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Electoral System of Georgia, Malkhaz Matsaberidze ”Elections and Society” 2003, 
Constitution of Georgia, Unified Election Code of Georgia 

ეკა სირაძე-დელონე 
აღმასრულებელი დირექტორი 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
 საერთაშორისო საზოგადოება - ISFED 

Reader 

საქართველოს საარჩევნო სისტემა 

ყველა ქვეყანაში, არჩევნების მთავარ რეგულატორს საარჩევნო სისტემა წარმოადგენს. იგი 
განსაზღვრავს არჩევნების ორგანიზების ზოგად პრინციპებსა და იმ წესებს, რომლითაც 
ამომრჩეველთა ხმები მანდატებში, სახელისუფლებო თანამდებობებში გადაიყვანება. საარჩევნო 
სისტემა პოლიტიკური სისტემის შემადგენელი ნაწილია და მისი მთავარი დანიშნულება 
ხალხის ნების თავისუფალი და ადეკვატური გამოხატულებაა (მაცაბერიძე, მ., 2003. გვ. 324). 

საარჩევო სისტემის ცნებას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. ფართო გაგებით, საარჩევნო სისტემა 
საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ერთობლიობაა, რომლის საშუალებითაც ყალიბდება 
სახელმწიფოს არჩევითი ორგანოები. ვიწრო გაგებით, საარჩევნო სისტემა არის საჯარო 
მოხელის, წარმომადგენლობითი ორგანოს/ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა არჩევის წესი, 
ასევე არჩევნების შედეგების დადგენის წესი. ქვემოთ აღწერილია საარჩევნო სისტემები ვიწრო 
გაგებით. 

საარჩევნო სისტემები, ძირითადად, ორი ტიპისაა: მაჟორიტარული (ალტერნატიული) და 
პროპორციული (წარმომადგენლობითი). თუმცა, აღსანიშნავია, რომ არსებობს მესამე - შერეული 
საარჩევნო სისტემა, როდესაც ეს ორი სისტემა ერთად გამოიყენება. შერეული სისტემის 
გამოყენება გამოიწვია მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემებისთვის დამახასიათებელი 
უარყოფითი ფაქტორების შემცირების სურვილმა, რომლებზედაც ქვემოთ გვექნება საუბარი 
(მაცაბერიძე, მ., 2003. გვ. 325-326). 

მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას საფუძვლად უდევს უმრავლესობის პრინციპი, ანუ 
არჩეულად ითვლება/ითვლებიან ის კანდიდატი/კანდიდატები (კანდიდატთა სია), რომლებიც 
მიიღებენ ხმების დადგენილ უმრავლესობას. თავის მხრივ, არსებობს მრავალი ტიპის 
მაჟორიტარული სისტემა, რომლებზედაც გვექნება საუბარი.  

პროპორციულ საარჩევნო სისტემას საფუძვლად უდევს პარტიებს შორის მანდატების 
განაწილება მიღებული ხმების პროპორციულად. ანუ, არჩევნებში ამომრჩევლები ხმას აძლევენ 
პარტიულ სიას, შემდეგ კი მანდატები პარტიულ სიებს შორის ნაწილდება მიღებული ხმების 
პროპორციულად. 

დღესდღეისობით მსოფლიოში გამოიყენება ზემოაღნიშნული საარჩევნო სისტემების მრავალი 
მოდიფიკაცია.  

საქართველოში საარჩევნო სისტემა დარეგულირებულია კონსტიტუციითა და საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსით (ორგანული კანონი). 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა 
შერეული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე, რომლის დროსაც მისაღები მანდატების 50% 
მაჟორიტარული ხოლო 50% პროპორციული სიით გადანაწილდა. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების საკრებულოების ანუ წარმომადგენლობითი 
ორგანოების დაკომპლექტებისასაც 2010 წლის არჩევნები შერეული საარჩევნო სისტემა იქნა 
გამოყენებული. მაჟორიტარული ერთმანდატიანი ოლქებიდან და პროპორციული.  (ეს სისტემა 
გამოიყენება საქართველოში 2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებდან, აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისის საკრებულოს დაკომპლექტების წესი შეიცვალა 2010 წელს). 
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საქართველოში საარჩევნო კოდექსის მეორე მუხლი ადგენს საქართველოს პრეზიდენტის, 
საქართველოს პარლამენტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 
ორგანოს – საკრებულოს არჩევნების მომზადებისა და ჩატარების სამართლებრივი საფუძვლებს. 
ესენია: საქართველოს კონსტიტუცია, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის 
საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და ნორმები, საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, 
საკანონმდებლო აქტები და საარჩევნო ადმინისტრაციის სამართლებრივი აქტები. 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მე15 თავი კი ადგენს საქართველოში საარჩევნო ოლქების 
შედგენის პრონციპს საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართელობის არჩევნებისათვის, 
რაც რეალურად საარჩევნო სისტემის ძირითად შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. სსკ-ის მე15 
მუხლისა და მეოთორმეტე თავის 92-ე მუხლის მიხედვით: 

მუხლი 15 

1. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის იქმნება 75 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული 
საარჩევნო ოლქი. როგორც წესი, ყოველი თვითმმართველი ერთეული არის ერთმანდატიანი 
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი; გამონაკლისია საქართველოს დედაქალაქი, სადაც იქმნება 10 
ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, აგრეთვე ერედვისა და ქურთის თემები, 
რომლებიც ერთად წარმოადგენენ ერთ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქს, და აჟარისა და თიღვის 
თემები, რომლებიც არ არიან დამოუკიდებელი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები.  

მუხლი 92 

საქართველოს პარლამენტის 75 წევრი აირჩევა პროპორციული საარჩევნო სისტემის 
საფუძველზე, ხოლო 75 წევრი – მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე. 

საპარლამენტო არჩევნებისას, საარჩევნო სისტემის გარკვეულწილად ასევე არეგულირებს 
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 105 მუხლი,  რომელიც ესება არჩევნების შედეგების 
შეჯამებას საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 

105-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულად 
ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც ხმათა მეტ რაოდენობას მიიღებს (უბრალო 
უმრავლესობით), მაგრამ არანაკლებ შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩევნებში 
მონაწილეთა 30%-ისა. მონაწილეთა ხმების რაოდენობაში არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი 
ბიულეტენებით გათვალისწინებული ხმების რაოდენობა (როგორც წესი ბევრ სხვა ქვეყანაში 
ახმების საერთო რაოდენობაში ასევე ითვლება ბათილად ცნობილი ბიულეტენების 
რაოდენობაც, საქართველოში ეს წესი 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის შეიცვალა). 

105-ე მუხლის მე-6 პუნქტი ადგენს, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრთა მანდატები 
მიეკუთვნება მხოლოდ იმ პარტიულ სიას, რომელმაც მიიღო არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 
არანაკლებ 5%-ისა. (აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ბარიერია 
დაწესებული).  

საარჩევნო სისტემების შესწავლისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმ მათემატიკურ 
ფორმულასაც რომელიც გამოიყენება მიღებული ხმების მანდატებში გადასაყვანად. 
კონკრეტულად საქართელოში, მანდატების რაოდენობის დასათვლელად შემდეგი წესი 
გამოიყენება: 

პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად ამ სიის მიერ 
მიღებული ხმების რაოდენობა უნდა გამრავლდეს 75-ზე და გაიყოს ასეთი პარტიების მიერ 
მიღებულ ხმათა რაოდენობების ჯამზე. მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი წარმოადგენს 
პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობას. (ჰეარის მეთოდი) 
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თუ პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობათა ჯამი 75-ზე 
ნაკლები აღმოჩნდა, გაუნაწილებელი მანდატებიდან თითო მანდატი მიეკუთვნება იმ პარტიულ 
სიებს, რომლებმაც არჩევნებში მეტი ხმა მიიღო.  

105-ე მუხლის მე-9 პუნქტი ადგენს, რომ თუ ორი ან მეტი პარტიული სიის მიერ მიღებული 
ხმების რაოდენობა თანაბარი აღმოჩნდა, მანდატი მიეკუთვნება იმ სიას, რომელმაც უფრო ადრე 
გაიარა რეგისტრაცია საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში.  

როგორც წესი, დიდი ყურადღება არასოდეს ექცევა ადგილობრივი არჩევნების საარჩევნო 
სისტემას, თუმცა ვთვლი, რომ ზოგადად დემოკრატიის განვითარებისათვის, ძალზედ 
მნიშვნელოვანია გაზრება იმისა, თუ  როგორ კომპლექტდება და რამდენად 
წარმომადგენლობითია ადგილობრივი თვითმმართველობები.  

საქართველოს თვითმმართველობისათვის საარჩევნო სისტემას არეგულირებს საარჩევნო 
კოდექსის მე-15 მუხლი და მეთექვსმეტე თავის 112-ე მუხლი. ამ მუხლების მიხედვით 
დგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს არჩევნების 
მიზნებისათვის ყოველი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული წარმოადგენს 
დამოუკიდებელ საარჩევნო ოლქს.  

საარჩევნო კოდექსის მეჩვიდმეტე თავის 113-ე მუხლის მიხედვით ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს არჩევნები ტარდება 
პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე.   

ამავე კოდექსის 114-ე მუხლის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტის და თვითმმართველი ქალაქის 
საკრებულოს არჩევნებისას ამომრჩეველს აქვს ერთი ხმის უფლება პროპორციული საარჩევნო 
სისტემის საფუძველზე და ერთი ხმის უფლება მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის 
საფუძველზე. 

115 მუხლი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტების დაკომპლექტების წესს. კონკრეტულად,  

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება პროპორციული სისტემის საფუძველზე 
არჩეული 10 წევრისა და შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული ყველა თემიდან და ქალაქიდან, 
რომელიც შედის ამ რაიონის შენადგენლობაში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის 
საფუძველზე არჩეული თითო წევრისაგან.  

2. თვითმმართველი ქალაქის საკრებულო შედგება:  

ა) მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული 10 წევრისა და პროპორციული 
სისტემის საფუძველზე არჩეული 15 წევრისგან, თუ ამომრჩეველთა რაოდენობა აღემატება 
75.000-ს;  

ბ) მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული 5 წევრისა და პროპორციული 
სისტემის საფუძველზე არჩეული 10 წევრისგან, თუ ამომრჩეველთა რაოდენობა არ აღემატება 
75.000-ს.  

2010 წლამდე განსხვავებული საარჩევნო სისტემა ჰქონდა დედაქალაქს - თბილისს. ხოლო 2009 
წლის დეკემბრის ცვლილებების საფუძველზე სისტემა შეიცვალა. საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსის მეჩვიდმეტე პრიმა თავის საფუძველზე  

თბილისის საკრებულოს არჩევნები ტარდება მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო 
სისტემების საფუძველზე ხმათა მარტივი უმრავლესობის საფუძველზე. 

თბილისის საკრებულო შედგება 50 წევრისაგან, რომელთაგან 25 წევრი აირჩევა ადგილობრივი 
ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ტერიტორიაზე, ხოლო 25 წევრი – 
პროპორციული წესით თბილისის მთელ ტერიტორიაზე. 

თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარულ არჩევნებში არჩეულად ჩაითვლება ის მაჟორიტარი 
კანდიდატი, რომელიც ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში მიიღებს სხვებზე მეტ 
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ხმას (მარტივი უმრავლესობა). თუ არჩევნებში მონაწილე ორმა კანდიდატმა მიიღო ხმათა 
თანაბარი რაოდენობა, არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელმაც შესაბამის საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში უფრო ადრე წარადგინა განცხადება რეგისტრაციის თაობაზე.   

თბილისის საკრებულოში პროპორციული სისტემით მანდატები ნაწილდება მხოლოდ იმ 
საარჩევნო სუბიექტებზე, რომლებმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 4%-
ისა.  

პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად პარტიული სიის მიერ 
მიღებული ხმების რაოდენობა უნდა გამრავლდეს თბილისის საკრებულოს პროპორციული 
მანდატების რაოდენობაზე და უნდა გაიყოს იმ პარტიების/საარჩევნო ბლოკების მიერ მიღებულ 
ხმათა რაოდენობების ჯამზე, რომლებმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 
4%-ისა. მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი არის პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების 
რაოდენობა (ჰეარის მეთოდი).  

არჩევნებში მონაწილეთა ხმების რაოდენობაში არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი საარჩევნო 
ბიულეტენებით გათვალისწინებული ხმების რაოდენობა. 

თუ თბილისის საკრებულოს პროპორციული არჩევნებისას პარტიული სიების მიერ მიღებული 
მანდატების რაოდენობათა ჯამი მანდატების საერთო რაოდენობაზე ნაკლები აღმოჩნდება, 
გაუნაწილებელი მანდატებიდან თითო მანდატი მიღებული ხმების პროპორციულად, 
თანამიმდევრულად მიეკუთვნება იმ პარტიულ სიებს, რომლებმაც მიიღეს ერთი მანდატი მაინც.  

თუ ორი ან ორზე მეტი პარტიული სიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა თანაბარი 
აღმოჩნდება, მანდატი მიეკუთვნება იმ პარტიულ სიას, რომელმაც თბილისის საკრებულოს 
არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ცესკოში უფრო ადრე გაიარა რეგისტრაცია. 

საარჩევნო სისტემების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგეწოდებათ Reader-ის ვრცელ 
ვერსიაში. 

დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში 
შეგიძლიათ მომმართოთ eka@isfed.ge ელექტონულ მისამართზე. 

გამოყენებული ლიტერქატურა

მალხაზ მაცაბერიძე 2003 

საქართველოს კონსტირუცია 

საქართველოს ორგანული კანონი საარჩევნო კოდექსი 
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Prof. Dr. George Khutsishvili, Director 
International Center on Conflict and Negotiation (ICCN) 

direqtori, konfliqtebisa da molaparakebebis 

saerTaSoriso kvleviTi centri

Reader 

Tanamedrove evropuli tipis demokratiuli saxelmwifos Senebis procesis 

ganmsazRvrel faqtorebs Soris arCevnebs gansakuTrebuli roli ekuTvnis. 

warmomadgenlobiTi demokratiis ganxorcielebis anu saxelmwifo Tu adgilobrivi 

xelisuflebis Seqmnis erTaderTi saSualebaa arCevnebi. amitom udidesi 

mniSvneloba aqvs saarCevno sistemas, romelmac unda Seqmnas amomrCevelTa nebis 

adekvaturad asaxvis aucilebeli pirobebi. cxadia, mxolod es ver uzrunvelyofs 

arCevnebis samarTliani Sedegis miRwevas: aseTi Sedegi miiRweva mxolod im 

SemTxvevaSi, Tu xelisuflebaca da amomrCevelic ganuxrelad daicavs arCevnebis 

dadgenil wesebs. magram isic cxadia, rom, Tu ar dadginda arCevnebis samarTliani 

pirobebi, maT Soris, saarCevno davebis gadawyvetis samarTliani wesebi, 

SeuZlebeli gaxdeba arCevnebis samarTliani Sedegis miRweva. swored amitom, 

araerTi qveynis konstituciaSi asaxulia ara mxolod arCevnebis safuZvlebi, 

aramed mTeli rigi procesualuri normebisa, ramac unda uzrunvelyos 

samarTliani da mdgradi saarCevno garemos arseboba. 

TiTqmis 15 welia mimdinareobs dava saarCevno administraciis dakompleqtebis 

wesis Taobaze, romelic lamis yoveli arCevnebis win icvleba, magram imisda 

miuxedavad, vis xelSia xelisufleba, ar icvleba erTi principi: yvela donis 

saarCevno komisiaSi, aSkarad Tu farulad, umravlesoba saxelisuflebo partiis 

xelSi rCeba. amis gamo, sxva mizezebze rom araferi vTqvaT, sazogadoebaSi 

damkvidrda didi undobloba saarCevno administraciisa da mTlianad arCevnebis 

mimarT, rac mosaxleobaSi arCevnebis mimarT pasiuri da nihilisturi 

damokidebulebis umTavres mizezad iqca. isic unda aRiniSnos, rom saarCevno 

administraciis dakompleqtebis aseTi wesi araerTxel iqca evrosabWos veneciis 

komisiisa da euTos saarCevno sadamkvirveblo misiis kritikis sagnad.  

wina wlebSi Catarebulma arCevnebma aseve gamoavlina amomrCevelTa siebis 

Sedgenis sakmaod problemuri wesi. aSkaraa, rom saqarTvelos 4,3 milioni 

mcxovrebidan SeuZlebelia amomrCeveli 3,6 milioni (mosaxleobis 84%) iyos. 

`gaberili~ siebi ki arCevnebis Sedegebis gayalbebis erT-erTi xelSemwyobi 

faqtoria1. mxolod 2010 wlis gazafxulze daiwyo am mdgomareobis gamosworeba, 

rodesac damtkicda centraluri saarCevno komisiis axali xelmZRvaneloba da 

Semadgenloba. 

1 wyaro: sazogadoebrivi sakonstitucio komisiis mier gamowveynebuli ‘saqarTvelos konstituciis 
koncefciis ganvrcobili varianti’, 2009w. www.konstitucia.ge  
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Cveni realobidan gamomdinare, arCevnebis saboloo Sedegebze mniSvnelovan da 

xSirad gadamwyvet gavlenas axdenda e.w. `saxelisuflebo resursi~, romlis 

moculoba, sxvadasxva SefasebiT, amomrCevelTa 15-20%-s aRwevda. Tu amas 

davumatebT mosyidul an daSinebul amomrCevels (daaxloebiT 10%), gamodioda, 

rom xelisuflebaSi myofi politikuri Zala, danarCen politikur ZalebTan 

SedarebiT, arCevnebs 25-30%-iani upiratesobiT iwyebda. `saxelisuflebo resursis~ 

gamoyeneba da amomrCevelze faruli Tu aSkara ukanono zemoqmedeba maqsimalur 

Sedegs iZleva msoflioSi moqmedi zogierTi saarCevno sistemis gamoyenebisas. 

aseTia saqarTveloSi moqmedi sistemac (arCevnebi erTiani partiuli siebiT da 

fardobiTi umravlesobis maJoritaruli sistemiT).  

saarCevno procesis stabilurobis uzrunvelsayofad da, zogadad, sazogadoebriv-

politikuri cxovrebis mosawesrigeblad aucilebelia arsebuli saarCevno 

sistemis Secvla iseTi sistemiT, romelic saSualebas mogvcems mkveTrad 

SevamciroT zemoaRniSnuli uaryofiTi faqtorebis gavlena.  

(OSCE/ODIHR),

arCevnebis procesi ar iqneba srulyofili Sesabamisi dakvirvebis gareSe. 

arCevnebis dakvirveba – rogorc demokratiuli insitutis nawili – udavod 

Zalzed mniSvnelovania. dRes msoflioSi Seqmnilia mravali saswavlo programa 

da saxelmZRvanelo, romelic saguldagulod aswavlis arCevnebis dakvirvebis 

teqnologiasa da samarTlebriv bazas. erT-erTi aseTi isntitutis (OSCE/ODIHR) 
saxelmZRvanelo principebi calke gamoyofs damkvirvebilis pasuxismgeblobas da 

am pasuxismgeblobaTa saerTo CamonaTvalSi (sul 8 pasuxismgebloba da principi) 

me-2 adgilzea  danarCen mniSvnelovan punqtebs Soris, magaliTad, 

rogoricaa saarCevno administracia, saCivrebi, qalTa monawileoba da sxva.

