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დამტკიცებულია ცესკოს 2023 წლის 27 თებერვლის N28/2023 დადგენილებით

წარმოდგენილი დამხმარე სახელმძღვანელო მომზადებულია 2023 წლის 29 აპრილს გასამართი 
საქართველოს პარლამენტის, საკრებულოს შუალედური არჩევნებისთვის და მუნიციპალიტეტე
ბის მერების რიგგარეშე არჩევნებისთვის და განკუთვნილია იმ საარჩევნო უბნებისთვის, სადაც 
კენჭისყრა ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ტარდება.

დამხმარე სახელმძღვანელო შემუშავებულია საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსი“   და „კენჭისყრის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების 
წესი სა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ ცესკოს 2023 წლის 6 თებერვლის №7/2023 დადგე
ნილების  საფუძველზე.

საუბნო საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილებებისა და საქმიანობის წესთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო რეგულაციების სრული სახით გაცნობის მიზნით, იხილეთ საქართველოს ორგა
ნული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” და ცესკოს შესაბამისი სამართლებრივი 
აქტები.
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თავი I. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების 
წესი და უფლებამოსილებები 

საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება და უფლებამოსილების ვადა

საუბნო საარჩევნო კომისია შედგება არაუმეტეს 17 წევრისგან: 

✔ საუბნო საარჩევნო კომისიის 8 წევრს, მათ შორის, აღნიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის 
ხელმძღვანელ პირებს (კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, კომისიის 
მდივანი), ირჩევს ზემდგომი საოლქო საარჩევნო კომისია;  

✔ საუბნო საარჩევნო კომისიის 9 წევრს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსი“ 1961 მუხლით დადგენილი წესით ნიშნავენ შესაბამისი პარტიები1.

ყურადღება!
პარტიას უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გამოწ
ვევისა და მისი ადგილმონაცვლის დანიშვნის შესახებ, რაც წარედგინება შესაბამის საუბნო 
საარჩევნო კომისიასა და ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას. ამასთან, აკრძალულია 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გამოწვევა კენჭისყრის დღემდე ბოლო 20 დღის განმავ
ლობაში (928 აპრილი), კენჭისყრის დღეს (29 აპრილი)  და კენჭისყრის დღის მომდევნო 
დღეს (30 აპრილი).

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და კომისიის 
მდივანი იმავდროულად არიან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები. აღნიშნულ ხელმძღვანელ 
პირთა უფლებამოსილებების შეწყვეტა იმავდროულად იწვევს საუბნო საარჩევნო კომისიაში 
მათი წევრობის შეწყვეტას.

ყურადღება!
საოლქო საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია, საჭიროებისამებრ, გადასატანი  საარჩევნო 
ყუთის წაღების, ამომრჩევლის ბარათების დარიგებისა და სხვა ფუნქციების შესრულების 
მიზნით, განკარგულებით საუბნო საარჩევნო კომისიას დაამატოს სპეცჯგუფის/სპეცჯგუფების 
22 წევრი და კონკურსის წესით შეარჩიოს აღნიშნული სპეცჯგუფის წევრები.

საუბნო საარჩევნო კომისიის ზოგადი უფლებამოსილებები და საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი არ არის მისი დამნიშვნელი/ამრჩევი სუბიექტის წარმო მად
გენელი. იგი თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ საქართველოს 
კონსტიტუციას, კანონსა და შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებს. საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრს ეკრძალება წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა და აგიტაციაში მონაწილეობა.

1. პ/გ “ქართული ოცნება  დემოკრატიული საქართველო”, პ/გ “გიორგი ვაშაძე  სტრატეგია აღმაშენებელი”, პ/გ “საქართველოს 
ევროპელი დემოკრატები”, პ/გ “ ევროპული საქართველო”, პ/გ “გირჩი”, მპგ “ალეკო ელისაშვილიმოქალაქეები”, პ/გ 
“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”, პ/გ “ევროპელი სოციალისტები”.

ახალშექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისია ფუნქციონირებას იწყებს და მისი წევრების უფლე
ბამოსილების ვადა იწყება არჩევნების დღემდე 30ე დღიდან (30 მარტი) და წყდება შესაბამისი 
საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენისთანავე.
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საუბნო საარჩევნო კომისია თავისი უფლებამოსილებების ფარგლებში:

✔ საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს არჩევნების გამართვას, საქართველოს 
საარჩევნო კანონმდებლობის შესრულებას, კენჭისყრის დროს საქართველოს საარჩევნო 
კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურის დაცვას;

✔ ამომრჩეველთა, წარმომადგენელთა და დამკვირვებელთა საქართველოს კონსტიტუციითა და 
საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გარანტირებული 
უფლებების გამოყენებასა და დაცვას;

✔ ამოწმებს ამომრჩეველთა სიების სისწორეს, განიხილავს სიებთან დაკავშირებულ პრე ტენ
ზიებს და შეცდომებისა თუ უზუსტობების აღმოჩენის შემთხვევაში არა უგვიანეს მომდევნო 
დღისა მიმართავს ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას სიებში ცვლილების შეტანის 
წინადადებით;

✔ ამომრჩევლებს ურიგებს ამომრჩევლის ბარათებს;
✔ ამომრჩეველთა განცხადებებისა და განაცხადების საფუძველზე ადგენს გადასატანი საარ

ჩევნო ყუთის სიას;
✔ პასუხისმგებელია საარჩევნო უბანში საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღ

ვრული ინფორმაციის გამოფენისთვის, იმ ადგილის სათანადოდ მომზადებისთვის, სადაც 
იმართება კენჭისყრა და საარჩევნო ბიულეტენების დათვლა;

✔ უზრუნველყოფს საარჩევნო უბანში წესრიგის დაცვას;
✔ აუქმებს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებას კენჭისყრის შენობის 

დროებით ჩაკეტვის, კენჭისყრის შეჩერების, ჩაკეტვის შემდეგ შენობის გახსნის, კენჭისყრის 
გაგრძელების შესახებ;

✔ ადგენს კენჭისყრის შედეგებს საარჩევნო უბანში, რის თაობაზედაც დგება საუბნო საარჩევნო 
კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი;

✔ კენჭისყრის დღეს განიხილავს საარჩევნო პროცესთან და კენჭისყრის მომზადებასთან დაკავ
შირებულ განცხადებებსა და საჩივრებს და იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას;

✔ უფლებამოსილია სრული შემადგენლობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ზემდგომი საო
ლქო საარჩევნო კომისიის წინაშე დასვას საარჩევნო უბანში კენჭისყრის შედეგების ბათილად 
ცნობის საკითხი;

✔ ახორციელებს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლება
მოსილებებს.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:

✔ ასრულებს სრულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს საუბნო საარჩევნო კომისიაში;
✔ იწვევს და უძღვება კომისიის სხდომას; 
✔ განკარგულებით იღებს გადაწყვეტილებას საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის 

შეშ ლისა და წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევის ადმინისტრაციის შენობიდან 
გაძევების საკითხზე;

✔ იღებს და ანაწილებს კომისიაში შემოსულ საარჩევნო საბუთებს და კორესპონდენციას; 
✔ პირადად აგებს პასუხს საარჩევნო დოკუმენტაციისა და ინვენტარის შენახვისთვის/გაცე

მისთვის;
✔ საარჩევნო ადმინისტრაციის რეგლამენტის შესაბამისად დავალებას აძლევს კომისიის თავ

მჯდო მარის მოადგილეს, კომისიის მდივანს და კომისიის სხვა წევრებს;
✔ ორგანიზებას უწევს კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების წილისყრით განაწილებას; 
✔ პასუხისმგებელია კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში წესრიგის დაცვისთვის; 
✔ ვალდებულია კენჭისყრის შენობაში არ დაუშვას კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 

მქონე პირები შესაბამისი სამკერდე ნიშნის გარეშე; 
✔ კენჭისყრის შედეგების შეჯამებისთანავე ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას გადასცემს 

ყველა სახის საარჩევნო საბუთს;
✔ საჭიროებისამებრ საუბნო საარჩევნო კომისიის შესაბამის წევრს მიუთითებს შეადგინოს წერი

ლო ბითი ახსნაგანმარტება;
✔ ახორციელებს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლება მოსი

ლებებს.
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე:

✔ ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას, თუ კომისიას არ ჰყავს თავმჯდომარე ან 
მას არ შეუძლია თავისი მოვალეობის შესრულება; 

✔ კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით ახორციელებს კომისიის თავმჯდომარის ცალ
კეულ უფლებამოსილებებს (განკარგულებით ზუსტად უნდა განისაზღვროს მინიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლები და ვადა).

ყურადღება!
კენჭისყრის დღეს, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე უზრუნველყოფს: 

✔ საარჩევნო ყუთისა და ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატის ზედამხედ
ველობასა და სპეციალური ჩარჩოკონვერტების დანიშნულებისამებრ გამოყენებას;

✔ შესაბამისი ფორმის შევსებას ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებული 
კენჭისყრის აუდიტის  დადასტურების მიზნით. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი: 

✔ ამზადებს კომისიის სხდომის დღის წესრიგს და განკარგულებათა პროექტებს; 
✔ პასუხისმგებელია საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის;
✔ ადგენს კომისიის სხდომათა ოქმებს, მათ შორის, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს;
✔ ახორციელებს საარჩევნო კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი ვალდებულია:
✔ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მონაწილეობა მიიღოს კომისიის საქმიანობაში;
✔ მონაწილეობდეს და ესწრებოდეს კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებსა 

და ტრენინგ/ სემინარებს;
✔ ესწრებოდეს კომისიის სხდომებს და მონაწილეობდეს კომისიის მიერ შესასრულებელ 

საარჩევნო ღონისძიებებში;
✔ საპატიო მიზეზით სხდომის გაცდენის შემთხვევაში აცნობოს აღნიშნულის თაობაზე კომისიის 

თავმჯდომარის მოადგილეს, ან კომისიის მდივანს;
✔ იმყოფებოდეს საუბნო საარჩევნო კომისიაში, კენჭისყრის წინა, კენჭისყრისა და მომდევნო 

დღეს, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 
დავალებით;

✔ დროულად ასრულებდეს კომისიის თავმჯდომარის მიერ დაკისრებულ მოვალეობებს.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების დისციპლინური გადაცდომაა:

✔ სამსახურებრივი მოვალეობის ბრალეულად შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება;
✔ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის ქონებრივი ზიანის მიყენება ან ასეთი 

ზიანის წარმოშობის საშიშროების ბრალეული შექმნა;
✔ არასაპატიო მიზეზით სამსახურში გამოუცხადებლობა;
✔ არასაპატიო მიზეზით შესაბამისი საარჩევნო კომისიის სხდომის ზედიზედ 3ჯერ გაცდენა;
✔ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობისა და შესაბამისი საარჩევნო კომისიის რეგლა

მენტის უხეში დარღვევა;
✔ კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის სავალდებულო ხელმოწერაზე 

უარი;
✔ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის/სწავლების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სწავ

ლებებზე არასაპატიო მიზეზით დაუსწრებლობა;
✔ ეთიკის ნორმების, ქცევის ზოგადი წესების უგულებელყოფა ან დარღვევა, რომელიც მიმარ

თულია მოხელისა და საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციისაკენ, 
მიუხედავად იმისა, სამსახურშია იგი ჩადენილი თუ სამსახურის გარეთ.
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ყურადღება!
დისციპლინური გადაცდომისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების მიმართ შესაბამისმა 
საოლქო საარჩევნო კომისიამ შეიძლება გამოიყენოს დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
შემდეგი ზომები:

✔ შენიშვნა;
✔ გაფრთხილება;
✔ თანამდებობრივი სარგოს/თანამდებობრივი სარგოს ნაწილის დაკავება;
✔ უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა (გარდა პარტიების მიერ დანიშნული წევრისა).

პარტიების მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიებში დანიშნულ წევრებს უფლებამოსილება ვადამდე 
უწყდებათ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, გარდა პარტიის მიერ საარჩევნო კომისიის წევ
რის გამოწვევის შემთხვევისა. 



საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქცია
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თავი II. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმისწარმოების წესი

კომისიაში წარმოებს სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომლის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირია 
კომისიის მდივანი, ხოლო კომისიის მდივნის არყოფნის შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარის დავალებით საუბნო საარჩევნო კომისიის ერთერთი წევრი (კომისიის 
უფლებამოსილი პირი).

კომისიის უფლებამოსილი პირი, კომისიაში საარჩევნო დოკუმენტაციის, განცხადებების, საჩივ
რების მიღებას, გაცემასა და მათ აღრიცხვარეგისტრაციას ახორციელებს სამუშაო დღის 10
დან 18 საათამდე, გარდა კენჭისყრის დღისა.  სარეგისტრაციო ჟურნალი იყოფა ორ ნაწილად: 
კომისიაში შემოსული და კომისიიდან გასული დოკუმენტაცია. 

I. შემოსული დოკუმენტაცია
კომისიის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია კომისიაში შემოსული დოკუმენტაცია (განცხადება, 
საჩივარი, ცნობა) დაუყოვნებლივ დაარეგისტრიროს ჟურნალში, სადაც უწყვეტი თანამიმდევრობით 
აღრიცხავს მათ შემოსვლის რიგის მიხედვით. თითოეულ დოკუმენტს მიენიჭება შესაბამისი 
ნომერი. ჟურნალში შეიტანება მისი შემოსვლის თარიღი და ფურცლების რაოდენობა. კომისიის 
უფლებამოსილი პირი ვალდებულია სარეგისტრაციო ჟურნალში მიუთითოს განმცხადებლის/
მომჩივანის ვინაობა, ასევე სხვა დამატებითი ინფორმაცია. სარეგისტრაციო ჟურნალში რეგის
ტრირებულ ყველა დოკუმენტაციას კომისიის უფლებამოსილი პირი წარუდგენს კომისიის თავმ
ჯდომარეს.

ყურადღება!
დოკუმენტის/განცხადების მიღების და სარეგისტრაციო ჟურნალში სათანადო რეგისტრაციის 
შემდეგ კომისიის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია განმცხადებელს/მომჩივანს გადასცეს 
წერილობითი ცნობა (იხ. დანართი №1), რომელშიც მიეთითება განცხადების/საჩივრის მიღების 
თარიღი და ზუსტი დრო, აგრეთვე ჟურნალში მისთვის მინიჭებული სარეგისტრაციო ნომერი. 
აღნიშნული ცნობა კომისიის უფლებამოსილმა პირმა ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს. 

II. გასული დოკუმენტაცია
კომისიის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია დოკუმენტის გაცემა რეგისტრაციაში გაატაროს 
სარეგისტრაციო ჟურნალის გასული დოკუმენტაციის ნაწილში. კომისიისაგან რაიმე დოკუმენტის 
მიღებას განმცხადებელი/მომჩივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში ხელმოწერით ადასტურებს, 
სადაც კომისიის უფლებამოსილი პირი აკეთებს წარწერას: „დოკუმენტი გაცემულია” და 
მიუთითებს თარიღსა და ზუსტ დროს.

საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების შესახებ ინფორმაცია და საარჩევნო დოკუმენტაცია 
გაიცემა მათი მოთხოვნიდან 2 დღის ვადაში, ხოლო თუ აღნიშნული ინფორმაციის გაცემა მეტ დროს 
მოითხოვს – საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით (გარდა 
იმ სამართლებრივი აქტებისა, რომელთა გასაჩივრების ვადა განსაზღვრულია საქართველოს 
ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 77ე მუხლით). 

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის/კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება და კენჭისყრის შედე
გების შემაჯამებელი ოქმის ასლები მოთხოვნის შემთხვევაში გაიცემა დაუყოვნებლივ.

სარეგისტრაციო ჟურნალი იხურება ყოველი დღის 18 საათზე, გარდა კენჭისყრის დღისა. 
სარეგისტრაციო ჟურნალის ორივე ნაწილში ბოლო ჩანაწერის შემდეგ აღინიშნება „ჟურნალი 
დახურულია“ და მიეთითება თარიღი და ზუსტი დრო. ამ აღნიშვნას კომისიის უფლებამოსილი 
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პირი ხელმოწერით ადასტურებს. სარეგისტრაციო ჟურნალის დახურვის შემდეგ იკრძალება მასში 
იმავე თარიღით დამატებით რაიმე დოკუმენტის რეგისტრაცია.

ყურადღება!
კენჭისყრის დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიაში განცხადებების, საჩივრების მიღებას და მათ 
აღრიცხვარეგისტრაციას ახორციელებს საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი საქართველოს 
ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“დადგენილი წესითა და ვადებში.

კენჭისყრის დღეს სარეგისტრაციო ჟურნალი იწარმოება მთელი საარჩევნო პროცესის პა
რალელურად. კენჭისყრის დღის ყველა პროცედურის დასრულებისა და შესაბამისი საარ
ჩევნო დოკუმენტაციის რეგისტრაციაში გატარების შემდეგ სარეგისტრაციო ჟურნალი იხურება 
კომისიის მდივნისა და თავმჯდომარის ხელმოწერებით და მოწმდება საუბნო საარჩევნო 
კომისიის სპეციალური ბეჭდით.



ნაწილი II
საუბნო საარჩევნო კომისიის 

საქმიანობა წინასაარჩევნო 

პერიოდში
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თავი I. 

ამომრჩეველთა სიები

ამომრჩეველთა ერთიანი სია და მისი გამოქვეყნების წესი

საუბნო საარჩევნო კომისიას არჩევნების დღემდე 30ე დღიდან გადაეცემა ცესკოს მიერ დამოწ
მებული ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია.

ყურადღება!
ამომრჩეველთა სიები მათი გადაცემიდან არაუგვიანეს მომდევნო დღისა იკვრება  საუბნო 
საარჩევნო კომისიისა და კენჭისყრის შენობებში თვალსაჩინო ადგილას. სიებთან ერ
თად უნდა გამოიკრას სიებთან დაკავშირებით საჩივრის შეტანის წესი. ამ მოთხოვნის 
შეუსრულებლობისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯ
დომარეს.

საუბნო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მეორე დღისა (27 აპრილი) 
გადაეცემა საბოლოო, დაზუსტებული სიების საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერ
სიები (კედლის სია ფოტოსურათების გარეშე), ხოლო კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 12 საათისა 
− საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი დაზუსტებული სიების საბოლოო ვერსიები (სამა
გიდო სია ფოტოსურათებით), ასევე ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატი/აპარატები, რომ
ლებშიც ჩატვირთულია შესაბამისი საარჩევნო უბნის საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი 
ამომრჩეველთა სიები (სია ფოტოსურათებით). 

ყურადღება!
კედლის სიის თავდაპირველი ვერსია უნდა ჩამოიხსნას და იმავე ადგილას განთავსდეს დაზუს
ტებული ვერსია.

