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აფხაზეთის ავტონომირი რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

მუდმივად შესანახ საქმეთა 

ანაწერი N1 

2005-2013 წ.წ. 

 

საქმის 

NN 

             საქმის სათაურის  

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 

      შენიშვნა  

 

     1 2         3           4             5 

 2005 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები: 

22.02.2005 

30.12.2005 

16 

 

 

 

 

 

 N4 აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის 

ხელისუფლებაში ტრანსპორტის 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის, 

კომუნალური მომსახურებისა და 

კაპიტალური ხარჯების უზრუნველყოფის 

შესახებ. 

 

22.02.2005 1-2  

 N9 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოების მიერ 

დროებითი დებულებების შემუშავებისა 

და მთავრობაში დასამტკიცებლად 

წარმოდგენის შესახებ. 

 

22.02.2005 3-4  

 N15 საკანონმდებლო ინიციატივებისა და 

წინადადებების შემმუშავებელი 

სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

23.03.2005 5-6  

 N23 აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის სათათბირო ორგანო-

კომისიის ,,გიორგი შარვაშიძის სახელობის 

სახელმწიფო პრემიების კომიტეტი“-ს 

შექმნის შესახებ. 

 

05.04.2005 7-8  

 N44 აფხაზეთის მთავრობის აპარატის 

დეპარტამენტების საწვავის ტალონებით 

უზრუნველყოფის, აფხაზეთის 

სამთავრობო დაწესებულებებსა და 

ადგილობრივი მმართველობის 

ორგანოებში ხელშეკრულების 

საფუძველზე არსებული ავტომანქანების 

მოვლა-შენახვის ხარჯების შესახებ. 

 

11.07.2005 9-10  

 N52 გაზეთ ,,აფხაზეთის ხმა“-ს 

სალიკვიდაციო ღონისძიებათა შესახებ. 

 

07.09.2005 11-12  



2 
 
 

 

     1                         2        3        4             5 

 N80 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების, მმართველობის 

ორგანოების რეფორმის განხორციელების 

მიზნით აფხაზეთის მთავრობის 

სათათბირო ორგანო-კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

 

26.12.2005 13-15  

 N82 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მმართველობის 

ორგანოების რეფორმის განხორციელების 

მიზნით აფხაზეთის მთავრობის 

სათათბირო ორგანო-კომისიის შექმნის 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 

26 დეკემბრის N80 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

30.12.2005 16  

2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის  ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

10.01.2005 

15.11.2005 

22  

 N3§4 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის   

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

10.01.2005 1-2  

 N4§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის 

დამტკიცების შესახებ.  

 

11.01.2005 3-9  

 N8§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტაჟირების საბჭოს შექმნის შესახებ. 

 

28.01.2005 10  

 N16§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 

ორგანოების, სპეციალიზირებული 

განყოფილებისა და სამოქალაქო აქტების 

რეგისტრაციის განყოფილებების არქივის 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ. 

  

09.03.2005 11-13  

 N20§1 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის-აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საკანონმდებლო მაცნეს 

ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

29.03.2005 14  
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 N20§1 2005 წლის საშტატო განრიგში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

29.03.2005 15-16  

 N37§4აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2005 წლის 9 მარტის N16§1 

 

01.08.2005 17  

 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

   

 N49§1 2005 წლის საშტატო განრიგში 

ცვლილების შეტანის შესახებ.  

 

24.10.2005 18-21  

 N50§1 აფხაზეთის ა/რ აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების, 

სამინისტროების, დაწესებულებების, 

ორგანიზაციების საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის შემოწმების 

ორგანიზაციის შესახებ. 

 

15.11.2005 22  

3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის თანამშრომელთა 

თათბირის ოქმი. 
 

07.11.2005 2  

4 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა/რ 

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 

დადგენილება; ამონაწერი 

აფხაზეთის მთავრობის სხდომის 

ოქმიდან; მოხსენებითი ბარათი; 

განმარტებითი ბარათი; მიმოწერა) 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ. 

 

 

19.05.2005 

28.12.2006 

174  

                 

             კადრების განყოფილება 

 

   

5 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2005 წლის    

სტატისტიკური დაკვირვების 

ანგარიში ფორმა N1-შ (წლიური) 

  

12.01.2006 2  
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                 ბუღალტერია 

 

   

6 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბიუჯეტის 

შემოსავლების 2005 წლის 

შესრულების ანგარიში 

 

12.01.2006 9  

                      2006 წელი 

კანცელარია 

   

 

7 

 

აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები: 

 

 

14.07.2006 

25.08.2006 

 

5 

 

 N45,,აფხაზეთიდან დევნილთა 

სოციალური და სამართლებრივი დაცვის 

მექანიზმების სრულყოფის ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მმართველობის ორგანოთა 

ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი 

რეფორმების საკითხებზე აფხაზეთის 

მთავრობის სამთავრობო ორგანო-

კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2006 წლის 22 ივნისის N37 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

14.07.2006 1-3  

 N54 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობისათვის 

გამოყოფილი თანხის განკარგვის შესახებ 

 

25.08.2008 4-5  

8 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

03.01.2006 

25.07.2006 

25  

 N1§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა გაფრთხილების შესახებ 

 

03.01.2006 1-5  

 N5§1აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ 

 

06.02.2006 6-7  

 N9§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

01.03.2006 8-9  



5 
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 N17§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 

განყოფილებისა და აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სამოქალაქო  

აქტების რეგისტრაციის არქივის 

ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

01.05.2005 10-19  

 N18§2 საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი 

პირის დანიშვნის შესახებ.  

 

19.05.2006 20  

 N22§5 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სარ განყოფილების ყოფილი 

თანამშრომლებისათვის საკომპენსაციო 

თანხის გაცემის შესახებ. 

 

01.06.2006 21  

 22§8 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის  

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

01.06.2006 22-23  

 28§2;§3 აფხაზეთის ა/რ აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების, 

სამინისტროების, 

დაწესებულებების, ორგანიზაციების 

საქმისწარმოების და საარქივო საქმის 

შემოწმების ორგანიზაციის შესახებ. 

 

25.07.2006 24-25  

 

9 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის სამმართველოსა 

და განყოფილებების ანგარიშები 

2006 წლის იანვარ-სექტემბერში 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 
 

 

22.06.2006 

25.10.2006 

 

30 

 
საქმეში ინახება   

არქივის 

განყოფილების 6 

თვის ანგარიში. 

  

          კადრების   განყოფილება 

   

 

10 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2006 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ 

კითხვარი N10-01-01 (წლიური) 

 

 

15.02.2007 

 

2 
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                ბუღალტერია 

   

11  

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის  

დეპარტამენტის 2006 წლის 

კვარტალური ბალანსი(I-III 

კვარტალი) 

 

 

12.10.2006 

 

9 

 

  

2007 წელი 

კანცელარია 

 

   

     

 

12 

 

აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები: 

  

 

16.02.2007 

22.11.2007 

 

9 

 

 N7 ზემო აფხაზეთის სოციალურ-

ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის 2007 წელს 

გასატარებელ ღონისძიებათა მომზადებისა 

და განხორციელების მიზნით აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

16.02.2007 1-2  

 N16 ზემო აფხაზეთში მიწის რეფორმის 

გატარების მოსამზადებელი 

ღონისძიებებისა და აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-კომისიის 

შექმნის შესახებ.   

 

16.04.2007 3-5  

 N20 ზემო აფხაზეთში მოსახლეობის 

აღწერის ჩატარებისთვის აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

02.05.2007 6-7  

 N62 2007 წელს აფხაზეთიდან დევნილთა 

და სხვა მოქალაქეთა შორის, ნომინაციების 

შესაბამისად, საუკეთესოთა გამოვლენისა 

და დაჯილდოების მიზნით, აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-კომისიის 

შექმნის შესახებ.   

 

22.11.2007 8-9  

 

13 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

10.01.2007 

14.08.2007 

 

25 
 

 

 

 

 

 

 



7 
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 N1§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

10.01.2007 1-2  

 N6§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტში  

რეორგანიზაციის ჩატარების შესახებ. 

 

 

19.02.2007 3  

 N9§ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

02.04.2007 4-5  

 N10აფხაზეთის ა/რ აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების, 

სამინისტროების, დაწესებულებების, 

ორგანიზაციების საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის შემოწმების 

ორგანიზაციის შესახებ. 

 

 

13.04.2007 6  

 N24§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის  

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

30.07.2007 7-8  

 N26§1აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებების დამტკიცების შესახებ.   

 

14.08.2007 9-25  

 

14 

    

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის  

დეპარტამენტის 2007 წლის 

ანგარიში გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 
 

 

17.01.2008 
 

31 
 

 

15 

 

დოკუმენტები( საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულება, 

მოხსენებითი ბარათი, მიმოწერა) 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ. 

 

 

 

08.05.2007 

09.12.2010 

 

124 
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         კადრების განყოფილება 

   

16  

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2007 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ 

კითხვარი N10-01-01(წლიური) 

2007 2  

  

 

 ბუღალტერია 

 

   

17 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2007 წლის  

ხარჯთა გეგმის ნუსხა თვეების 

მიხედვით და დამტკიცებული 

ბიუჯეტის ცვლილებები 

კვარტლების მიხედვით. 

 

20.02.2007 

19.11.2007 

1  

18 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2007 წლის 

ბალანსი (წლიური) ასლი 

 

10.01.2008 1  

  

2008 წელი 

კანცელარია 

 

   

19 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

სესიის დადგენილება აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის დამტკიცების შესახებ. 

 

18.01.2008 1  

20 აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები: 

 

22.05.2008 

12.09.2008 

8  

 N23 ზემო აფხაზეთის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარებისათვის 2008 

წელს გასატარებელ ღონისძიებათა გეგმის 

შემუშავებისა და განხორციელების 

მიზნით აფხაზეთის მთავრობის 

სათათბირო ორგანო-კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

 

20.02.2008 1-3  



9 
 

     1                         2 3 4             5 

 N44 აფხაზეთის მთავრობის აპარატის, 

აფხაზეთის მინისტრების აპარატებისა და 

აფხაზეთის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებების 

სახელმწიფო მოხელეების პირად 

საკუთრებაში არსებული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

სამსახურეობრივი მოვალეობის 

შესასრულებლად გამოყენებისა და მათი 

საწვავის ტალონებით უზრუნველყოფის 

შესახებ. 

 

19.08.2008 4-5  

 N49 ზემო აფხაზეთიდან დევნილი 

მოსახლეობის აღრიცხვიანობის, მათი 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესწავლისა და განსახორციელებელ 

ღონისძიებათა შემუშავების მიზნით 

აფხაზეთის მთავრობის სათათბირო-

ორგანო კომისიის შექმნის შესახებ.     

 

12.09.2008 6-8  

 

21 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 
 

 

03.01.2008 

30.09.2008 

 

13 
 

 N1§1აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

03.01.2008 1-2  

 N1§4 ხელშეკრულებების ინსპექტირების 

ჯგუფის შექმნის შესახებ. 

 

03.01.2008 3  

 N5§1 აფხაზეთის ა/რ აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების, 

სამინისტროების, დაწესებულებების, 

ორგანიზაციების საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის შემოწმების 

ორგანიზაციის შესახებ.   

 

15.02.2008 4  

 N12§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

07.05.2008 5-6  

 N24§1 სარევიზიო ჯგუფის ხელშეწყობის, 

სალაროში არსებული ნაღდი ფულის, 

ძირითადი საშუალებებისა და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა 

ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ. 

 

06.08.2008 7-10  

 N26§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე 

გადასვლის შესახებ. 

10.08.2008 11  



10 
 

 

 

 

     1                         2 3        4             5 

 N28§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

30.09.2008 12-13  

 

22 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის არქივის 

განყოფილების 2009 წლის გეგმის 

განმარტებითი ბარათი. 

 
 

 

12.12.2008 

 

7 

 

23 ანგარიში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

სამმართველოსა და 

განყოფილებების მიერ 2008 წელს 

გაწეული  მუშაობის შესახებ. 

 

25.02.2008 

22.12.2008 

18  

 

24 

 

დოკუმენტები (აფხაზეთის ა/რ  

კონტროლის  პალატის 

თავმჯდომარის ბრძანება, 

წარდგინება, პროგრამა, აქტი, 

ღონისძიებათა გეგმა,ინფორმაცია ) 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 

ფინანსური/შესაბამისობის 

აუდიტის ჩატარების შესახებ. 

 

 

07.11.2008; 

22.02.2010; 

28.05.2010 

12.03.2012 

13.05.2013 

 

106 

 

              

          კადრების განყოფილება 

   

 

25 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2008 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ 

კითხვარი N10-01-01 (წლიური). 

 

 

    2008 

 

         2 

 



11 
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                   ბუღალტერია 

   

 

26 

 

2008 წლის დაზუსტებული 

ბიუჯეტის გეგმა, 2008 ბიუჯეტის 

ფაქტიური შესრულება და 2009-

2012 წლის ხარჯთა ნუსხის 

პროექტი. 

 

 

   2008 

 

2 

 

27 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2008 წლის 

ბალანსი (წლიური) 

 

    2008 13  

 

28 

 

აფხაზეთის მთავრობის 

დადგენილებები  აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  

დებულების დამტკიცებისა და 

დებულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

 

12.10.2009; 

02.11.2010 

 

13.03.2013 

 

26 

 

29 აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები: 

 

13.02.2009 

14.09.2009 

6  

 N4 აფხაზეთის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებების 

საქართველოს აღმასრულებელი და 

საკანონმდებლო ორგანოებთან 

მაკოორდინირებელი აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-საბჭოს 

შექმნის შესახებ. 

 

13.02.2009 1-3  

 N63 ,,აფხაზეთის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებების 

საქართველოს აღმასრულებელი და 

საკანონმდებლო ორგანოებთან 

მაკოორდინირებელი აფხაზეთის 

მთავრობის სათათბირო ორგანო-საბჭოს 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2009 წლის 13 თებერვლის N 4 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

14.09.2009 4-6  



12 
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30 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 
 

02.02.2009 

29.12.2009 

37  

 N41§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის  

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

02.02.2009 1-2  

 N41§4 აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

ბალანსზე რიცხულ ავტომანქანაზე 

პასუხიმგებელი პირის დანიშვნის შესახებ. 

 

02.02.2009 3  

 N10§1;§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების, 

სამინისტროების, დაწესებულებების,   

 ორგანიზაციების საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის შემოწმების 

ორგანიზაციის შესახებ. 

 

16.03.2009 4-5  

 N20§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის  

აპარატის თანამშრომელთა სამუშაოზე 

გამოცხადების აღრიცხვის ჟურნალის 

შესახებ. 

 

24.06.2009 6-8  

 N22§1აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

03.08.2009 9-10  

 N25§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

01.09.2009 11-12  

 N29§1აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის  

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

05.10.2009 13-14  

 N30§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგი. 

 

12.10.2009 15-16  

 N31§1აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

16.10.2009 17-18  



13 
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 N32§5 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

19.19.2009 19-36  

 N36§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტაჟირების საბჭოს შექმნის შესახებ. 

 

29.12.2009 37  

 

31 

 

ანგარიში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

2009 წელს გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 
 

 

 

25.01.2010 

 

 

21 

 

 

32 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიმოწერა 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა 

სამინისტროსთან  ბიუჯეტის 

თაობაზე. 

 

 

06.03.2009 

27.12.2012 

 

 

61 

 

 

 

 

 

კადრების განყოფილება 

   

 

33 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის ბრძანებები: 

 

 

09.07.2009 

10.07.2009 

 

3 

 

 N73  პ. კაკულიას აფხაზეთის იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარედ 

დანიშვნის შესახებ. 

 

 

09.07.2009 1  

 N112 ირ. თადუმაძის აფხაზეთის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილის 

თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ. 

 

 

10.07.2009 2  

 N113 ი. კოპალიანის აფხაზეთის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილის 

თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ. 

 

 

10.07.2009 3  
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34 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2009-2010; 2009-

2011 და 2009-2012 წლების 

საშტატო განრიგი. 

2009 5  

 

35 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2009 წლის I 

კვარტლის მონაცემები შრომის 

შესახებ კითხვარი N10-01-02 

(კვარტალური) 

 

2009 

 

1 

 

 

                      

                   ბუღალტერია 

   

 

36 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2009 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

კვარტლების მიხედვით და 2010-

2012 წლების ბიუჯეტის პროექტი. 

 

 

2009 

 

9 

 

 

37 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2009 წლის 

ბალანსი (წლიური) 

 

2010 

 

15 

 

 

 

 

 

  

                         2010 წელი 

კანცელარია 

   

 

 

38 

 

 

აფხაზეთის მთავრობის 

განკარგულებები: 

 

 

 

23.02.2010 

06.07.2010 

 

 

5 

 

 N14 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგისა და თანამდებობრივი 

სარგოების შესახებ. 

 

 

23.02.2010 1-2  

 N20 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან 

გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების 

შესახებ. 

 

06.07.2010 3-5  
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39 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 
 

 

04.01.2010 

03.11.2010 

14  

 N1§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

04.01.2010 1-2  

 N1§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

ბალანსზე რიცხული ძირითად 

საშუალებებზე ინდივიდუალური 

პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის 

შესახებ. 