„punqti #2. winasaarCevno politikur garemosa da saarCevno kampaniis yvela 

aspeqtze, maT Soris, samoqalaqo da politikur uflebaTa dacvasa da saarCevno 

procesis zewolisagan Tavisuflebaze dakvirveba, Sefaseba da angariSgeba“.2

arCevnebze Sefasebebi eyrdnoba yovlismomcvel informacias arCevnebis saerTo 

konteqstis, samarTlebrivi sistemis, saarCevno sistemis, politikuri situaciis, 

2 arCevnebze grZelvadiani damkvirveblebis saxelmZRvanelo, 

(ODIHR),
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media garemosa da umciresobebisa da genderuli sakiTxebis Sesaxeb, romelic 

jamurad ganixileba da erTobliobaSi qmnis saarCevno samarTlian an usamarTlo 

garemos.  

konfliqtisa da post-qonfliqturi zonebis, iseve rogorc qveynebis specifika ra 

Tqma unda gamoixateba arCevnebSi da maT dakvirvebaSi. Tu arCevnebze dakvirveba 

zogadad samoqalaqo saqmianobaa, konfliqtis Semdgom periodSi, savsebiT 

SesaZlebelia, rom arCevnebze dakvirveba  xorcieldebodes maTi monawileobiT, Tu 

Seqmnilia saTanado usafrTxo garemo, romelSic damkvirveblebsa da eqspertebs 

SeuZliaT muSaoba da aseve Sesabamisi usafrTxo garemo jerovani arCevnebis 

Casatareblad. 

arCevnebze dakvirveba kargavs Tavis faseulobas, Tuki is xorcieldeba 

usafrTxoebis mkacri maregulirebeli normebis pirobebSi, maT Soris, 

SeiaraRebuli dacviT. 

saarCevno garemo SeiZleba ramodenime komponentiT Sefasdes. Tumca dRes isev 

mimdinareobs ufro meti diskusia im sakiTxze, ra konkretuli mimarTuleba Sedis 

da an ayalibebs (pirdapir Tu arapirdapir) saarCevno garemos, ufro metad unda 

moxdes detalizeba Tu, piriqiT, unda ufro ganzogaddes Semavali komponentebi.  

saarCevno garemos samarTliani SefasebisTvis CamonaTvali didia (da ara mxolod 

mocemuli): 

sazogadod, centralur saarCevno komisias, saarCevno komisiebs, sakmarisad farTo 

Zalaufleba gaaCniaT imisaTvis, rom ganaxorcielon da sisruleSi moiyvanon 

sarCevno kanonmdebloba. isini pasuxismgebeli arian arCevnebis teqnikur 

momzadebaze. maTi efeqtianoba mTavari elementia imisaTvis, rom arCevnebis 

procesi Seesabamebodes adgilobriv da saerTaSoriso valdebulebebsa da 

demokratiuli arCevnebis sxva saerTaSoriso standartebs.  

sarCevno komisiebis formireba gansxvavebulad xdeba sxvadasxva qveyanaSi. euTo-s 

teritoriaze, saarCevno komisiebi, xSir SemTxvevaSi, struqturirebulia 

ierarqiulad, centraluri saarCevno komisiiT, romelic pasuxismgebelia mTlianad 
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arCevnebis msvlelobaze, rigi municipaluri da/an regionaluri saarCevno 

komisiebiT da saubno saarCevno komisiebiT TiToeuli saarCevno ubnisaTvis. 

saarCevno komisiaSi SeiZleba Sediodnen politikuri partiebis mier daniSnuli 

pirebi an wamyvani saxelmwifo dawesebulebebis warmomadgenlebi. zogjer, 

komisiebi Sedgenilia mravalpartiuli formulis Sesabamisad, zog SemTxvevaSi ki 

isini SeiZleba iyos profesiuli da arapartiuli. 

informacia3: 

არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" 2010 წლის 22 ივნისს 
სასტუმრო ,,ვერე პალასში" მათ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები წარადგინა. კვლევა 2010 წლის 
თებერვლიდან განხორციელდა და მიზნად ისახავდა საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობისა და 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეფასებას.კვლევამ აჩვენა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში საჯარო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალეა. კვლევამ აჩვენა, რომ ინფორმაციის 
მოწოდების მხრივ, ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ასევე 
უზენაესი სასამართლო და კონტროლის პალატაც. 

saCivrebisa da saapelacio gancxadebebis ganxilvis efeqtiani da miukerZoebeli 

procesi warmoadgens demokratiuli arCevnebis ZiriTad arss. moqalaqeebs, 

kandidatebsa da partiebs unda hqondeT imis ufleba, rom moiTxovon 

samarTlianobis aRdgena, Tuki Tvlian, rom maTi saarCevno ufleba irRveva. garda 

amisa, uflebaSelaxuli partiisaTvis ar iqneba sakmarisi, Tuki gadawyvetileba mis 

sasargeblod iqneba miRebuli; gadawyvetileba dauyovnebliv unda iqnes 

gamotanili, raTa mas azri hqondes arCevnebis konteqstSi da efeqtianad 

aRsruldes.  

saapelacio gancxadebebi SeiZleba iyos saarCevno procesis sadao elementi. maTi 

mniSvnelobis gamo, didi yuradReba unda mieqces saCivrebis ganxilvis process.  

saCivrebisa da saapelacio gancxadebebis ganxilvis procedurebi gansxvavdeba 

qveynebis mixedviT. xSir SemTxvevaSi, momCivnebis mier Setanili saapelacio 

gancxadebebi ganixileba saarCevno komisiaSi da mxolod mas Semdeg midian isini 

sasamarTloSi.  

daeswreba regionaluri sarCevno komisiis sxdomebze, romlebic eZRvneba 

saCivrebis ganxilvasa da sasamarTlo procesebs, ukiduresad mniSvnelovania. 

damswerm unda Seafasos, Tu ramdenad samarTlianad, miukerZoeblad da droulad 

xdeba saCivris ganxilva. 

saboloo jamSi, arCevnebze sadamkvirveblo misiam unda Seafasos saCivrebisa da 

saapelacio gancxadebebis ganxilvis procesi mTlianobaSi, im informaciaze 

dayrdnobiT, romelsac is iRebs qveyanaSi. es unda Sesruldes yvela grZelvadiani 

damkvirveblisa da ZiriTadi jgufis mier mowodebuli informaciis safuZvelze. es 

informacia, zogadad, sasamarTlosadmi ndoba da, mediiT gavrcelebuli 

informacia erToblivad ayalibebs sazogadoebis ganwyobas (rwmenas/udoblobas) 

arCevnebTan mimarTebaSi. 

3 http://www.cec.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=13&info_id=7196  
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amomrCevelTa siebi mniSvnelovani faqtoria arCevnebis dRes  amomrCevlebis 

kanonieri saarCevno uflebis uzrunvelyofisaTvis. sworad amomrCevelTa 

Sedgenili siebi xels uwyobs sarCevno TaRliTobis, rogoricaa xmis 

mravaljeradi micema, an xmis micema gardacvlili an regionidan gadasuli 

adamianebis saxeliT, Tavidan acilebas.  

xmis uflebis mqone amomrCevlebis raodenobis aRricxviT, amomrCevelTa siebi 

xdeba Sedarebis pirveladi wyaro dabeWdili da gamoyenebuli biuletenebis 

daTvlisas.  

amomrCevelTa zusti siebis momzadeba erT-erTi yvelaze rTuli da 

winaaRmdegobrivi amocanaa nebismieri sarCevno administraciisaTvis; amomrCevelTa 

siebis mdgomareoba iSviTad aris idealuri. magaliTad, gardacvlili adamianebis 

saxelebis amoReba siidan, xSirad, maTi gardacvalebidan sakmaod didi xnis Semdeg 

xdeba. 

mraval qveyanaSi saarCevno administracia ver axerxebs droul reagirebas 

movlenebze da amomrCevelTa siebis ganaxleba ar xdeba saTanadod.  

procesi kidev ufro rTulia iseT qveynebSi, sadac xmis ufleba jariskacebs, 

ltolvilebsa da konkretuli qveynis moqalaqeobis armqone pirebs eZleva ara 

yovel, aramed zogierTi arCevnebis SemTxvevaSi, rac moiTxovs amomrCevelTa siebis 

misadagebas sxvadasxva tipis arCevnebisaTvis. 

rogoric ar unda iyos amomrCevelTa registraciis erovnuli procedura, 

demokratiuli sistemis ZiriTadi elementi mdgomareobs imaSi, rom yvela 

amomrCeveli unda iyos avtomaturad registrirebuli an unda arsebobdes 

registraciis martivi da ioli procedura. 

sistema unda iyos gamWvirvale, raTa moqalaqeebs, politikur partiebs an sxvebs 

SeeZloT amomrCevelTa siebis Semowmeba da maTi sizustis Sefaseba. aseve unda 

arsebobdes martivi da gavrcelebuli sistema, siebSi Secdomebisa da 

gamotovebebis SesworebisaTvis. 

qveynis kanonmdeblobidan gamomdinare, amomrCevelTa registraciis procesi 

SeiZleba iyos aqtiuri an pasiuri. aqtiur sistemaSi, amomrCevelma Tavad unda 

miiRos zomebi imisaTvis, rom misi saxeli daregistrirdes amomrCevelTa siaSi. 

qveynebSi, sadac amomrCevelTa registraciis sistema pasiuria, calkeul pirebs ar 

moeTxovebaT raime zomis miReba; amomrCevelTa siebi ivseba municipalur sistemaSi 

arsebuli samoqalaqo Canawerebis Sesabamisad. 

samoqalaqo Canawerebis warmoeba saxelmwifo dawesebulebebis, magaliTad, 

iusticiis saministros regionaluri ofisebis samarTlebrivi pasuxismgeblobis 

sagania. xSir SemTxvevaSi, gamoyenebuli pirveladi Canawerebi dakavSirebulia 

piris sacxovrebeli adgilis  registraciasTan. zog SemTxvevaSi, adgilobrivi 

administracia axorcielebs e.w. `kar-dakar~ registraciis process.  

mniSvnelovania, dadgindes, Tu ramdenad daculia registraciis aucilebeli 

procedurebi da aris Tu ara raime sagulisxmo problema siebTan dakavSirebiT. 

unda Seadardes daregistrirebuli amomrCevlebis raodenoba wina arCevnebze 

aRniSnul raodenobas. Tuki gansxvaveba mniSvnelovania, mosaTxovnia informacia im 

garemoebebis Sesaxeb, romlebsac SeiZleba gamoewvia amgvari gansxvaveba. 
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ramdenadac gareSe adamianisaTvis praqtikulad SeuZlebelia damoukideblad 

Seafasos siaSi Setanili saxelebis sizuste, Zalze mniSvnelovania, adgilobrivma 

warmomadgenlebs, magaliTad kandidatebma, politikurma partiebma, samoqalaqo 

lidereb,a an sxva pirebma, isaubron maT Sexedulebaze siebis xarisxis Sesaxeb. 

saCivrebi SeiZleba erTi SexedviT iyos komikuri (mag., `Cemi mezoblis papa ori 

wlis win gardaicvala, magram jerac siaSia~). Tuki politikur partias an sxva 

pirs gaaCnia seriozuli safuZveli gaasaCivron siebis xarisxTan dakavSirebuli 

sakiTxi, maT unda moiTxovon am saCivris konkretuli, detaluri mtkicebuleba. 

amomrCevelTa siebis detaluri Semowmebis erT-erTi aspeqtia registraciis 

procesis gamWvirvaloba. arsebobs amomrCevelTa siebis gmoqveynebis moTxovna. 

kidev erTi mniSvnelovani aspeqtia imis Sefaseba, Tu ramdenad SeuZliaT siebSi 

Sesworebis Setana maT, visac surT amis gakeTeba da SesaZlebelia Tu ara 

gadawyvetilebis gasaCivreba. 

nebismieri miniSneba imis Taobaze, rom garkveuli amomrCevlebi, an amomrCevelTa 

jgufi sistematuri zewolis qveS imyofebian da maT registracias ganzrax eSleba 

xeli, warmoadgens seriozul winaaRmdegobas sayovelTao saarCevno uflebis 

aRsrulebisaTvis. situacia kidev ufro garTuldeba, Tu gaCndeba imis varaudi, 

rom arsebobs garkveuli moqalaqeebis an konkretuli Temebis arCevnebSi 

monawileobis uflebis daTrgunvis winaswari gegma.  

am TvalsazrisiT, gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos erovnuli 

umciresobebis CarTvas, magaliTad, boSebis Temis, maT Soris, amomrCevlebTan 

saganmanaTleblo muSaobis Catarebis gziT.  

aseve SeiZleba wamoiWras qalebis, gadaadgilebuli pirebis, samxedro 

mosamsaxureebis an saavadmyofos pacientebis registraciis sakiTxic. rodesac 

amgvari pirobebi TvalsaCino xdeba, unda gairkves, Tu ra saxis Zalisxmeva 

xorcieldeba im winaaRmdegobebis gadasalaxad, romlebic xels uSlis 

sazogadoebas procesSi monawileobaSi da arsebobs Tu ara raime mtkicebuleba 

imisa, rom am Zalisxmevas mohyveba dadebiTi efeqti. 

moqalaqeTa ufleba waradginon sakuTari kandidatura, demokratiuli saarCevno 

procesis erT-erTi fundamentaluri elementia. amdenad, Sefaseba, Tu ramdenad 

Ria, gamWvirvale, diskriminaciisagan Tavisufali da samarTliania partiebisa da 

kandidatebis registraciis procesi – udavod mniSvnelovani informaciaa. 

xSirad, kandidatebi da partiebi registrirdebian erovnul doneze; amgvar 

SemTxvevebSi, ZiriTad pasuxismgeblobas procesis Sefasebaze iRebs ZiriTadi 

jgufi. sxva SemTxvevebSi, rodesac partiebi da kandidatebi registrirdebian 

regionalur an adgilobriv doneze, procesis Sefasebis pasuxismgebloba 

ekisrebaT damkvirveblebs. 

Zalze mniSvnelovania, procesisa da procesisadmi kandidatebisa da politikuri 

partiebis damokidebulebis Sefaseba.  

 misi Sefaseba da masze dakvirvebis warmoeba mniSvnelovania 

im zogadi politikuri garemos SefasebisTvis, romelSic xorcieldeba kampania da, 

arCevnebi, konkretulad. kampaniis atmosferosa da xarisxis Sefaseba, politikurad 

motivirebuli nebismieri Zaladobis aqtis Sesaxeb angariSgeba qmnis im suraTs, 
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romelic sabolood gansazRvravs arCevnebis xarisxs da axsnis arCevnebis  mimarT 

sazogadoebis damokidebulebas.  

samoqalaqo da politikur uflebaTa dacvas fundamenturi mniSvneloba aqvs 

kampaniis periodis demokratiuli xasiaTisaTvis. 

 amdenad, maT unda SeeZloT 

Tavisuflad gaavrcelon TavianTi kampaniis Setyobinebebi da Sexvdnen eleqtorats 

xelis SeSlisa da winaaRmdegobebis Seqmnis gareSe.  

done, romelzec kampaniis periodi uzrunvelyofs Tanabar pirobebs yvela 

kandidatisaTvis, sando maCvenebelia arCevnebis mTliani procesis SefasebisaTvis. 

SefasebisTvis erT-erTi maCvenebelia arCevnebis subieqtebis, saarCevno kandidatTa 

azri saarCevno administraciisa da kampaniis msvlelobis Sesaxeb da saCivrebi an 

sirTuleebi, romlebsac isini awydebian.  

es informacia (xSirad satelevizio da an sagazeTo/eleqtronuli saxiT) da, 

mimdinare movlenaTa analizi, aseve, interpersonaluri monaTxrobi, aCvenebs 

sazogadoebas, SexvedriaT Tu ara partiebs raime winaaRmdegoba an xelis SeSla 

kampaniis farglebSi Sekrebebisa da Tavyrilobebis mowyobis mcdelobisas. 

 an favoritizmi, 

romelic mdgomareobs garkveul adgilebSi Tavyrilobis nebadarTvaSi mxolod 

konkretuli partiebisa Tu kandidatebisaTvis, ukve utyuari damatebiTi niSania 

usamarTlo, tendenciuri, arajansaRi da gamorCeuli midgomisa saarCevno 

subieqtebisadmi. 

Tuki partiebs an kandidatebs uars eubnebian Tavyrilobis gamarTvis nebarTvaze, 

sazogadoebam, damkvirveblebma unda icodnen, Tu ramdenad gamarTlebuli an 

usafuZvlo iyo es uari.  

 SemTxvevebi gansakuTrebulad sayuradReboa 

arCevnebis SefasebisTvis, Tu ramdenad samrTliani da jansaRi saarCevno garemoa 

uzrunvelyofili.  

demokratiuli arCevnebis procesSi Zaladobas adgili ar unda hqondes da 

nebismieri Zaladoba unda igmobodes. kampaniis farglebSi momxdari nebismieri 

Zaladobis Sesaxeb dauyovnebliv unda acnobon arCevnebze sadamkvirveblo misiaTa 

saTao ofisebs da, aseve, Sesabamisi struqturebi (policiasa) unda iyvnen saqmis 

kursSi oficialuri gancxadebebiTa da saCivrebis formiT. 

 kandidatebze, partiebze an amomrCevlebze zewolis 

nebismieri miniSnebis Sesaxeb informacia agreTve mniSvnelovani maCvenebelia 

arCevnebis mTliani procesis SefasebisaTvis, kerZod ki, saarCevno samarTliani 

garemos uzrunvelyofis kuTxiT.  

rogorc wesi, ukidures SemTxvevebSi, daSineba SeiZleba moicavdes Zaladobas, 

dakavebas, dapatimrebas an sainformacio saSualebebis daxurvas. daSinebis 

zogierTi forma ufro daxvewilia da, amdenad, SeiZleba ufro rTuli iyos misi 

damtkiceba. magaliTad, calkeuli pirebi, an media, romelic mxars uWers garkveul 

partias an kandidats, SeiZleba gaxdes moulodneli sagadasaxado auditis 

obieqti winasaarCevno kampaniis msvlelobisas. maRaziis mesakuTreebi SeiZleba 

daSinebis gziT aiZulon, uari Tqvan maRaziaSi konkretuli partiis an kandidatis 

plakatebis gamofenaze. moqalaqeebs SeiZleba SeeSindeT samsaxuridan 
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ganTavisuflebis an saswavlo dawesebulebidan garicxvis, konkretuli partiis an 

kandidatis mxardaWeris gamo.  

daSinebis Sesaxeb Setyobinebebs, am SetyobinebaTa qronologias da statistikas 

uSualo gavlena aqvs imaze, Tu ramdenad akmayofilebs arCevnebi euTo-s 

valdebulebebs4. Sefaseba am SemTxvevaSi gasakeTebelia:  aris Tu ara es erovnuli 

modelis nawili, Tu ubralod calkeuli SemTxvevaa. 