დაუშვებელია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ ამომრჩეველთა სამაგიდო სიის ბეჭ
დური ვერსიის და მისი ასლის გატანა, ვერიფიკაციის აპარატში/აპარატებში ჩატვირთულ 
ამომ რჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების, ასევე ამომრჩეველთა სამაგიდო სიის ბეჭ
დურ ვერსიაში არსებული მონაცემების დამუშავება (მათ შორის, ფოტოვიდეოგადაღება, 
შეგროვება, ჩაწერა, შენახვა), გამოყენება, გამჟღავნება, გადაცემა ან/და გავრცელება, გარდა 
იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული ქმედებების განხორციელება აუცილებელია საარჩევნო 
კოდექსითა და ცესკოს სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული საუბნო საარჩევნო 
კომისიის უფლებამოსილების განსახორციელებლად.  

ამომრჩეველთა ერთიანი სიის მონაცემების გადამოწმება

საუბნო საარჩევნო კომისია:

✔ ამოწმებს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის სისწორეს და შეცდომების ან უზუსტობების აღმოჩენის 
შემთხვევაში, არაუგვიანეს მომდევნო დღისა, მაგრამ არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 
მე18 დღისა (11 აპრილი), სიაში ცვლილების შეტანის წინადადებით მიმართავს საოლქო 
საარჩევნო კომისიას;

✔ ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებით შემოსულ განცხადებებს (თანდართული დოკუმენ
ტებით – ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუყოვნებლივ გადასცემს საოლქო საარჩევნო 
კომისიას.  

ამომრჩეველთა სპეციალური სია

საოლქო საარჩევნო კომისია კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე8 დღისა (21 აპრილი) 
ადგენს და განკარგულებით ამტკიცებს ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას. სპეციალური სიის 
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საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია დაუყოვნებლივ გადაეცემა შესაბამის საუბნო 
საარჩევნო კომისიას, ხოლო საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი ვერსია (სამაგიდე სია) 
საუბნო საარჩევნო კომისიას გადაეცემა კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 12 საათისა. ამომრჩეველთა 
სპეციალური სიის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია (კედლის სია) გამოიკვრება 
კენჭისყრის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას.

საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიას ასევე გადასცემს ინფორმაციას 
საარჩევნო ადმინისტრაციის იმ მოხელეების შესახებ, რომლებიც საარჩევნო კომისიებში 
საქმიანობის გამო კენჭისყრის დღეს ვერ მონაწილეობენ არჩევნებში თავიანთი რეგისტრაციის 
ადგილის მიხედვით და შეყვანილები არიან სხვა საარჩევნო უბნის სპეციალურ სიაში. ამ 
შემთხვევაში, საუბნო საარჩევნო კომისიამ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, შესაბამისის 
ამომრჩევლის გვარის გასწვრივ გრაფაში „ფაქტობრივი მდგომარეობა“ უნდა გაკეთოს ჩანაწერი 
„კომისიის წევრია“.

თუ საუბნო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მოთ
ხოვნით მიმართავს ამომრჩეველი, რომელმაც არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე18 
დღისა (11 აპრილი) ვერ მოასწრო მიემართა კომისიისთვის სიაში რეგისტრაციის მოთხოვნით 
(ჩამოვიდა საზღვარგარეთიდან, გამოეწერა სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულებიდან, 
გათავისუფლდა პენიტენციური დაწესებულებიდან), შესაბამისი დოკუმენტების (საზღვრის 
გადაკვეთის შესახებ ჩანაწერი პასპორტში, ცნობა სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულებიდან, 
ცნობა პენიტენციური დაწესებულებიდან განთავისუფლების შესახებ) წარდგენის შემთხვევაში მას 
სპეციალურ სიაში რეგისტრაციაში გაატარებს საუბნო საარჩევნო კომისია და ამომრჩეველთა 
სიებს დაურთავს წარდგენილი დოკუმენტების ფოტოასლებს.

იმ შემთხვევაში, თუ ამომრჩევლის მიერ წარდგენილ საქართველოს მოქალაქის პირადობის 
მოწმო ბაში/პასპორტში არ არის მითითებული რეგისტრაციის მისამართი, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე უკავშირდება ცესკოს ცხელ ხაზს.

ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლის არჩევნებში მონაწილეობის 
დროებითი წესი 

ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველი უფლებამოსილია:

✔ საქართველოს პარლამენტის შუალედურ და მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღოს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე 
არსებულ ნებისმიერ ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე;

✔ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს შესაბამისი 
ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ 
ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე.

ადაპტირებული საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში შეყვანის მიზნით, ამომრჩე
ველმა კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე8 დღისა (21 აპრილი) უნდა მიმართოს შესაბამის 
საოლქო საარჩევნო კომისიას/საუბნო საარჩევნო კომისიას.   

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ამომრჩევლის განცხადებას რეგისტრაციაში ატარებს 
სარეგისტრაციო ჟურნალში და განცხადების მიღებას ადასტურებს ხელმოწერით. წერილობით 
განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს ამომრჩევლის პირადი ნომერი. სატელეფონო ზეპირი 
განცხადების მიღების შემთხვევაში, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანმა სარეგისტრაციო 
ჟურნალში უნდა მიუთითოს სატელეფონო შეტყობინების შემოსვლის ზუსტ დრო, ტელეფონის 
ნომერი, ამომრჩევლის სახელი, გვარი, მისი პირადი ნომერი და იმ ადაპტირებული საარჩევნო 
უბნის ნომერი, სადაც იგი ითხოვს არჩევნებში მონაწილეობას. სატელეფონო ზეპირი განცხადების 
მიღებას კომისიის მდივანი ხელმოწერით ადასტურებს სარეგისტრაციო ჟურნალში.
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ყურადღება!
ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიისათვის მიმართვის 
შემთხვევაში, ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაცია, კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე8 
დღისა (21 აპრილი) საუბნო საარჩევნო კომისიამ უნდა მიაწოდოს საოლქო საარჩევნო 
კომისიას. 

საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან მიღებული, აგრეთვე საკუთარი მონაცემების საფუძველზე 
საოლქო საარჩევნო კომისია კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე8 დღისა (21 აპრილი) ადგენს 
და განკარგულებით ამტკიცებს ადაპტირებული საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალურ 
სიას, რომლის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებულ ვერსიას (კედლის სია) დაუყოვნებლივ 
გადასცემს შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას. საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული 
ვერსია (ფოტოსურათების გარეშე) დაუყოვნებლივ გამოიკვრება თვალსაჩინო ადგილას საუბნო 
საარჩევნო კომისიის (კენჭისყრის) შენობებში.

ადაპტირებული საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალური სიის საარჩევნო კომისიისთვის 
განკუთვნილი ვერსია საუბნო საარჩევნო კომისიას გადაეცემა კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 12 
საათისა. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებსა და დამკვირ
ვებლებს უფლება აქვთ გადაამოწმონ ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველთა ადაპტირებულ საარ
ჩევნო უბანზე ხმის მიცემის მოთხოვნის საფუძვლიანობა და არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 
მე8 დღისა დასვან საუბნო საარჩევნო კომისიის წინაშე ამ ამომრჩევლების შესაბამის სპეცია
ლურ სიაში შეყვანის მიზანშეწონილობის საკითხი. აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილებას საუბნო 
საარჩევნო კომისიის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე იღებს შესაბამისი საოლქო 
საარჩევნო კომისია.

ადაპტირებული საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში შეიტანება ამომრჩევლის 
შესახებ იგივე მონაცემები, რომლებიც არის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში და დამატებით 
აღინიშნება ამ ამომრჩევლის რიგითი ნომერი ამომრჩეველთა ერთიან სიაში.

ადაპტირებული საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში ეტლით მოსარგებლე 
ამომრჩევლის შეყვანის შემთხვევაში, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისია ინფორმაციას 
აწვდის იმ საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომლის უბნის ამომრჩეველთა სიაში რეგისტრირებული 
ამომრჩეველიც იქნა შეყვანილი ადაპტირებული საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სპეციალურ 
სიაში. ასეთ შემთხვევაში, საუბნო საარჩევნო კომისია ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 
ამომრჩევლის გვარის გასწვრივ გრაფაში „ფაქტობრივი მდგომარეობის“ აკეთებს ჩანაწერს 
„ეტლით მოსარგებლეა“. ჩანაწერი დასტურდება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა 
და კომისიის მდივნის ხელმოწერებით. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირების წესი და გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრების გამოვლენა

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირებისთვის პასუხისმგებელია საუბნო საარჩევნო კომი
სია. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირება ხდება ამომრჩევლის განცხადების საფუძ
ველზე ან ამომრჩეველთა სპეციალური სიის საფუძველზე. 

I. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირება ამომრჩევლის განცხადების საფუძველზე 
ამომრჩეველი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში განცხადების (წერილობით ან სატელეფონო 
ზეპირი განცხადება) საფუძველზე შეჰყავთ, თუ:

✔ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია კენჭისყრის შენობაში მისვლა. ასეთი 
ამომრჩევლების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა 
ერთიან სიაში არსებული ამომრჩევლების 3 პროცენტს. აღნიშნული რაოდენობის შევსების 



საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
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შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია შემოსული განცხადების 
შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს საოლქო საარჩევნო კომისიას და დაელოდოს შესა
ბამის მითითებებს;     

✔ იმყოფება საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე, მაგრამ ძნელად მისადგომ ადგილას (ასეთ შემ
თხვევაში რეკომენდებულია კონსულტაციის გავლა საოლქო საარჩევნო კომისიასთან);

ყურადღება!
გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით ამომრჩეველი საუბნო 
საარჩევნო კომისიას წერილობით ან სატელეფონო ზეპირი განცხადებით მიმართავს კენჭის
ყრის დღემდე არაუგვიანეს მე8 დღის (21 აპრილი), 18:00 საათამდე.

ამომრჩევლის წერილობით განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს ამომრჩევლის პირა
დი ნომერი. ეს განცხადება საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანმა უნდა გაატაროს რეგისტ
რაციაში სარეგისტრაციო ჟურნალში და ხელმოწერით დაადასტუროს მისი მიღება. სატელე
ფონო ზეპირი განცხადების მიღების შემთხვევაში კომისიის მდივანმა სარეგისტრაციო 
ჟურნალში უნდა მიუთითოს სატელეფონო შეტყობინების შემოსვლის ზუსტ დრო, ტელეფონის 
ნომერი, ამომრჩევლის სახელი, გვარი, ამომრჩევლის პირადი ნომერი და ის მისამართი, 
სადაც ამომრჩეველი ითხოვს გადასატანი საარჩევნო ყუთის მიტანას. სატელეფონო ზეპირი 
განცხადების მიღება კომისიის მდივანმა ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს სარეგისტრაციო 
ჟურნალში.

თუ მისამართი, სადაც ამომრჩეველი ითხოვს გადასატანი საარჩევნო ყუთის მიტანას, არ შედის 
იმ საარჩევნო უბნის ტერიტორიის საზღვრებში, სადაც ამომრჩეველი რეგისტრირებულია, მას 
განემარტება, რომ ის არ შეიყვანება აღნიშნული უბნის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში. 

წერილობითი ან სატელეფონო ზეპირი განცხადების საფუძველზე გადასატანი საარჩევნო 
ყუთის სიაში შესაყვანი ამომრჩევლების შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა გამოიკრას 
კენჭისყრის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას.

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებსა და 
დამკვირვებლებს უფლება აქვთ, გადაამოწმონ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით 
ხმის მიცემის მოთხოვნის საფუძვლიანობა და არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე8 დღისა 
(21 აპრილი) დასვან საუბნო საარჩევნო კომისიის წინაშე შესაბამისი პირების გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანის მიზანშეწონილობის საკითხი. აღნიშნულ საკითხთან დაკავ
შირებით გადაწყვეტილებას იღებს საუბნო საარჩევნო კომისია.

II. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირება ამომრჩეველთა სპეციალური სიის 
საფუძველზე
საუბნო საარჩევნო კომისიას სპეციალურ სიაში რეგისტრირებული ამომრჩეველი გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის სიაში შეჰყავს, თუ: 

✔ სამკურნალოდ წევს საავადმყოფოში ან სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში 
და მასში არ იხსნება საარჩევნო უბანი; 

✔ იმყოფება ადმინისტრაციულ პატიმრობაში;
✔ იმყოფება პატიმრობაში;
✔ სამხედრო მოსამსახურეა, მსახურობს სახელმწიფო საზღვარზე განლაგებულ სამხედრო 

ნაწილში ან სასაზღვრო პოლიციის ქვედანაყოფში, რომელიც საარჩევნო უბნიდან შორსაა 
განლაგებული;

✔ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულების − სპეციალური პენიტენციური სამსახურის, საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და სახელმწიფო დაცვის 
სპეციალური სამსახურის სამხედრო მოსამსახურე და სპეციალური წოდების მქონე პირია, 
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რომლის სამსახურის პირობები ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოითხოვს არჩევნების 
დღეს მის ყოფნას რეგისტრაციის ადგილისაგან განსხვავებულ მისამართზე, რომელიც სხვა 
საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება;

✔ მსახურობს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალ სახელმწიფო საქვე
უწყებო დაწესებულებაში − სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში და სამსახურის პირობების 
გამო სამუშაო ადგილის დატოვება არ შეუძლია.

III. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის შედგენა
გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია დგება ამომრჩეველთა ერთიანი და სპეციალური სიების 
საფუძველზე. 

კომისიის მდივანი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ბლანკის შევსებამდე ამომრჩეველთა 
ერთიან სიაში/სპეციალურ სიაში (კედლის და სამაგიდო ვერსიები) აღნიშნავს ამომრჩევლის 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში გადაყვანის ფაქტს და ამ მიზნით, ამომრჩევლის გვარის 
გასწვრივ გრაფაში „ფაქტობრივი მდგომარეობა“ აკეთებს ჩანაწერს „გადასატანი ყუთი“.  
აღნიშნული ჩანაწერის შემცველი ერთიანი სიის/სპეციალური სიის შესაბამის გვერდზე ხელს 
აწერს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ბლანკში (კედლის/სამაგიდო ვერსია) შეიტანება ამომრჩევლის 
შესახებ იგივე მონაცემები, რომლებიც არის ამომრჩეველთა ერთიანი სიის შესაბამის ვერსიაში, 
გარდა მისი ფოტოსურათისა და დამატებით აღინიშნება მისი რიგითი ნომერი ამომრჩეველთა 
ერთიან ან სპეციალურ სიაში. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია (კედლის 
სია) მისი შედგენისთანავე გამოიკვრება კენჭისყრის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია (კედლის და სამაგიდო) მოწმდება საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარისა და კომისიის მდივნის ხელმოწერებით.

IV. გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრების გამოვლენა
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე7 დღისა (22 
აპრილი), პარტიების მიერ დანიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთაგან, მათი თანდას
წრებით,  წილისყრით გამოავლენს გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებ კომისიის 2 წევრს.   

წილისყრა ტარდება კომისიის თავმჯდომარის მიერ, პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრების თანდასწრებით. წილისყრის ჩასატარებლად საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე:

✔ წილისყრაში მონაწილე პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების 
რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა და სახეობის ფურცლებს;

✔ წილისყრით გამოსავლენი რაოდენობის შესაბამის ფურცელზე ერთი და იმავე საწერი 
საშუალებით წერს ფუნქციის დასახელებას − „გადასატანი საარჩევნო ყუთი“;

✔ წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს თავისი ხელმოწერით და კეცავს ისე, რომ შეუძლებელი 
იყოს ტექსტის წაკითხვა და ათავსებს მაგიდაზე.

წილისყრის მონაწილე პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები 
სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს.

წილისყრის დასრულების შემდეგ, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ადგენს აქტს, რომელშიც 
შეიტანება წილისყრით ფუნქციათა განაწილების შედეგები. აქტს ხელს აწერენ საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი. კენჭისყრის დღეს, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი, 
წილისყრით ფუნქციათა განაწილების შედეგებს ჩაწერს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის 
შესაბამის გვერდზე.

თუ წილისყრით გამოვლენილი გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრი უარს 
განაცხადებს მისთვის მინიჭებული ფუნქციის შესრულებაზე, იგი კარგავს კომისიის წევრთა სხვა 
ფუნქციების გასანაწილებლად კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნის გახსნისას ჩასატარებელ 
წილისყრაში მონაწილეობის უფლებას (აღნიშნული კომისიის წევრისთვის ფუნქციის მინიჭების 
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საკითხს წყვეტს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე), ამასთან, გადასატანი საარჩევნო 
ყუთის წამღები კომისიის წევრის ფუნქციის შესრულებას საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 
ავალებს კომისიის სხვა წევრს. 

ყურადღება!
იმ საარჩევნო უბანში, სადაც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 1500ს აღემატება, 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ერთზე მეტი გადასატანი საარჩევნო ყუთი. ასეთი საჭიროების 
შემთხვევაში, საოლქო საარჩევნო კომისია კონკურსის წესით დამატებით აირჩევს გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის/ყუთების წამღები სპეცჯგუფის/სპეცჯგუფების 22 წევრს, რომლებიც, გა
დასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრებთან ერთად, უზრუნველყოფენ გადასა
ტანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცესის წარმართვას.  

საარჩევნო უბანში ერთზე მეტი გადასატანი საარჩევნო ყუთის გამოყენების შემთხვევაში 
ერთი გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცესი განხორციელდება 
წილისყრით შერჩეული პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის 2 წევრის 
მიერ. დანარჩენი გადასატანი საარჩევნო ყუთის/ყუთების მეშვეობით ხმის მიცემის პროცესი 
განხორციელდება სპეცჯგუფის 22 წევრთან ერთად, ასევე წილისყრით შერჩეული პარტიების 
მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის დამატებით თითოთითო წევრის მიერ.

საარჩევნო უბანში ერთზე მეტი გადასატანი საარჩევნო ყუთის გამოყენების შემთხვევაში, 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის/ყუთების წამღები კომისიის წევრების გამოვლენის მიზნით, 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:

✔ ერთნაირ ფურცლებზე, ერთი და იმავე საწერი საშუალებით ამზადებს პარტიების მიერ 
დანიშ ნული კომისიის წევრების შესაბამისი რაოდენობის წილისყრის ფურცლებს და 
აღნიშნავს მათზე პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის ყველა წევრის სახელსა და 
გვარს; 

✔ წლისყრის ფურცლებს ამოწმებს თავისი ხელმოწერით და კეცავს იმგვარად, რომ შეუძლე
ბელი იყოს ტექსტის წაკითხვა.

წილისყრის ფურცლები იყრება მაგიდაზე, რომლებსაც საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯ
დომარე სათითაოდ იღებს. თავდაპირველად გამოვლინდება №1 გადასატანი საარჩევნო 
ყუთის წამღები საუბნო საარჩევნო კომისიის 2 წევრი, შემდგომ  №2 გადასატანი საარჩევნო 
ყუთის წამღები კომისიის 1 წევრი, რომელიც დაემატება სპეცჯგუფის 2 წევრს და ა.შ.

წილისყრას უნდა ესწრებოდნენ პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრები. კომისიის წევრების გამოუცხადებლობა არ წარმოადგენს წილისყრის ჩატარების 
დამაბ რკოლებელ გარემოებას.