 

04.01.2010 3  

 N6§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

05.02.2010 4-5  

 N14§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის და დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის 

უფლებამოსილებათა განაწილების 

შესახებ. 

 

 

16.04.2010 6-7  

 N38§1 აფხაზეთის ავტონომიური  

რესპუბლიკის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების, 

სამინისტროების,  დაწესებულების, 

ორგანიზაციების საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის შემოწმების 

ორგანიზაციის შესახებ. 

 

29.09.2010 8  

 N38§2 აფხაზეთის ავტონომიური  

რესპუბლიკის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების, 

სამინისტროების,  დაწესებულების, 

ორგანიზაციების საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის შემოწმების 

ორგანიზაციის შესახებ. 

 

 

18.10.2010 9-10  

 N42§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

03.11.2010 11-12  
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 N42§17 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2010 წლის 16 აპრილის 

N14§1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

 

03.11.2010 13-14  

 

   40 

 

ანგარიში აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

2010 წლის 04 იანვრიდან -31 

დეკემბრამდე გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

 

12.01.2011 

 

12 

 

 

 

  

                   

                   ბუღალტერია 

   

    

  41 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2010 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

კვარტლების მიხედვით და 2011-

2014 წლის ხარჯთა ნუსხის 

პროექტი. 

 

11.02.2010 

 

3 

 

 

   42 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2010 წლის 

ბალანსი (წლიური) 

 

12.01.2011 

 

15 

 

 

 

 

 

 

2011 წელი 

კანცელარია 

   

 

43 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

 

03.01.2011 

26.10.2011 

 

9 

 

 N1§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

03.01.2011 1-2  

 N2§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ.  

  

 

05.01.2011 3-4  
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 N2§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის და დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის 

უფლებამოსილებათა განაწილების 

შესახებ. 

 

05.01.2011 5-6  

 N17§1;§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების, 

სამინისტროების, დაწესებულებების, 

ორგანიზაციების საქმისწარმოების და 

საარქივო საქმის შემოწმების 

ორგანიზაციის შესახებ. 

 

29.06.2011 7-8  

 N31§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

ლეგიტიმურად მცხოვრები-პირადობის 

ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური 

სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის  დადასტურების 

კომისიის წევრთა შემადგენლობის შესახებ. 

 

26.10.2011 9  

 

44 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 2011 წლის 

ივლისიდან 2011 წლის დეკემბრის 

ჩათვლით  დაგეგმილი 

ღონისძიებები და პრიორიტეტები. 
 

 

19.07.2011 

 

6 

 

 

45 

 

ანგარიში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

2011 წელს გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

 

 

 

2011 

 

 

15 

 

 

46 

 

 

დოკუმენტები( ამონაწერი 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

სხდომის ოქმიდან; მოხსენებითი 

ბარათი; მიმოწერა) აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ. 

 

 

16.03.2011 

31.12.2013 

 

 

117 
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 ბუღალტერია 

2012 წელი 

   

47  

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2011 წლის 

ბალანსი(წლიური) 

 

 

 

2011 

 

8 

 

    კანცელარია    

 

   48 

                   

 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

                  

 

03.01.2012 

18.07.2012 

 

4 

 

 

 N1§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ.  
                

 

03.01.2012 1-2  

    

     

N28§7 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

ლეგიტიმურად მცხოვრები-პირადობის 

ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური 

სამგზავრო დოკუმენტების მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის დადასტურების 

კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

 

20.06.2012 3  

 N31§9 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

ლეგიტიმურად მცხოვრები-პირადობის 

ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური 

სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის  დადასტურების 

კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

18.07.2012 4  

 

49 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის საშუალოვადიანი  

სამოქმედო გეგმა 2012-2015; 2013-

2016 

 
 

 

31.05.2012 

 

14 

 



19 
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50 

 

ანგარიში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

2012 წელს აფხაზეთიდან 

იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა მიმართ 

განხორციელებული 

ღონისძიებების თაობაზე. 

 

 

22.01.2013 

28.01.2013 

 

7 

 

 

 

        

           კადრების  განყოფილება 

   

 

    51 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის  

დეპარტამენტის  2012- 2013 

წლების საშტატო განრიგი. 

 

 

 

2012 

 

1 

 

                  

                  ბუღალტერია 

   

    

     52 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2012 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

კვარტლების მიხედვით და 2012 

2015; 2013-2016 წლების 

პრიორიტეტების საშუალოვადიანი 

ბიუჯეტი. 

 

 

2012 

 

13 

 

     53 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2012 წლის 

ბალანსი. (წლიური) 

2012 15  

 

 

 

2013 წელი 

კანცელარია 

   

 

   54 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

 

 

 

03.01.2013 

16.12.2013 

 

35 
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1 2 3 4 5 

 N1§1აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

03.01.2013 1-4  

 N1§13აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის და დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის 

უფლებამოსილებათა განაწილების 

შესახებ. 

 

 

03.01.2013 5-6  

 N1§14აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტში 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის 

სისტემის თაობაზე. 

 

 

03.01.2013 7-14  

 N5§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

05.02.2013 15-18  

 N7§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების, 

სამინისტროების, დაწესებულებების, 

ორგანიზაციების საქმისწარმოების  

საარქივო საქმის შემოწმების 

ორგანიზაციის შესახებ. 

 

13.02.2013 19  

 N18§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

01.05.2013 20-21  

 N18§22 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის და დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის 

უფლებამოსილებათა განაწილების 

შესახებ. 

 

 

01.05.2013 22-23  

 N18§24 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

ლეგიტიმურად მცხოვრები-პირადობის 

ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური 

სამგზავრო დოკუმენტების მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის დადასტურების 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

01.05.2013 24-25  
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 N31§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის და დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის 

უფლებამოსილებათა განაწილების 

შესახებ. 

 

 

27.09.2013 26-27  

 N33§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

არქივის სამმართველოში ბეჭდის 

გამოყენებისა და მომზადებული 

დოკუმენტების ხელმოწერის 

უფლებამოსილების მინიჭებისა და 

არქივსაცავზე პასუხისმგებელი პირის 

განსაზღვრის შესახებ. 

 

 

03.10.2013 28  

 N33§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

ლეგიტიმურად მცხოვრები-პირადობის 

ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური 

სამგზავრო დოკუმენტების მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის  დადასტურების 

კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

 

03.10.2013 29  

 N36§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის და დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეებს შორის 

უფლებამოსილებათა განაწილების 

შესახებ. 

 

 

18.10.2013 30-31  

 N36§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

ლეგიტიმურად მცხოვრები-პირადობის 

ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური 

სამგზავრო დოკუმენტების მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის  დადასტურების 

კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

 

 

18.10.2013 32-33  

 N36§5 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის 

გავლის კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

 

18.10.2013 34  
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 N48§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2013 წლის 18 ოქტომბრის  

N36§5 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

16.12.2013 35  

 

   55 

 

ანგარიში აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

2013 წლის 9 თვის მანძილზე  და 

2013 წლის 25 სექტემბრიდან 12 

დეკემბრის ჩათვლით გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

 

01.11.2013 

13.12.2013 

 

24 
 

საქმეში ინახება 

ინფორმაცია 2014 

წლის პირველ 

კვარტალში 

დაგეგმილი 

ღონისძიებების 

შესახებ. 

    

 

 

ბუღალტერია 
   

 

    56 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2013 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

კვარტლების მიხედვით. 
 

 

 

2013 

 

1 

 

  

    57 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2013 წლის 

ბალანსი (წლიური) 

 

 

 

2013 

 

17 

 

ინახება ანგარიში 

მხარჯავი დაწეს. 

პრიორიტეტების, 

პროგრამების და 

ღონისძიებების 

შესახებ. 



23 
 

2005-2013 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

დარეგისტრირებული აფხაზეთის კანონები, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სესიის 

დადგენილებები, აფხაზეთის მთავრობის დადგენილებები, აფხაზეთის ა/რ აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებების ხელმძღვანელების ბრძანებები. 

 

 

1 2 3 4 5 

58 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

დარეგისტრირებული აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის 

დადგენილებები: 

 

 

01.07.2005 

07.02.2006 

19  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის დადგენილება 

აფხაზეთის კანონის ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ“ აფხაზეთის 

კანონში დამატების შეტანის თაობაზე“ 

შესახებ. 

 

01.07.2005 1-3  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის დადგენილება 

აფხაზეთის კანონის ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2005 წლის 

ბიუჯეტის შესახებ“  

აფხაზეთის კანონში ცვლილებებისა და 

დამატებების შესახებ. 

 

 

01.07.2005 4-9  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის დადგენილება 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს კომისიების შესახებ“. 

 

01.07.2005 10-17  

 აფხაზეთის კანონის ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2005 წლის 

ბიუჯეტის შესახებ“  ცვლილებებისა და 

დამატებებისა შეტანის შესახებ“ თაობაზე. 

      

 

26.09.2005 18  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს სესიის დადგენილება 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სახალხო დამცველის აპარატის 

რეორგანიზაციის შესახებ. 

 

 

07.02.2006 19  



24 
 

 

1 2 3 4 5 

59 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

მთავრობის დადგენილებები: 

 

01.02.2005 

18.11.2005 

229  

 N7 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულების ადმინისტრაციული-

სამეურნეო სამმართველოს შექმნის 

შესახებ. 

 

 

01.02.2005 1-3  

 N9 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის(დროებითი) დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

01.02.2005 4-8  

 N10 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულების ადმინისტრაციული-

საქვეუწყებო სამმართველოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

15.02.2005 9-12  

 N11 აფხაზეთის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ. 

 

 

15.02.2005 13-19  

 N12 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

22.02.2005 20-37  

 N14 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საჯარო თანამდებობათა 

რეესტრის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

22.02.2005 38-46  

 N15 ადგილობრივი მართველობის 

ორგანოებისა და წარმომადგენლობების 

მომსახურეთა შრომის ანაზღაურების 

სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებათა 

შესახებ. 

 

22.02.2005 47-49  

 N16 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

დროებითი დებულების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2004 წლის 13 

დეკემბრის N687 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დებულებაში დამატებების 

შეტანის თაობაზე. 

 

23.02.2005 50  
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 N18 აფხაზეთში გენოციდის მსხვერპლთა, 

განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში 

მყოფ დევნილთა ოჯახებისათვის 

სოციალური დახმარების გაცემის წესის და 

ფორმების დამტკიცების შესახებ.   

 

 

07.03.2005 51-56  

 N22 ,,გიორგი შარვაშიძის სახელობის 

სახელმწიფო პრემიების კომიტეტი“-ს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

31.05.2005 57-64  

 N23 გალის რაიონის გამგეობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

10.06.2005 65-79  

 N24 გუდაუთის რაიონის გამგეობის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

10.06.2005 80-95  

 N25 გულრიფშის რაიონის გამგეობის 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

10.06.2005 96-118  

 N26 ოჩამჩირის რაიონის გამგეობის 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

10.06.2005 119-136  

 N27 სოხუმის რაიონის გამგეობის 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

10.06.2005 137-154  

 N28 ქ. სოხუმის მერიის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

10.06.2005 155-185  

 N29 ქ. გაგრის მერიის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

10.06.2005 186-195  

 N30 ქ. ტყვარჩელის მერიის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

10.06.2005 196-205  

 N31 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონის 

კოდორის ხეობაში აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

16.06.2005 206-215  

 N37 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის- კინოცენტრი ,,აფხაზეთი“-ს შექმნის 

შესახებ. 

 

11.07.2005 216-218  

 N44 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 5 

აპრილის N20 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

11.11.2005 219-221  
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 N47 სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის 

მხარეში აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

18.11.2005 222-229  

 

60 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

დარეგისტრირებული აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებების 

ხელმძღვანელების ბრძანებები: 

 

 

09.03.2005 

31.10.2005 

 

81 
 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანოების, 

სპეციალიზირებული  განყოფილებისა და 

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 

განყოფილებების არქივის სალიკვიდაციო 

ღონისძიებების შესახებ. 

 

09.03.2005 1-2  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანება  

N20§1  საკანონმდებლო მაცნეს 

ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

29.03.2005 3  

 აფხაზეთის შრომის ,ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება  

N69/2  აპარატის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

08.05.2005 4-8  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის ბრძანება N30 

განყოფილებების დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

06.07.2005 9-28  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის ბრძანება N31 

სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

06.07.2005 29-36  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანება N137 

,,აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური 

რესურსების სააგენტოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

11.07.2005 37-44  
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 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანება N142 

სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი 

უწყებების დებულებების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

18.07.2005 45-50  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქ. 

გაგრის მერიის ბრძანება N5 მერიის 

დროებითი რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

20.07.2005 51-58  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ქ.გაგრის მერიის სამხედრო განყოფილების 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

20.07.2005 59-63  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანება N37 

§4 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2005 წლის 9 მარტის N 

16§1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

01.08.2005 64  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა სამინისტროს 

ბრძანებაN37აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საბიუჯეტო 

დაწესებულებათა სახაზინო მომსახურების 

პრინციპზე გადაყვანის შესახებ. 

 

 

28.09.2005 65-73  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება N55 

სამინისტროს სისტემაში ,,სტაჟირების 

გავლის წესის დამტკიცების შესახებ. 

 

31.10.2005 74-81  

61 

 

 

 

 

 

  

აფხაზეთის იუსტიციის 

დეპარტამენტის სახელმწიფო 

რეესტრის მწარმოებელი 

ტერიტორიალური ორგანოს 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სახელმწიფო 

რეგისტრაციის სამსახურის  

(წარმომადგენელი აფხაზეთის 

ავტონომირი რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

სახით) დარეგისტრირებული 

გადაწყვეტილებები: 

 

30.03.2005 

30.06.2006 

9  
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 N 01 კერძო სამართლის 

არასამეწარმეო(არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ფონდი ,,კრისტალის“ 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად 

ჩამოყალიბების თაობაზე. 

 

 

30.03.2005 1  

 N 02 კერძო სამართლის 

არასამეწარმეო(არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ასოციაცია ,,ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის 

ფილიალის სტუდენტთა და 

მაგისტრანტთა ანტიკორუფციული 

მოძრაობის“ ჩამოყალიბების თაობაზე. 

 

 

16.06.2005 2  

 N 03 კერძო სამართლის 

არასამეწარმეო(არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მხატვართა 

შემოქმედებითი კავშირი“ ჩამოყალიბების 

თაობაზე. 

 

 

16.06.2005 3  

 N 04 კერძო სამართლის 

არასამეწარმეო(არაკომერციული) 

იურიდიული პირის კავშირის ,,ჩვენ 

თვითონ“ რეგისტრაციის თაობაზე. 

 

 

13.07.2005 4  

 N 05 კერძო სამართლის 

არასამეწარმეო(არაკომერციული) 

იურიდიული პირის კავშირის ,,ჩატეხილი 

ხიდის  აღსადგენად“ რეგისტრაციის 

თაობაზე. 

 

 

14.07.2005 5  

 N 07 კერძო სამართლის 

არასამეწარმეო(არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ფონდის 

,,ახალგაზრდა სპეციალისტთა 

რეკვალიფიკაციის ცენტრი“-ს 

ჩამოყალიბების თაობაზე. 

 

 

09.12.2005 6  

 N 08 კერძო სამართლის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის 

ასოციაცია ,,ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობისთბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის 

სტუდენტთა და მაგისტრანტთა 

ანტიკორუფციული მოძრაობის“ 

სახელწოდების შეცვლის თაობაზე. 

 

 

05.12.2005 7  
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 N 09? კერძო სამართლის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის- 

კავშირის საფეხბურთო კლუბი 

,,ვარკეთილი“-ს გამგეობის თავმჯდომარის 

(პრეზიდენტის) შეცვლის თაობაზე 

 

 

24.05.2006 8  

 N09 კერძო სამართლის 

არასამეწარმეო(არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ასოციაცია ,,ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის 

ფილიალის კულტურათაშორის 

ურთიერთობის საზოგადოების 

ურთიერთობის საზოგადოების“ 

ჩამოყალიბების თაობაზე. 

 

30.06.2006 9  

 

 

 

 

  

                            2006 წელი 

კანცელარია 

 

   

62 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

მთავრობის დადგენილებები: 

 ,,1 ტ“ 

 

01.02.2006 

21.02.2006 

138  

 N1 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-საგარეო ურთიერთობათა 

დეპარტამენტის დროებითი დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

01.02.2006 1-8  

 N2 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-საგანგებო დავალებათა 

კოორდინაციის დეპარტამენტის შექმნის 

შესახებ. 

 

 

01.02.2006 9-17  

 N3 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-საინფორმაციო 

პოლიტიკის დეპარტამენტის დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

01.02.2006 18-27  

 N4 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის  N11 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

01.02.2006 28-32  
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 N5 აფხაზეთის ეკონომიკის სამინისტროს 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-

,,რეგიონალური განვითარების სააგენტოს“ 

ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

01.02.2006 33-36  

 N6 აფხაზეთის გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-სატყეო 

მეურნეობის სამმართველოს აფხაზეთის 

ეკონომიკის სამინისტროსათვის გადაცემის 

შესახებ. 