 - kidev erTi tendenciaa, arasaTanado 

saarCevno garemoSi. es gamoixateba konkretuli partiisa Tu kandidatis 

mxardaWeris mizniT saerTo resursebis gamoyenebaSi. kanonebi, romlebic exeba 

saerTo resursebsa da sajaro moxeleebis mier kampaniis warmoebas, gansxvavebulia 

sxvadasxva qveynebSi. praqtikulad yvela qveyanaSi, Tanamdebobis pirebi pouloben 

gzas, rogor gamoiyenon TavianTi Tanamdebobrivi upiratesoba, Tundac saxelis 

cnobadobiT, oficialuri saqmianobis televiziiT gaSuqebiTa da ZalauflebasTan 

siaxlovidan gamomdinare, maTi cnobadobiT. 

specialuri momzadebis gareSec, adamianebi xSirad martivad xvdebian,  Tu 

ramdenad xdeba im upiratesobebiT sargebloba, romelic Tanamdebobrivia, saerTo-

saqveynoa da specialuradaa gamoyenebuli saarCevno kampaniaSi. es midgoma 

araTanabar mdgomareobaSi ayenebs saarCevno subieqtebs, aWarbebs kanonier 

limitebs da/an Zirs uTxris Tanasworobis fundamentur principebs.  

aRniSnuli darRvevebi SeiZleba moicavdes samTavrobo ofisis gamoyenebas partiis 

saTao ofisad, saxelmwifo avtomanqanebiT an sxva saxelmwifo sakuTrebiT 

sargeblobas kampaniis miznebisaTvis, samTavrobo dawesebulebis SenobebSi 

mxolod Tanamdebobebis pirebis plakatebis gamofenas, kampaniis miznebisaTvis 

saxelmwifo sakuTrebaSi myofi adgilebis preferenciul xelmisawvdomobas, 

sazogadoebrivi mediis mikerZoebulobas Tanamdebobis pirebisadmi, zewolas sax 

elmwifo moxeleebze Tanamdebobis piris partiisaTvis mxardWeris aRmoCenis 

moTxovniT an imis moTxovnas, rom saxelmwifo dawesebulebis TanamSromlebi, 

studentebi da skolis moswavleebi daeswron kampaniis farglebSi gamarTul 

Tavyrilobebs. 

 kidev erTi sayuradRebo sakiTxia saarCevno garemoSi. 

zogadad, kampaniis dafinansebis sakiTxebis Sefaseba ufro sxva tipis amocanaa, 

vidre Cveulebrivi samoqalaqo interesi, Tumca  kampaniis dafinansebisa da 

xarjebis gawevis wesebi xelmisawvdomi da sajaro unda iyos. zegavlena 

kandidatebze kampaniis dafinanseba da xarjebis gawevis SezRudva – TavisTavad 

damoukidebeli indikatorebia saarCevno garemos SefasebebisaTvis.  

magaliTad, Tuki xarjis zRvari Zalze dabalia, aman SeiZleba SeuZlebeli 

gaxados kandidatisaTvis misi ‚Setyobinebis’ gavrceleba. Tuki kandidatebis 

kampaniebs saxelmwifo afinansebs, Tanxis gadaricxvis nebismierma Seyovnebam 

SeiZleba mniSvnelovani zegavlena iqonios zogierTi kandidatis kampaniaze.  

4 arCevnebze grZelvadiani damkvirveblebis saxelmZRvanelo, 

(ODIHR),
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sazogadod, kampaniis dafinanseba rTuli sakiTxia Sesafaseblad. ramdenadac misi 

gaxsna, moTxovnis SemTxvevaSi, arCevnebis dasrulebis Semdeg xdeba da SeiZleba 

rTuli aRmoCndes imis garkveva, Tu ra Tanxa daixarja kampaniis warmoebisaTvis. 

 Tavidan acilebis niadagze samoqalaqo da politikur 

uflebaTa nebismier darRveva mosdevs xSirad. 

miuxedavad imisa, rom Zalze mniSvnelovania yvela kandidatisaTvis oficialuri 

kampaniis dawyebis erTnairi ganrigis uzrunvelyofa,  es ar niSnavs imas, rom 

potenciuri kandidatebis gadaadgilebisa da gamoxatvis ufleba unda SeizRudos 

oficialuri kampaniis periodis dawyebamde. es punqti gansakuTrebiT 

mniSvnelovania iseT garemoSi, romelic xasiTdeba Tanamdebobis pirebis 

arasaTanado upiratesobebiT. 

monitoringi standartul komponentia arCevnebis garemos Sesafaseblad6. 

arCevnebze sadamkvirveblo misiaTa mediis analitikosebis pasuxismgebeloba aris 

erovnuli televiziisa da msxvili erovnuli gazeTebis monitoringis 

ganxorcieleba.  

dRes sazogadoebiTvis kargadaa cnobili sainiciativo jgufis (l.tuRuSi, v. 

xmalaZe, ...) mier momzadebuli kanonproetTa paketi, romelic miznad isaxavs media-

garemos gajansaRebas.  

Tumca aRsaniSnavia, rom arsebobs gansxvavebani sazogadoebrivi da kerZo mediis 

Sexedulebebs Soris. saxelmwifo an sazogadoebriv medias akisria kampaniis 

dabalansebuli da miukerZoebeli gaSuqebis pasuxismgebloba. kerZo mediam unda 

uzrunvelyos gonivruli gaSuqeba da Tanaswori mopyroba, magram, Tuki qveyanaSi 

ar arsebobs erovnuli kanoni, romelSic Cadebulia sawinaaRmdego moTxovna, kerZo 

mediisaTvis ar aris uCveulo konkretul partiasTan an kandidatTan kavSiri da 

misi mxardaWera. 

saarCevno kandidatebisTvis mediis saSualebebis xelmisawvdomoba mniSvnelovani 

indikatoria. Tumca, Zalze iSviaTia kandidati, romelic kmayofilia mediis mier 

misi kampaniis gaSuqebiT. 

aseve Rirs imis Sefasebis cda, Tu ra wyarodan iReben amomrCevlebi informacias 

da aqvs Tu ara sajaro samsaxurebis mier gavrcelebul informacias sasargeblo 

zegavlena amomrCevelTa ganaTlebasa Tu xmis miRebaze.  

informacia7:  

2010, 23 დეკემბერს სასტუმრო "ქორთიარდ მარიოტში" ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საზოგადოებრივი
საკონსულტაციო საბჭოს მესამე შეხვედრა გამართა. ცესკოს მიერ ჩამოყალიბებულ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან
საარჩევნო საკითხებში ჩართული პოლიტიკური პარტიების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციების, მედია საშუალებების წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები. 

შეხვედრის თემა იყო  „მედია და არჩევნები“, კერძოდ მედიის მუშაობა და ჩართულობა საარჩევნო პროცესებში.  

5 dRes mimdinare kanonproeqtTa lobirebis procesi (tuRuSi, xmalaZis jgufis mokle istoria) 
6 1994 wlis budapeStis samitis dokumentSi dasmuli amocanis SesrulebisaTvis aucilebeli 

komponentia mediis monitoringi samarTliani arCevnebis garemos Sesafaseblad ODIHR-is arCevnebze 
sadamkvirveblo misiisTvis. 

7 ცესკომ საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭოს მესამე შეხვედრა გამართა - 
http://www.cec.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=13&info_id=7457 
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ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მოწვეულ სტუმრებს წარუდგინა ეუთოს დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისთან, ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიასა და ადამიანის უფლებათა
გენერალურ დირექტორთან, ასევე ევროკომისიასთან თანამშრომლობით მომზადებული „სადამკვირვებლო მისიების
დროს მედიის ანალიზის გზამკვლევი“. დოკუმენტი გვთავაზობს ეუთოს, ევროკავშირის და ევროსაბჭოს არჩევნებზე
სადამკვირვებლო მისიების კონტექსტში მედიაზე დაკვირვებასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხების ზოგად
მიმოხილვას, რაც მოიცავს სამართლებრივ ნორმას, რომელიც არეგულირებს მედიის ქცევას საარჩევნო კამპანიის
დროს, პოლიტიკურ და მედია სისტემებს შორის ურთიერთკავშირს და მედიის ჩართულობის მონიტორინგისთვის
გამოყენებულ მეთოდებს. 

გაიმართა დისკუსია, სადაც მხარეები შეთანხმდნენ შეიქნმას სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს აღნიშნულ
საკითხზე.  

saarCevno garemo – mniSvnelovania arCevnebis procesis zegavlena rogorc 

mamakacebze, ise qalebze, rodesac saubaria imaze, Tu ramdenad akmayofilebs 

arCevnebi saerTaSoriso standartebs. genderuli sakiTxebi dakavSirebulia 

arCevnebis yvela aspeqtTan da, amdenad, arCevnebis Sefasebis, saarCevno garemos 

samarTlianobis ganuyofeli nawilia.  

qalTa arCevnebSi monawilebis monitoringis saxelmZRvaneloSi mocemulia 

detaluri informacia da miTiTebebi arCevnebis procesSi genderuli sakiTxebis 

Sefasebis Sesaxeb.  

arCevnebis garemos Sefasebebze muSaoba moicavs qalTa, rogorc amomrCevelTa, 

kandidatTa da arCeul warmomadgenelTa arCevnebSi monawileobis mosazrebebs; 

qalis, rogorc lideris pozicia saxelmwifo dawesebulebebSi, saarCevno 

komisiasa da politikur partiaSi; samarTlebrivi sistema da mediis struqturis 

zegavlena rogorc qalebze, ise mamakacebze. genderuli monitoringis datvirTvaa, 

informaciis mogroveba da imis Sefaseba, Tu ramdenad akmayofilebs erovnuli 

kanonmdebloba Tu praqtika saerTaSoriso standartebs. 

saqveyno masStabiT arCevnebis procesSi qalebis monawilebis Sesaxeb informacia 

warmoadgens qalTa uflebebis, sazogadoebriv cxovrebaSi maTi Tanabari 

monawileobis, diskriminaciis daZlevaze orientirebuli reformebis (amgvaris 

arsebobis SemTxvevaSi) SesaZleblobas.  

iseve, rogorc genderis SemTxvevaSi, arCevnebis samarTliani garemo fasdeba 

imiTac, Tu rogor da konkretulad ra zegavlenas axdens arCevnebis procesi 

erovnul umciresobebze da ramdenad aris arCevnebSi maTi warmomadgenloba da 

monawileoba uzrunvelyofili.  

arCevnebis procesSi erovnuli umciresobebis monawileobis xelSewyobis 

mimarTuleba pirdapir daTvladi da xelmisawvdomi indikatorebiT SeiZleba 

Sefasdes, raTa sazogadoebisTvis martivi da advilad gasagebi iyos samarTliani 

arCevnebis procesSi erovnuli umciresobebis monawileobis Sedegebi.  

8 qalTa organizaciebis mier ukve momzadebuli 3 sxvadasxva strategia - kanonproeqtTa paketi 
qalTa gasaaqtiureblad arCevnebSi (wyaro - kavkasiis qalTa qseli, qalTa ganaTlebis saerTaSoriso 
centri, qalTa politikuri da genderuli resurs-centri) 
9 arsebobs erovnul umciresobaTa organizaciebis mier SemuSavebuli sakanonmdeblo rekomendaciebi 
(wyaro: mravalerovani saqarTvelo, mis qolgis qveS momuSave mravali /57/ eTnikuri 
warmomadgenlobis da diasporaTa organizaciebi)  
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erovnul umciresobebis monawileoba arCevnebis procesSi rogorc saarCevno 

komisiis wevrebis, kandidatebisa da, bolos, rogorc amomrCevlebis CarTuloba -  

samarTliani saarCevo garemosa da TviT arCevnebis ganuyofeli komponentia.  

informacia10: 

2010 წლის 14-17 დეკემბერს, სასტუმრო ,,შერატონ მეტეხი პალასში”  ჩატარდა კონფერენცია-სემინარი 
თემაზე: ,,საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა 
ეროვნული უმცირესობის ინტეგრაციის მიზნით”. კონფერენციას ესწრებოდნენ ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის  ადმინისტრაციულ საკითხთა სამმართველოს უფროსი ნუგზარ კუპრეიშვილი და 
საზოგადოებასთან და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი ქეთევან 
კორინთელი, რომლებიც შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის 
განხორციელების მიზნით შექმნილი  სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის წევრები არიან.  

Cvens realobaSi saarCevno administraciasTan mimarTebaSi ramodenime midgoma 

arsebobs saarCevno subieqtebis, opoziciuri partiebis mxridan. 

gasul 2010 wels, TebervalSi, adgilobrivi arCevnebis Catarebamde opoziciurma 

partiebma gamoacxades sakuTari moTxovnebi11. es moTxovnebi maTi gancxadebiT 

emsaxureba samarTliani saarCevno garemos Seqmnasa da damkvidrebas. xelmomweri 10 

politikuri partia 4 ZiriTad punqtSe SeTanxmda: 

ამომრჩეველთა ახალი ერთიანი სიის შედგენა სადაც დღეს არსებულ
სარეგისტრაციო მონაცემებს დაემატება ამომრჩევლის ბიომეტრიული ფოტოსურათი ამ
მეთოდით მნიშვნელოვნად დაიხვეწება საარჩევნო სიები ფაქტობრივად გამოირიცხება
მასში ერთი და იგივე პირის რამდენჯერმე დარეგისტრირება და არჩევნების დღეს
კენჭისყრაში ნებისმიერი ამომრჩევლის მრავალგზის მონაწილეობა

არჩევნების დღეს ყალბი ბიულეტენებით ხმის მიცემის თავიდან ასაცილებლად
საარჩევნო კომისიის ბეჭედს კენჭისყრის დაწყებამდე და კენჭისყრის დასრულების შემდეგ
გაუკეთდეს თითო ნაკვეთური რაც გამორიცხავს ბეჭდის გამოყებით ბიულეტენების
შევსებას ხმის მიცემის პროცედურის დაწყებამდე და მისი დასრულების შემდეგ ამით
მნიშვნელოვნად შემცირდება არჩევნების მასობრივი ფალსიფიკაციის შესაძლებლობა

არჩევნების დღეს ხმის მიცემის დასრულების შემდეგ საარჩევნო ყუთის გახსნამდე
უნდა დაითვალოს კენჭისყრაში მონაწილეთა რაოდენობა შედგეს სპეციალური ოქმი
გადაეცეს მისი ასლი პარტიებისა და სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებს ხოლო
შედეგები ეცნობოს საოლქო და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიებს ამ მეთოდით მთელი
ქვეყნის მასშტაბით არჩევნებზე მოსულ ამომრჩეველთა რიცხვი ხმის მიცემის
დასრულებიდან რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი რაც თავიდან აგვაცილებს
არჩევნებზე მოსულ ამომრჩეველთა რიცხვით მანიპულირების ფართოდ გავრცელებულ
პრაქტიკას

10 ცესკოს წარმომადგენლები კონფერენციას „საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების საქმიანობა უმცირესობების ინტეგრაციის მიზნით“ დაესწრნენ 
http://www.cec.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=13&info_id=7456 
11 საქართველოს ოპოზიციური პარტიების განცხადება, 27.02.2010 
http://forumi.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=24281&Itemid=196 
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ცესკო ში საუბნო და საოლქო კომისიებიდან მიღებული კენჭისყრის მონაცემების
შეყვანა უნდა მოხდეს საჯაროდ მონიტორით აღჭურვილ დარბაზში ცესკოს წევრების და
ცესკოში რეგისტრირებული სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლების
თანდასწრებით საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიიდან მიღებული საბოლოო
შემაჯამებელი ოქმის ასლი მიღებისთანავე უნდა გამოქვეყნდეს ცესკო ში დამონტაჟებულ
მონიტორზე და ვებ გვერდზე ცესკო ს კომპიუტერში შეყვანილი მონაცემების
ელექტრონული ვერსია დაუყოვნებლივ ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს პარტიების
წარმომადგენლებისა და დამკვირვებლებისათვის

საარჩევნო გარემოს დახვეწისათვის ბრძოლაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს
პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი პოზიციის
ჩამოყალიბებას „საარჩევნო კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების თაობაზე.  

პარტიების მიერ შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა ( )13 შეიმუშავა და განიხილა
“საარჩევნო კოდექსში” შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ
საკითხებს:

1.    საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საარჩევნო სისტემა; 

2.    ამომრჩეველთა სიების შედგენის წესი; 

3.    არჩევნების დღე; 

4.    საარჩევნო დავების განხილვის სისტემა; 

5.    საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. 

6.    საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობა; 

danarTebi: 

danarTebSi moyvanilia dokumenturi masala, Tu rogor fasdeba arCevnebis 

procesi saerTaSoriso da adgilobrivi damkvirveblevbis mxridan da ra 

konkretuli Sefasebebi keTdeba saarCevno garemos Sefasebisas. 

12xelmomweri partiebi, 

 1.    პ/გ “ეროვნული ფორუმი” – კახაბერ შარტავა 2.    საქართველოსლეიბორისტული პარტია – შალვა ნათელაშვილი
3.    “ჩვენი საქართველო – თავისუფალი დემოკრატები” – ირაკლი ალასანია 4.    პ/გ “ახალი მემარჯვენეები” – დავით
გამყრელიძე 5.    საქართველოს რესპუბლიკური პარტია – დავით უსუფაშვილი 6.    საქართველოს ქრისტიან
დემოკრატიული მოძრაობა – გიორგი თარგამაძე 7.    საქართველოს კონსერვატიული პარტია – ზვიად ძიძიგური 8.    
“საქართველოს გზა” – სალომე ზურაბიშვილი 9.    “მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის” – ეკა ბესელია 10. 
"დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო" - ნინო ბურჯანაძე

13 http://forumi.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=24673&Itemid=196
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danarTi #1. saarCevno garemos Sefasebebis magaliTi: 

NDI is 2008 wlis saprezidento arCevnebis 

sadamkvirveblo delegaciis gancxadeba14

I. saarCevno garemo

 daSales 2007 wlis 

noembris dasawyisSi gamarTuli 6 dRiani demonstracia. prezidentma mixeil 

saakaSvilma gamoacxada sagangebo mdgomareoba da daniSna vadamdeli 

saprezidento arCevnebi 2008 wlis 5 ianvrisTvis. NDI-is winasaarCevno delegacias 

miaCnia, rom am movlenebma gaamZafra qveyanaSi arsebuli daZabuloba im donemde, 

rom politikuri garemo gaxda saSiSad polarizebuli. bevrma qarTvelma gamoxata 

mosazreba, rom am polarizaciam SeiZleba eWvqveS daayenos saprezidento arCevnebi. 

aseve, bevrma xazi gausva am arCevnebis da momavali saparlamento arCevnebis 

mniSvnelobas xalxis TvalSi  da demokratiis 

ganviTarebis TvalsazrisiT saqarTveloSi. arCevnebisTvis gamoyofili mcire dro 

mxolod arTulebs arsebul gamowvevebs. 