წილისყრის დასრულების შემდეგ, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ადგენს აქტს, რო
მელშიც შეიტანება წილისყრით ფუნქციათა განაწილების შედეგები. აქტს ხელს აწერენ საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი. კენჭისყრის დღეს, საუბნო საარჩევნო კომი
სიის მდივანი, წილისყრით ფუნქციათა განაწილების შედეგებს ჩაწერს კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნის შესაბამის გვერდზე.

თუ წილისყრით გამოვლენილი გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრი 
ან სპეცჯგუფის წევრი უარს განაცხადებს მისთვის მინიჭებული ფუნქციის შესრულებაზე, 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრის ფუნქციის შესრულებას საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ავალებს კომისიის სხვა წევრს. ამასთან, წილისყრით 
გამოვლენილი გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრი, რომელმაც უარი 
განაცხადა მისთვის მინიჭებული ფუნქციის შესრულებაზე, კარგავს კომისიის წევრთა სხვა 
ფუნქციების გასანაწილებლად საარჩევნო უბნის გახსნისას ჩასატარებელ წილისყრაში 
მონაწილეობის უფლებას. აღნიშნული კომისიის წევრისთვის ფუნქციის მინიჭების საკითხს 
წყვეტს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.
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ამომრჩევლის ბარათი

საუბნო საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 2 დღისა (27 
აპრილი) საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამომრჩეველთა ერთიან სია ში 
შეყვა ნილ ყველა ამომრჩეველს გადასცეს საოლქო საარჩევნო კომისიისგან მიღებული ამომ
რჩეველთა ბარათები.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა/სპეცჯგუფის წევრებმა უნდა დაუბრუნონ კომისიის მდივანს 
ის ამომრჩეველთა ბარათები, რომლებიც ვერ დაურიგეს ამომრჩევლებს.

ყურადღება!
ამომრჩევლის ბარათის მიუღებლობა არ არის კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლების შეზ
ღუდვის საფუძველი.
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თავი II. 

საარჩევნო დოკუმენტაციის მიღება, კენჭისყრის 
შენობის მოწყობა

საოლქო საარჩევნო კომისიისგან საარჩევნო დოკუმენტაციისა და 
ინვენტარის მიღება

საუბნო საარჩევნო კომისია კენჭისყრისთვის მზადების და მისი ჩატარების მიზნით საოლქო საარ
ჩევნო კომისიისგან იღებს: 

✔ საარჩევნო დოკუმენტაციას, მათ შორის:
 ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საბოლოო ვერსიას (კედლის და სამაგიდო);
 ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას (კედლის და სამაგიდო);
 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის (კედლის და სამაგიდო) ბლანკებს;
 ამომრჩეველთა ბარათებს; 
 საარჩევნო ბიულეტენებს, რომლებიც შეფუთულია 5050 ცალად (საარჩევნო ბიულეტენს 

დაცვისა და შესაბამის აპარატში გამოყენების მიზნით აქვს სპეციალური შტრიხკოდი და 
ინდივიდუალური QRკოდი);

 ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ჩარჩოკონვერტებს;
 ამომრჩევლის ვერიფიკაციის დამადასტურებელ აქტებს; 
 ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებული კენჭისყრის აუდიტის დადას

ტურების ფორმას;
 კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნს (ე. წ. ზონარგაყრილი წიგნი); 
 კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს და შესწორების ოქმის ფორმას; 
 კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმს. 

✔ საარჩევნო ინვენტარს, მათ შორის: 
 ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატს/აპარატებს, რომლებშიც ჩატვირთულია შესა

ბა მისი საარჩევნო უბნის საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი ამომრჩეველთა სიები 
(სია ფოტოსურათებით). ყოველი 700 ამომრჩევლისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს  
ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის არანაკლებ ერთი აპარატი; 
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 ვერიფიკაციის აპარატიდან/აპარატებიდან ამობეჭდილი ამომრჩევლების ვერიფიკაციის 
და მა დას ტურებელი ქვითრების მოსათავსებლად განკუთვნილ გაუმჭვირვალე ყუთს/
ყუთებს, აღნიშნული ყუთის/ყუთებისთვის განკუთვნილ ინდივიდუალური ნომრის მქონე 
ლუქებს და ჭრილის ლუქებს;

 არანაკლებ ორ ძირითად საარჩევნო ყუთს, მასზე დასამონტაჟებელ ხმის დათვლის 
სპეცია ლურ ელექტრონულ აპარატებს; 

 გადასატან საარჩევნო ყუთს/ყუთებს (საჭიროებისამებრ);
 ძირითადი/გადასატანი საარჩევნო ყუთების ლუქებს  და  საარჩევნო ყუთების ჭრილის 

ლუქებს; 
 

    

 
 საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალურ ბეჭედს 

და სამელნე ბალიშს; 
 კენჭისყრის კაბინებს (ყოველი 800 ამომრჩევ

ლის თვის გათვალისწინებული უნდა იყოს არა
ნაკლებ ერთი ფარული კენჭისყრის კაბინა, საჭი
როების შემ თხვევაში გათვალისწინებული უნ და 
იქნეს შშმ პირებისთვის ადაპტირებული კენ
ჭისყრის კაბინა); 

 მარკირების სითხეს და მარკირების შესამოწ
მებელ სპეციალურ ხელსაწყოს – ულტრაიისფერ 
ფარანს; 

 საარჩევნო ბიულეტენის შესავსებ სპეციალურ 
მარ კერებს;

 გამადიდებელ ლინზას მცირემხედველი ამომ რჩევ  ლე ბისთვის და სპეციალურ ჩარჩო
ფორმას უსინათ ლო ამომრჩევლებისთვის;

 ასლგადამღებ მანქანას;
 პორტატულ კომპიუტერებს (შესაძლებლობის ფარგლებში); 
 ლითონის შემკვრელს.

✔ სხვა საარჩევნო მასალას, მათ შორის:
 კანდიდატთა სიებს;
 ცესკოს განკარგულებით დამტკიცებულ საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესს (იკვრება 

კენჭისყრის შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე);
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 ამონარიდს საქართველოს ორგანული კანონიდან „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, 
თუ რა შემთხვევაშია საარჩევნო ბიულეტენი ბათილი; 

 საარჩევნო დოკუმენტაციის შესაფუთ კონვერტებს და სხვა.

საარჩევნო დოკუმენტაციისა და ინვენტარის მიღება-ჩაბარების აქტი

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არის საოლქო საარჩევნო კომისიისგან საარჩევნო 
დოკუმენტაციის/ინვენტარის მიღებისთვის პასუხისმგებელი პირი. საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე პირადად აგებს პასუხს საარჩევნო ბიულეტენების, ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი 
სპეციალური ჩარჩოკონვერტების, კომისიის სპეციალური ბეჭდის, შემაჯამებელი ოქმისა და სხვა 
საარჩევნო საბუთების შენახვისა და დანიშნულებისამებრ გაცემისთვის.

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიას, საოლქო საარჩევნო კომისია, კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 12 
საა თისა გადასცემს:
✔ საარჩევნო კომისიისათვის განკუთვნილ დაზუსტებული სიების საბოლოო ვერსიებს (სა

მაგიდო სია ფოტოსურათებით);
✔ ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატს/აპარატებს, რომლებშიც ჩატვირთულია შესაბა

მისი საარჩევნო უბნის საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილი ამომრჩეველთა სიები 
(სია ფოტოსურათებით);

✔ ძირითად საარჩევნო ყუთებზე დასამონტაჟებელ ხმის დათვლის სპეციალურ ელექტრონულ  
აპარატებს;

✔ 5050 ცალად შეფუთულ საარჩევნო ბიულეტენებსა და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ 
სპეციალურ ჩარჩოკონვერტებს;

✔ კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნს.

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის საარჩევნო ბიულეტენებისა 
და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონვერტების, კენჭისყრის დღის ჩანა
წერთა წიგნის, ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის/აპარატების, ძირითად საარჩევნო 
ყუთებზე დასამონტაჟებელი ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატების გადაცემისას 
ორ ცალად დგება მიღებაჩაბარების აქტი, რომელშიც აღინიშნება: 

✔ მათი გადამცემი და მიმღები კომისიების დასახელებები;
✔ გადაცემული მასალის/ინვენტარის რაოდენობა (ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატისა 

და ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატის რაოდენობა; საარჩევნო ბიულე
ტენების შეკვრების რაოდენობა; ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონ
ვერტების რაოდენობა); 

✔ მათი გამცემი და მიმღები პირების ვინაობა.

ყურადღება!
მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმებამდე მიმღები და გამცემი პირები ამოწმებენ საარჩევნო 
ბიულეტენების რეკვიზიტების სისწორეს, საარჩევნო ბიულეტენებისა და ხმის მიცემისთვის 
განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონვერტების რაოდენობის შესაბამისობას მიღებაჩაბა
რების აქტში შეტანილ მონაცემებთან. ამის შემდეგ საარჩევნო ბიულეტენები კვლავ ილუქება, 
რასაც მხარეები ხელმოწერით ადასტურებენ.

მიღებაჩაბარების აქტს ხელს აწერენ საარჩევნო დოკუმენტაციის/ინვენტარის გამცემი და 
მიმღები პირები. აქტის ერთი ცალი რჩება საოლქო საარჩევნო კომისიაში, მეორე გადაეცემა 
საუბნო საარჩევნო კომისიას. მიღებაჩაბარების აქტს საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი 
რეგისტრაციაში ატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალის შემოსული დოკუმენტაციის ნაწილში. 
მიღებაჩაბარების აქტი საჯარო ინფორმაციაა.
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კენჭისყრის შენობის მოწყობა

საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია კენჭისყრის პროცედურების ჩასატარებლად, კანონით 
დადგენილი წესების დაცვით, კენჭისყრამდე არაუგვიანეს ერთი დღისა (28 აპრილი) მოაწყოს 
კენჭისყრის შენობა.

კენჭისყრის შენობაში:

✔ უნდა გამოიყოს ადგილები ამომრჩეველთა რეგისტრაციისთვის;  
✔ ამომრჩეველთა რეგისტრაციისათვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდაზე/მაგიდებზე უნდა 

განთავსდეს ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატი/აპარატები (ყოველი 700 ამომრჩევ
ლის თვის გათვალისწინებული უნდა იყოს ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის არანაკლებ ერთი 
აპარატი). საარჩევნო უბანზე ერთზე მეტი ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის არსებობის 
შემთხვევაში, ხდება ვერიფიკაციის აპარატების ერთმანეთთან დაკავშირება (სინ ქრონიზება) 
ინტერნეტის გარეშე; 

✔ ყოველი 800 ამომრჩევლისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს არანაკლებ ერთი კენჭისყრის 
კაბინა. ფარული კენჭისყრის კაბინა უნდა განთავსდეს იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ 
იქნეს ამომრჩევლის მიერ საარჩევნო ბიულეტენის შევსების ფარულობა  კენჭისყრის კაბინა 
ერთი მხრიდან (ამომრჩევლისთვის შესასვლელი) რჩება გახსნილი და ეს მხარე მიმართული 
უნდა იქნეს კენჭისყრის შენობის კედლისკენ ისე, რომ არ დაირღვეს კენჭისყრის ფარულობის 
პრინციპი. ფარული კენჭისყრის კაბინაში უნდა განთავსდეს საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები 
სპეციალური მარკერი;

✔ უნდა იყოს არანაკლებ ორი ძირითადი საარჩევნო ყუთი, მათზე დამონტაჟებული ხმის დათვლის 
სპეციალური ელექტრონული აპარატებით. ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპა
რატების ერთმანეთთან დაკავშირება (სინქრონიზება) ხდება  ინტერნეტის გარეშე; 

✔ ძირითად საარჩევნო ყუთთან ახლოს უნდა გამოიყოს ადგილი სპეციალური ჩარჩოკონვერ
ტების განთავსებისათვის.

ყურადღება!
კენჭისყრის შენობაში ძირითადი საარჩევნო ყუთები თვალსაჩინო ადგილას ისე უნდა იყოს 
მოთავსებული, რომ ამომრჩეველი დაუბრკოლებლად მივიდეს და  ხმის დათვლის სპეცია ლუ
რი ელექტრონული აპარატის მეშვეობით ერთერთ ძირითად საარჩევნო ყუთში მოათავსოს 
საარჩევნო ბიულეტენი. 
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კენჭისყრის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული უნდა იყოს:

✔ ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია (კედლის 
სია); 

✔ ამომრჩეველთა სპეციალური სიის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საჯარო ინფორმაციის
თვის მიკუთვნებული ვერსია (კედლის  სია); 

✔ გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საჯარო ინფორმა ციის
თვის მიკუთვნებული ვერსია (კედლის სია); 

✔ კანდიდატთა სიები;
✔ ცესკოს მიერ დადგენილი საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესი;
✔ ამონარიდი საქართველოს ორგანული კანონიდან „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ თუ 

რა შემთხვევაშია საარჩევნო ბიულეტენი ბათილი; 
✔ კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმი.

ყურადღება!
თუ საარჩევნო ბიულეტენში შეტანილი რომელიმე საარჩევნო სუბიექტი აღარ მონაწილეობს 
არჩევნებში, განცხადება ამის შესახებ უნდა გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას კენჭისყრის 
შენობაში და ფარული კენჭისყრის კაბინებში.



ნაწილი III
საუბნო საარჩევნო კომისიის 

საქმიანობა კენჭისყრის დღეს
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თავი I. 

საარჩევნო უბნის გახსნა, კენჭისყრის დაწყებამდე 
ჩასატარებელი პროცედურები

საარჩევნო უბნის გახსნა

საარჩევნო უბანი იხსნება კენჭისყრის დღის 6 საათსა და 45 წუთზე. 

ყურადღება!
თუ ამ დროისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა ცხრაზე ნაკლები აღმოჩ
ნდა, აღნიშნული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიეწოდება ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კო
მისიას, რომელიც დაუყოვნებლივ იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები ვალდებული არიან, კენჭისყრის დღის განმავლობაში ატა
რონ მათთვის განკუთვნილი სპეციალური ფორმები და აუცილებლად უნდა ეკეთოთ ვინაობისა და 
სტატუსის აღმნიშვნელი სამკერდე ნიშანი (მოწმობა). აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობა 
ზემდგომი საარჩევნო კომისიის მიერ განხილული იქნება როგორც დისციპლინური გადაცდომა, 
რაც დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველია.

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირები 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის  უფლება აქვთ:

✔ შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს;
✔ ზემდგომი საარჩევნო კომისიის წევრებს/წარმომადგენლებს;
✔ რეგისტრირებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების დამკვირვებლებს (ერთი 

და იმავე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის არაუმეტეს 1 დამკვირვებელს);
✔ რეგისტრირებული საერთაშორისო ორგანიზაციების დამკვირვებლებს (ერთი და იმავე საერ

თა  შორისო ორგანიზაციის არაუმეტეს 2 დამკვირვებელს, მათ შესაძლოა ახლდეთ თარ ჯიმა ნი);
✔ მედიის აკრედიტებულ წარმომადგენლებს (ერთი და იმავე პრესისა და მასობრივი ინფორ

მაციის სხვა საშუალების არაუმეტეს 2 წარმომადგენელს);
✔ შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებულ საარჩევნო სუბიექტების წარმო

მადგენლებს (ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის არაუმეტეს 1 წარმომადგენელს). 
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ყურადღება!
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს მხოლოდ იმ 
საარ ჩევნო კომისიასთან ურთიერთობაში, რომელშიც მას აქვს რეგისტრაცია. 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირს აუცილებლად უნდა ეკეთოს მისი 
ვინაობისა და სტატუსის აღმნიშვნელი სამკერდე ნიშანი (მოწმობა). 

დამკვირვებლის, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა და 
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალების წარმომადგენლის 
უფლებრივი მდგომარეობა

დამკვირვებელი, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი კენჭისყრის დღეს სარგებლობს საქარ
თველოს საარჩევნო კოდექსის 41ე მუხლით დადგენილი უფლებამოსილებებით, მათ შორის, 
მას უფლება აქვს:

✔ კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს იმყოფებოდეს კენჭისყრის შენობაში, შეუზღუდავად გადა
ადგილდეს საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე და თავისუფლად, დაუბრკოლებლად დააკვირდეს 
კენჭისყრის პროცესის ყველა ეტაპს ნებისმიერი ადგილიდან;

✔ დააკვირდეს კენჭისყრის დღეს საჩივრების რეგისტრაციის პროცესს;
✔ კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს შეენაცვლოს მისი წარმდგენი ორგანიზაციის სხვა 

რეგისტრირებულ წარმომადგენელს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის 
სხვა საშუალების წარმომადგენელს უფლება არ აქვს:

✔ ჩაერიოს საარჩევნო კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში;
✔ გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველთა ნების თავისუფალ გამოვლენაზე;
✔ აგიტაცია გაუწიოს ამომრჩეველს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ან საწი

ნააღ მდეგოდ;
✔ ატაროს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სიმბოლიკა და ნიშანი;
✔ კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდეს სამკერდე ნიშნის გარეშე;
✔ დაარღვიოს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ სხვა 

მოთხოვნები.

ყურადღება!
დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს, პრესისა და მასობრივი ინფორ
მაციის სხვა საშუალების წარმომადგენელს საარჩევნო პროცესისათვის ხელის შეშლის გარეშე 
შეუძლია კენჭისყრის შენობაში აწარმოოს ფოტოვიდეოგადაღება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 
მის მიერ ხდება კენჭისყრის კაბინის ან ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატში/აპარატებში 
ჩატვირთული ამომრჩეველთა სიის გადაღება.  

დაუშვებელია დამკვირვებლის, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის, პრესისა და მასობრი
ვი ინფორმაციის სხვა საშუალების წარმომადგენლის მიერ ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის 
აპარატში/აპარატებში ჩატვირთულ ამომრჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების დამუ
შავება (მათ შორის, ფოტოვიდეოგადაღება, შეგროვება, ჩაწერა, შენახვა), გამოყენება, 
გამჟღავ ნება, გადაცემა ან/და გავრცელება; მათ უფლება აქვთ დააკვირდნენ ამომრჩეველთა 
რეგისტრაციის და საარჩევნო ბიულეტენების გაცემის პროცესს. ამომრჩეველთა მონაცემების 
დამუშავების აკრძალვა ვრცელდება იმ შემთხვევაზეც, თუ კენჭისყრის პროცესი წარიმართება 
ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის/აპარატების გამოყენების გარეშე, ამომრჩეველთა 
სამაგიდო სიის ბეჭდური ვერსიის  გამოყენებით.
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საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე 
ჩასატარებელი პროცედურები

საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე პროცედურები ტარდება შემდეგი თანამიმ
დევრობით:

I.  საარჩევნო უბნის გახსნისთანავე იხსნება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი. 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო უბნის გახსნისთანავე კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნს გადასცემს კომისიის მდივანს. კომისიის მდივანი ვალდებულია კომისიის თავ
მჯდომარესთან ერთად აღრიცხოს კენჭისყრის დღის ყველა საარჩევნო პროცედურა და მიუთითოს 
მათი განხორციელების დრო.