 

01.02.2006 37-46 ასლი 

 N7 აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის დროებითი დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

01.02.2006 47-56 ასლი 

 N8 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

01.02.2006 57-74 ასლი 

 N9 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

01.02.2006 75-92  

 N10 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

01.02.2006 93-103  

 N11 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

01.02.2006 104-115  

 N12 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

02.02.2006 116-130  

 N13 საქართველოს სამხედრო ძალებში 

აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა 2006 წლის 

გაწვევი შესახებ. 

 

 

06.02.2006 131-134  

 N14 აფხაზეთის სპორტული  მომზადების 

ცენტრის საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირად ჩამოყალიბების  შესახებ.   

 

 

21.02.2006 135-138  
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აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

მთავრობის დადგენილებები: 

 ,,მე-2 ტომი“ 
 

 

27.02.2006 

15.12.2006 

138  

 N15 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რეპუბლიკის მთავრობის აპარატის შექმნის 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 

22 თებერვლის N11 დადგენილებით 

დამტკიცებულ  დებულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

 

 

27.02.2006 1-4  

 N16 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის (დროებითი) დებულების 

შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 1 

თებერვლის N9 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

 

20.03.2006 5-7  

 N17 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს დროებითი 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 1 

თებერვლის N11 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

 

28.04.2006 8-10  

 N18 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“  აფხაზეთის მთავრობის 2006 

წლის 22 თებერვლის N10 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

 

04.05.2006 11-14  

 N19 აფხაზეთის მთავრობის დადგენილება 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ზოგიერთი დაწესებულების 

რეორგანიზაციისა და მის ბაზაზე საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის 

ჩამოყალიბების შესახებ. 

 

 

 

11.05.2006 15-26  
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 N20 აფხაზეთის მთავრობაში ,,საგანგებო 

დავალებათა საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების 

შესახებ. 

15.05.2006 27-30  

 

 

 

 

 N21 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს 

დროებითი  დებულების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 1 

თებერვლის N9 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

 

19.05.2006 31-35  

 N22 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 

1 თებერვლის N8 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

 

25.05.2006 36-41  

 N23 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ზოგიერთი დაწესებულების 

რეორგანიზაციისა და მის ბაზაზე საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის 

ჩამოყალიბების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2006 წლის 11 მაისის N19 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

25.05.2006 42-44  

 N24 საგანგებო დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის  მინისტრის აპარატის 

დებულების დამტკიცების, სტრუქტურისა 

და საშტატო განრიგის განსაზღვრის 

შესახებ. 

 

15.06.2006 45-52 ასლი 

 N25 აფხაზეთის მთავრობაში ,,სახალხო 

დიპლომატიის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების 

თაობაზე. 

 

 

15.06.2006 53-56  

 N26 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულების- აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის დროებითი დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2006 წლის 1 თებერვლის N7 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

15.06.2006 57-60  
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 N27 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 

1 თებერვლის N 10 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

 

15.06.2006 61-67  

 N28 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის-სულიერებისა და კულტურის 

ცენტრის შექმნის შესახებ. 

 

 

23.06.2006 68-74  

 N29 ,,აფხაზეთის  მთავრობაში ,,სახალხო 

დიპლომატიის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 

15 ივნისის N25 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

14.07.2006 75-78 ასლი 

 N30 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

რეინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების, სტრუქტურისა და საშტატო 

განრიგის განსაზღვრის შესახებ. 

 

 

14.07.2006 79-87 ასლი 

 N31 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რეპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 

1 თებერვლის N9 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

21.07.2006 88-91  

 N32 ,,საგენგებო დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულების დამტკიცების, სტრუქტურისა 

და საშტატო განრიგის განსაზღვრის 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 

15 ივნისის N24 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

21.07.2006 92-95  

 N33 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის(დროებითი) დებულების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 

1 თებერვლის  N 9დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

09.08.2006 96-99  
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 N34 ,,სამოქალაქო ინტეგრაციისა და 

რეინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების, სტრუქტურისა და საშტატო 

განრიგის განსაზღვრის  შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 14 

ივლისის N30 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

 

21.08.2006 100-103  

 N35 აფხაზეთის მთავრობაში ,,კოდორის 

ხეობის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების, 

კოდორის ხეობის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების, სტრუქტურისა და საშტატო 

განრიგის განსაზღვრის შესახებ. 

 

18.09.2006 104-112  

 N36 ,,აფხაზეთის მთავრობაში ,,კოდორის 

ხეობის  საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების, 

კოდორის ხეობის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების, სტრუქტურისა და საშტატო 

განრიგის განსაზღვრის შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 18 

სექტემბრის N35 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

11.10.2006 113-116  

 N37 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

15.11.2006 117-124  

 N38 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს შექმნის შესახებ. 

 

 

15.11.2006 125-127  

 N39 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი ,,ზემო აფხაზეთის სასწრაფო 

დახმარების სამსახურის“ შექმნის შესახებ. 

 

 

21.11.2006 128-130  

 N40 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 

1 თებერვლის N8 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

 

 

24.11.2006 131-134  
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 N41 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის 

წარმომადგენლობის ლიკვიდაციის 

შესახებ. 

 

 

15.12.2006 135-138  

64 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებების 

ხელმძღვანელების ბრძანებები: 

 
 

01.03.2006 

05.12.2006 

139  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება 28N104/ძ  სსიპ- აფხაზეთის 

სპორტული მომზადების ცენტრის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

01.03.2006 1-6  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანება N01/20 

აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

საატესტაციო კომისიის შესახებ. 

 

 

15.03.2006 7-17  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება N67 

აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა სამინისტროს 

ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი 

წარმომადგენლობითი, აღმასრულებელი 

და ადგილობრივი მმართველობის 

ორგანიზაციების მომსახურეთათვის 

საბანკო დაწესებულებებში ანგარიშების 

გახსნის შესახებ. 

 

24.03.2006 18-21  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N140/ძ აფხაზეთის ა/რ 

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 

ტერიტორიალური ორგანოს ,,ბავშვთა 

ჰარმონიული განვითარების ცენტრის 

შექმნის შესახებ“.  

 

27.04.2006 22-27  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანება N17 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის სამოქალაქო აქტების 

რეგისტრაციის განყოფილების 

ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

01.05.2006 28-31  
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 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანება N01/31 

,,აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტროს 

ქვემდებარებაში მყოფი უწყებების 

დებულებების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

 

01.05.2006 32-38  

 გალის რაიონი გამგეობის ბრძანება N7 

,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის2006 წლის ბიუჯეტის 

შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ კანონის მე-16 

მუხლით გათვალისწინებული, 

სოციალურად დაუცველ კატეგორიებზე 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.   

 

 

18.05.2006 39-45  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოხუმის რაიონის გამგების ბრძანება N30 

დევნილთა სოციალურად დაუცველ 

კატეგორიებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაცემის წესის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

18.05.2006 46-53  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქ. 

გაგრის მერიის ბრძანება N1 ,,სოციალურად 

დაუცველ კატეგორიებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაცემის წესის 

შესახებ.“ 

 

 

24.05.2006 54-61  

 ქ. სოხუმის მერიის ბრძანება N6 დევნილთა 

სოციალურად დაუცველ კატეგორიებზე 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

29.05.2006 62-68  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქ. 

ტყვარჩელის მერიის ბრძანება N 12 

,,დევნილთა სოციალურად დაუცველ 

კატეგორიებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაცემის წესის 

დამტკიცების შესახებ“. 

 

 

30.05.2006 69-73  

 გუდაუთის რაიონის გამგებლის ბრძანება 

N22 ,,სოციალურად გაჭირვებული და 

მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი 

კატეგორიების დევნილთათვის 

დახმარების გაცემის სპეციალური 

კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

 

 

30.05.2006 74-79  
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 ოჩამჩირის რაიონის გამგეობის ბრძანება 

N29 დევნილთა სოციალურად დაუცველ 

კატეგორიებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაცემის წესის 

შესახებ. 

 

 

05.06.2006 80-85  

 აფხაზეთის ა/რ აგრარულ საკითხთა 

დეპარტამენტის ბრძანება N6  საქვეუწყებო 

დაწესებულება -სურსათის უვნებლობისა 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

28.11.2006 86-96 ასლი  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის  სამინისტრის  ბრძანება N 199/2 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს მინისტრის აპარატის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.11.2006 97-102 ასლი 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანებაN200/2 

აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

05.12.2006 103-108 ასლი 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება 

201/1აფხაზეთის ა/რ შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

 

05.12.2006 109-114 ასლი 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N202/2 

აფხაზეთის ა/რ შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

შრომისა და სოციალური დაცვის 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

 

 

05.12.2006 115-120 ასლი 
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 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N203/2 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

05.12.2006 121-126 ასლი 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N204/2 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს სამედიცინო 

საქმიანობის რეგულირების 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ.  

 

05.12.2006 127-132 ასლი 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N205/2 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-

ზემო აფხაზეთის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

05.12.2006 133-139 ასლი 

 2007 წელი 

კანცელარია 

 

   

65 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთი 

მთავრობის დადგენილებები: 

 

17.01.2007 

25.12.2007 

238  

 N1 აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის შექმნის შესახებ. 

 

 

17.01.2007 1-4  

 N2 აფხაზეთის მთავრობაში ,,ზემო 

აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების, 

ზემო აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების, სტრუქტურისა და საშტატო 

განრიგის განსაზღვრის შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 18 

სექტემბრის N35 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

30.01.2007 5-8  
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 N3 აფხაზეთის ეკონომიკის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება-

ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

შექმნისა და დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

30.01.2007 9-17  

 N4 სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში  

აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

09.02.2007 18-27  

 N5 იმერეთის რეგიონში აფხაზეთის 

მთავრობის წარმომადგენლობის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

16.02.2007 28-37 ასლი 

 N6 აღმოსავლეთ საქართველოში 

აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის შექმნის შესახებ. 

 

 

16.02.2007 38-46 ასლი 

 N7 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 

2 თებერვლის N12 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

 

20.02.2007 47-50  

 N8 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის-აფხაზეთის სახელმწიფო 

უზრუნველყოფის სააგენტოს შექმნისა და 

დებულებების დამტკიცების შესახებ 

 

 

23.02.2007 51-57  

 N9 აფხაზეთის ეკონომიკის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება-სატყეო 

მეურნეობის სამმართველოსათვის 

სახელწოდების შეცვლისა და ,,აფხაზეთის 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება სატყეო მეურნეობის 

სამმართველოს აფხაზეთის ეკონომიკის 

სამინისტროსათვის გადაცემის შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 1 

თებერვლის N6 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

  

 

 

 

28.02.2007 58-62  
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 N10 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის ,,აფხაზეთის მედია-ცენტრის“ 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ. 

 

 

06.03.2007 63-66  

 N11 ,,აფხაზეთის ქართული  ხალხური 

სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 

ანსამბლ ,,დიოსკურიას“-საჯარო 

სამართლის იურიდიულ  პირად 

ჩამოყალიბების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2005 წლის 1 ივლისის N35 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

26.03.2007 67-70  

 N12 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის-აფხაზეთის მოზარდ მაყურებელთა 

სახელმწიფო თეატრი ,,თეთრი ტალღის“ 

შექმნის შესახებ. 

 

 

26.03.2007 71-74  

 N13 აფხაზეთის მთავრობის 

თავმჯდომარის სათათბირო ორგანო-

კომისიის გიორგი შარვაშიძის სახელობის 

სახელმწიფო პრემიების კომიტეტის“ 

ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

 

26.03.2007 75-78  

 N14 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის N11 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

27.03.2007 79-86  

 N15 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-საგარეო ურთიერთობათა 

დეპარტამენტის ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

 

28.03.2007 87-90  

 N16 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.03.2007 91-104  

 N17 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.03.2007 105-117 ასლი 

 N18 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.03.2007 118-133  
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 N19 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.03.2007 134-146  

 N20 საგანგებო დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულების დამტკიცების,  სტრუქტურის 

და საშტატო განრიგის განსაზღვრის 

შესახებ. 

  

 

29.03.2007 147-154 ასლი 

 N21 აფხაზეთის ეკონომიკის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება- სატყეო 

სამმართველოს აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტისათვის 

გადაცემის შესახებ. 

 

 

29.03.2007 155-162  

 N22 ,,საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის-აფხაზეთის სახელმწიფო 

უზრუნველყოფის სააგენტოს შექმნისა და 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 23 

თებერვლის N8 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

 

29.03.2007 163-166  

 N23 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

30.03.2007 167-173  

 N24 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატისა და 

სამთავრობო დაწესებულებების საჯარო 

მოსამსახურეთა ზემო აფხაზეთში 

როტაციის წესისა და გრაფიკის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

15.04.2007 174-177  

 N25 ,,საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის ,,აფხაზეთის მედია-ცენტრის“ 

სალიკვიდაციო ღონისძიებათა შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 6 

მარტის N10 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ.  

 

26.04.2007 178-180  

 N26 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის ,,აფხაზეთის მედია-ცენტრის“ 

სალიკვიდაციო პროცედურების 

ღონისძიებათა დასრულების ვადის 

განსაზღვრის შესახებ. 

 

12.06.2007 181-183  
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 N27 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ-

სამერნეო სამმართველოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2005 წლის 15 თებერვლის N10 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

25.06.2007 184-187  

 N28 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის N11 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

29.06.2007 188-190  

 N29 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა 

კომპაქტური განსახლების ობიექტებზე 

სარემონტო-სარეაბილიტაციო 

ღონისძიებათა განხორციელების წესის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

29.06.2007 191-196  

 N30 აფხაზეთის მთავრობის სარეზერვო 

ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

07.08.2007 197-201  

 N31 ზემო აფხაზეთის ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

07.08.2007 202-205  

 N32 ,,აფხაზეთის მთავრობაში ,,ზემო 

აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების, 

ზემო აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების, სტრუქტურისა და საშტატო 

განრიგის განსაზღვრის შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 18 

სექტემბრის N35 დადგენილებაში 

დამატების შეტანის შესახებ. 

 

 

07.08.2007 206-209  

 N33 ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონში აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2007 წლის 9 თებერვლის N4 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

03.09.2007 210-212 ასლი 
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 N34 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის ,,აფხაზეთის მედია-ცენტრის“ 

საქმიანობის აღდგენის შესახებ. 

 

 

19.09.2007 213-216  

 N35 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის N11 

დადგენილებაში დამატების შეტანის 

თაობაზე. 

 

 

09.10.2007 217-219  

 N36 სამოქალაქო ინტეგრაციის და 

რეინტეგრაციის  საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის ლიკვიდაციის 

შესახებ. 

 

 

26.11.2007 220-223  

 N37 საგანგებო დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

ლიკვიდაციის შესახებ. 

 

 

26.11.2007 224-227  

 N38 განსაკუთრებულ დავალებათა 

საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის 

თანამდებობის შემოღებისა და 

განსაკუთრებულ  დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულებისა და სტრუქტურის 

დამტკიცების შესახებ.  

 

 

25.12.2007 228-238 ასლი 

66 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებების 

ხელმძღვანელების  ბრძანებები: 

 

02.04.2007 

14.08.2007 

134  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N145/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს ტერიტორიული 

ორგანოს გალის რაიონის 

საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის 

შექმნის შესახებ. 

 

02.04.2007 1-8  
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 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N145ა/ძ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათებისა 

და კულტურის სამინისტროს 

ტერიტორიალური ორგანოს ზემო 

აფხაზეთის საგანმანათლებლო რესურს-

ცენტრის შექმნის შესახებ. 

 

 

02.04.2007 9-17  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N37/2  ზემო 

აფხაზეთის საავადმყოფოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

26.04.2007 18.-25 ასლი 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N53/2 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს აპარატის 

იურიდიულ  საკითხთა და  საქმის 

წარმოების სამმართველოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.05.2007 26-30  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N54/2 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის 

დაცვის დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.05.2007 31-35  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N55/2 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს აპარატის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.05.2007 36-41  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება N56/2 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვისა და შრომის დეპარტამენტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.05.2007 42-47  
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 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება 57/2 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს რეგიონალური 

მართვის დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

28.05.2007 48-53  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N225/ძ საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის-,,სოხუმის 

კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის“ 

დებულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

 

06.06.2007 54-58  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N335/ძ საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის-აფხაზეთის მოზარდ 

მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი 

,,თეთრი ტალღის“ დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

24.07.2007 59-66  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N336/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს სისტემაში 

სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

24.07.2007 67-74  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N343ძ საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის-აფხაზეთის 

სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 

ანსამბლის დებულებაში ცვლილებებისა 

და დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

 

31.07.2007 75-80  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტრის მინისტრის 

ბრძანება N356/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს 

ახალგაზრდობის საქმეთა სამმართველოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

02.08.2007 81-86  
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 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N357/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს სპორტის 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

02.08.2007 87-92  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N358/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს საფინანსო-

ეკონომიკური და მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფის 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

02.08.2007 93-98  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N359/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს კულტურის 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

02.08.2007 99-104  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N360/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს იურიდიულ 

საკითხთა, ადამიანური რესურსებისა და 

საქმის წარმოების სამმართველოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

02.08.2007 105-110  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N361/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს განათლების 

ტერიტორიალური წარმომადგენლობებისა 

და საინფორმაციო მართვის 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

02.08.2007 111-117  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანება 

N26§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებების დამტკიცების შესახებ. 