2007 wlis noembersa da dekemberSi saqarTvelos saarCevno kodeqsSi cvlilebebis 

miRebiT parlamentma gadadga konstruqciuli nabiji. 

cvlilebebSi aisaxa umravlesobasa da opoziciur partiebs Soris kompromisi 

mTel rig sakiTxebze, romelTagan yvelaze gamorCeulia partiis warmomadgenlebis 

damateba saarCevno komisiebSi erovnul (centraluri saarCevno komisia) da ubnis 

(saubno saarCevno komisia) doneze. sxva mniSvnelovani cvlilebebi iyo arCevnebis 

dRes amomrCevelTa registracia da centraluri saarCevno komisiis (cesko) 

arCevnebis Sedegebis dauyovneblivi gamoqveynebis valdebuleba ubnebis mixedviT. 

 dakavSirebiT, romlebic darRvevebis 

dasafiqsireblad iqna damontaJebuli, cesko daTanxmda gadaefara saarCevno 

kabinebi qsoviliT, raTa uzrunveleyo amomrCevelTa ndoba xmis farulobis 

Sesaxeb. komisiam aseve dadga faqsis mowyobilobebi bevr saarCevno ubanSi 

arCevnebis Sedegebis swrafi gamoqveynebis mizniT. 

saqarTvelos didi xnis problema  dakavSirebiT isev saxezea. 

erTi problema iyo is, rom siebis kardakar gadamowmebisas cesko-m ver SesZlo 

14 NDI-is sakontaqto informacia damatebiTi informaciisTvis gTxovT daukavSirdeT TbilisSi – meri 

ohegans, +995-32-935-830; an vaSingtonSi - lora juiTs +1-202-728-5500 
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saxelebis 30%-is aRmoCena daregistrirebul misamarTebze. amave dros, 

samarTlebrivi mosazrebebis gamo, bevri aseTi 

saxelis amoReba siidan iyo SeuZlebeli. cesko-m gamoaqveyna am kampaniis 

Semajamebeli Sedegebi. siaSi arsebulma gansxvavebebma gamoiwvia areuloba ubnebze 

da SesaZlebeli gaxada darRvevebi. 

miuxedavad SemWidroebuli sakampanio droisa, arsebobda Ria da 

konkurenciuli politikuri SejibrebisTvis aucilebeli pirobebi. kandidatebs 

SeeZloT pirdapir an mediis saSualebiT dakavSirebodnen TavianT amomrCevlebs. 

politikuri partiebi iRebdnen saxelmwifo dafinansebas; da kandidatebs, 

romlebic akmayofilebdnen garkveul kriteriumebs, eTmobodaT ufaso saeTero 

dro. partiebi aseve CarTulni iyvnen saarCevno administraciebSi adgilobriv da 

erovnul doneze. amave  dros, NDI-is winasaarCevno delegaciis dakvirvebebis 

mixedviT, saarCevno  kampania xasiaTdeboda urTierT-braldebebiT, ndobis 

dakargviT, dialogis simciriTa da arCevnebis damTavrebisTanave samoqalaqo 

areulobis winaswarmetyvelebiT. mmarTveli partiis saarCevno kampania gacilebiT 

ufro TvalsaCino iyo mTeli qveynis masStabiT. arCevnebis wina dReebSi iyo 

saSineli prognozebi saarCevno ubnebs gareT partiis aqtivistTa 

dapirispirebasTan dakavSirebiT. Tavis mxriv, mmarTveli partia acxadebda, rom 

ramdenime opoziciur kandidats naklebad ainteresebda saarCevno procesi. 

sisxlis samarTlis danaSaulebis Sesaxeb ismoda umravlesobis da 

opoziciis liderebis, maT Soris ramdenime saprezidento kandidatis mimarT. 

braldebam erT-erTi prezidentis kandidatis mier SeTqmulebis mowyobis Sesaxeb 

kidev ufro gaaRrmava isedac daZabuli politikuri garemo. aseve, TiToeuli mxare 

acxadebda, rom meore mxare moaxdenda Zaladobis provocirebas arCevnebis dRes an 

mis Semdeg, rac zrdida daZabulobas 5 ianvris moaxloebasTan erTad. 

mkveTri da piradulad Seuracxmyofi gancxadebebi, gansakuTrebiT ramdenime 

opoziciuri kandidatis mxridan, zogjer iwvevda ufro seriozul sakiTxebze 

diskusiis Sewyvetas. 

kampaniis msvlelobisas iyo bevri braldeba zewolis Sesaxeb. miuxedavad imisa, 

rom maTgan bevri ver iqna gamyarebuli mtkicebulebiT, zogierTi konkretuli 

SemTxva dadasturda da zogierTze moxda Sesabamisi reagireba. miuxedavad imisa, 

rom delegacia ar iZiebs msgavs braldebebs, NDIis gaaCnda informacia zewolis, 

maT Soris daSinebis da mosyidvis, ramdenime dadasturebuli SemTxvevebis Sesaxeb, 

romelic gamoyenebul iqna adgilobrivi sadamkvirveblo organizaciebis 

winaaRmdeg. unda aRiniSnos, rom mmarTvelma partiam swrafad imoqmeda misTvis 

miwodebuli zewolis SemTxvevebis gamosavlenad da, erT SemTxvevaSi, bodiSi 

sajarod moixada. miuxedavad amisa, RonisZiebebi maT winaaRmdeg, vinc muSaobs 

saqarTveloSi arCevnebis samarTlianobis dacvisTvis, aris ukan gadadgmuli da 

demokratiul faseulobebTan araTavsebadi nabiji. 

Sinagan saqmeTa saministrom, centralurma saarCevno komisiam da saxalxo 

damcvelis ofisma saTiTaod warmoadgines meqanizmebi saCivrebis miRebis da 

maTTvis pasuxis gacemis mizniT. prezidentobis movaleobis Semsrulebelma, nino 

burjanaZem Seqmna samTavroboTaSorisi samuSao jgufi adgilobriv da 

saerTaSoriso saarCevno sadamkvirveblo organizaciebTan uerTierTobis da 

saarCevno darRvevebze mTavrobis moqmedebebis koordinirebis mizniT. samuSao 
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jgufi regularulad atarebda pres-konferenciebs saCivrebis gansaxilvelad, 

gamoscemda werilobiT informacias saarCevno sakiTxebTan dakavSirebiT da 

gadascemda saCivrebs mTavrobis Sesabamis uwyebebs. 

NDI-is winasaarCevno delegaciam aRniSna arCevnebis periodSi samTavrobo partiis 

da saxelmwifos Soris gansxvavebis mniSvnelobis Sesaxeb, finansuri da 

adamianuri resursebis gamoyenebis CaTvliT. yvela demokratiul saxelmwifoSi 

saxelisuflebo partias gaaCnia upiratesobebi. saqarTveloSi bevrs dauriges 

vauCerebi warweriT “prezidentis saCuqari” iseT produqtze, rogoricaa sawvavi da 

medikamentebi. zogierT SemTxvevaSi, programis masStabi da miwodebis formebi ar 

icavda zRvars saxelmwifos, mmarTvel partiasa da saarCevno kampanias Soris. 

mTavrobam gadadga pozitiuri nabiji sajaro moxeleebisTvis qcevis kodeqsis 

SemuSavebasTan dakavSirebiT. Tumca, es kodeqsi ar iyo droulad dasrulebuli da 

ver miewoda sajaro moxeleebs arCevnebamde. 

sazogadoebisTvis, da opoziciuri partiebi ganixilavdnen imedis televiziasa da 

radios, rogorc amomrCevlebTan urTierTobis mTavar saSualebas. saarCevno 

kampaniis didi nawilis ganmavlobaSi imedis daxurva niSnavda, rom opoziciisTvis 

sando eleqtronuli informacia SezRuduli iqneboda dedaqalaqis mier. media 

damkvirveblebma aRniSnes, rom saarCevno kampaniis dasawyisSi media iyo 

daubalansebeli mmarTveli partiis sasargeblod, Tumca es gamosworda kampaniis 

Semdgom etapebze. 

saarCevno Stabebis warmomadgenlebs Soris gamarTuli teledebatebi, Toq-Souebi 

da ufaso saeTero dro uzrunvelyofda amomrCevlebisTvis saWiro informaciis 

miwodebas. uzomod didi fasebi fasiani saeTero drosaTvis zRudavda mediis 

xelmisawvdomobas kandidatebis umetesobisTvis. samwuxarod, mTavarma kandidatebma 

ar isargebles saprezidento debatebis gamarTvis SesaZleblobiT. 

danarTi #1. magaliTi: winasaarCevno garemos Sefaseba adgilobrivi 

sadamkvirveblo organizaciebis mxridan 

saarCevno mediacentrSi15 gaerTianebuli organizaciebis 

erToblivi gancxadeba 

2010 wlis 30 maisis adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCevnebis 

winasaarCevno garemos Sesaxeb 
2010 wlis 29 maisi 

`saerTaSoriso gamWvirvaloba – saqarTvelo~, `samarTliani arCevnebisa da 

demokratiis saerTaSoriso sazogadoeba~ da `saqarTvelos axalgazrda iuristTa 

asocicia~ winasaarCevno garemos arCevnebis daniSvnis dRidan akvirdebian. am 

dakvirvebis safuZvelze arCevnebamde erTi dRiT adre aseTi tendenciebi ikveTeba:

 saqarTvelos kanonmdeblobiT, arCevnebis dRes 

arCevnebamde araugvianes 60 dRisa prezidenti niSnavs. adgilobrivi 

15 sakontaqto piri: Tamuna qarosaniZe, mediacentris koordinatori 877 71 91 07, ngomediacentre@gmail.com
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TviTmmarTvelobis arCevnebis 2010 wlis 30 maiss Catarebis Sesaxeb mixeil 

saakaSvilma pirveli sajaro gancxadeba jer kidev wina wlis ivnisSi gaakeTa, 

Tumca oficialurad arCevnebis dRe, 2006 wlis adgilobrivi da 2008 wlis 

riggareSe saparlamento arCevnebis msgavsad, arCevnebis TariRis gansazRvris 

kanoniT dadgenili vadis amowurvis zustad bolo dRes gamoacxada. 

adgilobrivi da saerTaSoriso sadamkvirveblo organizaciebis saarCevno 

angariSebsa da rekomendaciebSi xazgasmiT aris aRniSnuli, rom arCevnebis dRis 

dadgena teqnikuri sakiTxi ar aris. mas winasaarCevno kampaniis dagegmvaze 

mniSvnelovani gavlena aqvs, amdenad imisTvis, rom politikuri oponentebs 

SeZlebisdagvarad Tanabari sastarto pirobebi hqondeT, aucilebelia, rom 

arCevnebis oficialuri TariRi maTTvis ufro adre iyos cnobili. 

 30 maisis adgilobrivi arCevnebisTvis saqarTvelos 

saarCevno kodeqsSi ramdenime mniSvnelovani cvlileba ganxorcielda. kerZod, xmis 

micemisa da xmebis daTvlis dros gamovlenili darRvevebis gasaCivrebis vada 

erTi dRidan or dRemde gaizarda, saubno saarCevno komisiebSi mdivnebis 

daniSvnis prerogativa opoziciur partiebs mieniWaT, arCevnebis oficialurad 

daniSvnis Semdeg axali sabiujeto cvlilebebis inicireba da ganxorcieleba 

aikrZala da a.S. 

gansakuTrebiT mniSvnelovania cvlileba, romlis Tanaxmadac, Tbilisis meri 

pirdapiri wesiT airCeva, Tumca samwuxaroa, rom 2009 wels prezidentis mier 

gaeroSi gakeTebuli gancxadebis miuxedavad, sadac man Tqva, rom pirdapiri wesiT 

airCeoda yvela qalaqis meri, sxva qalaqebis merebs am arCevnebis Semdeg kvlav 

sakrebuloebi daniSnaven. 

arasamTavrobo organizaciebis mcdelobis miuxedavad, verc winasaarCevno 

kampaniisTvis administraciuli resursebis gamoyenebis ukeTesad  daregulireba 

moxerxda. dRes saqarTvelos kanonmdebloba am mxriv saerTaSoriso standartebs 

ar Seesabameba da mmarTvel partiasa da mis kandidatebs upirates mdgomareobaSi 

ayenebs. 

amomrCevelTa sia: amomrCevelTa sia is sakiTxia, romelze muSaobac  arCevnebamde 

didi xniT adre unda daiwyos. am sakiTxis mowesrigebisTvis aucilebelia, rom im 

sajaro uwyebebis monacemTa bazebi, romlebic amomrCevelTa siis formirebaSi 

iReben monawileobas, erTmaneTis da centraluri saarCevno komisiis bazebTan 

Tavsebadi iyos. 

garda amisa, amomrCevelTa siis Semowmeba amomrCevlebs mudmivad unda SeeZloT da 

is uwyvet reJimSi unda axldebodes. 

miuxedavad amisa, am arCevnebisTvis centraluri saarCevno komisiis mier 

amomrCevelTa siaze gaweuli samuSao ufro metad dadebiT Sefasebas imsaxurebs. 

mniSvnelovania is faqti, rom siis gadamowmebaSi TerTmeti politikuri partia 

CaerTo, rac saxelmwifo biujetidan dafinansda, Tumca maT mier gamovlenili 

xarvezebi srulad ar gasworebula. amomrCevelTa siaze muSaobis Sedegebis 

Sesaxeb centralurma saarCevno komisiis Tavmjdomarem sazogadoebas detaluri 

angariSi warudgina. 
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 saarCevno administraciis sxvadasxva doneebze 

gansxvavebuli suraTebi gamoikveTa. centraluri saarCevno komisia ufro metad 

cdilobda, konstruqciuli samuSao garemo Seeqmna da mis saqmianobaSi 

arasamTavrobo organizaciebi da sxva dainteresebuli mxareebi aqtiurad CaerTo. 

wina arCevnebTan SedarebiT, komisiis wevrebi, maT Soris opoziciuri partiebis 

mier daniSnuli warmomadgenlebi, ukeTesad iyvnen  informirebulebi komisiis 

muSaobis, misi sxdomebis TariRebisa da  gansaxilveli sakiTxebis Sesaxeb, da 

samuSao procesSi ufro aqtiurad CarTvis SesaZlebloba eZleodaT. garda amisa, 

centralur saarCevno 

komisiaSi funqcionirebda ramdenime samuSao jgufi, romelTa wevrebs Soris 

arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebic iyvnen. 

am dadebiTi tendenciebis paralelurad iyo SemTxvevebi, roca centraluri 

saarCevno komisia moTxovnili sajaro informaciis gacemas agvianebda, an arasrul 

informacias gascemda. 

gacilebiT uares Sefasebas imsaxurebs qveda donis – saolqo da saubno – 

saarCevno komisiebi, saidanac informaciis miReba kidev ufro Wirda. cudia is 

faqtic, rom saarCevno administraciam ar gaiTvaliswina sadamkvirveblo 

organizaciebis rekomendacia da saubno saarCevno komisiebis wevrebs Soris kvlav 

moxvdnen is pirebi, romlebic wina arCevnebis dros daSvebuli Secdomebisa da 

darRvevebis gamo, `saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociaciisa~ da 

`samarTliani arCevnebisa da demokratiis saerTaSoriso sazogadoebis~ mier 

Sedgenil `Sav siaSi~ moxvdnen. es sia zemoaRniSnulma organizaciebma saubno 

saarCevno komisiebis dakompleqtebamde miawodes centralur saarCevno komisias. 

 winasaarCevno kampaniis monitoringisas aqcenti 

administraciuli resursebis gamoyenebasa da daSinebis faqtebze gakeTda. am mxriv 

wels naklebi darRvevebi gamovlinda, vidre 2008 wlis riggareSe saprezidento da 

saparlamento arCevnebis dros, Tumca gasaTvaliswinebelia is faqti, rom wels 

SedarebiT naklebi iyo konkurenciac. politikurma partiebma aqcenti Tbilisze 

gaakeTes, daSinebis SemTxvevebi ki wina  arCevnebis dros regionebSi gacilebiT 

ufro xSiri iyo, vidre – TbilisSi. 

samwuxaroa, rom am SedarebiT naklebi konkurenciis pirobebSic ki,  

amomrCevlebisa da politikuri oponentebis daSinebis faqtebi kvlav gamovlinda. 

sadamkvirveblo organizaciebis mier dRemde gamoqveynebul angariSebSi araerTi 

aseTi SemTxvevaa aRwerili. maTi realuri raodenoba imaze meti iyo, vidre 

angariSebSi moxvda, radgan politikuri aqtivistebisa da amomrCevlebis nawili am 

sakiTxze Riad laparaks moerida. 

winasaarCevno kampaniis monitoringis procesSi gamoikveTa mmarTveli  partiis 

kampaniaSi sajaro moxeleebis aqtiuri monawileobisa da mxolod winasaarCevno 

periodze gaTvlili socialuri programebis SemTxvevebic. saqarTvelos 

kanonmdebloba sajaro moxeleebs winasaarCevno kampaniaSi CarTvas mxolod 

samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dros ukrZalavs. Sedegad, winasaarCevno 

periodSi SvebulebaSi 1000-ze meti sajaro moxele gavida. Tan es im fonze moxda, 

roca wels sajaro moxeleebis raodenoba da maTi xelfasebisTvis gamoyofili 

sabiujeto dafinanseba wina wlebTan SedarebiT sakmaod gaizarda. 
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reagireba darRvevebze: Tu adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCevnebis specifikas 

gaviTvaliswinebT, roca xelisuflebis warmomadgenlebs ara nacionalur, aramed 

adgilobriv doneze virCevT, advili SesaZlebelia, rom darRvevebis iniciativa 

ara centraluri xelisuflebidan, aramed im adgilobrivi sajaro moxeleebisgan 

modiodes, romlebic calkedul qalaqebsa da raionebSi Tavad iyrian kenWs. am 

SemTxvevaSi imis Sefasebaa mniSvnelovani, Tu rogor reagirebs centraluri 

xelisufleba da pasuxismgebeli uwyebebi aseT darRvevebze. 

am mxriv  SedarebiT susti iyo. is 

winasaarCevno kampaniasTan dakavSirebuli saCivrebis ganxilvis process naklebi 

konstruqciulobiTa da interesiT ekideboda, rac nawilobriv imiTac iyo 

ganpirobebuli, rom ufro mniSvnelovnad arCevnebis  mosamzadebeli samuSaoebi 

miaCnda. 

saboloo jamSi centralurma saarCevno komisiam darRvevebze reagirebis kuTxiT 

ufro pasiuri pozicia airCia, vidre _ proaqtiuli. 

 sakiTxze ufro aqtiurad muSaobda uwyebaTaSorisi 

samuSao jgufi Tavisufali da samarTliani arCevnebisTvis. mniSvnelovania, rom es 

jgufi maRali Tanamdebobis pirebiT aris dakompleqtebuli, rac mis gavlenasa da 

qmedunarianobas amaRlebs. dReis mdgomareobiT jgufma ukve ramdenime Sexvedra 

gamarTa sadamkvirveblo organizaciebTan. Sexvedrebze am organizaciebis mier 

gamovlenili TiToeuli darRveva dawvrilebiT  ganixileboda. garda amisa, 

uwyebaTaSorisma jgufma gamoaqveyna ori angariSi, romlebSic Seswavlili 

darRvevebisa da maTze reagirebis detalebi iyo aRwerili da gaakeTa ramdenime 

mniSvnelovani sajaro gancxadeba, romlebSic sajaro moxeleebs kanonis dacvisken 

mouwoda. amis miuxedavad, adekvaturad jerjerobiT mxolod erTi piria (xulos 

skolis direqtoris movaleobis Semsrulebeli, romelic skolaSi winasaarCevno 

RonisZiebis Catarebis gamo Tanamdebobidan gaTavisuflda) dasjili. ramdenime 

sxva faqtze, jgufis mier mowodebuli informaciis Tanaxmad, gamoZieba 

mimdinareobs. maT Soris aris opoziciur partiebze mestiaSi 3 maiss 

ganxorcielebuli gansakuTrebiT uxeSi zewolis faqtic, romelzec araerTi 

mowmis Cveneba da faruli videoCanaweri arsebobs. 

rac Seexeba parlamentSi Seqmnil interfraqciul jgufs, misi saqmianoba am etapze 

mxolod imiT Semoifargleba, rom darRvevebis Sesaxeb periodulad iRebs 

informacias sadamkvirveblo organizaciebisgan, maT preskonferenciebze 

axmovanebs da xelisuflebas reagirebisken mouwodebs. 

saboloo jamSi, aSkarad ikveTeba xelisuflebisa da centraluri saarCevno 

komisiis mcdeloba, rom 30 maisis adgilobrivma TviTmmarTvelobis arCevnebma 

saerTaSoriso sazogadoebis dadebiTi Sefaseba daimsaxuros. amisTvis ramdenime 

mniSvnelovani nabiji marTlac gadaidga, Tumca, dadebiT tendenciasTan erTad, 

problemad rCeba is faqti, rom sakanonmdeblo akrZalvebis interpretaciisas 

aqcenti ufro metad maT formalur mxareze keTdeba, vidre – arssa da mizanze. 