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის პირველ გვერდზე კომისიის მდივანს შეაქვს საარჩევნო 
უბნის გახსნისას კენჭისყრის შენობაში მყოფი კომისიის ყველა წევრის სახელი და გვარი (მათი 
ამრჩევი/დამნიშნავი სუბიექტების მითითებით), ასევე კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 
მქონე ყველა სხვა პირის სახელი და გვარი (მათი წარმდგენი ორგანიზაციის ან საარჩევნო 
სუბიექტის მითითებით) და ხელმოწერით ამოწმებინებს მათ.  

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის  მე2, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, მე10 და მომდევნო 
გვერდებზე კომისიის მდივანს შეაქვს საარჩევნო უბნის გახსნის შემდგომ კენჭისყრის შენობაში 
გამოცხადებული კომისიის წევრის, კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე სხვა პირე
ბის მონაცემები, მათი საარჩევნო უბანში შემოსვლის დროის მითითებით და ხელმოწერით 
ამოწმებინებს მათ. 

II. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამოწმებს დალუქული პაკეტის მთლიანობას, 
რომელშიც მოთავსებულია კომისიის სპეციალური ბეჭედი, ხსნის მას (ბეჭდის ნომერს 
კომისიის მდივანი უთითებს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში).

III. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ატარებს წილისყრას კომისიის წევრთა შო
რის ფუნქციების გასანაწილებლად.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის გასანაწილებელი ფუნქციებია: 

✔ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი (სულ ცოტა ერთი რეგისტრატორი ყოველ 700 ამომრჩე
ველზე);

✔ კენჭისყრის ოთახში ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი.
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ყურადღება!
წილისყრაში არ მონაწილეობენ კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, 
კომისიის მდივანი.

სპეციალური ჩარჩოკონვერტების დანიშნულებისამებრ გამოყენებას, საარჩევნო ყუთისა და 
ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატის ზედამხედველობას ახორციელებს 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ან, აუცილებლობის შემთხვევაში, 
კო მი სიის თავმჯდომარის ან თავმჯდომარის მოადგილის დავალებით, კომისიის სხვა წევრი.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ წილისყრის ჩატარებამდე უნდა შეადაროს საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა გასანაწილებელი ფუნქციების რაოდენობას.  

თუ წილისყრის ჩატარების დროს დამსწრე კომისიის წევრთა რაოდენობა აღმოჩნდება გასანა
წილებელ ფუნქციებზე: 

✔ ერთით ნაკლები, მცირდება ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრების რაოდენობა 
ან საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ასრულებს ამომრჩეველთა ნაკადის მომწეს
რიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციას; 

✔ ორით ნაკლები, ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრების რაოდენობის შემცი
რებასთან ერთად კომისიის თავმჯდომარე ასრულებს ამომრჩეველთა ნაკადის მომწეს
რიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციას. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, პირველ რიგში, კომისიის წევრებს შორის ატარებს 
წილისყრას ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრების გამოსავლენად. 

ყურადღება!
ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის გამოსავლენად გათვალისწინებულ წილის
ყრაში არ მონაწილეობენ პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:

✔ წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი 
ფორმისა და სახეობის ფურცლებს;

✔ გამოსავლენი რაოდენობის შესაბამისად ფურცელზე ერთი და იმავე საწერი საშუალებით 
წერს ფუნქციის დასახელებას − „რეგისტრატორი“;



საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქცია
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✔ წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით; 
✔ წილისყრის ფურცლებს იმგვარად კეცავს, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და 

ათავსებს მაგიდაზე. 

წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. შედეგები 
კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე3 გვერდზე (კომისიის წევრები 
ხელმოწერით ადასტურებენ ფუნქციის მინიჭებას). 

ყურადღება!
თუ წილისყრაში მონაწილე საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ კომისიის წევრთა 
რაოდენობა შეესაბამება წილისყრით გამოსავლენი ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კო
მისიის წევრთა რაოდენობას, წილისყრა არ ტარდება და საოლქო საარჩევნო კომისიის 
მიერ არჩეულ კომისიის წევრებს ავტომატურად მიენიჭებათ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი 
კომისიის წევრის ფუნქცია.

თუ წილისყრაში მონაწილე საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ კომისიის წევრთა 
რაოდენობა აღემატება წილისყრით გამოსავლენი ამომრჩეველთა რეგისტრატორი 
კომისიის წევრთა რაოდენობას, მაშინ ამომრჩეველთა რეგისტრატორები გამოვლინდებიან 
წილისყრით.

თუ წილისყრაში მონაწილე საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ კომისიის წევრთა 
რაოდენობა აღმოჩნდება წილისყრით გამოსავლენი ამომრჩეველთა რეგისტრატორი 
კომისიის წევრთა რაოდენობაზე ნაკლები, წილისყრა არ ტარდება, საოლქო საარჩევნო 
კომისიის მიერ არჩეულ კომისიის წევრს ავტომატურად მიენიჭება ამომრჩეველთა რეგის
ტრატორი კომისიის წევრის ფუნქცია და საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამომ
რჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციის შესრულებას ავალებს საუბნო 
საარჩევნო კომისიის სხვა წევრს/წევრებს.  

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრების გამოვლენის შემდეგ, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრებს შორის ატარებს მორიგ წილისყრას, რომლითაც 
შეირჩევა კენჭისყრის ოთახში ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრი.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:

✔ წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი 
ფორმისა და სახეობის ფურცლებს;

✔ ერთერთ ფურცელზე წერს ფუნქციის დასახელებას − „ნაკადის მომწესრიგებელი“; 
✔ წილისყრის ფურცლებს იმგვარად კეცავს, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და 

ათავსებს მაგიდაზე.

წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. შედეგები 
კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე3 გვერდზე (კომისიის წევრი 
ხელმოწერით ადასტურებს ფუნქციის მინიჭებას). 

კომისიის წევრის წილისყრით დადგენილი ფუნქციის კომისიის სხვა წევრისთვის დროებით 
გადაცემა შეიძლება მხოლოდ კომისიის თავმჯდომარის ნებართვით, რასაც კომისიის მდივანი 
აღნიშნავს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში მე5 გვერდზე დროის მითითებით. კომისიის 
წევრი ხელმოწერით ადასტურებს ფუნქციის გადაცემას.

თუ კომისიის რომელიმე წევრი კომისიაში წილისყრის პროცედურის დასრულების შემდეგ 
გამოცხადდა, მისთვის ფუნქციის მინიჭების საკითხს წყვეტს საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე, ხოლო მისი შრომის ანაზღაურების საკითხს − საოლქო საარჩევნო კომისია.

IV. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს ამომრჩეველთა რაოდენობას 
ამომრ ჩეველთა სიების მიხედვით, აგრეთვე მიღებული საარჩევნო ბიულეტენების და ხმის 
მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონვერტების რაოდენობებს. 
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კომისიის მდივანს აღნიშნული მონაცემები, გარდა ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური 
ჩარჩოკონვერტების რაოდენობისა, შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში და კენჭისყრის 
შედეგების სადემონსტრაციო ოქმში. სადემონსტრაციო ოქმში და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 
წიგნში სპეციალურ სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა შეიტანება კენჭისყრის დასრულების 
შემდგომ. 

V. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 
მქონე პირთა თანდასწრებით ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატში/აპარატებში ააქტი
ურებს ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის პროცესს. 

ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატში/აპარატებში  ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის პროცე
სის გააქტიურებისთანავე კომისიის თავმჯდომარე აპარატიდან/აპარატებიდან ბეჭდავს საწყის 
ანგარიშს/ანგარიშებს, რითაც დასტურდება, რომ ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატით/
აპარატებით არცერთი ამომრჩევლის ვერიფიკაცია არ მომხდარა. ამობეჭდილ საწყის ანგარიშს/
ანგარიშებს გადასცემს კომისიის მდივანს შესანახად. 

ყურადღება!
ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის/აპარატების გააქტიურება და ამ აპარატიდან/აპა
რატებიდან საწყისი ანგარიშის/ანგარიშების ამობეჭდვა შესაძლებელია მხოლოდ საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ აღნიშნულ აპარატში/აპარატებში სპეციალური 
ინდივიდუალური კოდის/პაროლის შეყვანის შემდეგ. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის/აპა
რა ტების გააქტიურებამდე ამოწმებს, შესაძლებელია თუ არა ამ აპარატის/აპარატების სპე
ციალური ინდივიდუალური კოდის/პაროლის შეყვანის გარეშე  გააქტიურება.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვერიფიკაციის აპარატში/აპარატებში ამომრჩეველთა 
ვერიფიკაციის პროცესის გააქტიურების შემდეგ, ამომრჩეველთა ერთერთ რეგისტრატორ 
კომისიის წევრს აძლევს მითითებას, რომ მან მისთვის გადაცემული ვერიფიკაციის აპარატიდან 
ამობეჭდოს ამომრჩეველთა სია (ამომრჩევლის რიგითი ნომრის, გვარის და ფაქტობრივი 
მდგომარეობის მითითებით), რომელიც გამოიკვრება თვალსაჩინო ადგილას სადემონსტრაციო 
ოქმთან ერთად.
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ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ზემოთ აღნიშნული პროცედურების 
პარალელურად უზრუნველყოფს ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებული 
კენჭისყრის აუდიტის დადასტურების ფორმაში შესაბამისი ინფორმაციის აღნიშვნას.

VI. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 
მქონე პირთა თანდასწრებით, ამოწმებს ძირითად და გადასატან საარჩევნო ყუთებს და 
მას შემდეგ, რაც დადასტურდება, რომ საარჩევნო ყუთები ცარიელია ძირითად საარჩევნო 
ყუთებზე ამონტაჟებს ხმის დათვლის სპეციალურ ელექტრონული აპარატებს, რის შემდეგაც 
ინდივიდუალური ნომრის მქონე ლუქებით ლუქავს ძირითად და გადასატან საარჩევნო 
ყუთებს.

ძირითადი საარჩევნო ყუთები ილუქება იმგვარად, რომ ლუქის დაზიანების გარეშე შეუძლებელი 
იყოს საარჩევნო ყუთებში საარჩევნო ბიულეტენის ხელით მოთავსება ან/და ამოღება და 
საარჩევნო ყუთებზე დამონტაჟებული ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატების 
მოხსნა. 

საარჩევნო ყუთების დალუქვის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აპარატებიდან 
ამობეჭდავს დასტურს („ნულოვან ამონაწერს“) იმისა, რომ იმ დროისთვის არცერთ ამომრჩეველს 
არ მიუცია ხმა აპარატის საშუალებით და ამონაბეჭდს შესანახად გადასცემს კომისიის მდივანს. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს საარჩევნო ყუთების ინდივიდუალური ლუქების ნომრები და 
დალუქვის ზუსტი დრო შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე4 გვერდზე. ამავე გვერდზე 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი ხელმოწერით ადასტურებენ ცარიელი 
საარჩევნო ყუთების დალუქვასა და ამონაწერში მოცემულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ იმ 
მომენტისათვის ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატის საშუალებით არცერთ 
ამომრჩეველს არ მიუცია ხმა.

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საოლქო საარჩევნო კომისიას აცნობებს საარჩევნო 
ყუთების დალუქვისა და ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატებიდან დასტურის 
ამობეჭდვის („ნულოვანი ამონაწერი“) შესახებ.

ზემოაღნიშნული პროცედურის შემდეგ, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იმ მიზნით, 
რომ გადაამოწმოს, იღებს თუ არა ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატი საარ
ჩევნო ბიულეტენს სპეციალური შტრიხკოდისა და ინდივიდუალური QRკოდის გარეშე, ხმის 
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დათვლის სპეციალურ ელექტრონულ აპარატებში ათავსებს სპეციალური შტრიხკოდისა და 
ინდივიდუალური QRკოდის გარეშე საარჩევნო ბიულეტენის ფორმატის ქაღალდს.

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ზემოთ აღნიშნული პროცედურების 
პარალელურად უზრუნველყოფს ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებული 
კენჭისყრის აუდიტის დადასტურების ფორმაში შესაბამისი ინფორმაციის აღნიშვნას.

VII. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრებს წილისყრით მინიჭებუ
ლი ფუნქციის შესრულების მიზნით გადასცემს საარჩევნო დოკუმენტაციას და საარჩევნო 
მასალას. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა თითო რეგისტრატორ კომისიის 
წევრს გადასცემს:

✔ 50 ცალ საარჩევნო ბიულეტენს (რეგისტრატორმა უნდა გადაამოწმოს შეკვრაში საარჩევნო 
ბიულეტენების რაოდენობის სიზუსტე და თავმჯდომარესთან ერთად ხელმოწერით დაადას
ტუროს მიღებაჩაბარების აქტით);

✔ საარჩევნო ბიულეტენის შესავსებ სპეციალურ მარკერს (ამომრჩევლისთვის საარჩევნო ბიუ
ლეტენის შევსების წესის განმარტების პროცესში საარჩევნო ბიულეტენზე ამომრჩევლის მიერ 
საცდელი წრის გაფერადების მიზნით);

✔ ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ჩარჩოკონვერტებს;
✔ მარკირების სითხეს;
✔ საწერკალმებს (ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდილი ამომრჩევლის ვერიფიკაციის დამა

დასტურებელ ქვითარზე ამომრჩევლის მიერ ხელმოწერის დაფიქსირების მიზნით);
✔ ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდილი ამომრჩევლების ვერიფიკაციის დამადასტურებელი 

ქვითრების მოსათავსებლად განკუთვნილ გაუმჭვირვალე ყუთს (გადაცემამდე კომისიის თავ
მჯდომარე ინდივიდუალური ნომრის მქონე ლუქით ლუქავს აღნიშნულ ყუთს). 

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს  კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში შეაქვს ვერიფიკა
ციის აპარატიდან ამობეჭდილი ამომრჩევლების ვერიფიკაციის დამადასტურებელი ქვით
რების მოსათავსებლად განკუთვნილი დალუქული ყუთის/ყუთების ლუქების ინდივიდუალუ
რი ნომრები, რეგისტრატორების სახელი, გვარი, რომლებსაც გადაეცათ აღნიშნული ყუთები. 
ყუთის მიღებას შესაბამისი რეგისტრატორი ადასტურებს ხელმოწერით.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელ კომისიის 
წევრს გადასცემს მარკირების შესამოწმებელ ულტრაიისფერ ფარანს.

ყურადღება!
იმ საარჩევნო უბანში, სადაც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2700ს აღემატება, 
კენჭის ყრის მიმდინარეობისას, საჭიროების შემთხვევაში, საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდო მარის გადაწყვეტილებით შეიძლება:

✔ საუბნო საარჩევნო კომისიის ერთერთ წევრს დამატებით დაევალოს ამომრჩეველთა 
რეგის ტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციის შესრულება;

✔ გამოყენებულ იქნეს  ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის არანაკლებ ხუთი აპარატი;
✔ დამატებით გამოყენებულ იქნეს მესამე ძირითადი საარჩევნო ყუთი მასზე დამონტაჟებული 

ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატით.

აღნიშნული აპარატები კენჭისყრის დაწყებისას სინქრონიზებული უნდა იყოს დანარჩენ აპარა
ტებთან.
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თავი II. 

კენჭისყრის პროცესი

კენჭისყრის ჩატარება

კენჭისყრა იმართება კენჭისყრის დღის (29 აპრილი) 08:00 საათიდან  20:00 საათამდე. ხმის 
მიცემის პროცედურა ტარდება შემდეგი წესისა და თანამიმდევრობის დაცვით: 

I. კენჭისყრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველი ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრი გე
ბელთან  გადის მარკირების შემოწმების პროცედურას.  

ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი:

✔ არეგულირებს კენჭისყრის შენობაში შემომსვლელი ამომრჩევლების ნაკადს;  
✔ ამომრჩეველს სთხოვს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან 

საქართველოს მოქალაქის პასპორტი და ულტრაიისფერი ფარნით ამოწმებს, აქვს თუ არა 
ამომრჩეველს მარკირება;

✔ მიუთითებს ამომრჩეველს, მივიდეს ნებისმიერ იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, სადაც ორზე 
მეტი ამომრჩეველი არ იმყოფება.

ყურადღება!
თუ მარკირების შესამოწმებელმა სპეციალურმა ხელსაწყომ გამოავლინა, რომ ამომრჩეველს 
უკვე აქვს მარკირება, მას ეკრძალება კენჭისყრაში მონაწილეობა, ხოლო მისი ვინაობა მიე
თითება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში.

II. კენჭისყრის ოთახში შესული ამომრჩეველი მიდის სარეგისტრაციო მაგიდასთან და 
რეგის ტრაციის მიზნით ამომრჩეველთა რეგისტრატორ კომისიის წევრს წარუდგენს საქართ
ველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობას ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტს. 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი ამოწმებს ამომრჩევლის სახისა და წარდგენილ 
დოკუმენტში არსებული ფოტოსურათის ერთმანეთთან შესაბამისობას.
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ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი საქართველოს მოქალაქის ელექტრონულ 
პირადობის მოწმობას (ID ბარათი) ატარებს ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის წამკით
ხველში (მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი ელექტრონული მოწმობის წაკითხვადი 
ზონა). ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატი ამომრჩევლის მიერ წარდგენილ პირადობის 
დამადასტურებელ დოკუმენტში არსებულ ამომრჩევლის სარეგისტრაციო მონაცემებს ადარებს 
აღნიშნულ აპარატში ჩატვირთულ ამომრჩეველთა სიაში არსებულ მონაცემებს და მონაცემების 
შესაბამისობის შემთხვევაში, აპარატს ეკრანზე გამოაქვს ამ ამომრჩევლის მონაცემები.

ყურადღება!
თუ ამომრჩეველი ამომრჩეველთა რეგისტრატორს წარუდგენს საქართველოს მოქალაქის 
არაელექტრონულ პირადობის მოწმობას, ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტს, ამომრჩე
ველთა რეგისტრატორი ამომრჩევლის მონაცემთა ძებნას აპარატში ახორციელებს ხელით. 

თუ ვერიფიკაციის აპარატი დააფიქსირებს, რომ კენჭისყრის შენობაში ხმის მისაცემად გამოც
ხადებული ამომრჩეველი შეყვანილია გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში, ან სხვა უბნის
თვის განკუთვნილ სპეციალურ სიაში, მას საარჩევნო უბანში აეკრძალება კენჭისყრაში მონა
წილეობა.

თუ ამომრჩევლის შესახებ მონაცემები არ მოიძებნა, კომისია, შესაძლებლობის ფარგლებში, 
ეხმარება ამომრჩეველს მოიძიოს ინფორმაცია იმ უბნის შესახებ, რომელშიც ის არის რეგის
ტრირებული. 

ვერიფიკაციის აპარატის მიერ ამომრჩევლის მონაცემთა შესაბამისობის დადასტურების შემთხვე
ვაში,  ამომრჩეველთა რეგისტრატორი ახორციელებს ამომრჩევლის მარკირებას. 

