყრის პროცედურის დროს ჩადენილი დარღვევის 

შესახებ უნდა გადაეცეს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, მის მოადგილეს ან 

კომისიის მდივანს, რომელიც დაარეგისტრირებს მას სარეგისტრაციო ჟურნალში, 

ხოლო განმცხადებელს გადასცემს ცნობას (თავისი ხელმოწერით), რომელშიც 

აღინიშნება შესაბამისი განცხადების (საჩივრის) კომისიაში მიღების თარიღი და 

დრო. 

4. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია დაუყოვნებლივ მოახდინოს 

სათანადო რეაგირება განცხადებაზე (საჩივარზე) და აღმოფხვრას არსებული 

დარღვევა ან დასაბუთებული უარი განაცხადოს მის შესრულებაზე.  

5. საარჩევნო კომისიის ჟურნალი იხურება კომისიის მდივნისა და კომისიის 

წევრთა ხელმოწერით და მოწმდება საარჩევნო კომისიის ბეჭდით.  

 

6. საარჩევნო კომისიის ჟურნალი და შემოსული განცხადებები (საჩივრები) 

ილუქება ცალ-ცალკე და იკვრება ერთ პაკეტად. 

7. საარჩევნო კომისიის ბეჭედი ილუქება ცალკე პაკეტში. პაკეტს ხელს აწერენ 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის მდივანი და კომისიის სხვა 

წევრები.  

 

მუხლი 31. კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შეჯამება-საარჩევნო კომისიაში 

1. საარჩევნო კომისია უბნების მიხედვით შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, ამ 

დებულების დარღვევის განხილვის შედეგების გათვალისწინებით, კენჭისყრიდან 

არა უგვიანეს მე-2 დღისა აჯამებს არჩევნების შედეგებს, ადგენს უნივერსიტეტის 

სტუდენტური თვითმართველობის არჩევნების შედეგებს ფაკულტეტების 

მიხედვით და ამტკიცებს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.  

2. აკრძალულია საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების შედეგების შეჯამება 

საარჩევნო დავების დასრულებამდე და მიღებული გადაწყვეტილებების სრულად 

გათვალისწინების გარეშე. 

3. არჩევნები ჩატარებულად ითვლება, თუ მასში მონაწილეობას მიიღებს  

ფაკულტეტის სტუდენტთა სრული რაოდენობის მინიმუმ 1/4,  წინააღმდეგ 

შემთხვევაში საარჩევნო კომისია მოქმედი სტუდენტური თვითმმართველობის 

გამგეობასთან შეთანხმებით უზრუნველყოფს ხელახალი არჩევნების ჩატარებას 

არჩევნების ჩაშლილად გამოცხადების შემთხვევაში დაინიშნოს იმ სასწავლო 

პერიოდში, როცა სტუდენტთა აქტიურობა იქნება მაღალი.  

4. საარჩევნო კომისიის დადგენილებით  სრული შემადგენლობის ორი მესამედით 

ამტკიცებს კენჭისყრის (არჩევნების) შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.  

6. არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმში აღინიშნება არჩეული პირის 

(არჩეულ პირთა) ვინაობა.  

7. თუ საარჩევნო კომისიამ  ბათილად ცნო კენჭისყრის შედეგები საარჩევნო 

უბანში ამ უბანში  (უბნებში) იმართება განმეორებითი კენჭისყრა. 

8. საარჩევნო კომისიის ყველა წევრი, რომელიც ესწრება კომისიის სხდომას, 

ვალდებულია ხელი მოაწეროს კენჭისყრის (არჩევნების) შედეგების შემაჯამებელ 

ოქმს. ოქმი დამოწმდება საარჩევნო კომისიის ბეჭდით. 
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9. თუ საარჩევნო კომისიის წევრი არ ეთანხმება ოქმში შეტანილ მონაცემებს, მას 

უფლება აქვს ოქმში აღნიშნოს, რას არ ეთანხმება და ოქმს წერილობით დაურთოს 

განსხვავებული აზრი. 

10. საარჩევნო კომისია არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ასლს 

(კომისიის წევრთა თანდართული განსხვავებული აზრებით), რომელიც 

დამოწმებულ უნდა იქნეს საარჩევნო კომისიის ბეჭდითა და  თავმჯდომარისა და 

მდივნის ხელმოწერებით, აგრეთვე   დადგენილებებს  საარჩევნო კომისიების 

შემაჯამებელ ოქმებში ცვლილებების შეტანის შესახებ (თუ ასეთი ცვლილებები 

იქნა შეტანილი) დაუყოვნებლივ გადასცემს სტუ-ის სტუდენტურ 

თვითმმართველობას. 

 

 

თავი VII - დასკვნითი დებულებები 

 

მუხლი 32. მანდატის მიკუთვნება  

 

1. არჩევნებში გამარჯვებულად ჩაითვლება უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატი 

შესაბამის ფაკულტეტზე დადგენილი მანდატების (ვაკანტური ადგილი)  

რაოდენობის გათვალისწინებით.  

2. ფაკულტეტების მიხედვით დადგენილია მანდატების (ვაკანტური ადგილი) 

შემდეგი რაოდენობა: 

1. სამშენებლო ფაკულტეტი - 69 მანდატი. 

2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი - 77 მანდატი. 

3. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი - 34 მანდატი. 

4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი - 57 მანდატი. 

5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი - 55 მანდატი. 

6. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი - 26 მანდატი. 

7. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი - 45 

მანდატი. 

8.  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი - 42 მანდატი. 

9. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 46 მანდატი. 

10. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი - 113 მანდატი. 

11. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

- 14 მანდატი. 

12. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა - 6 მანდატი. 
 

მუხლი 33. უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პირველი 

სხდომა. 

1. ფაკულტეტის თვითმმართველობა იკრიბება არჩევნების შედეგების 

გამოცხადებიდან  1 კვირის ვადაში და ირჩევს ფაკულტეტის სტუდენტური 

თვითმმართველობის თავმჯდომარეს, ასევე ფაკულტეტის წარმომადგენელს 

სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობაში. 
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2.  სტუ-ს ფაკულტეტებზე არჩეული სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები 

იკრიბებიან არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან 1 კვირის ვადაში 

თვითმმართველობის წევრთა საერთო კრებაზე.  
 

 

თავი VIII, გარდამავალი დებულებები 

 

მუხლი 34.  არჩევნების ჩატარების თარიღი 

 

არჩევნები ტარდება 2020 წლის 25 დეკემბერს 