Sedegad, kvlav bundovani rCeba marTveli partiis winasaarCevno kampaniisa da 

xelisuflebis saqmianobis gamyofi xazi da sxva politikur partiebs 

winasaarCevno kampaniis ganxorcieleba araTanabar pirobebSi uwevT. 

`saerTaSoriso gamWvirvaloba – saqarTvelo~, `samarTliani arCevnebisa da 
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demokratiis saerTaSoriso sazogadoeba~ da `saqarTvelos axalgazrda iuristTa 

asocicia~ momavalSic gaagrZeleben saarCevno monitorings da, sxva mniSvnelovan 

sakiTxebTan erTad, gansakuTrebul yuradRebas imaze gaamaxvileben, Tu rogor 

gagrZeldeba darRvevebze reagirebis procesi. 

aqve movuwodebT uwyebaTaSoris jgufs, rom reagireba iyos drouli da Cadenili 

darRvevebis adekvaturi, da rom informacia misi saqmianobis Sesaxeb aqtiurad 

miawodos ara mxolod saerTaSoriso sazogadoebas (jgufis mier dRemde 

gamoqveynebuli angariSebi mxolod inglisur enazea), aramed saqarTvelos 

moqalaqeebs da pirvel rigSi _ swored maT. 

ცესკომ ეუთო-ს საბოლოო ანგარიში წარმოადგინა და ფილმის პრეზენტაცია 
გამართა16

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2010 წლის 30 სექტემბერს, სასტუმრო „რედისონში“ ეუთოს
სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში და რეკომენდაციები წარმოადგინა. მისიამ ეს
ანგარიში 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე დაკვირვების შედეგად
გამოაქვეყნა.  

ანგარიში ძირითადად დადებითი ხასიათისაა და მასში პოზიტიურად არის შეფასებული ყველა
ის ნაბიჯი, რომელიც ადმინისტრაციამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით გადადგა. 
”თვითმმართველობის არჩევნებმა მნიშვნელოვანი პროგრესი უჩვენა ეუთოს ვალდებულებებსა
და სხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრის მიზნით. საარჩევნო ადმინისტრაციამ
აღნიშნული არჩევნები პროფესიონალურ დონეზე და გამჭვირვალედ ჩაატარა, ამასთან
უზრუნველყოფილ იქნა მხარეთა ჩართულობა”  ნათქვამია დოკუმენტში. ცესკოს თავმჯდომარე
ასევე წარმოადგენს იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც სადამკვირვებლო მისიამ არჩევნების
ჩატარების ხარისხის ამაღლების მიზნით გამოთქვა.  

ეუთოს სადამკვირვებლო მისია აქტიურად თანამშრომლობდა საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, 
აკვირდებოდა წინასაარჩევნო მზადების პროცესს, კენჭისყრის დღეს და ასევე არჩევნების
შემდგომ პერიოდს, რომელიც არჩევნების შედეგების შეჯამებას და დავების განხილვას
მოიცავდა. 

ანგარიშის განხილვის შემდეგ, ცესკომ დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია გამართა. ფილმი
2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში შეიქმნა და მასში
ასახულია ის საქმიანობა, რომელსაც საარჩევნო ადმინისტრაცია წინასარჩევნოდ, სამი თვის
განმავლობაში ახორციელებდა. ფილმის მიზანია ამომრჩეველთათვის დეტალური, შიდა
ინფორმაციის მიწოდება, თუ როგორ მიმდინარეობს მზადება არჩევნებისათვის, რა საქმიანობებს
ახორციელებენ ადმინისტრაციის სხვადასხვა რგოლები და რა სამუშაოს ჩატარება უხდებათ
თანამშრომლებს, იმისათვის რომ არჩევნები ჩატარდეს გამართულად და ამომრჩეველმა მისი
კონტიტუციური უფლება განახორციელოს.  

16 http://www.cec.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=13&info_id=7353 
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Domestic Election Observation, Unified Election Code of Georgia, 
Election Observation Manual – International Society for Fair Elections and Democracy - ISFED 

ეკა სირაძე-დელონე 
აღმასრულებელი დირექტორი 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
 საერთაშორისო საზოგადოება - ISFED 

Reader 

არჩევნებზე დაკვირვება ადგილობრივი არასამათავორბო ჯგუფების მიერ 
და კენჭისყრის დღის პროცედურები 

სადამკვირვებლო მისიის მნიშვნელობა 

არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ერთ-ერთი ინდიკატორი მისი გამჭვირვალობაა, ანუ
რამდენად აქვს საშუალება ამა თუ იმ დაინტერესებულ პირს დააკვირდეს ყველა მიმდინარე
პროცესს და შეაფასოს იგი. არჩევნების გამჭვირვალობა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, როგორც
საარჩევნო ადმინისტრაციის ანუ არჩევნების ჩამტარებელი ორგანოს მხრიდან ასევე, არჩევნებში
მონაწილე სუბიექტების მხრიდანაც, ვინც ამ პროცესში უშუალოდ მონაწილეობს. ძალიან
მნიშვნელოვანია, მიუკერძოებელი სადამკვირვებლო მისიის მიერ მონიტორინგის
განხორციელება საარჩევნო პროცესებზე, რადგანაც მისია არ არის დაინტერესებული არჩევნების
შედეგებით, არამედ დაინტერესებულია პროცესით, ანუ იმით თუ რამდენად კანონთან
შესაბამისად ვითარდება მოვლენები. ამიტომ მისიის მიერ გაკეთებული დასკვნები და
შეფასებები ობიექტური, მისაღები და დამაჯერებელია, როგორც საზოგადოებისათვის ასევე
არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მიუკერძოებელი
სადამკვირვებლო მისიის განხორციელება ხელს უწყობს კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე ხმების
დაცვას და შესაძლო დარღვევებისა და გაყალბებების თავიდან აცილებას, რაც ამომრჩეველთა
ნების გამოვლენისუზრუნველყოფის საუკეთესო საშუალებაა. 

დამკვირვებლის უფლებები17

დამკვირვებლის უფლებების მთავარი პრინციპია “კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს 
იმყოფებოდეს კენჭისყრის შენობაში, შეუზღუდავად გადაადგილდეს საარჩევნო უბნის 
ტერიტორიაზე და ნებისმიერი ადგილიდან დააკვირდეს კენჭისყრის პროცესის ყველა ეტაპს”. 
არავის აქვს იმის უფლება, რომ დამკვირვებელს მიუჩინოს და მიუთითოს დაკვირვების 
კონკრეტული ადგილი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ დამკვირვებელი ხელს უშლის ამომრჩეველს 
საარჩევნო უფლებით სარგებლობისას ან ერევა საუბნო საარჩევნო კომისიის ფუნქციებში. 

დამკვირვებელს უფლება აქვს: 

დაესწროს და დააკვირდეს საარჩევნო კომისიის სხდომებს; 
კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს იმყოფებოდეს კენჭისყრის შენობაში, შეუზღუდავად 
გადაადგილდეს საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე და თავისუფლად, დაუბრკოლებლად 
დააკვირდეს კენჭისყრის პროცესის ყველა ეტაპს ნებისმიერი ადგილიდან; 

17 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 70 
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კენჭისყრის დღის ნებისმიერ დროს შეენაცვლოს თავისი წარმდგენი ორგანიზაციის სხვა 
რეგისტრირებულ წარმომადგენელს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო ყუთების შემოწმებაში მათ დალუქვამდე და მათი 
გახსნის შემდეგ; 
თუ დამკვირვებელი მიიჩნევს, რომ ნაკადის მომწესრიგებელმა კომისიის წევრმა 
პროცედურის დაცვით არ შეამოწმა (ამომრჩეველის) მარკირება, მას უფლება აქვს 
მოსთხოვოს ნაკადის მომწესრიგებელს თავიდან განახორციელოს ეს პროცედურა; 
დააკვირდეს ამომრჩეველთა სიებში ამომრჩეველთა რეგისტრაციას, საარჩევნო 
ბიულეტენების დამოწმებას და გაცემას; 
თუ დამკვირვებელი მიიჩნევს, რომ რეგისტრატორმა პროცედურის დაცვით არ მოახდინა 
ამომრჩევლის მარკირება, მას უფლება აქვს მოსთხოვოს რეგისტრატორს თავიდან 
განახორციელოს ეს პროცედურა; 
მოსთხოვოს ამომრჩეველს კაბინაში შესვლამდე უჩვენოს, რამდენი საარჩევნო 
ბიულეტენი აქვს ხელში. ამომრჩეველი ვალდებულია დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა; 
მოსთხოვოს ამომრჩეველს სპეციალურ კონვერტში ბიულეტენ(ებ)ის ჩადებამდე უჩვენოს, 
რამდენი საარჩევნო ბიულეტენი აქვს ხელში. ამომრჩეველი ვალდებულია 
დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა; 
დააკვირდეს საარჩევნო ყუთს და საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტების 
ჩაყრას/მოთავსებას; 
დააკვირდეს გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით ხმის მიცემის პროცესს; 
დაესწროს და დააკვირდეს ხმების დათვლას ისეთ პირობებში, რაც უზრუნველყოფს 
საარჩევნო ბიულეტენის დანახვას; 
დააკვირდეს საარჩევნო ყუთების გახსნას, საარჩევნო ბიულეტენების დათვლას და ოქმის 
შედგენას; 
დაესწროს და დააკვირდეს საარჩევნო კომისიის მიერ კენჭისყრის შედეგების 
შემაჯამებელი ოქმისა და სხვა დოკუმენტების შედგენას; 
გაეცნოს საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილ კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების 
შემაჯამებელ ოქმს; 
მიმართოს განცხადებით (საჩივრით) საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ხმის 
მიცემისა და კენჭისყრის პროცედურასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რომლითაც 
კონკრეტული დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში, მოითხოვს რეაგირებას; 
გაასაჩივროს საუბნო საარჩევნო კომისიის ქმედება ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან 
სასამართლოში; 

დამკვირვებელს  არ აქვს უფლება: 

ჩაერიოს საარჩევნო კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში; 
გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველთა ნების თავისუფალ გამოვლენაზე; 
აგიტაცია გაუწიოს ამომრჩეველს, რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ან 
საწინააღმდეგოდ; 
ატაროს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სიმბოლიკა და ნიშანი; 
კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდეს სამკერდე ნიშნის გარეშე; 
დაარღვიოს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის სხვა მოთხოვნები; 
დაესწროს ხმის მიცემას ფარული კენჭისყრის კაბინაში; 
დაეხმაროს ამომრჩეველს ბიულეტენის შევსებაში (მას-მედიის წარმომადგენელს აქვს 
ამის უფლება). 
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გახსოვდეთ!  

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს უფლება აქვს, უფლებამოსილების 
გადაჭარბების შემთხვევაში, მიუთითოს დამკვირვებელს შეწყვიტოს აღნიშნული 
ქმედება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარეს შეუძლია კენჭისყრის 
ოთახში მოიწვიოს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი და წესრიგის 
დამრღვევი დამკვირვებელი გააძევოს კენჭისყრის შენობიდან; 
ადგილობრივი/საერთაშორისო დამკვირვებლის,საარჩევნო სუბიექტისა და მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების ამ კანონით დადგენილი უფლებების 
შეზღუდვა ან მათი საქმიანობებისთვის ხელის შეშლა გამოიწვევს შესაბამისი პირების 
დაჯარიმებას  500 ლარის ოდენობით; 
დამკვირვებლის, საარჩევნო სუბიექტისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა 
წარმომადგენლების მიერ ამ კანონის 70-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“-„დ“ ქვეპუნქტებით 
დაკისრებული მოთხოვნების დარღვევა- გამოიწვევს შესაბამისი პირების დაჯარიმებას 
500 ლარის ოდენობით. 

საარჩევნო უბნის გახსნა 18

საარჩევნო უბანი იხსნება დილის 07:00 საათზე და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები უბანში
უნდა გამოცხადდნენ ამ დროისათვის რათა მოამზადონ კენჭისყრის შენობა და განახორციელონ
კანონით განსაზღვრული გარკვეული პროცედურები.

საარჩევნო უბნის გახსნა შესაძლებელია საუბნო საარჩევნო კომისიის არანაკლებ 7 და მეტი
წევრის გამოცხადების შემთხვევაში. 7-ზე ნაკლები წევრის გამოცხადებისას საარჩევნო უბანი არ
გაიხსნება. 

დამკვირვებელი საარჩევნო უბანში 06:30 საათზე უნდა გამოცხადდეს, რადგან არ არის
გამორიცხული, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიამ გარკვეული პროცედურების განხორციელება
კანონით დადგენილ დროზე ადრეც დაიწყოს. დამკვირვებელი უნდა გაეცნოს კომისიას,
წარადგინოს აკრედიტაციის მოწმობა (პირადობის მოწმობასთან ერთად), გაიაროს რეგისტრაცია
ჩანაწერთა წიგნში და გაესაუბროს სხვა დამკვირვებლებსაც. უბანში მყოფ სხვა
დამკვირვებლებთან და საარჩევნო საუბნო კომისიის წევრებთან თანამშრომლობა
მნიშვნელოვნად დაგეხმარებათ თქვენი საქმიანობის განხორციელებაში და უფრო
სრულფასოვანი ინფორმაციის მიღებაში. უნდა შემოწმდეს, ხომ არ იმყოფებიან კენჭისყრის
შენობაში პირები, რომელთაც ამის უფლება არა აქვთ. ასეთების არსებობის შემთხვევაში,
აუცილებელია, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს მოსთხოვოთ, დაატოვებინოს მათ
უბანი. მოთხოვნის იგნორირების შემთხვევაში ამ დარღვევაზე შეგიძლიათდაწეროთ საჩივარი. 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირები19

არჩევნებისდღეს კენჭისყრის შენობაში ყოფნისუფლება აქვთ: 

ცენტრალური, საოლქოდა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს; 

18 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 52 
19 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 67 
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ცენტრალური, საოლქოდა საუბნო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს; 
საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს (ერთი საარჩევნო სუბიექტის ერთდოულად 1
წარმომადგენელი); 
ადგილობრივი ორგანიზაციის აკრედიტებულ დამკვირვებლებს (ერთი ორგანიზაციიდან
ერთდროულად 1 დამკვირვებელი); 
საერთაშორისო ორგანიზაციების აკრედიტებულდამკვირვებლებს (ერთი ორგანიზაციიდან
2 დამკვირვებელი, რომელთაც შეიძლება ახლდესთარჯიმანი); 
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების აკრედიტებულ წარმომადგენლებს
(ერთი მედია-საშუალებიდან არაუმეტეს 3 წარმომადგენელი). 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირი უნდა ატარებდეს მისი 
ვინაობისა და სტატუსის აღმნიშვნელ სამკერდე ნიშანს (მოწმობას), რომელზედაც 
აღნიშნული უნდა იყოს გვარი, სახელი და სტატუსი: ცესკოს, N...საოლქო საარჩევნო 
კომისიის ან N ...საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე/თავმჯდომარის 
მოადგილე/მდივანი/წევრი, ან ცესკოს/ N...საოლქო საარჩევნო კომისიის 
წარმომადგენელი, ან პარტიის/საარჩევნო ბლოკის სახელწოდება და სიტყვა 
„წარმომადგენელი“, ან კანდიდატის გვარი, სახელი და სიტყვა „წარმომადგენელი“, ან 
ორგანიზაციის სახელწოდება და სიტყვა „დამკვირვებელი“, ან მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალების სახელწოდება და სიტყვა „წარმომადგენელი“. 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს, კენჭისყრის კაბინის გარდა, საარჩევნო 
პროცესისათვის ხელის შეშლის გარეშე, შეუძლიათ აწარმოონ ფოტოვიდეოგადაღება. 

დაუშვებელია კენჭისყრის შენობაში შეიარაღებულ პირთა შესვლა; 
თუ კენჭისყრის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფრთხე ექმნება ამ კანონის 
მოთხოვნათა შესაბამისად კენჭისყრის ჩატარებას ან საარჩევნო დოკუმენტაციის 
უსაფრთხო გადაადგილებას, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნით 
შეიძლება გამოძახებულ იქნენ და კენჭისყრის შენობაში და მის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ პოლიციის მუშაკები. საზოგადოებრივი წესრიგის 
დარღვევის აღკვეთისთანავე და საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანხმობის 
შემთხვევაში პოლიციის მუშაკები ტოვებენ კენჭისყრის შენობას და მის მიმდებარე 
ტერიტორიას; 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს უფლება აქვს, კომისიის მუშაობისათვის 
ხელის შეშლისა და წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევი გააძევოს საუბნო 
საარჩევნო კომისიის განთავსების შენობიდან, რაზედაც დგება შესაბამისი აქტი, 
რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და წევრები. აქტში აღინიშნება 
დამრღვევის სახელი და გვარი, საარჩევნო ოლქისა და უბნის ნომრები,დარღვევის არსი 
და მისი ჩადენის ზუსტი დრო. 