ყურადღება!
თუ ვერიფიკაციის აპარატის მიერ ამომრჩევლის მონაცემთა შესაბამისობის შემოწმებისას 
დადასტურდა, რომ წარდგენილ დოკუმენტში აღნიშნული ამომრჩევლის სარეგისტრაციო 
მონაცემები (გარდა ფოტოსურათისა) შეესაბამება ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატში  
ჩატვირთულ ამომრჩეველთა სიაში არსებულ მონაცემებს, მაგრამ ამომრჩეველთა რეგისტრა
ტორმა ამ ამომრჩევლის სახე და წარდგენილ დოკუმენტში არსებული ფოტოსურათი ერთმანეთ
თან შეუსაბამოდ მიიჩნია, იგი მიმართავს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, 
რო მელიც ქვემოთ მოცემული პროცედურის შესრულების შემდეგ ამომრჩეველს მისცემს 
კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლებას.

თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დაადასტურებს აღნიშნულ შეუსაბამობას, საუბნო 
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საარჩევნო კომისიის მდივანი კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში საამისოდ განკუთვნილ 
გვერდზე აკეთებს ჩანაწერს, რომელშიც აღნიშნავს შეუსაბამობის ფაქტს, ამომრჩევლის 
სახელს, გვარს და ამომრჩეველთა სიაში მის რიგით ნომერს. ეს ჩანაწერი დასტურდება 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის მდივნის ხელმოწერებით. 

თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არ დაადასტურებს აღნიშნულ შეუსაბამობას, 
ამომრჩეველთა რეგისტრატორს უფლება აქვს, კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში საამისოდ 
განკუთვნილ გვერდზე ჩაწეროს თავისი განსაკუთრებული აზრი. 

აღნიშნულ შემთხვევებში საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ჩანაწერთა წიგნს დაურთავს 
ამომრჩევლის მიერ წარდგენილი დოკუმენტის ფოტოასლს, რომელსაც დაამოწმებს 
ხელმო წერით. 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი ამომრჩეველს მარკირებას უკეთებს მარჯვენა ხელის ცერა 
ან საჩვენებელი თითის ფრჩხილზე (თუ აღნიშნული მოქმედების შესრულება შეუძლებელია  
მარჯვენა ხელის სხვა თითებზე, ხოლო თუ ესეც შეუძლებელია, იმავე წესით მარცხენა ხელზე).

ყურადღება!
მარკირების პროცედურის გავლაზე უარის თქმის შემთხვევაში ამომრჩეველს არ აქვს კენ
ჭისყრაში მონაწილეობის უფლება და მას საარჩევნო ბიულეტენი არ გადაეცემა. 
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მარკირების პროცედურის განხორციელების შემდეგ, 
ამომრჩეველთა რეგისტრატორი ვერიფი კაციის აპა
რატიდან ბეჭდავს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის დამა
დასტურებელ ქვითარს, რომელ ზეც ხელს აწერს 
ამომრჩეველი. აღნიშნულ ქვითარს რეგისტრატორი 
ათავსებს სარეგისტრაციო მაგიდაზე განთავსებულ 
გაუმჭვირვალე დალუქულ ყუთში. 

ყურადღება!
თუ ვერიფიკაციის აპარატიდან არ ამოიბეჭდება ამომრჩევლის ვერიფიკაციის დამადასტურებე
ლი ქვითარი ან ამოიბეჭდება ტექნიკური წუნით, ამ შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიის 
მდივანი ჩანაწერთა წიგნს დაურთავს შესაბამისი ამომრჩევლის პირადობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის ფოტოასლს. ამომრჩეველი ვერიფიკაციის დამადასტურებელი ქვითრის ნაცვლად  
ხელს აწერს შესაბამის აქტს, რომელსაც ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი 
ათავსებს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის დამადასტურებელი ქვითრებისთვის განკუთვნილ 
ყუთში.

ამომრჩევლის ვერიფიკაციის პროცედურის დასრულების შემდეგ, ამომრჩეველთა რეგის
ტრატორი ამომრჩეველს გადასცემს საარჩევნო ბიულეტენს და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ 
სპეციალურ ჩარჩოკონვერტს. ამომრჩეველთა რეგისტრატორი ამომრჩეველს განუმარტავს 
ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონვერტის გამოყენებისა და საარჩევნო 
ბიულეტენის შევსების წესს, აფერადებინებს ამომრჩეველს ამავე საარჩევნო ბიულეტენზე სპე
ციალურად გამოყოფილ ადგილზე არსებულ საცდელ წრეს.
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III. საარჩევნო ბიულეტენისა და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩო
კონვერტის მიღების შემდეგ ამომრჩეველი შედის ფარული კენჭისყრის კაბინაში. 

ამომრჩეველი სპეციალური მარკერის გამოყენებით ავსებს საარჩევნო ბიულეტენს და ათავსებს 
მას სპეციალურ ჩარჩოკონვერტში. საარჩევნო ბიულეტენის შევსებისას აკრძალულია სხვა პირის 
დასწრება. 

ყურადღება!
თუ ამომრჩეველს არ შეუძლია საარჩევნო ბიულეტენის დამოუკიდებლად შევსება, მას უფ
ლება აქვს, კენჭისყრის კაბინაში დასახმარებლად მიიწვიოს ნებისმიერი პირი (შესაბამისი 
საარჩევნო უბნის სხვა ამომრჩეველი), გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, 
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუა
ლებების წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა. 

თუ ამომრჩეველს ან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს გაუფუჭდა საარჩევნო ბიულეტენი ან 
ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონვერტი, მათ ეს უნდა აცნობონ კომისიის 
თავმჯდომარეს. კომისიის თავმჯდომარის დავალებით ამომრჩეველთა რეგისტრატორი 
ვალდებულია ამომრჩეველს შეუცვალოს გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენი/სპეციალური 
ჩარჩოკონვერტი ახლით. კომისიის თავმჯდომარე გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენს ამომ
რჩევლის თანდასწრებით ჩამოაჭრის კუთხეს, დააწერს „გაფუჭებულია“ და ხელს მოაწერს. 
კომისიის თავმჯდომარე გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენს ცალკე ინახავს. 

IV. სპეციალური ჩარჩოკონვერტში მოთავსებული საარჩევნო ბიულეტენით ამომრჩეველი 
მიდის ძირითად საარჩევნო ყუთთან.

ამომრჩეველი საარჩევნო ბიულეტენს სპეციალური ჩარჩოკონვერტის საშუალებით ათავსებს 
ძირითად საარჩევნო ყუთზე დამონტაჟებულ აპარატში. იმ შემთხვევაში, თუ ამომრჩეველი 
ვერ ახერხებს სპეციალური ჩარჩოკონვერტის საშუალებით აპარატში საარჩევნო ბიულეტენის 
მოთავსებას, მას შეიძლება დაეხმაროს საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირი/
სპეციალური ჩარჩოკონვერტების დანიშნულებისამებრ გამოყენებაზე ზედამხედველი პირი.
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ყურადღება!
საარჩევნო ყუთთან ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის მისვლა არ შეიძლება.

დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს უფლება აქვს, დააკვირდეს ხმის 
ელექტრონულ მთვლელ აპარატში სპეციალური ჩარჩოკონვერტების საშუალებით საარჩევნო 
ბიულეტენის მოთავსებას.

თუ ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატი უკან დააბრუნებს საარჩევნო ბიულეტენს, 
იგი ჩაითვლება გაფუჭებულად. გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენს ამომრჩევლის თანდასწრებით 
ჩამოეჭრება კუთხე, დაეწერება „გაფუჭებულია“, ხელს მოაწერს საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე და იგი ცალკე შეინახება. კომისიის თავმჯდომარის დავალებით რეგისტრატორი 
ვალდებულია შეუცვალოს ამომრჩეველს გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენი ახალი საარჩევნო 
ბიულეტენით.

V. მას შემდეგ, რაც საარჩევნო ბიულეტენი აპარატის საშუალებით აღმოჩნდება საარჩევნო 
ყუთში, ამომრჩეველი ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ჩარჩოკონვერტს ათავ
სებს საამისოდ განკუთვნილ მაგიდაზე და ტოვებს საარჩევნო უბანს. 

ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონვერტის დანიშნულებისამებრ გამოყე
ნებაზე ზედამხედველი კომისიის წევრი თვალყურს ადევნებს ამომრჩევლის მიერ სპეციალური 
ჩარჩოკონვერტის საამისოდ განკუთვნილ მაგიდაზე მოთავსებას, გამოყენებული სპეციალური 
ჩარჩოკონვერტები გადაცემა ამომრჩეველთა რეგისტრატორ კომისიის წევრებს.

კენჭისყრის პროცესის გაგრძელება ელექტრონული 
საშუალებების გამოყენების გარეშე

ამომრჩეველთა ვერიფიკაციისა და ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატების 
ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 
იღებს გადაწყვეტილებას კენჭისყრის პროცესის დროებით შეჩერების შესახებ, რის თაობაზეც 
ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას. ტექნიკური 
ხარვეზის აღმოფხვრისთანავე კენჭისყრა გრძელდება აპარატის/აპარატების საშუალებით. 



საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
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ყურადღება!
იმ შემთხვევაში, თუ კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობდა ამომრჩეველთა ვერიფიკაციისა და 
ხმის დათვლის ერთზე მეტი სპეციალური ელექტრონული აპარატის გამოყენებით და ტექნიკური 
ხარვეზის გამო ფუნქციონირება შეწყვიტა მხოლოდ ნაწილმა, ასეთ შემთხვევაში კენჭისყრის 
პროცესი გაგრძელდება დანარჩენი ფუნქციონირებადი ამომრჩეველთა ვერიფიკაციისა და 
ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატის/აპარატების გამოყენებით. 

იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელი გახდა ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის/ხმის დათვლის სპეცია
ლური ელექტრონული აპარატებით კენჭისყრის გაგრძელება, შესაბამისი აპარატის/აპარატების 
გამოყენების გარეშე კენჭისყრის გაგრძელების თაობაზე დგება აქტი და კეთდება შესაბამისი 
ჩანა წერი კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის 32ე გვერდზე.

I. ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის/აპარატების გამოყენების გარეშე კენჭისყრის 
გაგრძელება
ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის/აპარატების გამოყენების გარეშე კენჭისყრის გაგრძე
ლების შემთხვევაში, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე შესაბამის ამომრჩეველთა 
რეგისტრატორ კომისიის წევრს/წევრებს გადასცემს საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილ 
ამომრჩეველთა სიას/სიებს (სამაგიდე სია ფოტოსურათებით), ერთერთ რეგისტრატორს 
აგრე თ ვე გადაეცემა ამომრჩეველთა სპეციალური სია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და 
ამომრჩეველთა რეგისტრაცია (ვერიფიკაცია) გრძელდება საქართველოს ორგანული კანონით 
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ დადგენილი წესით. 

საჭიროების შემთხვევაში, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დავალებით საარჩევნო 
კომისიის წევრი/წევრები ასრულებს/ასრულებენ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევ
რის ფუნქციას. 

ყურადღება!
ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის/აპარატების გამოყენების გარეშე კენჭისყრის 
გაგრძელების შემთხვევაში, რეგისტრატორების მაგიდასთან გამოიკვრება რეგისტრატორების 
მაგიდაზე განლაგებული სიების შესაბამისად ამომრჩეველთა გვარების ანბანური თანმიმ
დევრობა და ამომრჩეველთა ნომრების თანმიმდევრობა. 

ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის/აპარატების გარეშე კენჭისყრის გაგრძელების შემთხ
ვევაში, ამომრჩეველთ რეგისტრაცია (ვერიფიკაცია) ხორციელდება საქართველოს ორგანული 
კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ დადგენილი წესით:

✔ ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრი ამომრჩეველს, მარკირების შე
მოწ მების შედეგების გათვალისწინებით, კენჭისყრის ოთახში შეუშვებს იმ შემთხვევაში, თუ 
ამომრჩევლისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან ორზე მეტი ამომრჩეველი არ 
იმყოფება. კენჭისყრის ოთახში შესული ამომრჩეველი მიდის იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, 
რომელსაც მიეკუთვნება ამომრჩეველთა სიაში შეტანილი მისი გვარის პირველი ასო.

✔ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს 
საქარ თველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. 
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✔ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი ამოწმებს ამომრჩევლის მიერ წარდგენილ 
დოკუმენტში შეტანილი ამომრჩევლის სარეგისტრაციო მონაცემებისა და ამომრჩეველთა 
სიაში არსებული მონაცემების შესაბამისობას. ამომრჩეველი კენჭისყრაში მონაწილეობს, თუ 
ამომრჩეველთა შესაბამის სიაში საქართველოს მოქალაქის პირად ნომერთან, სქესთან და 
ფოტოსურათთან ერთად, სრულად ემთხვევა ქვემოთ ჩამოთვლილ მონაცემთაგან 3 მაინც:
 სახელი;
 გვარი;
 დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი);
 მისამართი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა 

ბაზის მიხედვით, რომელიც მოიცავს აგრეთვე საზღვარგარეთ რეგისტრაციის ადგილს).
✔ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი ამოწმებს წარდგენილ დოკუმენტში და 

ამომრჩეველთა სიაში არსებული ფოტოსურათის და ამომრჩევლის სახის ერთმანეთთან 
შესაბამისობას.

ყურადღება!
თუ ამომრჩევლის შესახებ მონაცემების შემოწმებისას დადასტურდა, რომ წარდგენილ 
დოკუმენტში შეტანილი ამომრჩევლის სარეგისტრაციო მონაცემები (გარდა ფოტოსურათისა) 
შეესაბამება ამომრჩეველთა სიაში არსებულ მონაცემებს, მაგრამ ამომრჩეველთა რეგის
ტრატორმა ამ ამომრჩევლის სახე და წარდგენილ დოკუმენტში ან ამომრჩეველთა სიაში არსე
ბული ფოტოსურათი ერთმანეთთან შეუსაბამოდ მიიჩნია, იგი მიმართავს საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარეს, რომელიც ქვემოთ განსაზღვრული შესაბამისი პროცედურის შეს
რულების შემდეგ ამომრჩეველს მისცემს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლებას. 

თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დაადასტურებს აღნიშნულ შეუსაბამობას, საუბნო 
საარჩევნო კომისიის მდივანი კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში საამისოდ განკუთვნილ 
გვერდზე აკეთებს ჩანაწერს, რომელშიც აღნიშნავს შეუსაბამობის ფაქტს, ამომრჩევლის სა
ხელს, გვარს და ამომრჩეველთა სიაში მის რიგით ნომერს. ეს ჩანაწერი დასტურდება საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის მდივნის ხელმოწერებით. 

თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არ დაადასტურებს აღნიშნულ შეუსაბამობას, 
ამომრჩეველთა რეგისტრატორს უფლება აქვს, კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში საამისოდ 
განკუთვნილ გვერდზე ჩაწეროს თავისი განსაკუთრებული აზრი. 

აღნიშნულ შემთხვევებში საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ჩანაწერთა წიგნს დაურთავს 
ამომრჩევ ლის მიერ წარდგენილი დოკუმენტის ფოტოასლს, რომელსაც დაამოწმებს ხელმო
წერით. 
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✔ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი ამომრჩეველთა სიაში ამომრჩევლის შესა
ხებ მონაცემების შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში ახორციელებს ამომრჩევლის 
მარკირებას.

✔ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი ხელს აწერს ამომრჩეველთა ერთიანი 
სიის სათანადო გრაფაში და მიუთითებს ამომრჩეველს, რომ საარჩევნო ბიულეტენის მიღება 
ხელმოწერით დააფიქსიროს ამომრჩეველთა სიაში, რის შემდეგაც ამომრჩეველს გადასცემს 
საარჩევნო ბიულეტენს და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ჩარჩოკონვერტს.

ყურადღება!
თუ კენჭისყრის პროცესში გამოვლინდა, რომ ამომრჩეველმა საარჩევნო სიაში ხელი მოაწერა 
სხვა ამომრჩევლის გვარის გასწვრივ არსებულ გრაფაში, ასეთ შემთხვევაში ამომრჩეველმა, 
რომლის გვარის გასწვრივ ფიქსირდება ხელმოწერა, ხელი უნდა მოაწეროს იმავე გრაფაში. 
აღნიშნულის თაობაზე ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა უნდა დაწეროს ახსნაგანმარტება 
(ამომრჩევლის ერთიან სიაში რიგითი ნომრის, სახელისა და გვარის მითითებით).       

         
II. ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატების გამოყენების გარეშე კენჭისყრის 
გაგრძელება

ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატების გამოყენების გარეშე კენჭისყრის გაგრძე
ლების შემთხვევაში, კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირების თანდასწრებით, 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აპარატებს ხსნის ძირითად საარჩევნო ყუთებს, 
რომელსაც აქვს საარჩევნო ბიულეტენის მოსათავსებლად სპეციალური ჭრილი, რის შემდგომაც 
ამომრჩეველს შესაძლებლობა აქვს საარჩევნო ბიულეტენი მოათავსოს პირდაპირ საარჩევნო 
ყუთში.
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„ფიზიკური მდგომარეობის“ გამო ამომრჩევლის მიერ 
ხმის მიცემის პროცედურა

ამომრჩეველი, რომელიც ფიზიკური მდგომარეობის, კერძოდ, ზედა კიდურების არქონის გამო 
ვერ ახერხებს ხმის მიცემის პროცედურების დამოუკიდებლად შესრულებას, კენჭისყრაში მონაწი
ლეობს შემდეგი პროცედურების გათვალისწინებით:

✔ ამომრჩეველი არ გადის მარკირების შემოწმებისა და მარკირების პროცედურებს.
✔ ამომრჩეველთა რეგისტრატორი ამომრჩევლის ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდილ 

ამომ რჩევლის ვერიფიკაციის დამადასტურებელ ქვითარზე აკეთებს ჩანაწერს „ფიზიკური 
მდგომარეობა“ და ხელმოწერით ადასტურებს.

ყურადღება!
იმ შემთხვევაში, თუ კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის 
აპარატის/აპარატების გამოყენების გარეშე, ამომრჩევლისათვის საარჩევნო ბიულეტენის 
გადაცემისას ამომრჩეველთა რეგისტრატორი ამომრჩეველთა ერთიანი სიის გრაფაში „ამომ
რჩევლის ხელმოწერა“ აკეთებს ჩანაწერს „ფიზიკური მდგომარეობა“ და ხელმოწერით ადას
ტურებს.

✔ ამომრჩეველს უფლება აქვს, კენჭისყრის კაბინაში დასახმარებლად მიიწვიოს ნებისმიერი პი
რი, გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენ
ლის, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლისა და 
დამკვირვებლისა. აღნიშნული ამომრჩევლის ნაცვლად მისი თანდასწრებით საარჩევნო 
ბიულეტენს სპეციალურ ჩარჩოკონვერტში დებს და ხმის დათვლის სპეციალურ ელექტრონულ  
აპარატში ათავსებს მის მიერ არჩეული პირი, რომელიც დაეხმარება მას კენჭისყრის კაბინაში 
საარჩევნო ბიულეტენის შევსებაში. 