 

14.08.2007 118-134  
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 2008 წელი 

კანცელარია 

 

   

67 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

მთავრობის დადგენილებები: 

 

27.03.2008 

30.07.2008 

51 

 

 

 N1,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ზოგიერთი დაწესებულების 

რეორგანიზაციისა და მის ბაზაზე საჯარო  

სამართლის იურიდიული პირის 

ჩამოყალიბების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2006 წლის 11 მაისის N19 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

27.03.2008 1-4  

 N2 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის N11 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

27.03.2008 5-7  

 N3 აფხაზეთის მთავრობაში რეგიონალური 

მართვის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის თანამდებობის შემოღების 

შესახებ. 

 

 

04.04.2008 8-11  

 N4 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის შექმნის შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2005 წლის 22 

თებერვლის N11 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

29.04.2008 12-14 ასლი 

 N5 რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულებისა და საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

29.04.2008 15-21 ასლი 

 N6 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების 

დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ.   

 

03.06.2008 22-31 ასლი 
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 N7 ,,აფხაზეთის მთავრობაში ,,ზემო 

აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების, 

ზემო აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების, სტრუქტურისა და საშტატო 

განრიგის განსაზღვრის შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 18 

სექტემბრის N35 დადგენილებაში 

ცვლილებისა და დამატების შეტანის 

შესახებ. 

 

03.06.2008 32-35 ასლი 

 N8 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის N11 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

29.07.2008 36-47  

 N9 ,,რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულებისა და საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2008 წლის 29 აპრილის N5 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

30.07.2008 48-51  

68 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებების 

ხელმძღვანელების ბრძანებები: 

 

22.02.2008 

07.03.2008 

13  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N66/ძ  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს 

ტერიტორიალური ორგანოს  ,,ბავშვთა 

ჰარმონიული განვითარების ცენტრის“ 

წესდებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ.  

 

22.02.2008 1-5  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N79/ძ  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს სპორტის 

სამმართველოს დებულებაში ცვლილებისა 

და დამატებების შეტანის შესახებ. 

07.03.2008 6-9  
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 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N80/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს 

ახალგაზრდობის საქმეთა სამმართველოს 

დებულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ.   

 

 

 

07.03.2008 10-13  

 2009 წელი 

კანცელარია 

 

   

69 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

კანონები: 

 

07.12.2009 

29.12.2009 

60  

 ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა  და საქმიანობის 

წესის შესახებ“ აფხაზეთის კანონში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

07.12.2009 1-4  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კანონი ,, აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კუთვნილი შემოსულობების 

ბიუჯეტებს შორის განაწილების შესახებ. 

 

 

07.12.2009 5-19  

 აფხაზეთის კანონი ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2009 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ 

აფხაზეთის კანონში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის  თაობაზე.  

 

 

29.12.2009 20-60  

70 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

მთავრობის დადგენილებები: 

 

22.01.2009 

18.12.2009 

165  

 N1 გიორგი შარვაშიძის სახელობის 

პრემიის დაწესების შესახებ. 

 

 

22.01.2009 1-8  
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 N2 ,,განსაკუთრებულ დავალებათა 

საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის 

თანამდებობის შემოღებისა და 

განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულებისა და სტრუქტურის 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2007 წლის 25 დეკემბრის N38 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე. 

 

 

24.02.2009 9-11  

 N3 აფხაზეთიდან დევნილ სოციალურად 

დაუცველ კატეგორიებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების კომისიის 

მუშაობის წესის დამტკიცების  შესახებ. 

 

 

04.03.2009 12-20  

 N4 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 

1 თებერვლის N10 დადგენილებით 

დამტკიცებულ აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

დროებით დებულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის თაობაზე. 

 

 

12.03.2009 21-27  

 N5 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის- აფხაზეთის სახელმწიფო 

უზრუნველყოფის სააგენტოს 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ. 

 

 

24.03.2009 28-32 ასლი 

 N6 ,,რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულებისა და საშტატო  ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2008 წლის 29 აპრილის N5 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

 

01.04.2009 33-35 ასლი 

 N7 ,,აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-ადმინისტრაციულ -

სამეურნეო სამმართველოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2005 წლის 15 თებერვლის N10 

დადგენილებით დამტკიცებულ 

დებულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის თაობაზე. 

 

 

24.04.2009 36-43 ასლი 
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 N8 ,,გიორგი შარვაშიძის სახელობის 

პრემიის დაწესების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2009 წლის 22 იანვრის N1 

დადგენილებით დამტკიცებულ ,,გიორგი 

შარვაშიძის სახელობის პრემიის გაცემის 

წესისა და პირობების შესახებ“ 

დებულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

28.05.2009 44-46  

 N9 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N16 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

 

20.07.2009 47-49  

 N10 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2007 წლის 30 მარტის N23 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ“ 

 

 

20.07.2009 50-53  

 N11 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის N11 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

 

20.07.2009 54-57  

 N12 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

 

24.07.2009 58-60  

 N13 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N18 დადგენილებაში 

ცვლილებების შტანის თაობაზე. 

 

 

17.08.2009 61-64  

 N14 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

02.09.2009 65-85  



52 
 

 

1 2 3 4 5 

 N15 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება-სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

14.09.2009 86-96  

 N16 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N16 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2009 წლის 20 ივლისის N9 დადგენილების 

ძალადაკარგულად  გამოცხადების 

თაობაზე. 

 

14.09.2009 97-99  

 N17 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს 

ტერიტორიალური ორგანოს-

სკოლისგარეშე კულტურულ-

საგანმანათლებლო დაწესებულება 

,,ბავშვთა ჰარმონიული განვითარების 

ცენტრის“ ლიკვიდაციის შესახებ.  

 

14.09.2009 100-103  

 N18 ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონში აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2007 წლის 9 თებერვლის 

N4 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე. 

 

25.09.2009 104-108  

 N19 ,,იმერეთის რეგიონში აფხაზეთის 

მთავრობის წარმომადგენლობის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 16 

თებერვლის N5 დადგენილებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ. 

 

25.09.2009 109-112  

 N20 ,,რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულებისა და საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2008 წლის 29 აპრილის N5 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის თაობაზე. 

 

 

25.09.2009 113-118 ასლი 
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 N21 ,,აღმოსავლეთ საქართველოში 

აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2007 წლის 16 თებერვლის N6 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

 

25.09.2009 119-127  

 N22 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N16 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

 

12.10.2009 128-130  

 N23 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N19 დადგენილებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ. 

 

12.10.2009 131-139  

 N24 ,,აფაზეთის მთავრობაში ,,ზემო 

აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის“ თანამდებობის შემოღების, 

ზემო აფხაზეთის საკითხებში აფხაზეთის 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების, სტრუქტურისა და საშტატო 

განრიგის განსაზღვრის შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2006 წლის 18 

სექტემბრის N35 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ.  

 

 

12.10.2009 140-142  

 N25 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

12.10.2009 143-156  

 N26  აღმოსავლეთ საქართველოში 

აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2007 წლის 16 თებერვლის N6 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

19.11.2009 157-161  

 N27 რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატისათვის 

უფლებამოსილების დაკისრების თაობაზე 

 

 

18.12.2009 162-165  
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71 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული  აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებების 

ხელმძღვანელების ბრძანებები: 

 

10.02.2009 

19.10.2009 

21  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N67/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს 

ტერიტორიალური ორგანოს-

სკოლისგარეშე კულტურულ-

საგანმანათლებლო დაწესებულება 

,,ბავშვთა ჰარმონიული განვითარების 

ცენტრის“ წესდებაში ცვლილებისა და 

დამატების შეტანის შესახებ.  

 

10.02.2009 1-3  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანება 

N32§5  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებების დამტკიცების შესახებ.  

 

 

19.10.2009 4-21  

72 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

მთავრობის დადგენილებები: 

 

05.02.2010 

22.07.2010 

145  

 N1 ,,აფხაზეთის მთავრობაში 

რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის თანამდებობის 

შემოღების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2008 წლის 4 აპრილის N3 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

 

05.02.2010 1-3  

 N2 ,,რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 

დებულებისა და საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2008 წლის 29 აპრილის N5 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებებისა შეტანის თაობაზე. 

 

 

05.02.2010 4-7  
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 N3 ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 

აფხაზეთის  მთავრობის 

წარმომადგენლობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2007 წლის 9 თებერვლის N4 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის თაობაზე. 

 

05.02.2010 8-12  

 N4 ,,აღმოსავლეთ საქართველოში 

აფხაზეთის მთავრობის 

წარმომადგენლობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2007 წლის 16 თებერვლის N6 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის თაობაზე. 

 

05.02.2010 13-16  

 N5 ,,იმერეთის რეგიონში აფხაზეთის 

მთავრობის წარმომადგენლობის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 16 

თებერვლის N5 დადგენილებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ. 

 

05.02.2010 17-20  

 N6  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

05.02.2010 21-40  

 N7 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“  აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის N11 

დადგენილებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის შესახებ. 

 

 

18.02.2010 41-51  

 N8  ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N18 დადგენილებას 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

თაობაზე.  

 

 

18.02.2010 52-59  

 N9  ,,აფხაზეთის მთავრობის სარეზერვო 

ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 

7 აგვისტოს N30 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების 

თაობაზე. 

 

18.02.2010 60-63  
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 N10 სამსახურეობრივი ავტომანქანის 

გამოყენების წესის შესახებ. 

 

18.02.2010 64-70  

 N11 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით 

გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს 

შორის თანხების გადანაწილების წესის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

18.03.2010 71-79  

 N12 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N18 დადგენილებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

თაობაზე. 

 

18.03.2010 80-83  

 N13 აფხაზეთიდან დევნილ, სოციალურად 

დაუცველ კატეგორიებზე ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გამცემი 

კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

23.03.2010 84-92 ასლი 

 N14 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

14.04.2010 93-109  

 N15 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

14.04.2010 110-113  

 N16 საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის-აფხაზეთის მოზარდ-

ახალგაზრდობის შემოქმედებითი 

ცენტრის შექმნის შესახებ. 

 

18.05.2010 114-117  

 N17 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

07.07.2010 118-130  

 N18 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2010 წლის 14 

აპრილის N14 დადგენილებაში 

ცვლილებების და დამატებების შესახებ. 

 

22.07.2010 131-134  
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 N19 ,,აფხაზეთის ავტონომიური  

რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის მთავრობის 2007 წლის 28 

მარტის N18 დადგენილებაში დამატებების 

შეტანის თაობაზე. 

 

22.07.2010 135-138  

 N20 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის 

მთავრობის 2010 5 თებერვლის N6 

დადგენილებაში დამატების შეტანის 

შესახებ. 

 

22.07.2010 139-141  

 N22 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის მთავრობის 

2005 წლის 22 თებერვლის N11 

დადგენილებაში დამატებების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

22.07.2010 142-145  

73 

 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის მიერ 

რეგისტრირებული აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

აღმასრულებელი 

დაწესებულებების 

ხელმძღვანელების  ბრძანებები:  

 

12.03.2010 

03.06.2010 

39  

 რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის ბრძანება 

N6 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა მუდმივი 

საცხოვრებელი  ადგილისა და/ან 

ფოტოიდენტურობის  დამდგენი კომისიის 

მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

12.03.2010 1-8  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N 67/ძ ,,საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის- კინოცენტრ 

,,აფხაზეთის“ დებულების დამტკიცების 

შესახებ.“ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის მინისტრის 2005 წლის 2 

სექტემბრის N95 ბრძანებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ. 

 

07.04.2010 9-12  
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 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N96/ძ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლებისა და 

კულტურის სამინისტროს სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

20.05.2010 13-21  

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლებისა და კულტურის მინისტრის 

ბრძანება N104/ძ საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის- აფხაზეთის მოზარდ-

ახალგაზრდობის შემოქმედებითი 

ცენტრის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

27.05.2010 22-28  

 აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის 

მთავრობის წარმომადგენლობის 

ხელმძღვანელის ბრძანება N91 

,,აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის 

მთავრობის წარმომადგენლობის 

სოციალური პროგრამების მართვის 

სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

02.06.2010 29-32  

 რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის აპარატის ბრძანება 

N8 ,,აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირებზე-დევნილებზე 

ცნობის მომზადებისა და გაცემის ერთიანი 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“. 

 

 

03.06.2010 33-39  
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P.S 1994-2004 წლების მუდმივად  

 შესანახი დოკუმენტების  ჩამონათვალი  

 

 

 

1 2 3 4 5 

  

                          1994 წელი 

                         კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

29.08.1994 

20.07.1995 

6  

 N27 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროსთან ეროვნების აღმდგენი 

კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

29.08.1994 1 რუსულ ენაზე 

 N27§4 სამინისტროს აპარატის  

თანამშრომლების აფხაზეთის ქალაქებსა 

და რაიონებზე მიმაგრების შესახებ 

სამოქალაქო აქტების ჩანაწერების 

შესასრულებლად. 

 

29.08.1994 2 რუსულ ენაზე 

 N38§4  აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ მოქალაქეთა 

სარჩელების განხილვის იურიდიული 

მნიშვნელობის  მქონე ფაქტის დადგენის 

თაობაზე მოსამართლეებზე დავალების 

შესახებ. 

 

30.11.1994 3  

 N43§1 მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო   

კოლეგიის ფუნქციონირების შესახებ. 

 

30.12.1994 4  

 N17§1 აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ მოქალაქეთა 

სარჩელების განხილვის იურიდიული 

მნიშვნელობის მქონე ფაქტის დადგენის 

თაობაზე დაევალოს ქ.სოხუმის 

სასამართლოს თავმჯდომარეს  ჯემალ 

გვაგვალიას. 

 

17.04.1995 5  

 N18§1 ავთანდილ სეითის ძე ოსაძის ქ. 

ტყვარჩელის  სასამართლოს 

აღმასრულებლის თანამდებობაზე 

დანიშვნის შესახებ. 

 

18.04.1995 5  

 N36  დაბადების მოწმობების გაცემის 

შეწყვეტის შესახებ. 

 

 

20.07.1995 6  
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1 2 3 4 5 

 1996 წელი 

კანცელარია 

 

   

2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

09.01.1996 

27.12.1996 

9  

 N04§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

საატესტაციო კომისიის ფუნქციონირების 

განახლების შესახებ. 

 

09.01.1996 1  

 N06 აფხაზეთის მმაჩის განყოფილებების 

მიერ  ყველა დროებითი სახის სააქტო 

ჩანაწერების აღდგენის და გაცემის 

შეწყვეტის შესახებ. 

 

26.01.1996 2  

 N18 აფხაზეთის მმაჩის ორგანოების მიერ  

დარეგისტრირებულ სააქტო ჩანაწერებში 

გამოვლენილი დარღვევების შესახებ. 

 

12.03.1996 3-4  

 N32 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

კოლეგიის შემადგენლობაში ნ. წულაძის 

შეყვანის შესახებ. 

 

03.05.1996 5  

 N35 ქ. სოხუმის მესამე სახელმწიფო 

სანოტარო კანტორის 

სამენოვანი(ქართული, აფხაზური, 

რუსული) ღერბიანი ბეჭდის 

განადგურების შესახებ. 

 

28.05.1996 6-7  

 N67§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქალაქებისა და რაიონების 

სასამართლოების კოდების აღდგენის 

შესახებ. 

 

23.10.1996 8  

 N95§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროსთან უწყვეტი მუშაობის 

სტაჟის დამდგენი კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

27.12.1996 9  

 

 

          

             კადრების განყოფილება 

   

 

3 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

პრეზიდიუმის დადგენილება:  

 

 

04.07.1996 
 

1 
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1 2 3 4 5 

 1. განთავისუფლდეს ოთარ ბენიძე 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის მინისტრის მოვალეობისაგან 

მისი საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს წევრად დანიშვნის გამო. 
 

   

 2.დაინიშნოს ზურაბ თოდუა აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

მინისტრის მოადგილე აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად. 

   

 

 

 

 

  

1997 წელი 

კანცელარია 

 

   

4 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

მინისტრის ბრძანებები ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ: 

28.02.1997 

12.11.1997 

5  

 N12§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რაიონების და ქალაქების 

მმაჩის ორგანოების მუშაობის შემოწმების 

მიზნით შექმნილი კომისიის 

შემადგენლობა.   

28.02.1997 1  

 N41§1 ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო 

გამოცდების ჩატარების შესახებ. 

29.07.1997 2  

 N66§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

საატესტაციო კომისიის შემადგენლობა. 

20.10.1997 3  

 N67§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 

მოვალეობის ყოფილი შემსრულებლის ბ-ნ 

ზ. თოდუას პირად სეიფში მოთავსებული 

დოკუმენტების შემადგენლობაში. 

23.10.1997 4  

 N69§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მოსამართლეთა მიერ 

სასამართლოს მოსაკრებლებლების 

დადგენის მიზნით შექმნილი კომისიის 

შემადგენლობა. 