წილისყრა  

საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის დღის პროცედურების განსახორციელებლად საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებისგან წილისყრით შეირჩევა: 

ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი; 
ამომრჩეველთა რეგისტრატორი (ერთი რეგისტრატორი ყოველ 300 ამომრჩეველზე); 
საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი; 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის 2 წევრი. 
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წილისყრაში მონაწილეობას არ იღებენ კომისიის თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი 

1. პირველ რიგში კომისიის თავმჯდომარე ატარებს წილისყრას გადასატანი საარჩევნო 
ყუთის წამღები 2 წევრის გამოსავლენად. გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები 2 წევრი 
შეირჩევა პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრებისგან. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:  

აღრიცხავს თუ პარტიების მიერ დანიშნული (7 კომისიის წევრისგან), რამდენი წევრი 
ესწრება წილისყრის პროცესს; 
მათი რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა და ერთი ფერის ფურცლებს; 
ორ ფურცელზე ერთი და იგივე ფერის კალმით წერს ფუნქციის დასახელებას 
„გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები“; 
ყველა ფურცელს ამოწმებს ბეჭდით; 
კეცავს ფურცლებს ისე, რომ მათი წაკითხვა შეუძლებელი იყოს;  
დაკეცილ ფურცლებს ათავსებს მაგიდაზე; 
მიმართავს პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრებს, სათითაოდ აიღონ 
წილისყრის ფურცლები. 

კომისიის მდივანს წილისყრის შედეგი შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე. 

2. გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები წევრების გამოვლენის შემდეგ, კომისიის 
თავმჯდომარე ატარებს წილიყრას სხვა ფუნქციების გამოსავლენად: 

აღრიცხავს, თუ რამდენი კომისიის წევრი მონაწილეობს წილისყრის პროცესში ( 
კომისიის თავმჯდომარის, მოადგილის,მდივნისა და გადასატანი ყუთის წამღები 2 
წვერის გარდა); 
მათი რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა და ერთი ფერის ფურცლებს; 
ფურცლებზე ერთი და იმავე ფერის კალმით წერს ფუნქციების დასახელებას „ნაკადის 
მომწესრიგებელი“, „რეგისტრატორი“, „საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების 
ზედამხედველი“; 
ყველა ფურცელს ამოწმებს კომისიის ბეჭდით; 
კეცავს ფურცლებს ისე, რომ მათი წაკითხვა შეუძლებელი იყოს სხვისთვის; 
დაკეცილ ფურცლებს ათავსებს მაგიდაზე; 
მიმართავს წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრებს, რომ სათითაოდ აიღონ 
წილისყრის ფურცლები გადასატანი საარჩევნო ყუთიდან. 

კომისიის მდივანს წილისყრის შედეგი შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე. 

კომისიის წევრის წილისყრით დადგენილი ფუნქციის დროებით გადაცემა კომისიის სხვა
წევრისათვის შეიძლება მხოლოდ კომისიის თავმჯდომარის ნებართვით, რაც უნდა
აღინიშნოს ჩანაწერთა წიგნის მე-5 გვერდზე, დროის მითითებით; 
თუ კომისიის რომელიმე წევრი კომისიაში გამოცხადდა წილისყრის პროცედურის 
დასრულების შემდეგ, მისთვის ფუნქციების მინიჭების საკითხს წყვეტს საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. 

3. წილისყრის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე: 

აცხადებს ამომრჩევლების რაოდენობას ერთიანი სიის, ამომრჩეველთა სპეციალური სიისდა
ამომრჩეველთა სიის დანართის მიხედვით (კომისიის მდივანს ამომრჩეველთა რაოდენობა
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შესაბამისი სიების მიხედვით შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში, შესაბამის სადემონსტრაციო ოქმში
და კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელოქმებში).; 
ამოწმებს მიღებული ბიულეტენებისა და სპეციალური კონვერტების რაოდენობას და
აცხადებს მას (მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა
წიგნში, შესაბამის სადემონსტრაციო ოქმებსა და კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ
ოქმებში); 
ამოწმებს და ინდივიდუალური ნომრის მქონე ზონრით ლუქავს ძირითად და გადასატან
საარჩევნო ყუთებს, რომლის ნომერი საარჩევნო კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის
ჩანაწერთ წიგნის მე-4 გვერდზე. 

საარჩევნო ყუთები ისე უნდა იყოს დალუქული,(ბიულეტენის ჩასაგდები ჭრილის გარდა)
რომ მათი მთლიანობის დაურღვევლად შეუძლებელი იყოს ყუთებში რაიმეს ჩადება და
ამოღება. 

4. კომისიის თავმჯდომარე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს  გადასცემს: 

ამომრჩეველთა ანბანურად დაყოფილ სიებს, (თითო რეგისტრატორს უნდა გადაეცეს 300
ამომრჩევლის სია 1500 ამომრჩევლიან უბნებზე) და საარჩევნო ბიულეტენების თითო-თითო
ბლოკნოტს, რასაც კომისიის თავმჯდომარე და მიმღები კომისიის წევრები ადასტურებენ
ბლოკნოტისთავფურცელზე ხელმოწერით; 
უხილავ საღებავს ამომრჩევლის მარკირებისთვის; 
რეგისტრატორების ბეჭდებს (რომელსაც ათავსებს გადასატან საარჩევნო ყუთში და
რეგისტრატორები ამოიღებენ სათითაოდ ბეჭდებს რომლის კოდებიც რეგისტრატორის
სახელთანდა გვართან ერთად კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში); 
ერთ-ერთ რეგისტრატორს ასევე გადასცემს სპეციალურ სიას; 
სპეციალური კონვერტების და საარჩევნო ყუთის ზედამხედველ კომისიის წევრს
სპეციალურ კონვერტებს. (რომელიც კონვერტებს ყუთთან ახლოს მდგომ მაგიდაზე
ათავსებს); 
ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელს მარკირების შესამოწმებელ ულტრაიისფერ
ფანარს. 

საკონტროლოფურცელი20

პირველი ამომრჩევლის მოსვლის შემდეგ, კომისიის მდივანი ავსებს 3 საკონტროლო ფურცელს,
რომელსაც ხელს აწერს პირველი ამომრჩეველიდა კომისიის ყველადამსწრე წევრი.

საკონტროლოფურცლებზე აღინიშნება: 

საარჩევნო ყუთებში მათი ჩაგდების ზუსტიდრო; 
პირველი ამომრჩევლის სახელი,გვარი; 
პირველი ამომრჩევლის პირადობის მოწმობის ნომერი. 

შედარების მიზნით, მესამე შევსებულ საკონტროლო ფურცელს კომისიის თავმჯდომარე ინახავს
კენჭისყრის ბოლომდე .

კომისიის თავმჯდომარე ინდივიდუალური ნომრის მქონე ზონარით ლუქავს ძირითად და
გადასატან საარჩევნო ყუთებს და მათში ათავსებს საკონტროლო ფურცლებს. კომისიის მდივანი
ჩანაწერთა წიგნში მიუთითებსლუქების ინდივიდუალურ ნომრებს. 

20  საქართველოს ორგანული კანონი „შაქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 52.10 
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კენჭისყრა კენჭისყრის ჩატარების ადგილიდადრო21

კენჭისყრა იმართება კენჭისყრის შენობაში არჩევნების (კენჭისყრის) დღის 8:00 საათიდან 20:00 
საათამდე.  

საუბნო საარჩევნო კომისიამ უნდა უზრუნველყოს კენჭისყრის დროისა და ადგილის 
შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ამომრჩევლისათვის ყველა შესაძლო ფორმით, 
მათ შორის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, აგრეთვე საჯარო ადგილებში 
სათანადო ინფორმაციის განთავსებით, ამომრჩევლებისათვის ამომრჩევლის ბარათის 
გადაცემით კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 2 დღისა;  
კენჭისყრის შენობის დროებით ჩაკეტვის შემთხვევაში, კენჭისყრის შეწყვეტისთანავე ან 
შეჩერებისთანავე საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია მიიღოს გადაწყვეტილება 
კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების დადასტურების ან მისი გაუქმების შესახებ. 
კომისია უფლებამოსილია კენჭისყრის შეჩერების შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება 
კენჭისყრის შეწყვეტისა და საარჩევნო უბნის დახურვის შესახებ. ზემოაღნიშნული 
გადაწყვეტილებები მიიღება განკარგულებით, რომელშიც უნდა აღინიშნოს კენჭისყრის 
შენობის დროებით ჩაკეტვის, კენჭისყრის შეწყვეტის ან შეჩერების მიზეზი და დრო. 
კენჭისყრის შენობის ჩაკეტვის ან კენჭისყრის შეჩერების მიზეზის აღმოფხვრისთანავე 
კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით კენჭისყრა განახლდება; 

კენჭისყრის დღეს სამხედრო ნაწილებში, საავადმყოფოებსა და სხვა სტაციონარულ 
სამკურნალო დაწესებულებებში, ნაოსნობაში მყოფ გემებსა და ძნელად მისადგომ 
ადგილებში შექმნილ საარჩევნო უბნებში საუბნო საარჩევნო კომისია კენჭისყრას 
დამთავრებულად აცხადებს 20 საათამდე ნებისმიერ დროს, თუ კენჭისყრაში 
მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა სიაში შეტანილმა ყველა ამომრჩეველმა.  
კენჭისყრის დროს აკრძალულია კენჭისყრის შენობის ჩაკეტვა, კენჭისყრის შეწყვეტა ან 
შეჩერება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შეუძლებელია არჩევნების საყოველთაოობის, 
თანასწორობისა და ამომრჩეველთა ნების თავისუფალი გამოვლენის უზრუნველყოფა; 
თუ კენჭისყრა შეწყვეტილად გამოცხადდა, იგი აღარ განახლდება;  

ამომრჩეველი კენჭისყრის შენობაში შეიძლება იმყოფებოდეს მხოლოდ ხმის 
მიცემისათვის საჭირო დროის განმავლობაში. 

გხსოვდეთ! აკრძალულია კენჭისყრის ჩატარება კენჭისყრის დღემდე ან კენჭისყრის დღის 
შემდეგ, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

კენჭისყრისდღის პროცედურები22

I მარკირების შემოწმება

კენჭისყრის ოთახში შესვლამდე ამომრჩეველი გადის მარკირების
შემოწმების პროცედურას. ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი
კომისიის წევრი: 

არეგულირებს საარჩევნო უბანში შემოსული ამომრჩევლების
ნაკადს;

ულტრაიისფერი ფანრით ამოწმებს, აღენიშნებათუ არა ამომრჩეველს მარკირება. 

21 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 51 
22 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 58 
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შენიშვნა: 

იმ შემთხვევაში, თუ ხელსაწყომ გამოავლინა, რომ ამომრჩეველს უკვე აქვს მარკირება, ის
არ დაიშვება ხმის მისაცემად. ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელმა კომისიის
წევრმა კომისიის თავმჯდომარეს უნდა აცნობოს ასეთი ამომრჩევლის ვინაობა; კომისიის
მდივანი ჩანაწერთა წიგნში (მე-10 ან მომდევნო გვერდებზე) მიუთითებს აღნიშნულ
ფაქტს. 
ნაკადის მომწესრიგებული ვალდებულია არ დაუშვას ამომრჩეველი კენჭისყრის ოთახში,
თუ მისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან ორზე მეტი ამომრჩეველია. 

II პირადობის მოწმობის წარდგენა 

მარკირების შემოწმების შემდეგ ამომრჩეველი შედის კენჭისყრის
ოთახში, მიდის იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, რომელსაც
შეესაბამება ამომრჩეველთა სიაში მისი გვარის პირველი ასო და
რეგისტრატორს წარუდგენს: 

საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას ; 
ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტს (იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში-
დევნილის მოწმობაც). 

იმ შემთხვევაში, თუ ამომრჩეველი ვერ წარადგენს პირადობისდამადასტურებელ საბუთს, ის
ვერ მიიღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას. 

III სიაში გადამოწმება 

წარმოდგენილი დოკუმენტის საფუძველზე, რეგისტრატორმა უნდა
მოძებნოს ამომრჩეველი ამომრჩეველთა ერთიან ან სპეციალურ
სიებშიდა შეამოწმოს მისი პირადი ნომერი. 

შენიშვნა:

თუ ამომრჩეველი არ არის შეყვანილი ამომრჩეველთა ერთიან ან სპეციალურ სიაში,მაგრამ
ამომრჩეველი წარადგენს ცნობას საზღვრის გადაკვეთის შესახებ (ჩანაწერი
პასპორტში),ცნობას სტაციონარული სამკურნალოდაწესებულებიდან გამოწერის შესახებ,
ან ცნობას სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლების შესახებ,
ამომრჩეველს რეგისტრაციაში გაატარებს ამომრჩეველთა რეგისტრატორი, რომელსაც
გადაეცა ამომრჩეველთა სპეციალური სია. რეგისტრატორმა უნდა შეამოწმოს, რომ
წარმოდგენილი ცნობა გაცემულია არჩევნებამდე არა უადრეს 16 დღისა; რეგისტრატორს
ამომრჩეველი წარმოდგენილი ცნობისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის
(რეგისტრაციის მოწმობის) საფუძველზე შეჰყავს ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში და
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ფოტოასლებს გადასცემს საუბნო საარჩევნო კომისიის
თავმჯდომარეს.
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IV მარკირება 

ამომრჩეველთა სიაში ამომრჩევლის ყოფნის დადასტურების
შემთხვევაში რეგისტრატორი ახორციელებს მის მარკირებას, რაც 
ითვალისწინებს თვალით უხილავი და ადამიანის 
ჯანმრთელობისათვის უვნებელი ქიმიური საღებავის წასმას 
ამომრჩევლის მარჯვენა ხელის ცერა ან საჩვენებელი თითის 

ფრჩხილზე (აღნიშნული მოქმედების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში – მარჯვენა 
ხელის სხვა თითის ფრჩხილზე, ხოლო ამის შეუძლებლობისას – ასეთივე წესით მარცხენა 
ხელზე) 

თუ ამომრჩეველიუარს განაცხადებს მარკირებაზე, ამომრჩეველი ვერ მიიღებს არჩევნებში
მონაწილეობას! 

შენიშვნა:

თუ საარჩევნო კომისიის წევრს,საარჩევნო უბანზე მყოფ დამკვირვებელს ან/და საარჩევნო
სუბიექტის წარმომადგენელს ეჭვი გაუჩნდა მარკირების ან მისი შემოწმების
პროცედურის გამო, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოს „საარჩევნო კოდექსის“ 56-ე
მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული პროცედურების ხელახლა
ჩატარება. ამ პირებს უფლება აქვთ მოითხოვონ სათანადო რეაგირება მარკირების
პროცედურისდარღვევის ნებისმიერ გამოვლინებაზე; 
მარკირება არ გამოიყენება ნაოსნობაში მყოფ გემებზე, წინასწარი პატომრობის
დაწესებულებებში, სავადმყოფოებსა და სხვა სტაციონარულ სამკურნალო
დაწესებულებებში (ავადმყოფების მიმართ), აგრეთვე გადასატანი საარჩევნო ყუთის
მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეთა მიმართ. 

V ბიულეტენის დამოწმება 

ამომრჩევლის მარკირების შემდეგ რეგისტრატორი: 

ხელმოწერითა და ბეჭდით ამოწმებს საარჩევნო ბიულეტენებს
(უკანა გვერდზე, ამისთვის განკუთვნილ ადგილზე); 
ადასტურებს ბიულეტენების გაცემას ამომრჩეველთა სიაში
ხელმოწერით. 

VI ბიულეტენის გაცემა 

ბიულეტენის ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმების შემდეგ
რეგისტრატორი გადასცემს ამომრჩეველს დამოწმებულ საარჩევნო
ბიულეტენებს.



 33

შენიშვნა: 

Ⴑაარჩევნო ბიულეტენის წინა გვერდზე აღნიშნული უნდა იყოს: 

არჩევნების დასახელება და არჩევნების ჩატარების თარიღი;  
საარჩევნო ოლქის დასახელება და ნომერი;  
საარჩევნო უბნის ნომერი (ბიულეტენის ყუასა და საკუთრივ საარჩევნო ბიულეტენზე);  
პროპორციული სისტემით არჩევნებისას – არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე 
პარტიის/საარჩევნო ბლოკის რიგითი ნომერი და სახელწოდება; მაჟორიტარული 
სისტემით არჩევნებისას – კანდიდატის რიგითი ნომერი, გვარი, სახელი, წარმდგენი 
საარჩევნო სუბიექტის სახელწოდება;  
Ⴑაარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესი.  

Ⴑაარჩევნო ბიულეტენის უკანა გვერდზე აღნიშნული უნდა იყოს:  

ამომრჩეველთა რეგისტრატორის ხელმოწერის ადგილი;  
ამომრჩეველთა რეგისტრატორის მიერ სპეციალური ბეჭდით დამოწმების ადგილი.  

Ⴑაარჩევნო სუბიექტის არჩევნებიდან მოხსნის შემთხვევაში საარჩევნო ბიულეტენის 
გაცემისას ბიულეტენში საარჩევნო სუბიექტის სახელის/სახელწოდების გასწვრივ 
დაისმება შტამპი „არჩევნებიდან მოხსნილია“.  
თუ ამომრჩეველს არ შეუძლია დამოუკიდებლად შეავსოს ბიულეტენები, მას უფლება
აქვს დახმარებისთვის მიმართოს ნებისმიერ სხვა, მისთვის სასურველ პირს, გარდა
კომისიის წევრების, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების, კანდიდატისა და
დამკვირვებლებისა. ამომრჩეველს, რომელიც დაეხმარა სხვა ამომრჩეველს ბიულეტენის
შევსებისას, ეკრძალება გაამჟღავნოს მისი არჩევანი . 
თუ ამომრჩეველს ან რეგისტრატორს გაუფუჭდათ საარჩევნო ბიულეტენი, მათ ამის
შესახებ უნდა აცნობონ კომისიის თავმჯდომარეს. კომისიის თავმჯდომარის დავალებით,
რეგისტრატორი ვალდებულია ამომრჩეველს შეუცვალოს გაფუჭებული ბიულეტენი
ახლით. კომისიის თავმჯდომარემ გაფუჭებულ ბიულეტენს ამომრჩევლის
თანდასწრებით უნდა ჩამოაჭრას კუთხე, დააწეროს „გაფუჭებულია“ და ხელი მოაწეროს.
კომისიის მდივანმა გაფუჭებული ბიულეტენი ცალკე უნდა შეინახოს.
ყურადღება მიაქციეთ, ხომ არ ცდილობენ კომისიის წევრები რომელიმე ამომრჩევლის
შეცდომაში შეყვანას - მისთვის გაცემულ საარჩევნო ბიულეტენებზე ხელმოწერების ან
ბეჭდის გამოტოვებას, რათა ამ ამომრჩევლის ხმები გაბათილდეს. კომისიის წევრები ასე
იქცევიან იმ შემთხვევაში, თუ მათთვის წინასწარაა ცნობილი, რომ კონკრეტული
ამომრჩეველი მათთვის არასასურველი საარჩევნო სუბიექტის მხარდამჭერია.
მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საარჩევნო ბიულეტენი დამოწმებული იყოს კომისიის
წევრის ხელმოწერებითდა ბეჭდით.