ყურადღება!
იმ შემთხვევაში, თუ კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს ხმის დათვლის სპეციალური ელექ
ტრონული აპარატების გამოყენების გარეშე, ფიზიკური მდგომარეობის მქონე  ამომრჩევლის 
ნაცვლად მისი თანდასწრებით საარჩევნო ბიულეტენს სპეციალურ ჩარჩოკონვერტში დებს 
და ძირითად საარჩევნო ყუთში ათავსებს მის მიერ არჩეული პირი, რომელიც დაეხმარება მას 
კენჭისყრის კაბინაში საარჩევნო ბიულეტენის შევსებაში. 

კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში და მის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე წესრიგის დაცვა  

კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში წესრიგის დაცვისთვის პასუხისმგებელია საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ კენჭისყრის შენობაში 
წესრიგის დაცვის მიზნით მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულება სავალდებულოა საარჩევნო 
კომისიის წევრებისათვის, კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირისა და 
ამომრჩევლისათვის. 

საუბნო საარჩევნო კომისიას უფლება აქვს, კომისიის მუშაობისთვის ხელის შეშლისა და წესრიგის 
დარღვევის შემთხვევაში წესრიგის დამრღვევი გააძევოს იმ შენობიდან, სადაც კომისიაა 
განთავსებული. დამრღვევის გაძევების შემთხვევაში დგება შესაბამისი აქტი, რომელსაც ხელს 
აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და წევრები. ფაქტთან დაკავშირებით სათანადო აღნიშვნა 
კეთდება ჩანაწერთა წიგნში. თუ დამრღვევი პირი ნებაყოფლობით არ ასრულებს გაძევების შესახებ 
გადაწყვეტილებას, კომისიის თავმჯდომარე მიმართავს პოლიციას. პოლიცია ვალდებულია 
დაუყოვნებლივ აღასრულოს პირის გაძევების შესახებ გადაწყვეტილება.
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ყურადღება!  
დაუშვებელია კენჭისყრის შენობაში შეიარაღებულ პირთა შესვლა. 

თუ კენჭისყრის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფრთხე ექმნება საზოგადოებრივ 
წესრიგს, კენჭისყრის ჩატარებას ან საარჩევნო დოკუმენტაციის უსაფრთხო გადაადგილებას, 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნით შეიძლება გამოძახებულ იქნენ 
პოლიციის მუშაკები. საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის  აღკვეთისთანავე  და საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანხმობით პოლიციის მუშაკები ტოვებენ კენჭისყრის 
შენობას და მის მიმდებარე ტერიტორიას.

გამონაკლის შემთხვევაში, კენჭისყრის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ არა 
საკუთრივ კენჭისყრის შენობაში, პოლიციის მუშაკები შეიძლება იმყოფებოდნენ საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნისა და თანხმობის გარეშეც, თუ ეს სრულიად 
აუცილებელია საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის აღკვეთისათვის ან დაცვისათვის. 
ასეთი აუცილებლობის აღმოფხვრისთანავე პოლიციის მუშაკებმა უნდა დატოვონ კენჭისყრის 
შენობის მიმდებარე ტერიტორია.

კენჭისყრის პროცესის დროებით შეჩერება

კენჭისყრის დროს აკრძალულია კენჭისყრის შენობის ჩაკეტვა, კენჭისყრის შეწყვეტა ან შეჩერება. 
თუ რაიმე გარემოება აფერხებს კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობას, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია ეს დაუყოვნებლივ შეატყობინოს საოლქო საარჩევნო 
კომისიას და დაელოდოს შესაბამის მითითებებს. 
    
გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემა

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრის პროცედურა იწყება კენჭისყრის დღის 
09:00 საათიდან და სრულდება 19:00 საათზე. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრის პროცედურის დასრულების შემდეგ დაუ
ყოვნებლივ ილუქება საარჩევნო ყუთში საარჩევნო ბიულეტენების ჩასაგდები ჭრილი. გადასატანი 
საარჩევნო ყუთი საარჩევნო უბანზე უნდა დაბრუნდეს არაუგვიანეს 20 საათისა. 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს, სურვილისამებრ, უფლება აქვთ, დაა
კვირდნენ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცედურას. გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემისას ავტომანქანის გამოყენების შემთხვევაში საუბნო 
საარჩევნო კომისია ვალდებულია გამოყოს ადგილი ავტომანქანაში კენჭისყრის შენობაში ყოფნის 
უფლების მქონე პირთაგან წილისყრით გამოვლენილი 2 მეთვალყურისათვის.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებ კომისიის 
წევრებს (სპეცჯგუფის წევრებს, ასეთის არსებობისას) გადასცემს:

✔ დალუქულ გადასატან საარჩევნო ყუთს; 
✔ გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიას; 
✔ საჭირო რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენებს; 
✔ საარჩევნო ბიულეტენის შესავსებ სპეციალურ მარკერებს;
✔ სპეციალურ ჩარჩოკონვერტებს;
✔ ლითონის სამაგრებს (ლითონის სამაგრით მაგრდება სპეციალურ ჩარჩოკონვერტი, მასში 

ამომრჩევლის მიერ საარჩევნო ბიულეტენის მოთავსების შემდგომ. ასეთი ფორმით თავსდება 
სპეციალურ ჩარჩოკონვერტი გადასატან საარჩევნო ყუთში);

✔ მარკირების შესამოწმებელ ულტრაიისფერ ფარანს; 
✔ მარკირების სითხეს;  
✔ კალმისტრებს (გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლის მიერ ხელმოწერის და

ფიქს რების მიზნებისთვის);
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✔ გადასატანი საარჩევნო ყუთის ჭრილის ლუქს.

კომისიის მდივანს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე4 გვერდზე შეაქვს გადასატანი საარ
ჩევნო ყუთის თანმხლები კომისიის წევრებისთვის/სპეცჯგუფის წევრებისთვის გადაცემული საარ
ჩევნო ბიულეტენებისა და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონვერტების 
რაოდენობა, ასევე გადასატანი საარჩევნო ყუთის საარჩევნო უბნიდან წაღების დრო.  

გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრი/სპეცჯგუფის წევრი:

✔ სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან 
საქართველოს მოქალაქის პასპორტი; 

✔ ულტრაიისფერი ფარნით ამოწმებს, აქვს თუ არა ამომრჩეველს მარკირება;

ყურადღება!  
თუ მარკირების შესამოწმებელმა სპეციალურმა ხელსაწყომ გამოავლინა, რომ ამომრჩეველს 
უკვე აქვს მარკირება, მას ეკრძალება კენჭისყრაში მონაწილეობა. აღნიშნულ ფაქტთან 
დაკავშირებით გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებმა კომისიის წევრებმა/სპეცჯგუფის 
წევრმა უნდა დაწერონ ახსნაგანმარტება (ამომრჩევლის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში 
რი გითი ნომრის, სახელისა და გვარის მითითებით) და ხელი მოაწერონ თანმხლებ პირებთან 
ერთად.

✔ ამოწმებს წარდგენილ დოკუმენტში შეტანილი ამომრჩევლის სარეგისტრაციო მონაცემებისა 
და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში არსებული მონაცემების შესაბამისობას; 

✔ გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში არსებული მონაცემების შესაბამისობის დადასტურების 
შემთხვევაში ამომრჩეველს უკეთებს მარკირებას;

ყურადღება! 
მარკირების პროცედურის გავლაზე უარის თქმის შემთხვევაში ამომრჩეველს არ აქვს კენჭი
სყრაში მონაწილეობის უფლება და მას საარჩევნო ბიულეტენი არ გადაეცემა. 
მარკირება არ გამოიყენება პენიტენციურ დაწესებულებებში, საავადმყოფოებსა და სხვა სტა
ციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებში (ავადმყოფების მიმართ).

✔ ხელს აწერს გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის სათანადო გრაფაში და მიუთითებს ამომრჩე
ველს სიაში ხელმოწერით დაადასტუროს საარჩევნო ბიულეტენის მიღება;

ყურადღება! 
თუ კენჭისყრის პროცესში გამოვლინდა, რომ  ამომრჩეველმა გადასატანი საარჩევნო ყუ
თის სიაში ხელი მოაწერა სხვა ამომრჩევლის გვარის გასწვრივ არსებულ გრაფაში, ასეთ 
შემთხვევაში ამომრჩეველმა, რომლის გვარის გასწვრივ ფიქსირდება ხელმოწერა, ხელი უნდა 
მოაწეროს იმავე გრაფაში. აღნიშნულის თაობაზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებმა 
კომისიის წევრებმა/სპეცჯგუფის წევრმა უნდა დაწერონ ახსნაგანმარტება (ამომრჩევლის 
გადა სატანი საარჩევნო ყუთის სიაში რიგითი ნომრის, სახელისა და გვარის მითითებით).  

✔ ამომრჩეველს გადასცემს საარჩევნო ბიულეტენს, ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ სპეციალურ 
ჩარჩოკონვერტთან ერთად.

ყურადღება! 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრი/სპეცჯგუფის წევრი ამომრჩეველს 
განუმარტავს საარჩევნო ბიულეტენის შევსების და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეცია
ლური ჩარჩოკონვერტის გამოყენების წესს. ამომრჩეველს მიეთითება სპეციალური მარკერით 
გააფერადოს ამომრჩევლისთვის გადაცემულ საარჩევნო ბიულეტენზე არსებული საცდელი 
წრე. ამომრჩეველმა შევსებული საარჩევნო ბიულეტენი უნდა მოათავსოს ხმის მიცემისთვის 
განკუთვნილ სპეციალურ ჩარჩოკონვერტში. 



საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქცია
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ამომრჩეველი ფარულობის პრინციპის დაცვით ავსებს საარჩევნო ბიულეტენს.  

ყურადღება! 
თუ ამომრჩეველს არ შეუძლია საარჩევნო ბიულეტენის დამოუკიდებლად შევსება, მას 
უფლება აქვს, დასახმარებლად მიიწვიოს ნებისმიერი პირი, გარდა საარჩევნო კომისიის 
წევ რისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა, პრესისა და მასობრივი 
ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა. 

თუ ამომრჩეველს ან გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებ კომისიის წევრს გაუფუჭდა 
საარ ჩევნო ბიულეტენი ან ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი სპეციალური ჩარჩოკონვერტი, 
კომისიის წევრი ვალდებულია ამომრჩეველს შეუცვალოს გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენი/
სპეციალური ჩარჩოკონვერტი ახლით. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრი/სპეცჯგუფის წევრი ხსნის გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის ჭრილს და უთითებს ამომრჩეველს, ხმის მიცემისთვის განკუთვნილ სპეციალურ 
ჩარჩოკონვერტში მოთავსებული საარჩევნო ბიულეტენი ჩაუშვას მასში (სპეციალურ ჩარჩო
კონვერტი მაგრდება ლითონის სამაგრით, მასში ამომრჩევლის მიერ საარჩევნო ბიულეტენის 
მოთავსების შემდგომ. ასეთი ფორმით თავსდება სპეციალურ ჩარჩოკონვერტი გადასატან 
საარჩევნო ყუთში).

ყურადღება!
თუ დაირღვა გადასატანი საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობა, გადასატანი ყუთის წამ
ღებმა კომისიის წევრებმა/სპეცჯგუფის წევრებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ კომისიის 
თავმჯდომარეს, შეადგინონ ახსნაგანმარტება მიზეზის მითითებით და ხელი მოაწერონ 
თანმხლებ პირებთან ერთად.

გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებმა კომისიის წევრებმა/სპეცჯგუფის წევრებმა  კენჭისყრის 
შენობაში დაბრუნების შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს უნდა გადასცენ გამოუყენებელი/
გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები და ხმის მიცემისთვის განკუთვნილი  სპეციალური ჩარჩო
კონვერტები. 

ყურადღება!
✔ კომისიის მდივანი ამოწმებს გადასატანი ყუთის სიაში არსებული ხელმოწერების, გამო

უყენებელი ან/და გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის სისწორეს. უზუს
ტობის აღმოჩენის შემთხვევაში გადასატანი ყუთის თანმხლებმა კომისიის წევრებმა/
სპეცჯგუფის წევრებმა  უნდა დაწერონ ახსნაგანმარტება მიზეზის მითითებით. 

✔ ახსნაგანმარტებაში ასახული მონაცემები გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესაბამისი 
კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მონაცემებში.

✔ კომისიის მდივანს ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა გადასატანი ყუთის სი აში, 
გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა, ასევე საარჩევნო უბანში გადა
სატანი საარჩევნო ყუთის დაბრუნების დრო შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში.

✔ კომისიის თავმჯდომარე გამოუყენებელ/გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს აჭრის კუთ
ხეს, აწერს გაფუჭებულია და ხელმოწერით ადასტურებს.  

კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა აღრიცხვა

კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობისა და კენჭისყრაში/არჩევნებში 
მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის დადგენის მიზნით, საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარის მითითებით, ამომრჩეველთა ერთერთი რეგისტრატორი, მისთვის გადაცემული 
ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატიდან, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 და 20:00 საათზე 
ბეჭდავს ანგარიშს.
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ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ელექტრონული საშუალებების გამო
ყენებით ჩატარებული კენჭისყრის აუდიტის დადასტურების ფორმაში აღნიშნავს შესაბამისი 
ინფორმაციას.

შესაბამისი პერიოდისთვის კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობისა 
და კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის დადგენის მიზნით, 
ამობეჭდილ ანგარიშში მითითებულ კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას ემატება 
ამომრჩეველთა გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში (ასეთის არსებობისას) ხელმოწერების ჯამი.

თუ საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცესი გაგრძელდა ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატე
ბის გარეშე, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 და 20:00 საათზე კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე 
ამომრჩეველთა რაოდენობისა და კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო 
რაოდენობის დადგენა ხდება საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილ ამომრჩეველთა 
სიებში ხელმოწერების მიხედვით. 

ყურადღება!
თუ საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცესი გაგრძელდა ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის 
აპარატების გარეშე, კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობისა და 
კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის დადგენის მიზნით, 
საჭიროებისამებრ, თუ შეუძლებელია, თუნდაც ერთი ვერიფიკაციის აპარატიდან, ანგარიშის 
ამობეჭდვა, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდონმარე ერთჯერადად ხსნის ვერიფიკაციის 
აპარატიდან ამობეჭდილი ამომრჩევლების ვერიფიკაციის დამადასტურებელი ქვითრების 
მოსათავსებლად განკუთვნილ გაუმჭვირვალე დალუქული ყუთს/ყუთებს, ითვლის მასში/მათში 
მოთავსებული ამომრჩევლების ვერიფიკაციის დამადასტურებელი ქვითრების  რაოდენობას, 
რის შემდეგაც, ქვითრებს ხელახლა ათავსებს აღნიშნული დოკუმენტაციისთვის განკუთვნილ 
გაუმჭვირვალე ყუთში/ყუთებში და ლუქავს მათ.

ყურადღება!
საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცესის ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის გარე
შე მიმდინარეობისას, ამომრჩეველთა რეგისტრატორებმა, კენჭისყრის დასრულების 
შემდგომ, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე 
ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის გარდა, ასევე უნდა მიაწოდონ კენჭისყრაში მონაწილე 
ამომრჩეველთა გენდერული მონაცემები. კომისიის თავმჯდომარე მონაცემებს აცნობებს 
საოლქო საარჩევნო კომისიას.

საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობისას (ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის 
აპარატით ან აპარატის გარეშე), საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი კენჭისყრის შედეგების 
სადემონსტრაციო ოქმსა და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში, 12:00 და 17:00 საათის 
მდგომარეობით, უთითებს კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას. 
10:00,  12:00,  15:00,  17:00  და  20:00   საათზე   დათვლილი  მონაცემები  ეცნობება  საოლქო 
საარჩევნო კომისიას.  



საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქცია
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თავი III.

საარჩევნო უბნის დახურვა, კენჭისყრის შედეგების შეჯამება

საარჩევნო უბნის დახურვა

კენჭისყრის პროცედურა სრულდება და კენჭისყრის შენობა იკეტება 20:00 საათზე. ამ დროისთვის 
რიგში მდგომ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ხმის მიცემა. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 
დავალებით კომისიის ერთერთი წევრი აღრიცხავს რიგში მდგომ ამომრჩეველთა გვარებსა 
და სახელებს და მათ რაოდენობას აცნობებს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. 
კომისიის მდივანი კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში უთითებს რიგში მდგომი ამომრჩევლების 
რაოდენობას. როგორც კი ბოლო ამომრჩეველი მისცემს ხმას, კენჭისყრა დასრულებულად 
ცხადდება. 

კენჭისყრის პროცესის დასრულების შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე  ერთ
ერთ  რეგისტრატორს ავალებს ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდოს საბოლოო 
ანგარიში, რომელსაც შესანახად გადასცემს კომისიის მდივანს და აპარატში/აპარატებში 
ასრულებს ვერიფიკაციის პროცესს. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 
აღნიშნულის თაობაზე ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებული კენჭისყრის 
აუდიტის დადასტურების ფორმაში აღნიშნავს შესაბამისი ინფორმაციას.

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის 26ე და 27ე გვერდებზე 
შეაქვს ხმების დათვლის დროს კენჭისყრის შენობაში მყოფი კომისიის ყველა წევრის სახელი და 
გვარი (მათი ამრჩევი/დამნიშნავი სუბიექტების მითითებით), ასევე კენჭისყრის შენობაში ყოფნის 
უფლების მქონე ყველა სხვა პირის სახელი, გვარი (მათი წარმდგენი ორგანიზაციის ან საარჩევნო 
სუბიექტის მითითებით) და ხელმოწერით ამოწმებინებს მათ.   

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა პირმა, ხმების 
დათვლისას კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირების გარდა, დატოვოს კენჭისყრის 
შენობა.

ყურადღება!
კენჭისყრის შენობის დაკეტვის შემდეგ კენჭისყრის შენობაში შესვლისა და კენჭისყრის შენობის 
დატოვების უფლება აქვთ კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს.
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გადასატანი საარჩევნო ყუთის გახსნა

საარჩევნო უბნის დახურვის შემდეგ თავდაპირველად იხსნება გადასატანი საარჩევნო ყუთი. 

თუ გადასატანი საარჩევნო ყუთის/ყუთების ლუქის მთლიანობის დარღვევა არ გამოვლინდა, 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 
მიერ განსაზღვრული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი (საჭიროების შემთხვევაში) გადასატან 
საარჩევნო ყუთში/ყუთებში არსებულ საარჩევნო ბიულეტენებს ხმის დათვლის სპეციალური 
ელექტრონული აპარატის მეშვეობით ძირითად საარჩევნო ყუთში/ყუთებში ათავსებს იმგვარად, 
რომ შეუძლებელი გახდეს ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანის დანახვა.