12.11.1997 5  

 

 

 

 

 

1998 წელი 

კანცელარია 

 

   

5 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

 

04.01.1998 

29.12.1998 

13  
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1 2 3 4 5 

 N1§2 შტატების შემცირების შესახებ. 

 

 

04.01.1998 1  

 N10§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

ტექნიკური მუშაკების გაფრთხილების 

მოსალოდნელი განთავისუფლების 

შესახებ. 

 

04.02.1998 2  

 N17§3 ე. ლაგვილავას გაფრთხილება 

მოსალოდნელი განთავისუფლების 

შესახებ. 

 

02.03.1998 3  

 N23§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 3 

საშტატო ერთეულის შემცირების შესახებ. 

 

24.03.1998 4  

 N24§1 ქ. სოხუმის  მოქალაქეთა 

მდგომარეობის რეგისტრაციის  

განყოფილების გამგე ჟ. ჯორჯიკიას 

მიმართ მანანა და მაია ჯიქიების საჩივრის 

შემოწმების მიზნით შექმნილი კომისიის 

შემადგენლობა. 

 

27.03.1998 5  

 N25§1 ნოტარიუს ვ. მელაძის მიმართ კახი 

კასრაძის საჩივრის შემოწმების მიზნით 

შექმნილი კომისიის შემადგენლობა. 

 

16.04.1998 6  

 N25§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

განყოფილებების დებულებების 

დამტკიცება. 

 

16.04.1998 7  

 N36§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

რეგისტრაციის განყოფილების რეესტრში 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

18.06.1998 8  

 N52§7 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროსთან  ფონდების 

სარეგისტრაციო კოლეგიის შექმნის 

შესახებ. 

 

14.08.1998 9  

 N54§3  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროსთან ფონდების 

სარეგისტრაციო კოლეგიის შექმნის 

შესახებ. 

 

§4 ფონდების სარეგისტრაციო კოლეგიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

18.08.1998 10-11  
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1 2 3 4 5 

 N84§2  გაზეთ ,,გაგრა-კარიბჭე“-ს 

გაუქმების შესახებ. 

 

 

29.12.1998 12  

 N84§3  გაზეთ ,,ოჩამჩირის მოამბე“-ს 

გაუქმების შესახებ. 

 

 

29.12.1998 13  

 1999 წელი 

კანცელარია 

 

   

6 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

18.01.1999 

01.12.1999 

26  

 N04§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

1994 წლიდან 1997 წლის 25 ნოემბრამდე 

რეგისტრირებული(არასამეწარმეო) 

საქველმოქმედო ორგანიზაციების 

გაუქმების შესახებ. 

 

18.01.1999 1-6  

 N05 მინისტრის მოადგილეების 

უფლებამოსილების ურთიერთგამიჯვნის 

შესახებ. 

 

22.01.1999 7-9  

 N06 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსთა პალატის 

ნოტარიუსების 1998 წლის  მუშაობის 

შემოწმების მიზნით შექმნილი კომისიის 

შემადგენლობა. 

 

 

29.01.1999 10  

 N07 1999 წლის 29 იანვრის N06 ბრძანებაში  

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

08.02.1999 11  

 N23 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსთა პალატის 

ნოტარიუსებზე დისციპლინარული 

სასჯელის დაკისრების შესახებ. 

 

 

17.05.1999 12-14  

 N25§7 აფხაზეთის იუსტიციის 

სამინისტროს სტრუქტურული 

ქვედანაყოფების სახელწოდების შეცვლის 

შესახებ. 

 

 

01.06.1999 15  

 N26 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სააღსრულებო სამსახურის 

შექმნისა და სამსახურის უფროსის 

დანიშვნის შესახებ. 

 

02.06.1999 16  



64 
 

 

1 2 3 4 5 

 N26§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რეგიონალური 

სააღსრულებო ბიუროს შექმნის შესახებ. 

 §2 დ. ლაშხიას აფხაზეთის  ა/რ 

რეგიონალური სააღსრულებო ბიუროს 

უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად. 

 

02.06.1999 17  

 N28§1 აფხაზეთის მმრ განყოფილებების 

1998წ. და 1999 წლის 1 ნახევრის მუშაობის 

შემოწმების მიზნით შექმნილი კომისიის 

შემადგენლობა. 

 

09.06.1999 18  

 N29§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სააღსრულებო სამსახურის 

დროებითი დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

16.06.1999 19  

 N31 22 იანვრის N05 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

 

25.06.1999 20-21  

 N35§1 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს სააღსრულებო სამსახურის 

ტერიტორიალური ორგანოს: აფხაზეთის 

რეგიონალური სააღსრულებო ბიუროს 

დებულება. 

 

07.07.1999 22  

 N36§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო სამსახურის დროებით 

დებულებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

12.07.1999 23  

 N64§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო სამსახურის 

ტერიტორიალური ორგანოს 

რეგიონალური სააღსრულებო ბიუროს 

აღმასრულებლების და ბუღალტრის 

თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის 

გამოცხადების შესახებ. 

 

 

22.10.1999 24  

 N65§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო  სამსახურის 

თანამდებობების დასაკავებლად 

გამოცხადებულ კონკურსთან 

დაკავშირებით საკონკურსო კომისიის 

შემადგენლობის შესახებ. 

 

05.11.1999 25  

 N65§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სააღსრულებო სამსახურის 

დროებით დებულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 

01.12.1999 26  
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ბუღალტერია 

 

   

7 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს სააღსრულებო 

სამსახურის 1999 წლის 

ბალანსი(წლიური) 

 

 

1999 10  

 2000 წელი 

კანცელარია 

   

8 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის  

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

31.01.2000 

01.11.2000 

10 
 

 

 

 

 N5§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსთა პალატის 

დებულება 

 

31.01.2000 1  

 N6§1  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

საატესტაციო  კომისიის შემადგენლობის 

შესახებ. 

 

02.02.2000 2  

 N10 ნოტარიუსთა სამსახურეობრივი 

მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ.  

 

 

01.06.2000 3  

 N18§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროში 

1998-1999 წლებში რეგისტრირებულ 

ფონდების საქმიანობის კანონიერების 

შემოწმების მიზნით შექმნილი კომისიის 

შემადგენლობა. 

 

29.06.2000 4  

 N30 ,,სოციალური დაცვის ფონდის“ 

მიზნებში და ამოცანებში ცვლილებების 

შეტანისა და მისი ახალი რედაქციით 

ჩამოყალიბების შესახებ. 

 

 

07.08.2000 5  

 N41§1 საშტატო განრიგის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

18.09.2000 6-8  

 N48§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსთა პალატის 

ნოტარიუსების, საქმიანობის 

შემოწმების(1999-2000წ.წ.) კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

01.11.2000 9-10  
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 ბუღალტერია 
 

   

9 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს სააღსრულებო 

სამსახურის 2000 წლის 

კვარტალური ანგარიში(III 

კვარტალური) 

 
 

06.10.2000 11  

 2001 წელი 

კანცელარია 

 

   

10 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

18.01.2001 

12.11.2001 

21  

 N3§1 სალიკვიდაციო კომისიის შექმნის 

შესახებ.  

 

18.01.2001 1-2  

 N04§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო სამსახურის გაუქმების 

შესახებ. 

 

22.01.2001 3  

 N08§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო დეპარტამენტის ვაკანტურ 

თანამდებობაზე დასანიშნი 

კანდიდატურების შესარჩევად კომისიის  

შექმნის შესახებ. 

 

08.02.2001 4  

 N09§  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

საააღსრულებო დეპარტამენტის 

რეგიონალური სააღსრულებო ბიუროს 

ვაკანტურ თანამდებობების დასაკავებლად  

გამოცდის ჩატარების შესახებ. 

 

09.02.2001 5  

 N10§6 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო დეპარტამენტის დებულება 

და საშტატო განრიგი 

 

 

20.02.2001 6-11  

 N10§7 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო პოლიციის სამმართველოს 

დებულება და საშტატო განრიგი 

 

 

 

20.02.2001 12-19  
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 N47§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

აღსრულების განყოფილების უფროსის 

საშტატო ერთეულის პროგრამისტის 

საშტატო ერთეულად გადაკეთების 

შესახებ. 

 

 

03.09.2001 20  

 N63 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსების მიერ 

სანოტარო მოქმედებათა შესრულების 

შემოწმების მიზნით შექმნილი კომისიის 

შემადგენლობა. 

 

12.11.2001 21  

 

 

  

ბუღალტერია 

 

   

11 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს სააღსრულებო 

სამსახურის 2001 წლის 

კვარტალური ბალანსი 

(Iკვარტალი) 
 

04.2001 10  

 2002 წელი 

კანცელარია 

 

   

    12 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

23.08.2002 

26.12.2002 

94  

 

 

N26  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრისა და 

პირველი მოადგილეს შორის 

უფლებამოსილების გამიჯვნის თაობაზე. 

 

23.08.2002 1-2  

 N31§4  ქორწინების რეგისტრაციის ვადის 

შემცირების თაობაზე. 

 

30.08.2002 3  

 N36§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროსთან ფონდების 

სარეგისტრაციო კოლეგიის შექმნის 

შესახებ. 

 

19.09.2002 4  

 N39§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სისტემისა და მისი სტრუქტურული 

ერთეულების საჯარო მოხელეთა 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 

დებულების დამტკიცების თაობაზე. 

 

24.09.2002 5-15  
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 N39§2  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

ცენტრალური აპარატის საჯარო 

მოხელეთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

24.09.2002 16-19  

 N39§3  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სისტემისა და მისი სტრუქტურული 

ერთეულების საჯარო მოხელეთა 

ტესტური  გამოცდის ჩატარების წესის 

თაობაზე. 

 

 

24.09.2002 20-24  

 N39§4 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროში 

აპარატის მოხელეთა ატესტაციის 

ჩატარების შესახებ. 

 

 

24.09.2002 25-26  

 N40§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 

სათათბირო ორგანოს-აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს საბჭოს შექმნის შესახებ. 

 

 

26.09.2002 27-31  

 N42§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო დეპარტამენტის 

დებულებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ.    

 

 

01.10.2002 32  

 N42§6 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ცენტრალური აპარატის 

კანცელარიის ბეჭდის დამზადების 

თაობაზე. 

 

01.10.2002 33  

 N43§1  სასამართლოს აღმასრულებლისა 

და სააღსრულებო პოლიციელების 

სპეციალური ჯგუფის შექმნის  შესახებ. 

 

02.10.2002 34  

 N44  ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის“ 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

04.10.2002 35-41  

 N47 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 

N40§1 ბრძანებაში დამატების შეტანის 

თაობაზე. 

 

 

08.10.2002 42  
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 N49  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო დეპარტამენტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

08.10.2002 43-49  

 N50  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სამართლებრივი აქტების 

სისტემატიზაციისა და კოდიფიკაციის 

განყოფილების ნორმატიული აქტების 

სახელმწიფო რეესტრის ბეჭედი და შტამპი. 

 

 

09.10.2002 50  

 N53§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსთა პალატის 

წესდების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

23.10.2002 51-61  

 N54§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის, 

პირველი მოადგილის და მოადგილის 

უფლებამოსილებების გამიჯვნის თაობაზე. 

 

 

24.10.2002 62-63  

 N55§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სააღსრულებო დეპარტამენტის შტამპი. 

 

 

25.10.2002 64  

 N55§3  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

თანამშრომლების სახელფასო 

ცვლილებების შესახებ. 

 

 

25.10.2002 65  

 N56§1  პირველადი სპეციალური 

წოდებების მიმნიჭებელი კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

29.10.2002 66  

 N56§3  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროში 

დანიშნული აპარატის მოხელეთა 

ატესტაციის გადადების შესახებ. 

 

 

29.10.2002 67  

 N59§1  საკონკურსო-საატესტაციო 

კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

05.11.2009 68-69  

 N59§2  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

აპარატის თანამშრომელთა 

ტესტირებასთან დაკავშირებით 

საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

05.11.2009 70  
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 N60§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

რეგიონალური სააღსრულებო ბიუროს   

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

12.11.2009 71-75  

 N60§2  საქართველოს მოქალაქის ირმა  

ზურაბის ასულ კვაშილავას გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

 

12.11.2002 76  

 N61§1  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სტრუქტურულ რეორგანიზაციასთან 

დაკავშირებით. 

 

 

14.11.2002 77  

 N63§1 საქართველოს მოქალაქის სამუელ 

ანდრეის ძე მინასიანის გვარის შეცვლის 

შესახებ. 

 

 

26.11.2002 78  

 N63§3  აფხაზეთის ავტონომიური 

რეპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 

N40§1 ბრძანებაში დამატების თაობაზე. 

 

 

26.11.2002 79  

 N65§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

დებულების მოთხოვნათა დაკავშირებით 

ქ. სოხუმის სარ განყოფილების მიერ 

რესპუბლიკურ არქივში გადაცემულ 

სააქტო ჩანაწერების შემოწმებასთან 

დაკავშირებით შექმნილი კომისიის 

შემადგენლობა. 

 

 

29.11.2002 80  

 N65§2  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

მინისტრის აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

29.11.2002 81-84  

 N66§1  საქართველოს მოქალაქის ნუგზარ 

ჭანტურიას გვარის შეცვლის შესახებ.   

 

 

09.12.2002 85  

 N67§1 საქართველოს მოქალაქის შაქრო 

ქობალიას სახელის და გვარის შეცვლის 

შესახებ. 

 

 

16.12.2002 86  

 N68§1 საქართველოს მოქალაქის ზვიად 

კიკორიას  გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

18.12.2002 87  
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 N69§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სამართლებრივი ინფორმატიზაციის 

განყოფილების შექმნის შესახებ. 

 

20.12.2002 88  

 N69§2  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სამართლებრივი ინფორმატიზაციის 

განყოფილების დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

20.12.2002 89-92  

 N70§1 საქართველოს მოქალაქის მამუკა 

ქობალიას მამის სახელის და გვარის 

შეცვლის შესახებ.   

 

26.12.2002 93  

 N72§2  საქართველოს მოქალაქის ნელი 

ქობალიას გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

26.12.2002 94  

 

 

         

          კადრების განყოფილება 

 

   

13 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

სესიის დადგენილება:  

პაატა დავითაიას აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის მინისტრად დანიშვნის 

შესახებ.   

 

15.08.2002 1  

14 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს სააღსრულებო 

სამსახურის არასაპატიმრო 

სასჯელთა აღსრულებისა და 

პრობაციის სარეგისტრაციო 

ჟურნალი. 

03.12.2002 

14.01.2005 

174  

 

 

 

 

 

2003  წელი 

კანცელარია 

   

     

15 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

09.01.2003 

04.12.2003 

76  

 N2 საქართველოს მოქალაქის ნათელა 

კოპალიანის გვარის შეცვლი შესახებ. 

 

09.01.2003 1  
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 N3§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსების 2002 წლის 

სანოტარო საქმიანობის შემმოწმებელი 

კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

20.01.2003 2  

 N5§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსთა 

სამსახურეობრივ საქმიანობაზე 

ზედამხედველობის პროცესში 

გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამო  

შექმნილი სადისციპლინო კომისიის 

შემადგენლობა. 

 

07.02.2003 3  

 N7§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სტრუქტურული ერთეულების-

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 

განყოფილებების საჯარო მოხელეთა 

ატესტაციის ჩატარების შესახებ. 

 

27.02.2003 4  

 N7§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

სტრუქტურული ერთეულების-

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 

განყოფილებების საჯარო  მოხელეთა 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 

დამტკიცების შესახებ. 

 

27.02.2003 5-7  

 N9§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

დებულების შესაბამისად სამუშაო დროის 

განსაზღვრის შესახებ. 

 

10.03.2003 8  

 N11§1 საქართველოს მოქალაქის ნიკო 

შელეგიას  გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

18.03.2003 9  

 N14§1 საქართველოს მოქალაქის 

თეიმურაზ ბენიძის  გვარის შეცვლის 

შესახებ. 

 

 

24.03.2003 10  

 N15§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 2002 

წლის 26 სექტემბრის N40§1 ბრძანებაში 

ცვლილებების და დამატებების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

25.03.2003 11-12  

 N16§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

მიერ რეგისტრირებულ ფონდთა 

საქმიანობის შემმოწმებელი კომისიის 

შემადგენლობა. 

 

 

26.03.2003 13  
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 N17§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის  მინისტრის 

2002 წლის 5 ნოემბრის N59 §1ბრძანებაში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 

შესახებ. 

 

 

27.03.2003 14  

 N18§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 2002 

წლის 2 ოქტომბრის N43§1 ბრძანებაში 

დამატების შეტანის შესახებ. 

 

 

01.04.2003 15  

 N18§4 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამინისტროს 

სტრუქტურული რეორგანიზაციასთან 

დაკავშირებით. 

 

 

01.04.2003 16  

 N21§1 საქართველოს მოქალაქის ცეზარ 

ქობალიას სახელის შეცვლის შესახებ. 

 

 

08.04.2003 17  

 N22§1 საქართველოს მოქალაქის შორენა 

კვაშილავას გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

10.04.2003 18  

 N26§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

კანცელარიის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

30.04.2003 19-22  

 N26§2 პირველადი სპეციალური 

წოდებების მიმნიჭებელი კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

30.04.2003 23  

 N28§1 საქართველოს მოქალაქის ივანე 

ახობაძეს  გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

13.05.2003 24  

 N28§2  საქართველოს მოქალაქის ჟორა 

დეკანოიძის   გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

13.05.2003 25  

 N29§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 2003 

წლის 20 იანვრის N3§1 ბრძანებაში 

ცვლილებების  შეტანის შესახებ. 