გახსოვდეთ! Ⴑაარჩევნო ბიულეტენი სახელმწიფო საკუთრებაა. კენჭისყრის დღეს აკრძალულია 

კენჭისყრის შენობიდან მისი გატანა, წაღება ან განადგურება. Ⴑაარჩევნო ბიულეტენები 
იბეჭდება სპეციალურ ქაღალდზე, რომლის დაკვეთისა და შესყიდვის უფლება აქვს მხოლოდ 
ცესკოს. დადგენილი აკრძალვის დარღვევა, აგრეთვე ყალბი საარჩევნო ბიულეტენისა და 
სპეციალური ქაღალდის დამზადება, გავრცელება და გამოყენება სისხლის სამართლის 
დანაშაულია და ისჯება კანონით დადგენილი წესით! 
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VII სიაში ხელმოწერა 

ამომრჩეველი სიაში აწერს ხელს თავისი სახელის და გვარის
გასწვრივ, რითაც ადასტურებს ბიულეტენის მიღებას.(საქართველოს
საარჩევნო კოდექსის მიხედვით).თუმცა პრაქტიკაში არსებობს იმის
მაგალითები, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები ჯერ
ხელს აწერინებენ ამომრჩეველს და შემდეგ გადასცემენ ბიულეტენს .

გაითვალისწინეთ, რომ ორივე შემთხვევა მისაღებია და არ ითვლებადარღვევად 

VIII კაბინაში შესვლადა ხმის მიცემა

ბიულეტენების მიღებისა და სიაში ხელმოწერის შემდეგ
,ამომრჩეველი შედის ფარული კენჭისყრის კაბინაში, ავსებს
საარჩევნო ბიულეტენებს და კეცავს მათ ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის
მისცა მან ხმა. 

ფარული კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ დაკეცილი საარჩევნო
ბიულეტენებით ამომრჩეველი მიდის განცალკევებით მდგარ

მაგიდასთან, სადაც მოთავსებულია სპეციალური კონვერტები და საარჩევნო ყუთი,
შევსებულ ბიულეტენებს დამოუკიდებლად დებს სპეციალურ კონვერტში. ყველა სახის
ბიულეტენი იდება ერთ კონვერტში. 

შენიშვნა:

დაუშვებელია ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის შესვლა კაბინაში; 
კომისიის წევრებსა და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ
ამომრჩეველს ფარული კენჭისყრის კაბინაში შესვლამდე მოსთხოვონ, უჩვენოს, თუ
რამდენი ბიულეტენი აქვს მას ხელთ. ამომრჩეველი ვალდებულია შეასრულოს ეს
მოთხოვნა. 
გაითვალიწინეთ,რომ კენჭისყრის ფარულობის უზრუნველსაყოფად კენჭისყრის კაბინაში
ფოტოდა ვიდეო გადაღება აკრძალულია. 
მხოლოდ ამომრჩეველია უფლებამოსილი , საარჩევნო ბიულეტენები მოათავსოს
სპეციალურ კონვერტში. საარჩევნო კომისიის წევრს არა აქვს უფლება , გახსნას
შევსებული საარჩევნო ბიულეტენები ან სხვაგვარადდაარღვიოს კენჭისყრის ფარულობა. 
კომისიის წევრებსა და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ,
მოსთხოვონ ამომრჩეველს სპეციალურ კონვერტში ბიულეტენის ჩადებამდე უჩვენოს, თუ
რამდენი ბიულეტენი აქვს მას ხელთ. ამომრჩეველი ვალდებულია შეასრულოს ეს
მოთხოვნა. დაუშვებელია საარჩევნო ბიულეტენის კენჭისყრის შენობიდან გატანა.
თუ ბიულეტენები არ იქნება მოთავსებული სპეციალურ კონვერტში და ისე მოთავსდება
საარჩევნო ყუთში, ასეთი სახის ბიულეტენები გაბათილდება. 

IX კონვერტის მოთავსება საარჩევნო ყუთში 

ამომრჩეველი მიდის საარჩევნო ყუთთან. საარჩევნო ყუთის
ზედამხედველი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება, რომ
ამომრჩეველს ხელში უჭირავს ერთი სპეციალური კონვერტი, ხსნის
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საარჩევნო ყუთის ჭრილს. ამომრჩეველი საარჩევნო ყუთში აგდებს კონვერტში განთავსებულ
ბიულეტენებსდა ტოვებს კენჭისყრის შენობას. 

შენიშვნა: 

საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრი
ვალდებულია მუდმივად აკონტროლოს საარჩევნო ყუთი, არ დაუშვას საარჩევნო ყუთთან
ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის მისვლა. მას დახურული უნდა ჰქონდეს
კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი და იგი უნდა გახსნას მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც
დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი კონვერტი აქვს. საარჩევნო
ყუთში კონვერტის ჩაგდების შემდეგ, კომისიის წევრი ამომრჩეველს მიუთითებს,
დატოვოს უბანი. 
თუ საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, საუბნო საარჩევნო
კომისია აჩერებს კენჭისყრის პროცესსდა განკარგულებით იღებს გადაწყვეტილებას: 

ყუთის ხელახლადალუქვისა და კენჭისყრის გაგრძელების შესახებ; 

ან 

კენჭისყრის პროცესის შეწყვეტისა და საარჩევნო უბნის დახურვის შესახებ. კომისიის
მდივანს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში (მე-10 და მომდევნო გვერდებზე) შეაქვს
მომხდარის შინაარსიდა საარჩევნო ყუთის ხელახალიდალუქვის დრო. 

ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია კენჭისყრისდღის
12:00 და 17:00 საათზედათვალოს არჩევნებზე მისული ამომრჩევლების რაოდენობადა
შეიტანოს იგი სადემონსტრაციო ოქმშიდა ჩანაწერთა წიგნში, საუბნო საარჩევნო კომისია

დათვლას აწარმოებს სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერებისდათვლის საფუძველზე. 
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კენჭისყრისდღის სქემა 
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გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით ხმის მიცემა23

ამომრჩეველი, რომელიც კენჭისყრის დღეს ხმას ვერ აძლევს კენჭისყრის შენობაში,
უფლებამოსილია კენჭისყრის დღემდე 2 დღით ადრე წერილობით ან ტელეფონის საშუალებით
ზეპირი განცხადებით მოითხოვოს გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემა. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემა იწყება 9 საათზე და მთავრდება 19 საათზე.
კენჭისყრის დღის 9 საათიდან წილისყრით გამოვლენილ საუბნო საარჩევნო კომისიის 2 წევრს
(რომლებიც ირჩევიან მხოლოდ პარტიების მიერ დანიშნული წევრებისაგან და ისინი არ
შეიძლება იყვნენ ერთი დამნიშვნელი სუბიექტის მიერ წარდგენილი საარჩევნო კომისიის
წევრები. კომისიის თავმჯდომარე გადასცემს ამომრჩეველთა სიის დანართს, სპეციალური
კონვერტებს და რეგისტრატორის მიერ ხელმოწერითა და სპეციალური ბეჭდით დამოწმებულ
საჭირო რაოდენობის ბიულეტენებს. ამომრჩეველთა ადგილსამყოფლის მიხედვით
ამომრჩევლებთან მიაქვთ გადასატანი საარჩევნო ყუთი. ამომრჩეველი პირადობის
დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის შემთხვევაში ხელს აწერს ამომრჩეველთა სიის
დანართშიდა იღებს საარჩევნო ბიულეტენსდა სპეციალურ კონვერტს. 

გახსოვდეთ! 

მარკირება არ გამოიყენება გადასატანი საარჩევნო ყუთით კენჭისყრაში მონაწილეთათვის. 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს, თავიანთი სურვილისამებრ, შეუძლიათ
დაესწრონ გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით ხმის მიცემას. ავტომობილის
გამოყენებისას ადგილი გამოყოფილი იქნება წილისყრით გამოვლენილი 2 მეთვალყურისათვის. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთით კენჭისყრა მთავრდება 19:00 საათზე, რომლის შემდეგ ილუქება
საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი. ამის შემდეგ გადასატანი
საარჩევნო ყუთიდაუყოვნებლივ დაბრუნებულუნდა იქნეს საარჩევნო უბანში კენჭისყრის დღის
არა უგვიანეს 20:00 საათისა. 

თუ გადასატანი ყუთით ხმის მიცემისას დარჩება გამოუყენებელი ბიულეტენებიდა კონვერტები,
საარჩევნო უბანში დაბრუნებისთანავე, გადასატანი ყუთის თანმხლებმა კომისიის წევრებმა
ისინი უნდა გადასცენ კომისიის მდივანს. კომისიის მდივანი გამოუყენებელ ბიულეტენებს
ჩამოაჭრის კუთხეს, დააწერს ”გაფუჭებული” და კომისიის თავმჯდომარის მიერ ხელმოწერის
შემდეგ, კენჭისყრისდასრულებამდე შეინახავს.24

საარჩევნოუბნისდახურვა 

ზუსტად 20:00 საათზე საარჩევნო უბანი იკეტება.ამ დროისთვის რიგში მდგომ ამომრჩევლებს 
შეუძლიათ ხმის მიცემა. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დავალებით, კომისიის 
ერთ-ერთი წევრი ჩანაწერთა წიგნში აღნიშნავს რიგში მდგომი ამომრჩევლების გვარსა და 
სახელს და მათ რაოდენობას აცნობებს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, რომელიც 
გამოაცხადებს, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ რიგში მდგომ 
ამომრჩევლებს.იმავე კომისიის წევრმა დაგვიანებით მისულ ამომრჩევლებს უნდა განუმარტოს, 
რომ ისინი ვეღარ მიიღებენ კენჭისყრაში მონაწილეობას.თუ კენჭისყრის ოთახი იძლევა 
საშუალებას, ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელმა კომისიის წევრმა რიგში მდგომი 
ამომრჩევლები უნდა შემოიყვანოს კენჭისყრის ოთახში და ჩაკეტოს საარჩევნო უბანი. როგორც 
კი ბოლო ამომრჩეველი მისცემს ხმას, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ უნდა 
უზრუნველყოს, რომ ყველა პირმა, ხმების დათვლისას კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 
მქონე პირების გარდა, დატოვოს საარჩევნო უბანი. Ⴑაუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანმა 

23 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 59 
24 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 56.5 
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კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში უნდა მიუთითოს ხმების დათვლის დროს კენჭისყრის 
შენობაში მყოფ პირთა ვინაობა. 

კენჭისყრის დამთავრების შემდეგ საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი 
ილუქება. 

სამხედრო ნაწილში გახსნილ საარჩევნო უბანში კენჭისყრის დასრულების შემდეგ საუბნო 
საარჩევნო კომისიამ უნდა დალუქოს საარჩევნო ყუთი, ამომრჩეველთა სია, გამოუყენებელი და 
გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები და სპეციალური კონვერტები. დალუქული 
დოკუმენტაცია და საარჩევნო ყუთი დაუყოვნებლივ უნდა გადაეცეს საოლქო საარჩევნო 
კომისიის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც შემდგომ 
პროცედურებს ასრულებს გადასატანი საარჩევნო ყუთისათვის დადგენილი წესით. ამ ორი 
საარჩევნო უბნის შედეგები ფორმდება ერთი ოქმით.25

წილისყრა მთვლელების შესარჩევად 

კენჭისყრის დასრულებისთანავე, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ატარებს 
წილისყრას 

მთვლელების გამოვლენის მიზნით: 

აღრიცხავს, თუ რამდენი კომისიის წევრი იღებს მონაწილეობას; 
მათი რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა და სახეობის (ფერის) 
ფურცლებს; 

მათგან 4 ფურცელზე ერთი და იმავე ფერის საწერი კალმით წერს: “პირველი მთვლელი”, 
“მეორე მთვლელი”, “მესამე მთვლელი” , „მეოთხე მთვლელი“ ( ჩუღურეთის ოლქში  
დაემატება „ მეხუთე მთვლელი“); 
ყველა ფურცელს ამოწმებს კომისიის ბეჭდით; 
ყველა ფურცელს კეცავს ისე, რომ მათზე ტექსტის წაკითხვა შეუძლებელი იყოს და 
ათავსებს მაგიდაზე; 
მიმართავს წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრებს, სათითაოდ აიღონ წილისყრის 
ფურცლები. 

კომისიის მდივანს წილისყრის შედეგი შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის მე-3 გვერდზე. 

საარჩევნო უბანში მყოფი დამკვირვებლები ურთიერთშეთანხმებით არჩევენ ორ მეთვალყურეს,  

რომლებიც დააკვირდებიან ხმების დათვლის პროცედურას მთვლელების გვერდით.თუ 
დამკვირვებლებმა ურთიერთშეთანხმებით ვერ შეარჩიეს ორი მეთვალყურე, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე კენჭისყრის შენობაში მყოფი დამკვირვებლებისგან წილისყრით 
გამოავლენს ორ მეთვალყურეს. 

საარჩევნო ყუთის გახსნამდე ჩასატარებელი პროცედურები 

კომისიის თავმჯდომარე და მთვლელები ხმების დასათვლელად ამზადებენ საარჩევნო უბანს: 
მაგიდები იდგმება ოთახის შუაში. მთვლელები იკავებენ ადგილს მაგიდის ირგვლივ. ერთი 
მეთვალყურე დგება მეორე მთვლელის გვერდით, ხოლო მეორე მეთვალყურე მესამე მთვლელის 
გვერდით. კომისიის თავმჯდომარე იკავებს ადგილს ისე, რომ მან შეძლოს ყველა მთვლელის 
დანახვა. კომისიის მდივანი ადგილს იკავებს თავმჯდომარის გვერდით, რომელიც ავსებს 
ჩანაწერთა წიგნს.  

25 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 57.6 
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დამკვირვებლებისგან წილისყრით გამოვლენილი 2 მეთვალყურე ადგილს იკავებს 
მთვლელების გვერდით: ერთი მეთვალყურე დგება მეორე მთვლელთან, ხოლო მეორე 
მეთვალყურე – მესამე მთვლელთან. ამ ორ მეთვალყურეს უფლება აქვთ დააკვირდნენ 
დათვლის მთელ პროცედურას, მიუთითონ მთვლელებს შეცდომაზე, მოითხოვონ 
შეცდომის გასწორება. 
კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს (რომლებსაც უფლება აქვთ 
დააკვირდნენ ხმების დათვლას მთვლელებიდან 2 მეტრის დაშორებით) უფლება აქვთ 
მიუთოთონ მთვლელს ცალკე გადადოს ის ბიულეტენები, რომელთა ნამდვილობაც 
საეჭვოდ იქნა მიჩნეული. მთვლელი ვალდებულია დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა. 

კომისიის თავმჯდომარემ უნდა გაითვალისწინოს, რომ მაგიდაზე, რომელზეც მიმდინარეობს 
დათვლა, არ იდოს ზედმეტი დოკუმენტაცია, საწერი საშუალება. ასევე, მაგიდას არ ჰქონდეს 
გადასაფარებელი. 

კომისიის თავმჯდომარემ დათვლის მაგიდასთან უნდა მიიტანოს: 

ამომრჩეველთა ერთიანი სია, სპეციალური სია და სიის დანართი; 
გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები; 
გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები; 
ძირითადი და გადასატანი საარჩევნო ყუთები; 
შესადარებლად შენახული საკონტროლო ფურცელი; 
სანთლები, ფანარი (ელექტროენერგიის შეწყვეტის შემთხვევისთვის); 
კარკულატორი. 

კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს დაითვალონ შემდეგი თანმიმდევრობით: 

1. ამომრჩეველთა რაოდენობა ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში; აღნიშნული მონაცემი 
კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის, სადემონსტრაციო ოქმებისა და კენჭისყრის 
შედეგების შემაჯამებელი ოქმების მე-2 გრაფაში; 

2. ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, სპეციალურ 
სიასა და ამომრჩეველთა სიის დანართში. კომისიის მდივანი აჯამებს სამივე მონაცემს და 
მიღებული რაოდენობა შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის, სადემონსტრაციო ოქმებისა და 
კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების მე-4 გრაფაში; 

3. გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები, რომელთა რაოდენობა კომისიის მდივანს 
შეაქვს ჩანაწერთა წიგნის, სადემონსტრაციო ოქმებისა და კენჭისყრის შედეგების 
შემაჯამებელი ოქმების მე-6 გრაფაში; 

4. გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები, რომელთა რაოდენობა კომისიის მდივანს შეაქვს 
ჩანაწერთა წიგნის, სადემონსტრაციო ოქმებისა და კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი 
ოქმების მე-7 გრაფაში; 

5. მონაცემების სისწორის გადამოწმების მიზნით, კომისიის მდივანი ამოწმებს: 

მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა - ხელმოწერების რაოდენობა - გაფუჭებული   

ბიულეტენების რაოდენობა =  გამოუყენებელ ბიულეტენების რაოდენობას; 

თუ ტოლობა არ შედგა, კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს გადაითვალონ: 

ყველა სახის სიაში ხელმოწერების რაოდენობა; 
გამოუყენებელი ბიულეტენების რაოდენობა; 
გაფუჭებული ბიულეტენების რაოდენობა. 
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6. მთვლელები A3 ზომის კონვერტებში ცალ-ცალკე დებენ და ლუქავენ ამომრჩეველთა 
ერთიან სიას, სპეციალურ სიას (ასევე, კენჭისყრის დღეს სპეციალურ სიაში შეყვანილი 
ამომრჩევლების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ფოტოასლებს) და ამომრჩეველთა 
სიის დანართს. კონვერტს ზემოდან ეწერება საარჩევნო დოკუმეტაციის სახეობა, 
საარჩევნო ოლქისა და უბნის ნომერი. კონვერტის ლუქის ზოლზე ხელს აწერენ 
მთვლელები და კომისიის თავმჯდომარე და მიეთითება დალუქვის თარიღი და დრო; 

7.  გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები იდება A4 ზომის კონვერტებში და ილუქება. 
კონვერტის თავფურცელზე იწერება არჩევნების სახეობა (პროპორციული, 
მაჟორიტარული, მერის, ჩუღურეთში პარლამენტის შუალედური), საარჩევნო 
დოკუმენტაციის სახეობა (გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები), კონვერტში 
მოთავსებული ბიულეტენების რაოდენობა, საარჩევნო ოლქის და უბნის ნომერი. 
კონვერტის ლუქის ზოლზე ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის თავმჯდომარე და 
მიეთითება დალუქვის თარიღი და დრო; 

8. გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენების ბლოკნოტები იდება A4 ზომის კონვერტებში 
და ილუქება.კონვერტის თავფურცელზე იწერება არჩევნების სახეობა, საარჩევნო 
დოკუმენტაციის სახეობა (გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები),კონვერტში 
მოთავსებული ბიულეტენების რაოდენობა, საარჩევნო ოლქის და უბნის ნომერი. 
კონვერტის ლუქის ზოლზე ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის თავმჯდომარე და 
მიეთითება დალუქვის თარიღი და დრო. 

საარჩევნო ბიულეტენების ყოველი შეკვრა ილუქება იმგვარად, რომ ბეჭდის დაუზიანებლად 
შეუძლებელი იყოს შეკვრიდან ბიულეტენის ამოღება ან ჩადება. 