ყურადღება!
✔ თუ ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატი უკან აბრუნებს გადასატანი 

საარჩევნო ყუთიდან ამოღებულ საარჩევნო ბიულეტენს, ასეთი საარჩევნო ბიულეტენი 
ცალკე დაიდება იმგვარად, რომ შეუძლებელი გახდეს ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული 
არჩევანის დანახვა და შემდგომ შეერევა ძირითადი საარჩევნო ყუთიდან/ყუთებიდან 
დათვლის მიზნებისთვის ამოღებულ საარჩევნო ბიულეტენებს. 

✔ თუ გადასატანი საარჩევნო ყუთიდან ამოღებულ სპეციალურ ჩარჩოკონვერტში აღმო
ჩნდა დადგენილ რაოდენობაზე მეტი საარჩევნო ბიულეტენი, ცალკე დაიდება (ასეთ 
საარჩევნო ბიულეტენებს დაეწერება ბათილობის საფუძველი „მეტი ბიულეტენი“) და 
დაემატება ძირითად საარჩევნო ყუთში აღმოჩენილი ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების 
რაოდენობებს.

✔ თუ გადასატან საარჩევნო ყუთში სხვა საარჩევნო უბნისთვის განკუთვნილი ან დაუდგენელი 
ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი აღმოჩნდა, ცალკე დაიდება და ძირითად ყუთში აღმოჩენილ 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამის რაოდენობებს დაემატება. 

საარჩევნო უბანზე ხმის ელექტრონული მთვლელი აპარატის გამოყენების გარეშე კენჭისყრის 
პროცედურის წარმართვის შემთხვევაში (თუ გადასატანი საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობის 
დარღვევა არ გამოვლინდა) საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გადასატან საარჩევნო 
ყუთში არსებულ საარჩევნო ბიულეტენებს ათავსებს ერთერთ ძირითად საარჩევნო ყუთში 
იმგვარად, რომ შეუძლებელი გახდეს ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანის დანახვა. ამ 
პროცესის დასრულებისთანავე, საუბნო საარჩევნო კომისია ლუქავს ძირითადი საარჩევნო ყუთის 
ჭრილს.
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ყურადღება!
იმ შემთხვევაში, თუ გადასატანი საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, 
მაგრამ კომისია მიიჩნევს, რომ ამას არ გამოუწვევია კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, 
კომისიის განკარგულებით გრძელდება კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა 
(აღნიშნული ფაქტი დაუყოვნებლივ ეცნობება საოლქო საარჩევნო კომისიას). წინააღმდეგ 
შემთხვევაში საარჩევნო ყუთი ილუქება და საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან 
ერთად დაუყოვნებლივ გადაეცემა ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას.  

ინფორმაცია წინასწარი შედეგების შესახებ

გადასატან საარჩევნო ყუთში არსებული საარჩევნო ბიულეტენების ძირითად საარჩევნო ყუთში 
მოთავსების პროცედურის დასრულების შემდეგ, ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული 
აპარატის მიერ დათვლილი წინასწარი მონაცემების საფუძველზე, საუბნო კომისიის თავმჯდომარე 
ხმის დათვლის ერთერთი სპეციალური ელექტრონული აპარატიდან ბეჭდავს წინასწარი 
შედეგების შესახებ ამონაწერს, რომელსაც კომისიის მდივანთან ერთად აწერს ხელს და ამოწმებს 
კომისიის ბეჭდით. აღნიშნული ამონაწერი შეინახება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში 
(გადაეცემა ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ 
სხვა საარჩევნო დოკუმენტაციასთან ერთად). კომისიის თავმჯდომარე აპარატიდან წინასწარი 
შედეგების შესახებ ამონაწერის ამობეჭდვისთანავე ასრულებს აპარატის ფუნქციონირებას.

საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია უზრუნველყოს წინასწარი შედეგების შესახებ ამონა
წერის გამოკვრა საჯარო გაცნობისათვის და წინასწარი შედეგების შესახებ ამონაწერში მითი
თებული მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ცესკოსთვის, მის ხელთ არსებული ტექ
ნიკური საშუალებებით.  

ყურადღება!
თუ ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატიდან/აპარატებიდან არ ამოიბეჭდება 
წინასწარი შედეგების შესახებ ამონაწერი ან ამოიბეჭდება ტექნიკური წუნის მქონე ამონაწერი, 
ასეთ შემთხვევაში შეუფერხებლად გრძელდება ხმების დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების 
შემაჯამებელი ოქმის შედგენის პროცედურები. 
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ზემოთ აღნიშნული პროცედურების პარა
ლელურად უზრუნველყოფს ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებული კენჭის
ყრის აუდიტის დადასტურების ფორმაში შესაბამისი ინფორმაციის აღნიშვნას.

საარჩევნო უბნის მოწყობა ხმების დათვლის პროცედურისთვის და ძირითადი 
საარჩევნო ყუთის გახსნამდე ჩასატარებელი პროცედურები

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ხმების დათვლის პროცედურისთვის ამზადებს 
კენჭისყრის ოთახს. კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით, 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრთაგან წილისყრით შეარჩევს ოთხ 
მთვლელს, ხოლო დამკვირვებლები თავიანთი შემადგენლობიდან ურთიერთშეთანხმებით 
შეარჩევენ არაუმეტეს ორ მეთვალყურეს. თუ დამკვირვებლები ვერ შეთანხმდებიან, მათგან ორ 
მეთვალყურეს წილისყრით გამოავლენს კომისიის თავმჯდომარე. 

მთვლელების გამოსავლენად კომისიის თავმჯდომარე:

✔ კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს  ერთნაირ ფურცლებს;
✔ ფურცლებზე ერთი და იმავე საწერი საშუალებით  წერს ფუნქციის დასახელებას − „პირველი 

მთვლელი“, „მეორე მთვლელი“, „მესამე მთვლელი“, „მეოთხე მთვლელი“;
✔ წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით;
✔ წილისყრის ფურცლებს იმგვარად კეცავს, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და 

ათავსებს მაგიდაზე. 

წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. წილისყრის 
შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის მე3 გვერდზე (კომისიის 
წევრები ხელმოწერით ადასტურებენ ფუნქციის მინიჭებას).    

კომისიის თავმჯდომარე, საარჩევნო უბანზე მყოფი საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისაგან 
წილისყრით გამოავლენს არაუმეტეს 2 წარმომადგენელს, რომლებიც კომისიის წევრთაგან 
წილისყრით გამოვლენილ მთვლელებთან ერთად მონაწილეობენ ნამდვილი ან/და ბათილი 
საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის პროცესში. წილისყრაში არ მონაწილეობენ იმ საარჩევნო 
სუბიექტების წარმომადგენლები, რომელთა მიერ დანიშნული კომისიის წევრებიც არიან 
წილისყრით გამოვლენილი მთვლელები.

ყურადღება!
იმ შემთხვევაში, თუ კენჭისყრის დღეს არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების რაო
დენობა გამოსავლენი წარმომადგენლების რაოდენობას არ აღემატება, ასეთ შემთხვევაში 
საარჩევნო უბანზე მყოფ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს ავტომატურად ენიჭებათ 
უფლებამოსილება, კომისიის წევრთაგან წილისყრით გამოვლენილ მთვლელებთან ერთად 
მონაწილეობა მიიღონ ნამდვილი ან/და ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის პრო
ცესში. ამასთან, მთვლელების გამოვლენის მიზნით ჩასატარებელ წილისყრაში არ მიი ღებენ 
მონაწილეობას იმ საარჩევნო სუბიექტების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები, რომლების 
წარმომადგენლებსაც ავტომატურად მიენიჭათ ნამდვილი ან/და ბათილი საარ ჩევნო ბიულე
ტენების დათვლის პროცესში მონაწილეობის უფლებამოსილება. 

მთვლელები ხმის დათვლისთვის განკუთვნილ მაგიდასთან ადგილს ისე იკავებენ, რომ მოპირ
დაპირე მხარეს, ორი მეტრის დაშორებით იმყოფებოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები 
და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირები (მათ უნდა შეძლონ საარჩევნო 
ბიულეტენების დახარისხების და დათვლის პროცესის დანახვა). 

მთვლელების გვერდით დგებიან დამკვირვებელთაგან გამოვლენილი მეთვალყურეები და 
საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისგან გამოვლენილი პირები. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ადგილს იკავებს იმგვარად, რომ შეძლოს ყველა 
მთვლელის დანახვა. 
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კომისიის თავმჯდომარემ მთვლელების მაგიდასთან უნდა მიიტანოს:

✔ ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდილი საბოლოო ანგარიში;
✔ გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);    
✔ გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები;
✔ გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები;
✔ ძირითადი საარჩევნო ყუთები.

მთვლელები ითვლიან კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის მიხედვით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კენჭისყრაში/
არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საბოლოო რაოდენობა დგინდება ვერიფიკაციის 
აპარატიდან ამობეჭდილი საბოლოო ანგარიშის მონაცემების და გადასატანი საარჩევნო ყუთის 
სიის მიხედვით დათვლილი ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობის გათვალისწინებით.

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა სა
ბო ლოო რაოდენობა დაუყოვნებლივ შეაქვს კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმსა 
და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდილი საბოლოო 
ანგარიში ინახება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. 

ყურადღება!
საარჩევნო უბანში, სადაც კენჭისყრის პროცესი ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის 
გარეშე წარიმართა, კომისიის თავმჯდომარემ მთვლელების მაგიდასთან ასევე უნდა მიი
ტანოს კომისიისთვის განკუთვნილი ამომრჩეველთა ერთიანი სიები, ამომრჩეველთა 
სპეციალური სია (ასეთის არსებობისას) და იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია, თუნდაც ერთი 
ვერიფიკაციის აპარატიდან, საბოლოო ანგარიშის ამობეჭდვა, ამომრჩევლების ვერიფიკაციის 
დამადასტურებელი ქვითრების მოსათავსებლად განკუთვნილი გაუმჭვირვალე დალუქული 
ყუთი/ყუთები. 

იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია, თუნდაც ერთი ვერიფიკაციის აპარატიდან, საბოლოო 
ანგარიშის ამობეჭდვა, მთვლელები ხსნიან ამომრჩევლების ვერიფიკაციის დამადასტურებელი 
ქვითრების მოსათავსებლად განკუთვნილი გაუმჭვირვალე დალუქულ ყუთს/ყუთებს, ითვლიან 
მასში მოთავსებული ქვითრების რაოდენობასა და კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა 
ხელმოწერების რაოდენობას ყველა სახის სიაში. კომისიის მდივანს აღნიშნული მონაცემები 
დაუყოვნებლივ შეაქვს კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმსა და კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნში.

ამომრჩეველთა სიების, გაფუჭებული და გამოუყენებელი 
საარჩევნო ბიულეტენების დალუქვა

კომისიის მდივანი გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს აჭრის კუთხეს. 
კომისიის მდივანი ცალცალკე პაკეტებში ათავსებს: 

✔ გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
✔ გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს;
✔ გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს.

ყურადღება!
საარჩევნო უბანში, სადაც კენჭისყრის პროცესი ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატის 
გარეშე წარიმართა, კომისიის მდივანი ასევე ცალცალკე პაკეტებში ათავსებს ამომრჩეველთა 
ერთიან სიებს, ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას (ასეთის არსებობისას), ამომრჩევლების 
ვერიფიკაციის დამადასტურებელ ქვითრებს. 

თითოეულ პაკეტზე უნდა მიეთითოს საარჩევნო ოლქის დასახელება და ნომერი, საარჩევნო უბნის 
დასახელება და ნომერი, საარჩევნო დოკუმენტაციის სახე და რაოდენობა. პაკეტები ილუქება, 
დალუქვის ზოლზე  ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის თავმჯდომარე. 
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ყურადღება!
საარჩევნო დოკუმენტაციისა და საარჩევნო ინვენტარის დალუქვისთვის დადგენილი მოთხოვ
ნების შეუსრულებლობისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარეს.

ამომრჩეველთა სიების და გამოუყენებელი/გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენების დალუქვის 
შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი აღრიცხავს იმ შემთხვევების რაოდენობას, 
რომლებიც ეხება ამომრჩევლის სახისა და წარდგენილ დოკუმენტში/ამომრჩეველთა სიაში 
არსებული ფოტოსურათის ერთმანეთთან შეუსაბამობას, აგრეთვე კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 
წიგნისთვის დართული დოკუმენტების რაოდენობას (მონაცემები შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში). 
საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ლუქავს აღნიშნულ დოკუმენტებს, დალუქულ პაკეტზე 
უთითებს საარჩევნო უბნის დასახელებას, ნომერს, დოკუმენტების სახეობას და აწერს ხელს.

ძირითადი საარჩევნო ყუთის გახსნა

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრებისა და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის 
უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით ამოწმებს ძირითადი საარჩევნო ყუთების ლუქების 
მთლიანობას და ხსნის ძირითად საარჩევნო ყუთებს. 

ყურადღება!
თუ საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, მაგრამ კომისია მიიჩნევს, 
რომ ამას არ გამოუწვევია კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, კომისიის განკარგულებით 
გრძელდება კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა (აღნიშნული ფაქტი დაუყოვნებლივ 
ეცნობება საოლქო საარჩევნო კომისიას). წინააღმდეგ შემთხვევაში საარჩევნო ყუთი ილუქება 
და საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან ერთად დაუყოვნებლივ გადაეცემა 
ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

მთვლელები ერთმანეთში ურევენ ძირითად საარჩევნო ყუთებიდან გადმოყრილ საარჩევნო 
ბიულეტენებს და იწყებენ საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხება/დათვლის პროცესს.

საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხება/დათვლა/დალუქვა

საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების და დათვლის მიზნით, პირველი მთვლელი იღებს 
საარჩევნო ბიულეტენს და აცხადებს ვისთვისაა მიცემული ხმა, საარჩევნო ბიულეტენს საარჩევნო 
სუბიექტების მიხედვით გადასცემს მეორე და მესამე მთვლელს, ხოლო მეოთხე მთვლელს გადა
სცემს ბათილ საარჩევნო ბიულეტენებს (ასეთის არსებობისას).

ნამდვილია დადგენილი ნიმუშის მხოლოდ ის საარჩევნო ბიულეტენი, რომელზედაც გაფერა
დებულია ან/და მონიშნულია მხოლოდ ერთი საარჩევნო სუბიექტის სახელწოდების წინ არსებული 
შესაბამისი წრე, მიუხედავად საარჩევნო ბიულეტენში ნებისმიერი სხვა სახის აღნიშვნის/წარწერის 
არსებობისა (ასეთი აღნიშვნის/წარწერის არსებობის შემთხვევაში).

დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი ბათილად მიიჩნევა, თუ:

✔ გაფერადებულია ან/და მონიშნულია ერთზე მეტი საარჩევნო სუბიექტის სახელწოდების წინ 
არსებული შესაბამისი წრე;

✔ არ არის გაფერადებული ან/და მონიშნული არცერთი საარჩევნო სუბიექტის სახელწოდების 
წინ არსებული შესაბამისი წრე.

✔ გადასატანი საარჩევნო ყუთიდან ამოღებულ სპეციალურ ჩარჩოკონვერტში აღმოჩნდა დად
გენილ რაოდენობაზე მეტი საარჩევნო ბიულეტენი.
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ყურადღება!
იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც კენჭისყრის პროცესი წარიმართა ხმის დათვლის სპეციალური 
ელექტრონული აპარატის გარეშე, დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი ბათილად 
მიიჩვევა ასევე იმ შემთხვევაში, თუ  საარჩევნო ბიულეტენი განკუთვნილი იყო სხვა საარჩევნო 
უბნისთვის (ასეთი საარჩევნო ბიულეტენები ცალკე პაკეტად იკვრება და ილუქება, მათი 
რაოდენობა არ მიეთითება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში და აღინიშნება 
მხოლოდ კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში). 

საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთი
თებს, დაითვალონ: 

✔ ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენები;  
✔ თითოეული საარჩევნო სუბიექტისათვის მიცემული ხმები. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ 
მიღებული ხმების რაოდენობას. კომისიის თავმჯდომარე კომისიის მდივანთან ერთად ამოწმებს 
მონაცემების სისწორეს: თუ საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი 
საარჩევნო ბიულეტენების ჯამი მეტია კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა 
რაო  დენობაზე, კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს ხელახლა გადაითვალონ 
მონაცემები. 

საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნში და კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმში. 

საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს, 
ცალცალკე პაკეტებად დალუქონ:

✔ ბათილი საარჩევნო ბიულეტენები (მათ ეწერება „ბათილია“);
✔ საარჩევნო სუბიექტების კუთვნილი საარჩევნო ბიულეტენების დასტები.

ყურადღება!
თითოეული საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარჩევნო ბიულეტენების პაკეტზე უნდა 
დაეწეროს საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დასახელება და ნომერი, სუბიექტის 
მონაცემები  (სახელი და გვარი) და საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა.

ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების პაკეტზე უნდა დაეწეროს საოლქო და საუბნო საარჩევნო 
კომისიების დასახელება და ნომერი, ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა. 

დალუქულ პაკეტებს ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის თავმჯდომარე. აღნიშნული 
მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საუბნო საარჩევნო კომი
სიის თავმჯდომარეს.

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენა

საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგები დასტურდება მხოლოდ საარჩევნო კოდექსით დადგენილი 
წესის შესაბამისად შედგენილი საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი 
ოქმით (მას და საარჩევნო კოდექსით დადგენილი წესით დამოწმებულ მის ფოტოასლს გააჩნიათ 
თანაბარი იურიდიული ძალა).

საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ შესაბამის ოქმში ბეჭდური 
ფორ მით ასახულია შემდეგი ინფორმაცია:

✔ არჩევნების დასახელება და კენჭისყრის თარიღი;
✔ საარჩევნო ოლქის ნომერი და დასახელება;
✔ საარჩევნო უბნის ნომერი;
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✔ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთ
ხვევაში), რომელიც მიმაგრებულია ძირითად საარჩევნო უბანზე;

✔ №1 გრაფაში – ერთიან სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა;
✔ №2 გრაფაში – მიღებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა;
✔ საარჩევნო სუბიექტების  დასახელება  (რიგითი ნომრების მითითებით);
✔ ოქმის შედგენის წელი და თვე.

ხმის დათვლის პროცესის დასრულების შემდეგ, კომისიის მდივანი კომისიის თავმჯდომარესთან 
შეთანხმებით ავსებს კენჭისყრის შედეგების შესაბამის შემაჯამებელ ოქმს და შეაქვს შემდეგი 
მონაცემები:

✔ №3 გრაფაში – სპეციალურ სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა;
✔ №4 გრაფაში – კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა 12 საათსა 

და 17 საათზე;
✔ №5 გრაფაში – კენჭისყრაში/არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა;
✔ N6 გრაფაში – ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა;
✔ საარჩევნო სუბიექტებისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობა;

ყურადღება!
№3, №4, №5, №6 გრაფებში, ასევე სუბიექტებისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობის გრაფებში 
მოცემულ ოთხ დანაყოფიანი უჯრებიდან მეოთხე (ბოლო) უჯრაში მდივანმა უნდა შეიტანოს 
ერთეულების თანრიგის ციფრი, მესამე უჯრაში – ათეულების თანრიგის ციფრი, მეორე უჯრაში 
– ასეულების თანრიგის ციფრი, პირველ უჯრაში – ათასეულების თანრიგის ციფრი;

იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი მონაცემების გრაფაში დარჩება ცარიელი უჯრა/უჯრები, სა
ვალ დებულოა კომისიის მდივანმა ცარიელ უჯრაში/უჯრებში შეიტანოს სიმბოლო „X“.