 

 

14.05.2003 26  

 N32§1 საქართველოს მოქალაქის ანჟელა 

არონიას  სახელის შეცვლის შესახებ. 

 

 

 

29.05.2003 27  
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 N33§2 საქართველოს მოქალაქის მაია 

კაჭარავას  გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

06.06.2003 28  

 N37§7 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ნოტარიუსთა 

სამსახურეობრივი საქმიანობაზე 

ზედამხედველობის პროცესში 

გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესწავლის 

მიზნით   სადისციპლინო  კომისიის 

შექმნის შესახებ. 

 

 

23.03.2003 29  

 N38§1 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს თანამშრომლების 

დაკავებული თანამდებობიდან 

გათავისუფლებასთან დაკავშირებით 

საქმისწარმოების გადაცემის მიზნით 

შექმნილი კომისიის შემადგენლობა. 

 

 

24.06.2003 30  

 N38§3 აფხაზეთის ა/რ ნოტარიუსთა 

პალატის ნოტარიუსების შემმოწმებელი 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

24.06.2003 31  

 N42§1 სამსახურეობრივი ავტომანქანის 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის მინისტრის პირველ 

მოადგილეზე ტ. ალუტინაზე გადაცემის 

შესახებ. 

 

 

10.07.2003 32-34  

 N44§2  სარეგისტრაციო კომისიის წევრთა 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. 

 

 

14.07.2003 35  

 N44§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 2003 

26 მარტის ბრძანებაში დამატების შეტანის 

თაობაზე. 

 

 

14.07.2003 36  

 N45§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამინისტროს 

სტრუქტურული რეორგანიზაციასთან 

დაკავშირებით. 

 

 

25.07.2003 37  

 N46§1 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების 

თაობაზე“ აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

მინისტრის 2003 წლის N1§4 ბრძანებაში 

დამატების შტანის შესახებ. 

 

28.07.2003 38  
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 N46§2 ,,აფახაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

ტერიტორიული ორგანოს- არასაპატიმრო 

სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ბიუროს საშტატო ერთეულის 

დამტკიცების თაობაზე. 

 

 

28.07.2003 39  

 N52§1 საქართველოს მოქალაქის ნეოლინა 

ნადარეიშვილის გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

07.08.2003 40  

 N52§2  საქართველოს მოქალაქის 

ვლადლენ ნადარეიშვილის გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

 

07.08.2003 41  

 N52§4  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამინისტროს 

სტრუქტურული რეორგანიზაციასთან 

დაკავშირებით. 

 

07.08.2003 42  

 N54§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 2002 

წლის 26 სექტემბრის N40 §1 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ.   

 

 

12.08.2003 43-44  

 N54§4 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

მინისტრის, პირველ მოადგილის და 

მოადგილის უფლებამოსილებების 

გამიჯვნის თაობაზე. 

 

12.08.2003 45-46  

 N55§1 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს მოსამსახურეთათვის 

პირველადი სპეციალური წოდებების 

მინიჭების საკითხთა კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

 

13.08.2003 47  

 N58§1 საქართველო მოქალაქის ვერა 

ჩხაპელიას გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

18.08.2003 48  

 N60§2  აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 2002 

წლის 26 სექტემბრის N40 §1 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

 

21.08.2003 49-50  

 N61§2  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს მომსახურეთათვის 

პირველადი სპეციალური წოდებების 

მინიჭების საკითხთა კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

 

22.08.2003 51  
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 N63§3 სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 

განყოფილებების საქმიანობის 

შემმოწმებელი კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

 

26.08.2003 52  

 N65§2 საქართველოს მოქალაქის ნათელა 

ხარებავას გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

01.09.2003 53  

 N71§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 2002 

წლის 26 სექტემბრის N40§1 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

 

 

10.09.2003 54-55  

 N71§2  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს მოსამსახურეთათვის 

პირველადი სპეციალური წოდებების 

მინიჭების საკითხთა კომისიის შექმნის 

შესახებ. 

 

10.09.2003 56  

 N71§3  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

მინისტრის, პირველი მოადგილის და  

მოადგილის უფლებამოსილებების 

გამიჯვნის თაობაზე. 

 

 

10.09.2003 57-58  

 N71§4 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

მინისტრის 2003 წლის 26 აგვისტოს N63§3 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

10.09.2003 59  

 N72§1  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს მიერ რეგისტრირებულ 

ფონდთა საქმიანობის შემმოწმებელი 

კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

11.09.2003 60  

 N72§2  აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს სარეგისტრაციო კომისიის 

წევრთა შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

11.09.2003 61  

 N73§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის 2003 

წლის 1 აპრილის ბრძანებაში N18§1 

ცვლილებების შეტანის შესახებ.  

 

 

12.09.2003 62  

 N76§1 საქართველოს მოქალაქის თალიკო 

ყურაშვილის სახელის შეცვლის შესახებ. 

 

 

23.09.2003 63  

 N76§2 საქართველოს მოქალაქის გურგენ 

ზურაბიანის  სახელის შეცვლის შესახებ. 

 

 

23.09.2003 64  
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 N77§1 სანოტარო მოქმედებათა 

რეესტრების გამოთხოვის შესახებ. 

 

 

29.09,2003 65-66  

 N79§1 აფხაზეთის ა/რ ნოტარიუსთა 

პალატის ნოტარიუსების შემმოწმებელი 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

 

03.2003.2003 67  

 N80§1 საქართველოს მოქალაქის გოირგი 

ყოლბაიას გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

13.10.2003 68  

 N81§1 საქართველოს მოქალაქის ლალი 

მიროფოროვის  გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

16.10.2003 69  

 N82§2 საშტატო ერთეულის გადაკეთებისა 

შესახებ. 

 

 

17.10.2003 70  

 N84§3 საქველმოქმედო ფონდი ,,აიეტის“-ს 

რეგისტრაციის შესახებ. 

 

 

22.10.2003 71  

 N85§1 საქართველოს მოქალაქის ვერა 

ადეიშვილის სახელისა და გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

 

30.10.2003 72  

 N86§1 საქართველოს მოქალაქის თამაზ 

ჩოჩიას   გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

04.11.2003 73  

 N86§2 საქართველოს მოქალაქის ნიკოლოზ 

ყურაშვილის  გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

04.11.2003 74  

 N92§1 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამინისტროს 

სტრუქტურული რეორგანიზაციასთან 

დაკავშირებით. 

 

04.12.2003 75  

 N92§2 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამინისტროს 

სტრუქტურული რეორგანიზაციასთან 

დაკავშირებით. 

 

04.12.2003 76  
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16 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს დისციპლინარული 

კომისიის სხდომის ოქმები. 

 

17.09.2003 

04.03.2004 

24  

                      

2004 წელი 

კანცელარია 

   

 

17 

 

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ: 

 

 

 

05.01.2004 

27.10.2007 

 

46 

 

 N1§3 აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს 

საშტატო განრიგის დამტკიცების თაობაზე. 

 

 

05.01.2004 1-4  

 N02§1 ,,ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის 

მშენებლობის“ საქველმოქმედო ფონდის 

რეგისტრაციის შესახებ. 

 

 

12.01.2004 5  

 N04§1 აფხაზეთის ა/რ ნოტარიუსთა 

საქმიანობის შემამოწმებელი კომისიის 

შექმნის შესახებ.  

 

 

20.01.2004 6  

 N04§2 ცხუმ-აფხაზეთის ინვალიდთა 

ფონდი ,,იბერია“-ს ცვლილებებით 

რეგისტრაციის შესახებ. 

 

 

20.01.2004 7  

 N7§1 საქართველოს მოქალაქის დავით 

ქარდავას გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

02.02.2004 8  

 N8§2 ,,სარეგისტრაციო კომისიის წევრთა 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის მინისტრის 

2003 წლის 14 ივლისის N44§2 ბრძანებისა 

და ,,სარეგისტრაციო კომისიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის მინისტრის 

2003 წლის 31 ივლისის N47§4 ბრძანებისა 

ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე. 

 

03.02.2004 9  

 N13§1 საქართველოს მოქალაქის ვახტანგ 

ხარებავას გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

09.03.2004 10  
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 N14§2 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

მინისტრის 2003 წლის 26 აგვისტოს N63§3  

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

 

10.03.2004 11  

 N14§3 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

მინისტრის 2003 წლის 10 სექტემბრის 

N71§2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

 

10.03.2004 12  

 N15§2 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

მინისტრის 2002 წლის 26 სექტემბრის N40 

§1 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

 

15.03.2004 13  

 N16§2 ,,აფხაზეთის საკანონმდებლო 

მაცნეს“ შესახებ. 

 

 

22.03.2004 14-21  

 N19§1 საქართველოს მოქალაქის რომან 

თოდუას გვარის შეცვლის შესახებ. 

 

 

05.04.2004 22  

 N23§1 ნოტარიუსობის  კანდიდატთა 

შესარჩევი კონკურსის დანიშვნის შესახებ. 

 

 

22.04.2004 23  

 N24§1 საქველმოქმედო ფონდი 

,,კრისტალი“-ს რეგისტრაციის შესახებ. 

 

 

26.04.2004 24  

 N24§2 საქველმოქმედო ფონდი 

,,კრისტალი“-ს  ფოთის ფილიალის 

რეგისტრაციის შესახებ. 

 

26.04.2004 25  

 N24§3 საქველმოქმედო ფონდი 

,,კრისტალი“-ს  ზუგდიდის ფილიალის 

რეგისტრაციის შესახებ. 

 

26.04.2004 26  

 N28§3 ,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს საშტატო განრიგის 

დამტკიცების თაობაზე“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის მინისტრის 2004 წლის 5 

იანვრის N1§3 ბრძანებით დამტკიცებულ 

საშტატო განრიგში დამატების შეტანის 

შესახებ. 

 

03.05.2004 27  

 N31§1 საქართველოს მოქალაქის მიმოზა 

ჯიმშერის ასულ მანაგაძის გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

17.05.2004 28  

 N31§2 საქართველოს მოქალაქის ხათუნა 

ანზორის ასულ ფეტელავას გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

17.05.2004 29  
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 N32§2 ნოტარიუსობის  კანდიდატთა 

შესარჩევი კონკურსის ჩაშლილად 

გამოცხადების შესახებ. 

 

25.05.2004 30  

 N34§1 საქართველოს მოქალაქის ნანა 

ოთარის ასულ კვარაცხელიას გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

31.05.2004 31  

 N36§1 საქართველოს მოქალაქის  მაია 

ბიჭიკოს ასულ სეხნიაშვილის გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

15.06.2004 32  

 N36§2 საქართველოს მოქალაქის  ნესტან 

კუკურის ასულ ნორაკიძის გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

15.06.2004 33  

 N37§1 შტატების შესახებ. 

 

17.06.2004 34  

 N37§2 ,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

სამინისტროს საშტატო განრიგის 

დამტკიცების თაობაზე“ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

მინისტრის 2004 წლის 5 იანვრის N1§3 

ბრძანებით დამტკიცებულ საშტატო 

განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

 

17.06.2004 35  

 N40§1 საქველმოქმედო ფონდი 

,,კოლხეთი“-ს  რეგისტრაციის შესახებ. 

 

 

07.07.2004 36  

 N40§2 ბავშვთა დახმარების 

საქველმოქმედო ფონდ ,,დეტსტვოს“ 

საქართველოს ფილიალის რეგისტრაციის 

შესახებ. 

 

07.07.2004 37  

 N41§1 საქართველოს მოქალაქის ბორის 

ვლადიმერის ძე ნადარაიას გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

 

08.07.2004 38  

 N42§1 საქართველოს მოქალაქის ნანა 

რეზოს ასულ კვანტალიანის გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

 

12.07.2004 39  

 N44§1 საქართველოს მოქალაქის ზაზა 

ფილიპეს ძე გელანტიას გვარის შეცვლის 

შესახებ. 

 

 

23.07.2004 40  

 N48§1 საქართველოს მოქალაქის ელგუჯა 

ადამის ძე მამედოვის გვარის შეცვლის 

შესახებ. 

 

 

 

09.08.2004 41  
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სულ ანაწერ №1 -ში შეტანილია 2005-2013  წლების 73 (სამოცდაცამეტი) მუდმივად შესანახი საქმე,  

№№1-დან   73-ის ჩათვლით, რომელსაც დაემატა   P.S -ით გამოტანილი  1994-2004  წლების 17 

(ჩვიდმეტი) საქმე.  

 

სულ: ანაწერ  №1 -ში შეტანილია 90  (ოთხმოცდაათი) მუდმივად შესანახი საქმე. 

 

 

1 2 3 4 5 

 N51§1 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამოქალაქო აქტების 

რეგისტრაციის საკითხთა კომისიის 

დებულებისა და კომისიის  

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის მინისტრის 

2003 წლის 1 აპრილის N18§1 ბრძანების 

ძალადაკარგულად ჩათვლის შესახებ. 

 

20.08.2004 42  

 N60§1 საქართველოს მოქალაქის ზურაბი 

ვახტანგის  ძე გეგენავას გვარის შეცვლის 

შესახებ. 

 

20.09.2004 43  

 N62§1 საქართველოს მოქალაქის აზა 

არველოდის ასულ გერანტიას გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

29.09.2004 44  

 N64§1 საქართველოს მოქალაქის სუსანა 

სერაპიონის ასულ იონიდის გვარის 

შეცვლის შესახებ. 

 

22.10.2004 45  

 N65§1 საქართველოს მოქალაქის ალექსი 

ბეგის ძე ბარძიმაშვილის გვარის შეცვლის 

შესახებ. 

 

27.10.2004 46  



1 
 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

მუდმივად შესანახ საქმეთა 

 ანაწერი N1  და ასევე  

P.S. 2000; 2001; 2005; 2006; 2010; 2012; 2013 წ.წ. 

 

სა
ქმ

ი
ს 

 №
№

 

საქმეთა სათაურების 

დასახელება 

კიდური 

თარიღები 

ფურცლების 

რაოდენობა 
შენიშვნა 

1 2 3 4 5 

 2014 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის დადგენილებები:  

 №№34; 18; 34; 5; აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ და დებულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

 

 

07.08.2014 

29.10.2015 

 

15.02.2019 

23 

 

 

 

 

 

2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

13.01.2014 

12.12.2014 

 

76  

 შიგა ანაწერი 

 

   

 1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის საშტატო განრიგის დამტკიცების 

შესახებ 

 

13.01.2014 

  

1-4  

 2.აფხაზეთის ა/რ  იუსტიციის დეპარტამენტის 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ 

 

 

14.01.2014 5  

 3.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში  

საპრეტენზიო კომისიის დამტკიცების შესახებ 

 

 

14.01.2014 6  

 4.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეების 

უფლებამოსილებათა განსაზღვრის შესახებ 

15.01.2014 7-8  

 



2 
 

 

1 2 3 4 5 

 5.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2013 წლის 18 

ოქტომბრის N36 §3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

20.02.2014 9  

 6.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის 

შექმნის შესახებ 

 

25.02.2014 10-11  

 7.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მუდმივმოქმედი საექსპერტო 

შემმოწმებელი კომისიის შექმნის შესახებ 

 

25.02.2014 12-13  

 8.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის საშტატო განრიგის დამტკიცების 

შესახებ 

 

11.04.2014 14-18  

 9.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის 

შექმნის შესახებ 

 

02.06.2014 19-20  

 10.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მუდმივმოქმედი საექსპერტო 

შემმოწმებელი კომისიის შექმნის შესახებ. 

 

02.06.2014 21-22  

 11.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ 

 

18.08.2014 23-27  

 12.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 15 იანვრის N9 §1 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

19.08.2014 28  

 13.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2013 წლის 18 ოქტომბრის N36§5 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

08.09.2014 29  

 14.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2013 წლის 18 ოქტომბრის N36 §3 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

08.09.2014 30  

 15.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 14 იანვრის N8 §1 

ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის 

თაობაზე 

 

25.09.2014 31-33  

 16.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის 

კომისიის შექმნის შესახებ 

 

25.09.2014 34-35  

 



3 
 

1 2 3 4 5 

 17.აფხაზეთის ა/რ  რეგიონალური მართვის საკითხებში 

აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატის საარქივო საქმისა 

და საქმისწარმოების მდგომარეობის შემოწმების 

შესახებ 

 

18.10.2014 36  

 18.იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში  აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

წარმომადგენლობაში საარქივო საქმისა და 

საქმისწარმოების მდგომარეობის შემოწმების შესახებ 

 

20.10.2014 37-38  

 19.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 14 იანვრის N8 §1 

ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის 

თაობაზე 

 

07.11.2014 39-41  

 20.აფხაზეთის ა/რ დევნილთა  საქმეების 

დეპარტამენტში საარქივო საქმისა და საქმისწარმოების 

მდგომარეობის შემოწმების შესახებ  

 

07.11.2014 42-43  

 21.აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის 

საარქივო საქმისა და საქმისწარმოების მდგომარეობის 

შემოწმების შესახებ 

 

13.11.2014 44  

 22.აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის 

ავტონომიური მთავრობის წარმომადგენლობაში 

საარქივო საქმისა და საქმისწარმოების მდგომარეობის 

შემოწმების შესახებ. 