საარჩევნო ყუთის გახსნა26

კომისიის თავმჯდომარე გადასატანი საარჩევნო ყუთის გახსნის მიზნით ატარებს შემდეგ 
პროცედურას: 

1. კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით ამოწმებს 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობას და ლუქის ნომერს ადარებს 
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში მითითებულ ნომერს; 

თუ ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, მაგრამ კომისია მიიჩნევს, რომ ამას არ 
გამოუწვევია საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევა, კომისიის განკარგულებით 
გრძელდება კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
საარჩევნო ყუთი ილუქება და საარჩევნო ყუთი, სხვა საარჩევნო დოკუმენტაცია და 
კომისიის განკარგულება ყუთისა და საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის 
გადაწყვეტილების შესახებ, დაუყოვნებლივ გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

თუ ლუქის ნომერი განსხვავდება ჩანაწერთა წიგნში მითითებული ნომრისგან, 
გადასატანი საარჩევნო ყუთი დაილუქება, კომისია განკარგულებით მიიღებს 
გადაწყვეტილებას ყუთისა და საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის შესახებ და ხმის 
დათვლის პროცედურების დასრულების შემდეგ დალუქული გადასატანი ყუთი სხვა 
დოკუმენტაციასთან ერთად წარედგინება საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

2. ხსნის გადასატან საარჩევნო ყუთს; მიუთითებს მთვლელებს, რომ სპეციალური 
კონვერტები გადმოყარონ მაგიდაზე, რის შემდეგაც ამოწმებს საკონტროლო ფურცლის 
არსებობას და უდარებს შესადარებლად შენახულ საკონტროლო ფურცელს; მიუთითებს 

26 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 61 
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მდივანს შეინახოს გადასატან საარჩევნო ყუთში აღმოჩენილი საკონტროლო ფურცელი 
ხმების დათვლის დამთავრებამდე; 

თუ საკონტროლო ფურცელი არ აღმოჩნდა ან ის არსებითად განსხვავდება 
შესადარებლად შენახული საკონტროლო ფურცლისგან, ყველა კონვერტი 
დაუყოვნებლივ შეიფუთება და დაილუქება. კომისია მიიღებს განკარგულებას და ხმის 
დათვლის პროცედურების დასრულების შემდეგ დალუქული კონვერტები სხვა 
დოკუმენტაციასთან ერთად წარედგინება საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

3. მიუთითებს მთვლელებს დაითვალონ გადასატან საარჩევნო ყუთში აღმოჩენილი 
კონვერტების რაოდენობა, რომელსაც უდარებს ამომრჩეველთა სიის დანართში 
ხელმომწერ ამომრჩეველთა რაოდენობას; 

თუ კონვერტების რაოდენობა ხელმოწერების რაოდენობაზე მეტი აღმოჩნდა, გადასატან 
საარჩევნო ყუთში არსებული კონვერტები ილუქება, ეწერება „ბათილია”; კომისია 
განკარგულებით მიიღებს გადაწყვეტილებას არსებული კონვერტების დალუქვის 
შესახებ და ხმის დათვლის პროცედურების დასრულების შემდეგ სხვა 
დოკუმენტაციასთან ერთად წარედგინება საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

4. მიუთითებს მთვლელებს დროებით დააბრუნონ სპეციალური კონვერტები გადასატან 
საარჩევნო ყუთში. 

კომისიის თავმჯდომარე ძირითადი საარჩევნო ყუთის გახსნის მიზნით ატარებს შემდეგ 
პროცედურას: 

1. კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით ამოწმებს 
ძირითადი საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობას და ლუქის ნომერს ადარებს 
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში მითითებულ ნომერს; 

თუ ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, მაგრამ კომისია მიიჩნევს, რომ ამას არ 
გამოუწვევია საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევა, კომისიის განკარგულებით 
გრძელდება კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
საარჩევნო ყუთი ილუქება და საარჩევნო ყუთი, სხვა საარჩევნო დოკუმენტაცია და 
კომისიის განკარგულება, ყუთისა და საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის 
გადაწყვეტილების შესახებ, დაუყოვნებლივ გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

თუ ლუქის ნომერი განსხვავდება ჩანაწერთა წიგნში მითითებული ნომრისგან, კომისია 
განკარგულებით მიიღებს ყუთისა და შესაბამისი საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის 
გადაწყვეტილებას, ყველა საარჩევნო დოკუმენტაცია დაილუქება და დაუყოვნებლივ 
წარედგინება საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

2. ხსნის ძირითად საარჩევნო ყუთს; მიუთითებს მთვლელებს სპეციალური კონვერტები 
გადმოყარონ მაგიდაზე, რის შემდეგაც ამოწმებს საკონტროლო ფურცლის არსებობას და 
უდარებს შესადარებლად შენახულ საკონტროლო ფურცელს; მიუთითებს მდივანს 
შეინახოს ძირითად საარჩევნო ყუთში აღმოჩენილი საკონტროლო ფურცელი ხმების 
დათვლის დამთავრებამდე; 

თუ საკონტროლო ფურცელი არ აღმოჩნდა ან ის არსებითად განსხვავდება 
შესადარებლად შენახული საკონტროლო ფურცლისგან, კომისია ადგენს სათანადო ოქმს, 
ყველა საარჩევნო დოკუმენტაცია დაილუქება და დაუყოვნებლივ გადაეცემა საოლქო 
საარჩევნო კომისიას. 

3. კომისიის თავმჯდომარე მიუთითებს მთვლელებს აურიონ ძირითადი და გადასატანი 
საარჩევნო ყუთებიდან გადმოყრილი სპეციალურ კონვერტები. 
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ხმის დათვლა27

მთვლელები საარჩევნო ბიულეტენებს ითვლიან  შემდეგი წესის დაცვით: 

1. პირველი მთვლელი სპეციალური კონვერტიდან იღებს საარჩევნო ბიულეტენებს და 
ამოწმებს, რამდენი ბიულეტენი დევს სპეციალურ კონვერტში; 
თუ კონვერტში აღმოჩნდა დაუდგენელი ნიმუშის ბიულეტენები (საარჩევნო ყუთში 
აღმოჩენილი ნებისმიერი სახის ფურცელი, რომელიც არ შეესაბამება ცესკო-ს მიერ 
ოფიციალურად დადგენილ ფორმას), მას ცალკე გადადებს (დაუდგენელი ნიმუშის 
ბიულეტენები დალუქვის გარეშე  წარედგინება საოლქო საარჩევნო კომისიას). 

2. პირველი მთვლელი ამოწმებს საარჩევნო ბიულეტენების ნამდვილობას და აცხადებს 
ვისთვისაა ხმა მიცემული მაჟორიტარული და პროპორციული, თბილისის მერის 
არჩევნების (ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში - შუალედური საპარლამენტო არჩევნების) 
მიხედვით; ან მისი ბათილობის შემთხვევაში აცხადებს ბათილობის მიზეზს.  

საარჩევნო ბიულეტენი ბათილია იმ შემთხვევაში, თუ: 

საარჩევნო ბიულეტენი დამოწმებული არ არის რეგისტრატორის ხელმოწერითა და 
სპეციალური ბეჭდით; 
შეუძლებელია იმის დადგენა, რომელ საარჩევნო სუბიექტს მისცა ხმა ამომრჩეველმა 
(ამომრჩეველმა ხმა არ მისცა არცერთ სუბიექტს, ან ხმა მისცა ერთზე მეტ სუბიექტს, 
ყველა გადახაზა და სხვ.); 
სპეციალურ კონვერტში აღმოჩნდა დადგენილ რაოდენობაზე მეტი საარჩევნო 
ბიულეტენი;  
იმ შემთხვევაში, თუ კონვერტში აღმოჩნდა ერთი სახის დადგენილ რაოდენობაზე მეტი 
ბიულეტენი , ბათილად ჩაითვლება არა მთლიანი კონვერტი, არამედ მასში არსებული 
ორი ან მეტი ერთგვაროვანი ბიულეტენი (მაგ: თუ კონვერტში უნდა იყოს ერთი 
მაჟორიტარული , ერთი პროპორციული ბიულეტენი, ერთი თბილისის მერის 
ბიულეტენი და შეცდომით კონვერტში აღმოჩნდა ორი პროპორციული, ერთი 
მაჟორიტარული ბიულეტენი,ერთი თბილისის მერის ბიულეტენი, ბათილად ჩაითვლება 
მხოლოდ პროპორციული ბიულეტენები, ხოლო მაჟორიტარული ბიულეტენი 
ჩაითვლება ნამდვილად).  

სპეციალური კონვერტი არ არის დადგენილი ნიმუშის; 
საარჩევნო ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში აღმოჩნდა სპეციალური კონვერტის გარეშე; 
საარჩევნო ბიულეტენი განკუთვნილი იყო სხვა საარჩევნო უბნისთვის. 

ბათილად არ უნდა ჩაითვალოს ის საარჩევნო ბიულეტენი, რომელშიც აშკარაა ამომრჩევლის 
განზრახვა, ხმა მისცეს რომელიმე სუბიექტს. 

იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის რომელიმე წევრი, ან კენჭისყრის შენობაში ყოფნის 
უფლების მქონე რომელიმე პირი, არ დაეთანხმება პირველი მთვლელის 
გადაწყვეტილებას ბიულეტენის ნამდვილობის შესახებ, ასეთი ბიულეტენი გადაიდება 
ცალკე – საეჭვოდ მიჩნეულ ბიულეტენებში (მთვლელი ვალდებულია დააკმაყოფილოს 
ეს მოთხოვნა). 

3. პირველი მთვლელი აწვდის პროპორციულ ბიულეტენს მეორე მთვლელს, 
მაჟორიტარულ ბიულეტენს - მესამე მთვლელს, თბილისის მერის ბიულეტენს- მოთხე 

27 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 62 
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მთვლელს (ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში- შუალედური საპარლამენტო არჩევნების 
მაჟორიტარულ ბიულეტენს- მეხუთე მთვლელს) , ხოლო სპეციალურ კონვერტს 
გადადებს ცალკე; 

4. მეორე და მესამე მთვლელები (ჩუღურეთის ოლქში-მეხუთე მთვლელი) ახარისხებენ 
საარჩევნო ბიულეტენებს საარჩევნო სუბიექტებისთვის მიცემული ხმების, ბათილი 
ბიულეტენების და საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენების მიხედვით; 

5. საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების დასრულების შემდეგ, კომისიის თავმჯდომარე 
კომისიის წევრებთან ერთად განიხილავს და კენჭისყრით წყვეტენ საეჭვოდ მიჩნეული 
ბიულეტენების ნამდვილობის საკითხს. ნამდვილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენს 
კომისიის თავმჯდომარე დებს ნამდვილი ბიულეტენების დასტაში (საარჩევნო 
სუბიექტისთვის მიცემული ხმის მიხედვით), ხოლო ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო 
ბიულეტენს - ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენების დასტაში; 

6. კომისიის თავმჯდომარე ბათილ საარჩევნო ბიულეტენებს ზემოდან აწერს „ბათილია“ და 
ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის თავმჯდომარე;  

7. ბიულეტენების დახარისხების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს  
დაითვალონ: 

ბათილი საარჩევნო ბიულეტენები; 

საარჩევნო სუბიექტების მიხედვით დახარისხებული ბიულეტენები: 

პირველი და მეორე მთვლელები ითვლიან დახარისხებულ ბიულეტენებს და აწყობენ 
ათ-ათ ცალად ერთმანეთზე ჯვარედინად. მესამე მთვლელი ხელახლა ითვლის/ამოწმებს 
ათ-ათ ცალად დაწყობილ საარჩევნო ბიულეტენებს.  

8. კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული 
ხმების რაოდენობას მაჟორიტარული, პროპორციული და თბილისის მერის არჩევნების ( 
ჩუღურეთის ოლქში- შუალედური საპარლამენტო არჩევნების) მიხედვით. კომისიის 
მდივანს ეს მონაცემები შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. 

9. მონაცემების სისწორის გადამოწმების მიზნით, კომისიის მდივანი ამოწმებს: 

სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების საერთო რაოდენობას + ბათილი ბიულეტენების 
რაოდენობა <= ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას. თუ ტოლობა არ დაჯდა, 
კომისიის თავმჯდომარემ მთვლელებს უნდა მიუთითოს გადაითვალონ: 

საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები/ბიულეტენები;  

ბათილი ბიულეტენები.  

თუ ტოლობა მაინც ვერ იქნა მიღებული, კომისიის მდივანმა კენჭისყრის შედეგების 
შემაჯამებელი ოქმი უნდა შეავსოს ხელთ არსებული დოკუმენტაციის/მონაცემების 
საფუძველზე. 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმი28

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ზემო-აღნიშნული პროცედურების დასრულების შემდეგ 
საუბნო კომისიის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ავსებს შემაჯამებელ ოქმებს. 

ქალაქ თბილისი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს- 
საკრებულოსა და დედაქალაქის მერის არჩევნების დროს დგება 3 შემაჯამებელი ოქმი 

28 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, მუხლი 55;63 
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(პროპორციული, მაჟორიტარული და თბილისის მერის). (ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქში 
დამატებით მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელი ოქმი- პარლამენტის შუალედური 
არჩევნებისთვის). 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. შედეგების შემაჯამებელ ოქმს და 
ამ კანონით დადგენილი წესით დამოწმებულ მის ასლს ერთნაირი იურიდიული ძალა აქვს. 

შემაჯამებელ ოქმში მითითებული უნდა იყოს: 

საარჩევნო ოლქის ნომერი და დასახელება, საარჩევნო უბნის ნომერი; 
იმ საარჩევნო უბნის ნომერი, რომელშიც არ ჯამდება კენჭისყრის დღის შედეგები (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში) და რომელიც მიმაგრებულია ამ უბანზე;  
არჩევნების დასახელება; 
კენჭისყრის თარიღი (თუ ეს არის განმეორებითი კენჭისყრა ან არჩევნების მეორე ტური, 
ესეც უნდა აღინიშნოს); 
საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭდისა და რეგისტრატორების ბეჭდების ნომრები;  
ერთიან სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა;   
ამომრჩეველთა რაოდენობა სპეციალურ სიაში; 
არჩევნების მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა ამომრჩეველთა სიებში 12 
და 17 საათზე; 
არჩევნების მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა (ამომრჩეველთა სიებში 
ხელმოწერების მიხედვით); 
მიღებულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა; 
გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა; 
გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა; 
ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა; 
საარჩევნო სუბიექტების დასახელება, საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა 
რაოდენობა;   
ოქმის შედგენის თარიღი და დრო;  
ოქმის ის მონაცემები, რომლებსაც არ ეთანხმება კომისიის წევრი (ამ ჩანაწერს კომისიის 
წევრი აკეთებს გრაფაში „განსხვავებული აზრი“ და ხელს აწერს მას); 
ოქმის სარეგისტრაციო ნომერი, რეგისტრაციის თარიღი  და დრო (აღინიშნება ოქმის 
გაცემისას); 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია ხელი მოაწეროს კენჭისყრის 
შედეგების შემაჯამებელ ოქმს, რითაც დასტურდება მათი ყოფნა საარჩევნო უბანში. ოქმი 
დამოწმდება საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭდით; 

თითოეული სახის შემაჯამებელი ოქმი ინომრება ინდივიდუალური ნომრით, რომელიც 
არ შეიძლება მეორდებოდეს; 

შემაჯამებელი ოქმი იბეჭდება ქართულ ენაზე, ხოლო იმ საარჩევნო ოლქებისთვის, 
რომლებისთვისაც საარჩევნო ბიულეტენი იბეჭდება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 
გასაგებ სხვა ენაზედაც, შემაჯამებელი ოქმი შეიძლება დაიბეჭდოს შესაბამის ენაზედაც. 

თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი არ ეთანხმება საუბნო საარჩევნო კენჭისყრის 
შედეგების შემაჯამებელ ოქმში შეტანილ მონაცემებს, მას უფლება აქვს, ოქმს 
წერილობით დაურთოს განსხვავებული აზრი და ხელი მოაწეროს კენჭისყრის შედეგების 
შემაჯამებელ ოქმს; 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში შესული ყველა მონაცემი უნდა 
გამოცხადდეს ხმამაღლა, ყველას გასაგონად. კომისიის მდივანს ოქმებში შეტანილი 
მონაცემები ასევე შეაქვს სადემონსტრაციო ოქმებში; 
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ოქმებს ამოწმებს კომისიის ბეჭდით.  თუ 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი არ ეთანხმება ოქმში შეტანილ მონაცემებს, მას 
უფლება აქვს ოქმს წერილობით დაურთოს განხსვავებული აზრი, ასევე ჩანაწერი 
გააკეთოს შემაჯამებელ ოქმში „განსხვავებული აზრის“ გრაფაში და მოაწეროს ხელი 
ოქმს; 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ოქმების ასლები უნდა გამოაკრას საარჩევნო 
უბანში საჯარო გაცნობისთვის; 

მოთხოვნის შემთხვევაში, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი პარტიის/საარჩევნო 
ბლოკის წარმომადგენლებს და დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებს 
გადასცემს შემაჯამებელი ოქმების ასლებს (კომისიის წევრების თანდართული 
განსხვავებული აზრებით და შესწორების ოქმებით ასეთების არსებობის შემთხვევაში); 

ოქმის ასლი მოწმდება საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭდით და საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის ხელმოწერებით (ამ ოქმების იურიდიული ძალა 
ისეთივეა, როგორიც საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმისა); 

კომისიის მდივანმა სარეგისტრაციო ჟურნალში რეგისტრაციაში უნდა გაატაროს 
გაცემული საარჩევნო დოკუმენტაცია და გაცემული ოქმების ქსეროასლებს მიანიჭოს 
რეგისტრაციის ნომერი. ოქმის მიღება წარმომადგენელმა/დამკვირვებელმა ჩანაწერთა 
წიგნში და სარეგისტრაციო ჟურნალში ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს; 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია შემაჯამებელი ოქმის ასლი 
დაუყოვნებლივ, ოქმის შევსებისთანავე, თავის ხელთ არსებული ტექნიკური 
საშუალებებით (მათ შორის ფაქსის მეშვეობით, სადაც არის ამის შესაძლებლობა) 
გაუგზავნოს ცესკოს. 

აკრძალულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების 
გადასწორება. თუ შემაჯამებელი ოქმის შევსებისას დაშვებულ იქნა შეცდომა, მის 
გამოსასწორებლად შემაჯამებელ ოქმში, შესაბამისი მონაცემის გასწვრივ, მაშინვე 
კეთდება წარწერა „შესწორებულია“. საუბნო საარჩევნო კომისია ადგენს შესწორების 
ოქმს, რომელშიც აღინიშნება შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემის შესწორება და ამ 
ოქმის შედგენის თარიღი და დრო. ამ ოქმს ხელს აწერს სხდომაზე დამსწრე კომისიის 
ყველა წევრი, ოქმს დაესმება კომისიის ბეჭედი, გატარდება კომისიის სარეგისტრაციო 
ჟურნალში და დაერთვება იმ შემაჯამებელ ოქმს, რომელში შეტანილი მონაცემიც 
შესწორდა; 

შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწორება (“შესწორების ოქმის” გარეშე 
გადასწორებული მონაცემი) იწვევს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის 
დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. ხოლო ასეთი ოქმის ბათილობის საკითხს განიხილავს 

საოლქო საარჩევნო კომისია. 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა იწვევს კომისიის 
თავმჯდომარისა და კომისიის მდივნის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. 

გამოყენებულილიტერატურა საქართველოს ორგანული კანონი საარჩევნო კოდექსი 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის სახელმძღვანელო 
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