✔ კომისიის სპეციალური ბეჭდის ნომერი. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია ხელი მოაწეროს კენჭისყრის შედეგების 
შემაჯამებელ ოქმს, რითაც დასტურდება მათი ყოფნა საარჩევნო უბანში. თუ საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრი არ ეთანხმება საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ 
ოქმში შეტანილ მონაცემებს, მას უფლება აქვს, ოქმს წერილობით დაურთოს განსხვავებული აზრი 
(კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში სპეციალურად განკუთვნილ  გრაფაში  აღინიშნება  
მონაცემი, რომელსაც არ ეთანხმება კომისიის წევრი, რასაც ადასტურებს ხელმოწერით). 
განსხვავებული აზრის გამოთქმის შემთხვევაშიც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი ვალდებულია 
ხელი მოაწეროს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს, კომისიის წევრის ხელმოწერისათვის 
განკუთვნილ სათანადო გრაფაში.

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი 
იურიდიული ძალის მქონეა, თუ მას ხელი მოაწერა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
უმრავლესობამ.

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ასევე უნდა აღინიშნოს მათი შედგენის თარიღი და 
დრო (საათი და წუთი). კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი მოწმდება საუბნო საარჩევნო 
კომისიის სპეციალური ბეჭდით. კომისიის მდივანი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს 
რეგისტრაციაში ატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალის გასული დოკუმენტაციის ნაწილში. 

ყურადღება!
აკრძალულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწო
რება. 



საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქცია
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თუ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის №3, №4, №5, №6 გრაფებში, ასევე კანდი
დატებისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობის გრაფებში მონაცემების შეტანისას შეცდომა იქნა 
დაშვებული, შეცდომის გამოსასწორებლად კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში შესაბამისი 
მონაცემის გასწვრივ კეთდება ჩანაწერი „შესწორებულია“ და დგება შესწორების ოქმი.

კომისიის მდივანი შესწორების ოქმს ადგენს კომისიის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით, რომელ
შიც შეაქვს შემდეგი მონაცემები: 

✔ საარჩევნო ოლქის ნომერი და დასახელება;
✔ საარჩევნო უბნის ნომერი;
✔ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შესაბამისი გრაფის ნომერი, რომელშიც შედის 

შესწორება; რიცხვი, რომელიც უნდა გასწორდეს ამ გრაფაში და ის რიცხვი, რომელიც უნდა 
ეწეროს მის ნაცვლად;

✔ კანდიდატის სახელი და გვარი, რომლის გასწვრივ მონაცემებში შედის შესწორება; 
✔ რიცხვი, რომელიც უნდა გასწორდეს ამ გრაფაში და ის რიცხვი, რომელიც უნდა ეწეროს მის 

ნაცვლად. 

საარჩევნო კომისიის ყველა დამსწრე წევრი ვალდებულია ხელი მოაწეროს შესწორების ოქმს. 
შესწორების ოქმს დაესმება საარჩევნო კომისიის სპეციალური ბეჭედი. კომისიის მდივანი 
შესწორების ოქმს რეგისტრაციაში ატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალის გასული დოკუმენტაციის 
ნაწილში და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. შესწორების ოქმი დაერთვება კენჭისყრის 
შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალური ბეჭდის დალუქვისა და მასზე კომისიის ყველა 
წევრის მიერ ხელის მოწერის შემდეგ აკრძალულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი 
ოქმის  შესწორების ოქმის შედგენა.

თუ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შევსებისას დაშვებულ იქნა შეცდომა კომისიის 
სპეციალური ბეჭდის ნომრის, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის თარიღის/
დროის შეტანისას, ან არ მოხდა კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის დამოწმება კომისიის 
სპეციალური ბეჭდით და ასეთი ფორმით გაიცა მისი ფოტოასლი, კომისიის მდივანმა უნდა 
დაწეროს ახსნაგანმარტება.  
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კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის საჯაროობა

კომისია ვალდებულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ფოტოასლები გამოაკრას 
საჯარო გაცნობისათვის. საუბნო საარჩევნო კომისია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის 
და შესწორების ოქმის (არსებობის შემთხვევაში) ფოტოასლებს, კომისიის წევრთა თანდართული 
განსხვავებული აზრებით (არსებობის შემთხვევაში), მოთხოვნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ 
გადასცემს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირს.  

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის და შესწორების ოქმის (არსებობის შემთხვევაში) 
ფოტოასლები უნდა დამოწმდეს კომისიის სპეციალური ბეჭდით, კომისიის თავმჯდომარისა 
და კომისიის მდივნის ხელმოწერებით ფოტოასლების მიღებას მიმღები პირი ადასტურებს 
ხელმოწერით კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში.

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმთან/შესწორების ოქმთან დაკავშირებული კომისიის 
წევრთა ახსნაგანმარტებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მოთხოვნის საფუძველზე საოლქო 
საარჩევნო კომისიის მიერ გაიცემა მოთხოვნიდან 2 დღის ვადაში.

სარეგისტრაციო ჟურნალის დახურვა, კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის 
დალუქვა, საარჩევნო დოკუმენტაციის გადაცემა საოლქო საარჩევნო 
კომისიისთვის

ყველა პროცედურის დასრულების შემდეგ  კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალი და ჩანაწერთა 
წიგნი იხურება კომისიის მდივნისა და თავმჯდომარის ხელმოწერებით და მოწმდება საუბნო 
საარჩევნო კომისიის სპეციალური ბეჭდით.

კომისია ლუქავს:

✔ კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნს და მასთან ერთად: განცხადებებს/საჩივრებს (ასეთის 
არსებობისას), ხმის დათვლის სპეციალური ელექტრონული აპარატებიდან ამონაბეჭდებს 
(დასტურს, რომ ყუთების დალუქვამდე ამომრჩევლებს ხმა არ მიუციათ), ხმის დათვლის 
სპეციალური ელექტრონული აპარატიდან წინასწარი შედეგების შესახებ ამონაწერს, 
ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატიდან/აპარატებიდან ამობეჭდილ საწყის ანგარიშს/
ანგარიშებს (დასტურს, რომ ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატით/აპარატებით არცერთი 
ამომრჩევლის ვერიფიკაცია არ მომხდარა) და ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატიდან 
ამობეჭდილ საბოლოო ანგარიშს;  

✔ საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალურ ბეჭედს (კომისიის სპეციალური ბეჭდის დალუქულ 
პაკეტს ხელს აწერს კომისიის ყველა წევრი). 
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ყურადღება!
კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი და სარეგისტრაციო ჟურნალი არ ილუქება.

კომისიის უფლებამოსილი პირები საოლქო საარჩევნო კომისიას გადასცემენ საარჩევნო ინვენ
ტარს და საარჩევნო დოკუმენტაციის ყუთს/ტომარას, რომელშიც მოთავსებულია დალუქული 
საარჩევნო დოკუმენტაცია და მისგან განცალკევებით:

✔ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს, შესწორების ოქმს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
და განსხვავებული აზრის ამსახველ დოკუმენტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

✔ სარეგისტრაციო ჟურნალს და საუბნო კომისიის წევრთა ახსნაგანმარტებებს (ასეთის არსე
ბობის შემთხვევაში);

✔ კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის დალუქულ კონვერტს;
✔ ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებული კენჭისყრის აუდიტის დადასტურების 

შევსებულ ფორმას.

საარჩევნო ინვენტარის და საარჩევნო დოკუმენტაციის გადაცემასთან დაკავშირებით დგება 
მიღებაჩაბარების აქტი. მიღებაჩაბარების აქტს ხელს აწერენ საარჩევნო დოკუმენტაციის გამ
ცემი და მიმღები პირები, რის შემდეგაც თითოეულს გადაეცემა აქტის თითო ეგზემპლარი. 

ყურადღება!
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ საოლქო საარჩევნო კომისიას, საარჩევნო დო
კუმენტაციასთან ერთად, უნდა გადასცეს:

✔ ვერიფიკაციის აპარატიდან/აპარატებიდან ამობეჭდილი ამომრჩევლების ვერიფიკაციის 
დამადასტურებელი ქვითრების  განსათავსებლად განკუთვნილი დალუქული ყუთი/ყუთები;

✔ ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის აპარატი/აპარატები, ხმების ელექტრონული მთვლელი 
აპარატი/აპარატები.



ნაწილი IV
კენჭისყრის დღის განცხადებები/

საჩივრები
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თავი I. 

კენჭისყრის დღის განცხადებების/საჩივრების რეგისტრაცია

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს საუბნო საარჩევნო კომისიაში და დამკვირვებელს 
უფლება აქვს:

✔ განცხადება/საჩივარი გადასცეს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, კომისიის 
თავმჯდომარის მოადგილეს ან კომისიის მდივანს;

✔ კენჭისყრის დღეს საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებული პრეტენზიები, საჩივრები 
და შენიშვნები შეიტანოს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში (მე10 და მომდევნო 
გვერდებზე).

 
ყურადღება!
არავის არ აქვს უფლება, ხელი შეუშალოს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე 
პირს, კენჭისყრის დღის  ჩანაწერთა წიგნში შეიტანოს პრეტენზია, შენიშვნა ან საჩივარი.

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში ჩანაწერის შემტანი პირი ვალდებულია მიუთითოს თავისი 
გვარი, სახელი და მისამართი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის მიხედვით).

საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურის დარღვევის შესახებ განცხადება/საჩივარი შედგე
ნილი უნდა იქნეს დარღვევის შემჩნევისთანავე, კენჭისყრის დღის 06:45 საათიდან ძირითადი 
საარჩევნო ყუთის გახსნამდე, ხოლო განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის 
შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევის შესახებ და კენჭისყრის 
შედეგების გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით შედგენილი უნდა იქნეს ძირითადი 
საარჩევნო ყუთის გახსნიდან კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი განცხადებას/საჩივარს რეგისტრაციაში გაატარებს სარე
გის ტრაციო ჟურნალის შემოსული დოკუმენტაციის ნაწილში, ასევე ჩანაწერთა წიგნში და განმცხა
დებელს/მომჩივანს გადასცემს ცნობას, რომელშიც აღინიშნება განცხადების/საჩივრის მიღების 
თარიღი, დრო და სარეგისტრაციო ნომერი. ცნობას კომისიის მდივანი ხელმოწერით ადასტურებს.

ყურადღება!
თუ კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებმა დააფიქსირეს (აღმოაჩინეს) დარ
ღვევა საჩივრის რეგისტრაციისას, ამ საჩივრის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გადაწყვე
ტილებას იღებს კომისია. 

კენჭისყრის დღის განცხადებებზე/საჩივრებზე ხარვეზის დადგენის წესი
(საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 2 მარტის №8/2012 დადგენილება)

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი, კომისიის თავმჯდომარე ან კომისიის თავმჯდომარის მო
ად გილე განცხადების/საჩივრის წარმდგენს დაუდგენს ხარვეზს და განუსაზღვრავს გონივრულ 
ვადას მის შესავსებად, თუ განცხადება/საჩივარი არ შეიცავს:

✔ განცხადების/საჩივრის შედგენის თარიღსა და დროს;
✔ განმცხადებლის/მომჩივნის სახელს, გვარს და რეგისტრაციის ადგილს; 
✔ საარჩევნო უბნის ნომერს; 
✔ მოწმის არსებობის შემთხვევაში – მის სახელს, გვარს და რეგისტრაციის ადგილს.

განმცხადებელს/მომჩივანს უფლება აქვს, დადგენილ ვადაში შეავსოს ხარვეზი ანალოგიური 
განცხადების/საჩივრის წარდგენის გზით ან წარადგინოს ახალი განცხადება (რომელშიც 
მიეთი თება ის მონაცემები, რომელთა გამოც მას დაუდგინდა ხარვეზი). კომისიის მდივანი 
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სარეგისტრაციო ჟურნალში აკეთებს ჩანაწერს „ხარვეზი“. ჩანაწერის გასწვრივ ხელს აწერენ 
განცხადების/საჩივრის წარმდგენი და კომისიის შესაბამისი ხელმძღვანელი პირი.

ყურადღება!
ხარვეზის შევსების ვადა დგინდება მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე. ხარვეზის შევსების 
ვადის თაობაზე მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ვადას ერთპიროვნულად ადგენს 
განცხადების/ საჩივრის მიმღები პირი.

ხარვეზის შევსების შემთხვევაში კომისიის მდივანი, კომისიის თავმჯდომარე ან კომისიის თავ
მჯდო მარის მოადგილე სარეგისტრაციო ჟურნალში წერს „შევსებულია“ და უთითებს ხარვეზის 
შევსების ზუსტ დროსა და თარიღს. ჩანაწერის გასწვრივ ხელს აწერენ განცხადების/საჩივრის 
წარმდგენი და კომისიის შესაბამისი ხელმძღვანელი პირი.

ყურადღება!
დადგენილ ვადაში ხარვეზის შეუვსებლობის შემთხვევაში განცხადება/საჩივარი არ განი
ხილება.  
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თავი II.

კენჭისყრის დღის განცხადებებზე/საჩივრებზე რეაგირება
(საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 2 მარტის №8/2012 დადგენილება)

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე/კომისია ვალდებულია განცხადებაზე/საჩივარზე 
დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება და აღმოფხვრას არსებული დარღვევა. 
განცხადებაში/საჩივარში მითითებული დარღვევის აღმოფხვრის შემთხვევაში კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნში კომისიის მდივანი წერს „დარღვევა აღმოფხვრილია“ და უთითებს ზუსტ დროს.
იმ შემთხვევაში, თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ/კომისიამ არ აღმოფხვრა 
დარღვევა ან სხვაგვარი ფორმით უარი განაცხადა მოახდინოს რეაგირება განცხადებაზე/
საჩივარზე, დამკვირვებელს/საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს ან იმავე სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციის სხვა დამკვირვებელს/საარჩევნო სუბიექტის სხვა წარმომადგენელს უფლება 
აქვს საარჩევნო უბნის გახსნიდან (06:45 საათიდან) ძირითადი საარჩევნო ყუთის გახსნამდე 
გამოვლენილი დარღვევები დაუყოვნებლივ გაასაჩივროს შესაბამის საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში (საოლქო საარჩევნო კომისია ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი ზომები დარღვევის 
აღმოსაფხვრელად).

იმ შემთხვევაში, თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ/კომისიამ არ აღმოფხვრა 
დარღვევა ან სხვაგვარი ფორმით უარი განაცხადა მოახდინოს რეაგირება განცხადებაზე/
საჩივარზე, რომელიც ეხება ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების 
დროს ჩადენილი დარღვევებს, დამკვირვებელს/საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს 
ან იმავე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სხვა დამკვირვებელს/საარჩევნო სუბიექტის სხვა 
წარმომადგენელს უფლება აქვს საუბნო საარჩევნო კომისიის/საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარის  ქმედება 3 კალენდარული დღის ვადაში გაასაჩივროს შესაბამის საოლქო საარ
ჩევნო კომისიაში (საოლქო საარჩევნო კომისია განცხადებას/საჩივარს განიხილავს მიღებიდან 4 
კალენდარული დღის ვადაში). 

საუბნო საარჩევნო კომისია წარდგენილ განცხადებას/საჩივარს არ განიხილავს და გამოსცემს 
განკარგულებას განცხადების/საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ, თუ:

✔ განცხადება/საჩივარი შედგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ;
✔ განცხადებაში/საჩივარში არ არის აღნიშნული დარღვევის არსი და ჩადენის დრო;
✔ განცხადება/საჩივარი შეტანილ იქნა კანონით დადგენილი ვადისა და წესის დარღვევით;
✔ დადგენილ ვადაში არ შეივსო წარდგენილი განცხადების/საჩივრის ხარვეზი.
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დანართი №1

№ „……“…………………… საარჩევნო ოლქი         

№ „……“……………………. საუბნო საარჩევნო კომისია

ცნობა

განცხადების/საჩივრის საუბნო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განცხადების/საჩივრის მიღების თარიღი: .................................................................................

განცხადების/საჩივრის მიღების დრო:  .....................................................................................

განცხადების/საჩივრის სარეგისტრაციო ნომერი: ......................................................................

კომისიის მდივანი/კომისიის უფლებამოსილი პირი:...................................................................

                                                                                                         /ხელმოწერა/
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დანართი №2 

საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარსადგენი განცხადების/
საჩივრის რეკვიზიტები

განცხადებაში/საჩივარში აღინიშნება:

✔ განცხადების/საჩივრის შედგენის თარიღი და დრო*;  
✔ განმცხადებლის/მომჩივნის სახელი, გვარი და რეგისტრაციის ადგილი*; 
✔ საარჩევნო უბნის ნომერი*;  
✔ მოწმის არსებობის შემთხვევაში – მისი სახელი, გვარი და რეგისტრაციის ადგილი*;
✔ დარღვევის არსი და ჩადენის დრო**;
✔ დამრღვევის დადგენის შემთხვევაში – მისი ის მონაცემები, რომელთა დადგენაც შესაძლე

ბელი გახდა**; 
✔ დამრღვევის ახსნაგანმარტება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)**; 
✔ განმცხადებლის/მომჩივნის საკონტაქტო ტელეფონის (საცხოვრებელი ადგილის ან/და 

მობილურის) ნომერი***; 
✔ განმცხადებლის/მომჩივნის ფაქსის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი (მათი 

არსებობის შემთხვევაში)***; 
✔ სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

*    აღნიშნული რეკვიზიტების არაზუსტად ან არასრულყოფილად მითითება არის განცხადებაზე/საჩივარზე ხარვეზის დადგენის 
საფუძველი, ხოლო ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში − მისი განუხილველად დატოვების საფუძველი.

**   აღნიშნული რეკვიზიტების მიუთითებლობა არის ხარვეზის დადგენის გარეშე განცხადების/საჩივრის განუხილველად 
დატოვების საფუძველი.

***    აღნიშნული რეკვიზიტების არაზუსტად ან არასრულყოფილად მითითება არ შეიძლება გახდე სგანცხადებაზე/საჩივარზე 
ხარვეზის დადგენის და მისი განუხილველად დატოვების საფუძველი, მაგრამ შეიძლება გახდეს მხარის საჩივრის 
განხილვაზე დაბარების შეუძლებლობის საფუძველი.
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საუბნო საარჩევნო
კომისიის წევრთა
სახელმძღვანელო
ინსტრუქცია
განკუთვნილია იმ საარჩევნო უბნებისთვის,
სადაც კენჭისყრა ელექტრონული საშუალებების
გამოყენებით ტარდება

საქართველოს პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური
არჩევნები, მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე არჩევნები 
- 2023 წლის 29 აპრილი