 

26.11.2014 45-46  

 23.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის საჯარო 

მოხელეთა ატესტაციის შესახებ 

 

08.12.2014 47-53  

 24. აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საქმეთა ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ 

 

 

12.12.2014 54-76  

3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  

თანამშრომელთა სხდომის ოქმები №№1-7; 9 

 

08.01.2014 

04.12.2014 

 

14  

4 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის პირველადი 

პროფკავშირული ორგანიზაციის 

დაფუძნების კრების ოქმი №1 

 

01.04.2014 5  

5 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2014 წლის მე-4 

კვარტლის სამუშაო გეგმა 

03.10.2014 6  

 

 

 



4 
 

1 2 3 4 5 

6 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა -დევნილთა მიმართ ეკონომიკური, 

სოციალური რეაბილიტაციისა და სხვა 

კუთხით გატარებული ღონისძიებების 

ამსახველი მასალები  

 

22.01.2015 

25.01.2016 

 

11.01.2018 

24.01.2019 

 

 

 

16   

7 ანგარიში  

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2014 წელს 

გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

31.12.2014 64 შენიშვნა:  

საქმეში ინახება 

ბროშურა 

,,აფხაზეთის ა/რ 

ნორმატიული 

აქტების ნუსხა“ 

8 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 

მოადგილის ვ. ზაქარაიას ანგარიში 2013 

წლის 30 სექტემბრიდან 2014 წლის 31 

დეკემბრის ჩათვლით გაწეული მუშაობის 

შესახებ და აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის 

დ. თუნგიას ანგარიში 2013 წლის 17 

ოქტომბრიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით გაწეული მუშაობის შესახებ 

  

14.01.2015 9  

9 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2013 წლის 

ფინანსური აუდიტის დამტკიცებული 

ანგარიში №20/129 

და ინფორმაცია რეკომენდაციების 

შესაბამისად გატარებული ღონისძიებების 

შესახებ  

 

19.12.2014 

16.01.2015 

 

29  

10 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2014 წლის 

ფინანსური აუდიტის დამტკიცებული 

ანგარიში №7/129 და ინფორმაცია 

რეკომენდაციის შესაბამისად გატარებული 

ღონისძიებების შესახებ 

 

31.03.2015 

08.04.2015 

 

30  

11 დოკუმენტები ( აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

2014 წ. 02.04.  №16 განკარგულებით 

შექმნილი საბჭოს სხდომის ოქმები №№1-2; 

მოხსენებითი ბარათები, მიმოწერა) 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

31.01.2014 

15.12.2014 

 

73  
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 კადრების განყოფილება 

 

   

12 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2014 წლის 

იანვარ-დეკემბრის მონაცემები შრომის 

შესახებ: საქსტატის კითხვარი 

(ყოველთვიური)  

 

2014 12  

 ბუღალტერია 

 

   

13 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2014 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი კვარტლების 

მიხედვით  

 

2014 2  

14 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2014 წლის 

ბალანსი (წლიური)  

 

 

16.01.2015 20  

 2015 წელი 

კანცელარია 

 

   

15 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის დადგენილებები:  

 №№17; 24; 29; 35; 36 

24.04.2015 

27.11.2015 

44  

 

 

 

 შიგა ანაწერი 

 

   

 1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტში არსებული ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და 

საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების თაობაზე 

 

24.04.2015 1-18  

 2.,, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში არსებული ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და 

საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების თაობაზე“ 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 2015 წლის 24 არილის N17 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

10.07.2015 19-25  

 3.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება-

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის 

სამმართველოს შექმნის შესახებ 

 

25.09.2015 26-30  
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 4.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება-

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის 

სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

29.10.2015 31-38  

 5. ,, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში არსებული ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და 

საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების თაობაზე“ 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 2015 წლის 24 არილის N17 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

 

27.11.2015 39-44  

16 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის განკარგულებები:  

 

18.02.2015 

14.12.2015 

15  

 შიგა ანაწერი    

 1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისა 

და აფხაზეთის მინისტრის აპარატის 2015 წლის 

სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 

18.02.2015 1-10  

 2.,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების 

დაწესებულებებისა და აფხაზეთის მინისტრის 

აპარატის 2015 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის 2015 წლის 18 თებერვლის N8 

განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების 

შეტანის თაობაზე 

 

25.09.2015 11-12  

 3.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება-

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის 

სამმართველოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების შესახებ 

 

11.11.2015 13-14  

 4.ი. კოპალიანის აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში წარდგენილ 

,,აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის  სავაჭრო-

სამრეწველო პალატის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ კანონში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“  აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტზე“ 

მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ 

 

14.12.2015 15  

17 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

05.01.2015 

14.12.2015 

117  

 

 

 



7 
 

1 2 3 4 5 

 შიგა ანაწერი    

 1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პრაქტიკულ 

გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირების 

დანიშვნის შესახებ  

 

05.01.2015 1  

 2.აფხაზეთის ა/რ  იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეების საკურატორო 

სფეროსა და სხვა უფლებამოსილებების 

განსაზღვრის შესახებ 

 

16.01.2015 2-3  

 3.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 14 იანვრის N8 §1 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

16.01.2015 4  

 4.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2013 

წლის 18 ოქტომბრის N36 §3 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

16.01.2015 5  

 5.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს მუდმივმოქმედი საექსპერტო 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ 

 

16.01.2015 6-7  

 6.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის აფხაზეთის ა/რ 

არქივის სამმართველოს მუდმივმოქმედი 

საექსპერტო-შემმოწმებელი  კომისიის შექმნის 

შესახებ 

 

16.01.2015 8-9  

 7.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა 

სამუშაოს აღწერის დამტკიცების შესახებ 

 

16.01.2015 10-71  

 8.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მუდმივმოქმედი 

საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ 

 

24.03.2015 72-73  

 9.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის  2014 წლის 14 იანვრის N8 §1 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

08.04.2015 74  
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 10.აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2014 

წლის 14 იანვრის N8 §2 ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

  

08.04.2015 75  

 11.აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ა/რ 

მთავრობის წარმომადგენლობაში საარქივო  

საქმისა და საქმისწარმოების მდგომარეობის 

შემოწმების შესახებ 

 

28.04.2015 76-77  

 12.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ 

 

27.05.2015 78-82  

 13.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2015 წლის 16 იანვრის N6 §6 

ბრძანებით დამტკიცებულ დეპარტამენტის 

საჯარო მოხელეთა სამუშაოს აღწერაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

27.05.2015 83-85  

 14.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2015 წლის 16 იანვრის N6 §5 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

09.06.2015 86  

 15.ფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2015 

წლის 16 იანვრის N6 §4 ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე  

 

09.06.2015 87  

 16.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 14 იანვრის N8 §1 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

31.07.2015 88  

 17.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2013 

წლის 18 ოქტომბრის N36 §3 ბრძანებაში 

ცვლილების  შეტანის თაობაზე 

 

31.07.2015 89  

 18.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2015 

წლის 16 იანვრის N6 §4 ბრძანებაში ცვლილების  

შეტანის თაობაზე  

 

01.09.2015 90  

 19.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის საშტატო განრიგის 

დამტკიცების შესახებ 

 

 

17.09.2015 91-94  
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 20.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 14 იანვრის N8 §2 

ბრძანებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე 

 

17.09.2015 95  

 21.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

მოხელეთა გაფრთხილების შესახებ 

 

25.09.2015 96-98  

 22.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2015 წლის 16 იანვრის N6 §1 

ბრძანებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე  

 

11.11.2015 99  

 23.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2013 წლის 18 ოქტომბრის N36 §3 

ბრძანებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე  

 

11.11.2015 100-101  

 24.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 14 იანვრის N8 §1 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

11.11.2015 102  

 25.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

შერჩევითი ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ 

 

13.11.2015 103  

 26.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

მიერ აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საქვეუწყებო დაწესებულება- აფხაზეთის ა/რ 

არქივის სამმართველოსთვის ქონების 

სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 

 

24.11.2015 104-109  

 27.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2015 წლის 16 იანვრის N6 §1 

ბრძანებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე 

 

30.11.2015 110-111  

 28.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თანამდებობის პირებისა და სხვა საჯარო 

მოსამსახურეების სხვა უფლებამოსილებების  

განსაზღვრის თაობაზე 

 

30.11.2015 112  

 29.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ 

 

14.12.2015 113-117  

18 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  

თანამშრომელთა სხდომის ოქმები №№1-9 

 

12.01.2015 

25.09.2015 

16  

19 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  2015 სამუშაო 

გეგმა  

29.12.2014 

22.01.2015 

3  
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20 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 2014 წლის 

01 სექტემბრიდან 2015 წლის 01 

სექტემბრამდე აფხაზეთის ა/რ სამთავრობო 

პროგრამის შესაბამისად გაწეული მუშაობის 

ანგარიში და ასევე ანგარიში მითითებულ 

პერიოდში მთლიანად გაწეული მუშაობის 

შესახებ (საქმეში ინახება აფხაზეთის ა/რ 

სამთავრობო პროგრამა)  

 

18.09.2015 

29.09.2015 

72  

21 ანგარიში 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 2015  წელს 

განხორციელებული საქმიანობის შესახებ  

 

08.01.2016 62  

22 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  2015 წლის 

ფინანსური აუდიტის დამტკიცებული 

ანგარიში №38/36 და ინფორმაცია 

რეკომენდაციის შესაბამისად გატარებული 

ღონისძიებების შესახებ  

 

30.06.2016 

11.07.2016 

27  

23 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  მიმოწერა 

საქართველოს სამინისტროებთან, 

აფხაზეთის ა/რ უმაღლეს საბჭოსთან, 

აფხაზეთის მთავრობასთან, ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ  ,,1 ტომი“ 

 

22.01.2015 

28.04.2015 

136  

24 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  მიმოწერა 

საქართველოს პარლამენტთან, აფხაზეთის 

ა/რ უმაღლეს საბჭოსთან, აფხაზეთის 

მთავრობასთან, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ  ,,მე-2 ტომი“ 

 

11.05.2015 

05.10.2015 

118  

25 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის  მიმოწერა 

საქართველოს პარლამენტთან, აფხაზეთის 

ა/რ უმაღლეს საბჭოსთან, აფხაზეთის 

მთავრობასთან, ძირითადი საქმიანობის 

შესახებ  ,,მე-3 ტომი“ 

 

25.09.2015 

28.12.2015 

105  
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 კადრების განყოფილება  

 

   

26 აფხაზეთის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანება №777 დავით თუნგიას აფხაზეთის 

ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო 

დაწესებულება -აფხაზეთის ა/რ არქივის 

სამმართველოს უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებლად დანიშვნისა და აფხაზეთის 

ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილის 

თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ 

  

09.11.2015 3  

27 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2015 წლის 

მონაცემები შრომის შესახებ: საქსტატის 

კითხვარი (წლიური)  

 

2015 1  

 ბუღალტერია    

28 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2015 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი კვარტლების 

მიხედვით 

 

06.01.2015 6  

29 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის პროგრამების 

საშუალოვადიანი ბიუჯეტი (2015-2018 წ.წ.) 

 

2015 2  

30 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2015 წლის  

ბალანსი (წლიური) 

 

 

18.01.2016 32  

 2016 წელი 

კანცელარია 

 

   

31 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ   

  

04.01.2016 

18.10.2016 

122  

 1.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ 

 

 

04.01.2016 1-2  
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 2.,,აფხაზეთის ა/რ  იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის 

კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2014 

წლის 25 სექტემბრის N72 §2 ბრძანებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

05.01.2016 3  

 3.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პრაქტიკულ 

გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირების 

დანიშვნის შესახებ 

 

05.01.2016 4  

 4.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში ელექტრონული 

მმართველობის დანერგვის შესახებ 

 

22.02.2016 5  

 5.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები-

პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების 

მიღებაზე უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა და 

საცხოვრებელი ადგილის დამდგენი კომისიის 

შექმნის შესახებ 

   

16.05.2016 6-7  

 6.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტზე რიცხული 

ავტომანქანით სარგებლობისა და ხარჯების 

კონტროლის შესახებ 

 

06.07.2016 8  

 7.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულის მიერ 

შესრულებული სამუშაოს მიღების წესის შესახებ 

 

08.07.2016 9-10  

 8.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საჯარო მოხელეთა სამუშაოს აღწერილობების 

შესახებ 

 

21.07.2016 11-120  

 9.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

ცენტრალური საექსპერტო კომისიის შექმნის 

შესახებ 

 

09.09.2016 121  

 10.,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის 

შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2015 წლის 24 

მარტის N26 §1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

18.10.2016 122  
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32 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა სხდომის ოქმები №№1-4 

 

05.01.2016 

23.12.2016 

8  

33 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2016 წლის 

სამუშაო გეგმა  

 

12.01.2016 3  

34 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში 2016 

წელს განხორციელებული საქმიანობის 

შესახებ  

 

30.12.2016 40  

35 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის, აფხაზეთის ა/რ 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის, 

აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის მიერ 2016 წლის საბიუჯეტო 

სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობის 

შესაბამისობის აუდიტის დამტკიცებული 

ანგარიში №38/36 და ინფორმაცია აფხაზეთის 

ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

რეკომენდაციების შესაბამისად გატარებული 

ღონისძიებების შესახებ  

 

25.07.2017 

11.08.2017 

33  

36 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი 

საბჭოს დადგენილება; აფხაზეთის ა/რ 

უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის 

ოქმი; ამონაწერები აფხაზეთის მთავრობის 

სხდომის ოქმებიდან, მოხსენებითი 

ბარათები, მიმოწერა) აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის ძირითადი 

საქმიანობის შესახებ  

 

03.10.2016 

29.10.2018 

133  

 ბუღალტერია 

 

   

37 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2016 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი კვარტლების 

მიხედვით 

08.01.2016 3  

38 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის პროგრამების 

საშუალოვადიანი ბიუჯეტი (2016-2019 წ.წ.) 

 

2016 4  
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39 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2016 წლის  

ბალანსი (წლიური) 

 

20.01.2017 41  

 2017 წელი 

კანცელარია 

 

   

40 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის განკარგულება №9. იგორ 

კოპალიანის აფხაზეთის ა/რ მთავრობის 

საკანონმდებლო ინიციატივის წესით 

წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად 

დანიშვნის შესახებ  

  

03.04.2017 2  

41 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ   

 

  

03.01.2017 

01.12.2017 

45  

 შიგა ანაწერი     

 1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების 

შესახებ 

 

 

03.01.2017 1-2  

  2.აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები -პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა 

და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების 

მიღებაზე უფლებამოსილი პირების 

ფოტოიდენტურობის დადასტურებისა და 

საცხოვრებელი ადგილის დამდგენი კომისიის 

შექმნის შესახებ აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 16 

მაისის N5 §1 ბრძანებაში ცვილების შეტანის 

თაობაზე 

 

 

02.05.2017 3-5  

 3.,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მუდმივმოქმედი 

საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის 

შესახებ”აფხაზეთის ა/რ  იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2015 წლის 24 

მარტის N26 §1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

03.05.2017 6-8  

 



15 
 

1 2 3 4 5 

 4.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის საშტატო ნუსხისა და 

თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების 

შესახებ 

 

03.07.2017 9-12  

 5.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

მოხელეთა თანამდებობათა იერარქიულ 

რანგებში განაწილების მიზნით კომისიის შექმნის 

შესახებ 

 

08.06.2017 13-14  

 6.,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის საკონკურსო-

საატესტაციო კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცე3ბის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2014 

წლის 14 იანვრის N8 §1 ბრძანების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 

21.07.2017 15-17  

 7.,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში საპრეტენზიო 

კომისიის  შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2014 წლის 14 

იანვრის N8 §2 ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების თაობაზე 

 

21.07.2017  18  

 8.საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის 2017 წლის 25 ივლისის N38/36 

ანგარიშში მითითებული რეკომენდაციების 

შესაბამისად გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ 

 

09.08.2017 19-20  

 9.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულების ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად 

კანდიდატებისათვის დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და საკონკურსო 

თემატიკის დადგენის თაობაზე 

 

31.08.2017 21-29  

 10.,, აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 

სარგოების დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2017 

წლის 03 ივლისის N4 ძ/ს ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

01.09.2017 30-31  

 11.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ 

 

19.09.2017 32-33  
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 12.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ 

 

 

 

22.09.2017 34-35  

 13.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

გამარტივებული საჯარო კონკურსის 

გამოცხადებისა და ჩატარების შესახებ 

 

22.09.2017 36-39  

 14,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

გამარტივებული საჯარო კონკურსის 

გამოცხადებისა და ჩატარების შესახებ“ 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2017 წლის 22 სექტემბრის N16 ძ/ს 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

28.09.2017 40-43  

 15,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2017 წლის 15 სექტემბრის N14ძ/ს 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

30.11.2017 44  

 16,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ“ 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2017 წლის 15 სექტემბრის N14ძ/ს 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

01.12.2017 45  

42 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში მოხელეთა  

თანამდებობათა იერარქიულ რანგებში 

განაწილების კომისიის სხდომის ოქმები:  

№№1-3 
 

 

09.06.2017 

21.06.2017 

13  

43 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2017 წლის 

სამუშაო გეგმა 
 

 

05.01.2017 3  

44 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში 2017 

წელს განხორციელებული საქმიანობის 

შესახებ  
 

14.02.2018 29  
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45 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის, აფხაზეთის ა/რ 

დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის, 

აფხაზეთის ა/რ სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტის მიერ 2017 წელს საბიუჯეტო 

სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობის 

შესაბამისობის აუდიტის დამტკიცებული 

ანგარიში №57/36 და ინფორმაცია აფხაზეთის 

ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

რეკომენდაციების შესაბამისად გატარებული 

ღონისძიებების შესახებ  
 

05.09.2018 

22.11.2018 

82  

 ბუღალტერია    

46 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2017 წლის  

ბალანსი (წლიური) 

 

18.01.2018 37  

 2018 წელი 

კანცელარია 

 

   

47 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის განკარგულებები  №№11; 47 

 

17.01.2018 

22.10.2018 

2  

 შიგა ანაწერი    

 1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტში დამხმარე ამოცანების შესრულების 

მიზნით მიღებული შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნობის 

შესახებ 

 

17.01.2018 1  

 2. ი. კოპალიანის აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის საკანონმდებლო 

ინიციატივის წესით წარმოდგენილ კანონპროექტზე 

მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ 

 

22.10.2018 2  

48 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანებები №№94; 98 

 

16.07.2018 

18.07.2018 

4  

 შიგა ანაწერი    

 1.დევნილთა სოციალური-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად შესაბამისი 

მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის 

რეფორმების თაობაზე წინადადებების 

მომზადების მიზნით აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან 

სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე 

 

16.07.2018 1-2  
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 2.,, დევნილთა სოციალური-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად შესაბამისი 

მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის 

რეფორმების თაობაზე წინადადებების 

მომზადების მიზნით აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან 

სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე“ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარის 2018 წლის 16 ივლისის N94 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

18.07.2018 

 

3-4  

49 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ   

  

11.01.2018 

31.10.2018 

178  

 შიგა ანაწერი     

 1.აფხაზეთის ა/რ  იუსტიციის დეპარტამენტში 

პროფესიული საჯარო მოხელეთა შეფასების მეთოდის 

განსაზღვრის შესახებ 

 

11.01.2018 1-6  

 2.აფხაზეთის ა/რ  იუსტიციის დეპარტამენტში 

დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ 

 

17.01.2018 7-8  

 3.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის  საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების 

შესახებ 

 

24.01.2018 9-13  

 4.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილის ზოგიერთი 

უფლებამოსილებათა განსაზღვრის შესახებ 

 

25.01.2018 14-21  

 5.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

რამდენიმე ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 

კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებისა და საკონკურსო თემატიკის დადგენის 

თაობაზე 

 

09.02.2018 22-26  

 6.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში  

საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ 

 

12.02.2018 27-30  

 7.აფხაზეთის ა/ რ  იუსტიციის დეპარტამენტის 

ზოგიერთი თანამდებობის სამუშაო აღწერილობის 

დამტკიცების შესახებ 

 

12.02.2018 31-45  

 8.აფხაზეთის ა/ რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის ზოგიერთი ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

13.02.2018 46  

 9.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების 

შესახებ 

 

21.02.2018 47-50  
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 10.,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ“  აფხაზეთის 

ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2018 

წლის 12 თებერვლის N6ძ/ს  ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

26.02.2018 51-52  

 11.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულების ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და 

საკონკურსო თემატიკის დადგენის თაობაზე 

 

28.02.2018 53-66  

 12.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისის N5ძს/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

02.03.2018 67-70  

 13.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულების თანამდებობებისათვის 

სამუშაო აღწერილობების დადგენის შესახებ 

 

05.03.2018 71-136  

 14.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილის საკურატორო სფეროსა და 

სხვა უფლებამოსილებების განსაზღვრის შესახებ 

 

 

13.03.2018 137-138  

 15.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა 

და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი პირის დადგენის შესახებ 

 

21.03.2018 139  

 16.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისის N5ძ/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

 

04.04.2018 140-141  

 17.,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის 

კომისიის შექმნის შესახებ“   აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2014 წლის 25 

სექტემბრის N72§2  ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე  

 

13.04.2018 142  
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 18.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისის N5ძ/ს  ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

17.04.2018 143  

 19.,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის 

შესახებ.” აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2015 წლის 24 მარტის N26 §1 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

19.04.2018 144  

 20. აფხაზეთის  ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

ბალანსზე რიცხული ქონების გადაცემის შესახებ 

 

02.05.2018 145-146  

 21.აფხაზეთის  ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის 

გამოყენების დანერგვის შესახებ 

 

18.06.2018 147  

 22.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისის N5ძს/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

25.06.2018 148-149  

 23.აფხაზეთის  ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის მიერ 

შესრულებული სამუშაოს მიღების წესის შესახებ 

 

04.07.2018 150-152  

 24.,,აფხაზეთის  ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის 

გამოყენების დანერგვის შესახებ.“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2018 

წლის 18 ივნისის  N24 ძ/ს ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

05.07.2018 153  

 25.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ 

გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის დადგენის 

შესახებ.“ აფხაზეთის ა/ღ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის 2018 წლის 21 მარტის N16ძ/ს 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

05.07.2018 154  

 26.აფხაზეთის ა/რ ლეგიტიმური ხელისუფლების მიერ 

დევნილობაში მიღებული ნორმატიული აქტების 

სისტემატიზაციისა და ბეჭდური გამოცემის 

უზრუნველსაყოფად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 

20.07.2018 155-157  
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 27.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისის N5ძს/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

16.07.2018 158-161  

 28.,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის 

კომისიის შექმნის შესახებ’’ აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2014 წლის 25 

სექტემბრის N72 §2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

17.08.2018 162-163  

 29.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ 

 

27.08.2018 164-166  

 30. აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის 

შესახებ 

 

05.09.2018 167-168  

 31.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისის N5ძს/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

13.09.2018 169-171  

 32.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ძირითადი 

აქტივების  ბალანსიდან ამოწერის მიზნით 

საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ 

 

24.09.2018 172-174  

 33.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ 

 

31.10.2018 175-178  

50 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 

ბრძანება №03/34 აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტისათვის სარგებლობის 

უფლებით მოძრავი ქონების გადაცემის 

შესახებ 

 

20.04.2018 

02.05.2018 

7  

51 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში 

თანამშრომელთა  სხდომის ოქმები:  №№1-11 

16.01.2018 

24.10.2018 

28  
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52 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2018 წლის 

აგვისტო-სექტემბრის სამუშაო გეგმა  

 

01.08.2018 

02.08.2018 

2  

53 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში 2018 

წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ 

 

14.01.2019 27  

54 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ 

აფხაზეთის მთავრობის სხდომაზე 2018 წელს 

განსახილველად წარდგენილი 

ინფორმაციები: 

 1. აფხაზეთის ა/რ საკანონმდებლო ბაზის 

მდგომარეობისა და განვითარების დონის 

შესახებ;  

2. ოკუპირებულ აფხაზეთში ადამიანის 

უფლებათა დარღვევების შესახებ 

 

 

30.04.2018 

11.06.2018 

51  

55 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2018 წლის 

ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

შესახებ 

 

10.12.2018 5  

56 შ.პ.ს. ,,აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი- 

777“-ის აუდიტორული დასკვნები:  

№1-03.08/18 -აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის სარგებლობაში არსებული 

ავტომობილის საწყისი საბაზრო 

(სავარაუდო) საორიენტაციო ღირებულების 

განსაზღვრის შესახებ; 

 №1-07.08/18 - აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის სარგებლობაში არსებული 

(მდებარე: თბილისი, გამზირი ჭავჭავაძე 

№17-ა) შენობაში განთავსებული ფართის 

საწყისი საბაზრო (საიჯარო) საორიენტაციო 

საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრის 

შესახებ 

 

03.08.2018 

07.08.2018 

36  

57 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2018 წლის 

ბალანსი (წლიური)  

 

 

30.01.2019 58  
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 2019 წელი 

კანცელარია 

 

   

58 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის 2019 წლის 20 თებერვლის 

სხდომის ოქმი №6 (ამონაწერი)  

 

18.03.2019 2  

59 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ   

  

 

03.01.2019 

05.09.2019 

113  

 შიგა ანაწერი     

 1.აფხაზეთის ა/რ  იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის 

შესახებ 

 

03.01.2019 1  

 2.აფხაზეთის ა/რ  იუსტიციის დეპარტამენტში 

საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის 

შესახებ 

 

03.01.2019 2-4  

 3.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის  საშტატო 

ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების 

შესახებ 

 

21.01.2019 5-9  

 4.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში 

ცენტრალური საექსპერტო (საექსპერტო) კომისიის 

შექმნის შესახებ 

 

19.03.2019 10-11  

 5.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

სტრუქტურული ერთეულების თანამდებობებისთვის 

სამუშაო აღწერილობების დადგენის შესახებ 

 

27.03.2019 12-76 დამტკ. 

დან. №3-5 

 6.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

ბალანსზე რიცხული ქონების გადაცემის შესახებ 

 

04.03.2019 77-78  

 7.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში  

პროფესიული საჯარო მოხელეთა შეფასების მეთოდის 

განსაზღვრის შესახებ 

 

01.04.2019 79-90  

 8.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტში  

პროფესიული საჯარო მოხელის დოკუმენტური 

მასალის შეფასებისა და გასაუბრების წესის 

განსაზღვრის შესახებ 

 

18.04.2019 91-100  

 9.აფხაზეთის ა/ რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის ზოგიერთი ბრძანების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

 

22.05.2019 101-102  
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 10.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისი N5 ძ/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

23.05.2019 103-104  

 11.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილის საკურატორო სფეროსა და 

სხვა უფლებამოსილებების განსაზღვრის შესახებ 

 

31.05.2019 105-107  

 12.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისი N5 ძ/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

01.08.2019 108  

 13.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით საჯარო 

მოსამსახურეთა გაფრთხილების შესახებ 

 

07.08.2019 109  

 14.აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის საჯარო 

მოსამსახურეთა სამსახურიდან გათავისუფლების 

თაობაზე გაფრთხილების თაობაზე 

 

29.08.2019 110-111  

 15.,,აფხაზეთის ა/რ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად 

მცხოვრები-პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და 

ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიღებაზე 

უფლებამოსილი პირების ფოტოიდენტურობის 

დადასტურებისა და საცხოვრებელი ადგილის 

დამდგენის კომისიის შექმნის შესახებ“ აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 

წლის 16 მაისი N5 ძ/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

05.09.2019 112-113  

60 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტში 

თანამშრომელთა  სხდომის ოქმები:  №№1-7 

 

14.01.2019 

22.05.2019 

11  

61 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2019 წლის 

მაისი-დეკემბრის თვის სამოქმედო გეგმა 

 

2019 8  
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62 დოკუმენტები (აფხაზეთის მთავრობის 

დადგენილება; სალიკვიდაციო კომისიის 

სხდომის ოქმები; იუსტიციის 

დეპარტამენტის ბრძანებები; მოხსენებითი 

ბარათები, აქტები) აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით   

,,1 ტომი“  

 

08.08.2019 

03.11.2019 

90  

63 დოკუმენტები (აფხაზეთის ა/რ კანონი; 

აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დადგენილება; 

მიმოწერა აფხაზეთის ა/რ მთავრობასთან; 

საქართველოს სამინისტროებთან; 

აფხაზეთის ა/რ სამინისტროებთან; შპს-თან) 

აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის 

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით 

,,მე-2 ტომი“ 

 

08.08.2019 

13.04.2020 

104  

64 დოკუმენტები (მოხსენებითი ბარათები, 

ბალანსები; ფორმა აქტივების / 

მომსახურეობის უსასყიდლოდ მიღება-

გადაცემის შესახებ) აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით 

,,მე-3 ტომი“ 

 

31.10.2019 

29.01.2020 

54  

 ბუღალტერია 

 

   

65 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2019 წლის 

დაზუსტებული ბიუჯეტი 

 

 

11.10.2019 6  

66 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2019 წლის 

კვარტალური ბალანსი 

 

 

29.10.2019 24  
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P.S. 2000; 2001; 2005; 2006; 2010; 2012; 2013 წლების  

მუდმივად შესანახი დოკუმენტების ჩამონათვალი 

 

1 2 3 4 5 

 2000-2001 წელი 

კანცელარია 

 

   

1 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე:  

2000 წელი №39; №48; 

2001 წელი №12; №17; №19 

 

2000 

2001 

60  

 2005 წელი 

კანცელარია  

 

   

2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ეკონომიკის სამინისტროს ბრძანებები 

ძირითადი საქმიანობის შესახებ 

 

23.03.2005 

12.04.2005 

23  

 1.აფხაზეთის მთავრობაზე, უმაღლეს საბჭოსა და სხვა 

უწყებებზე რიცხული,  ასევე სახელმწიფო 

დაწესებულებების ლიკვიდაციისა და 

რეორგანიზაციის შედეგად გამონთავისუფლებული 

ავტომანქანების: ,,გაზ-31029“-ს, ,,მერსედეს ბენც-380“-

ის, ,,კავზ-3270“-ის, ,,ჰიუნდაი-ლანტრა“-ს, მერსედეს-

190“-ის, ,,გაზ-3110“-ის, ,,ვაზ-2109“-ს, ,,ვაზ-2107“-ის, 

,,ვაზ-2106“-ის, ,,მერსედეს ბენცი 280 E“--ის, ,,ბმვ 316I“-

ის, ,,ვაზ-21011“-ის ,,გაზ-31029“-ის, ,,გაზ-3102“-ის, 

ვოლვო-850“-ის, ,,ვაზ-2107“-ის, ,,მაზ5549“ -ის და 

,,ალფა-რომეო“-ს აუქციონის ფორმით პრივატიზების, 

ხოლო ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანა ,,ვაზ-21093“-ის 50%-ის ფასდაკლებით 

აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ 

  

 

23.03.2005 1-4  

 2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

სამინისტროს და აფხაზეთის მთავარი საარქივო 

სამმართველოს რეორგანიზების შედეგად 

გამონთავისუფლებული სახელმწიფო ქონების 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტზე თხოვების ფორმით გადაცემის 

შესახებ 

 

29.03.2005 5-14  

 3. აფხაზეთის ტელერადიო კომპანიის ბალანსზე 

რიცხული ავტომანქანების  ,,ოპელ ვექტრა 2.0 I”-ის და 

,,ოპელ-ვექტრა 1.6 I“-ის, აგრეთვე აფხაზეთის ა/რ 

იუსტიციის სამინისტროს რეორგანიზაციის შედეგად 

გამონთავისუფლებული ავტომანქანა ,,ფორდ სიერა 2.0 

LX-ს აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო 

სამმართველოსათვის თხოვების ფორმით გადაცემის 

შესახებ 

 

12.04.2005 15-23  
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3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კონტროლის პალატის 2005 წლის 16 

სექტემბრის პრეზიდიუმის დადგენილება 

№11/1-,,აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის 

დეპარტამენტის 2001 წლის 01 ნოემბრიდან  

-2005 წლის 01 აპრილამდე პერიოდის 

კომპლექსური რევიზიის შედეგების შესახებ“ 

 

16.09.2005 6  

 ბუღალტერია 

 

   

4 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2005 წლის 

ხარჯთა გეგმის ნუსხა კვარტლების 

მიხედვით  

 

2005 1  

 2006 წელი 

ბუღალტერია  

 

   

5 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 2006 წლის 

დამტკიცებული ბიუჯეტი  

 

 

2006 1  

 2010 წელი 

კანცელარია 

 

   

6 აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის 

ბრძანება №495 ,,აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის 

დეპარტამენტისათვის სარგებლობის 

უფლებით ფართის გადაცემის შესახებ“ 

 

 

15.11.2010 5  

7 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა საერთო კრების ოქმი №1 

 

04.02.2010 2  

 2012 წელი 

კანცელარია 

 

   

8 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა საერთო კრების ოქმები 

 №№1-5 

 

03.01.2012 

28.12.2012 

5  
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 2013 წელი 

კანცელარია 

 

   

9 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის დადგენილებები: №№8-9 

 

13.03.2013 12  

10 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

იუსტიციის დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა საერთო კრების ოქმები 

  №№1-6 

 

18.01.2013 

18.10.2013 

9  

 კადრების განყოფილება 

 

   

11 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებები 

№269 - ირაკლი თადუმაძისათვის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ;  

№270 - იგორ კოპალიანის თანამდებობიდან 

განთავისუფლების  შესახებ 

  

25.09.2013 2  

 

სულ: ანაწერ №1 -ში შეტანილია 2014-2019  წლების 66 (სამოცდაექვსი) მუდმივად შესანახი 

საქმე,  №№1-დან   66-ის ჩათვლით, რომელსაც დაემატა   P.S -ით გამოტანილი  2000; 2001; 2005; 

2006; 2010; 2012; 2013 წლების  11 (თერთმეტი) საქმე.  

 

სულ: ანაწერ  №1 -ში შეტანილია 77  (სამოცდაჩვიდმეტი) მუდმივად შესანახი საქმე. 
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