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საარჩევნო უბანი იხსნება კენჭისყრის დღის (27 აპრილი) 7 საათზე.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან კენჭისყრის 

დღის განმავლობაში ატარონ მათთვის განკუთვნილი სპეციალური 

ფორმები.  

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.16; მუხლი 39.3,6; მუხლი 42.5; მუხლი 44.5) 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის  უფლება აქვთ:  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს; 

 ზემდგომი საარჩევნო კომისიის წევრებს/წარმომადგენლებს; 

 საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს (ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის  არაუმეტეს 1 

წარმომადგენელს); 

 რეგისტრირებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებს (ერთი და 

იმავე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის არაუმეტეს 1 დამკვირვებელს); 

თავი I. საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრამდე ჩასატარებელი პროცედურები 

 

 
საარჩევნო  უბნის გახსნა 

 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირები 
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 რეგისტრირებული საერთაშორისო ორგანიზაციის დამკვირვებლებს (ერთი და იმავე 

საერთაშორისო ორგანიზაციის არაუმეტეს 2 დამკვირვებელს (დამატებით შესაძლოა ახლდეს 

თარჯიმანი); 

 მედიის აკრედიტებულ წარმომადგენლებს (პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის ერთი და იმავე 

საშუალების არაუმეტეს 3 წარმომადგენელს). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 41)  

დამკვირვებელს და საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს უფლება აქვთ: 

 კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს იმყოფებოდეს კენჭისყრის შენობაში, შეუზღუდავად 

გადაადგილდეს საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე და თავისუფლად, დაუბრკოლებლად 

დააკვირდეს კენჭისყრის პროცესის ყველა ეტაპს ნებისმიერი ადგილიდან; 

დამკვირვებლის, საარჩევნო სუბიექტისა და მასობრივი ინფორმაციის  

საშუალების წარმომადგენლის უფლებრივი მდგომარეობა 

 

ყურადღება! 

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირს აუცილებლად უნდა ეკეთოს მისი 

ვინაობისა და სტატუსის დამადასტურებელი სამკერდე ნიშანი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 

8.17).  
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 კენჭისყრის დღის ნებისმიერ დროს შეენაცვლოს თავისი წარმდგენი ორგანიზაციის სხვა 

რეგისტრირებულ წარმომადგენელს. 

დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალების წარმომად-

გენელს  უფლება არ აქვს: 

 გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველთა ნების თავისუფალ გამოვლენაზე; 

 აგიტაცია გაუწიოს ამომრჩეველს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ან 

საწინააღმდეგოდ; 

 ატაროს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სიმბოლიკა და ნიშანი; 

 

 

 

 
 

 ჩაერიოს საარჩევნო კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში; 

 კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდეს სამკერდე ნიშნის გარეშე. 

 

 

 

 

ყურადღება! 

 საარჩევნო კომისიას უფლება აქვს, კომისიის მუშაობისთვის ხელის შეშლისა და წესრიგის 

დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევი გააძევოს კომისიის განთავსების შენობიდან (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 8.18). 

ყურადღება!  

ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს შესაბამისი პირის დაჯარიმებას 500 

ლარის ოდენობით (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 92). 
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61-62) 

საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე პროცედურები ტარდება შემდეგი 

თანმიმდევრობით: 

საარჩევნო უბნის გახსნისთანავე იხსნება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 61.2.ა).  

ჩანაწერთა წიგნში კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის შენობაში მყოფი 

კომისიის ყველა წევრის სახელი და გვარი (მათი წარმდგენი სუბიექტის 

მითითებით) და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირის 

მონაცემები (სახელი, გვარი, წარმდგენი ორგანიზაცია ან საარჩევნო სუბიექტი) 

და ხელმოწერით ამოწმებინებს მათ.  

კომისიის თავმჯდომარე ხსნის დალუქულ პაკეტს და კომისიის ბეჭედს უკეთებს პირველ 

ნაკვეთურს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.ბ). 

კომისიის თავმჯდომარე ატარებს  წილისყრას  ფუნქციათა  გასანაწილებლად. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს შორის  გასანაწილებელი ფუნქციებია:  

 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი; 

საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები 

 

II 

I 

III 
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 ამომრჩეველთა რეგისტრატორი (არანაკლებ ერთი რეგისტრატორი ყოველ 300 ამომრჩეველზე); 

 საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი;  

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის 2 წევრი.   

 

 

 

პირველ რიგში, კომისიის თავმჯდომარე ატარებს წილისყრას პარტიების მიერ დანიშნულ კომისიის 

წევრთაგან გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები 2 წევრის გამოსავლენად (აუცილებლობის 

შემთხვევაში).  

 

 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე: 

 წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრთა  რაოდენობის შესაბამისად 

ამზადებს ერთი ფორმისა და სახეობის ფურცლებს; 

 2 ფურცელზე, ერთი და იმავე საწერი კალმით წერს ფუნქციის 

დასახელებას “გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები”; 

ყურადღება!   

წილისყრაში არ მონაწილეობენ კომისიის თავმჯდომარე/მოადგილე/კომისიის მდივანი. 

 

ყურადღება! 

წილისყრით გამოვლენილი პირები არ შეიძლება იყვნენ ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ 

წარდგენილი კომისიის წევრები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.დ). 
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 წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით;  

 ფურცლებს კეცავს იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და ათავსებს 

მაგიდაზე; 

 წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებ კომისიის წევრთა გამოვლენის შემდეგ, კომისიის 

თავმჯდომარე ატარებს  წილისყრას სხვა ფუნქციების გასანაწილებლად. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე: 

 წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა 

და სახეობის ფურცლებს; 

 ფურცელზე, ერთი და იმავე საწერი საშუალებით  წერს ფუნქციის დასახელებას “ნაკადის 

მომწესრიგებელი”, “რეგისტრატორი”, “საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების 

ზედამხედველი”; 

 წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით;  

 ფურცლებს კეცავს იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და ათავსებს 

მაგიდაზე;  

 წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. 

კომისიის მდივანს წილისყრის შედეგები შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში.  
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კომისიის წევრის წილისყრით დადგენილი ფუნქციის დროებით გადაცემა კომისიის სხვა 

წევრისთვის შეიძლება მხოლოდ კომისიის თავმჯდომარის ნებართვით, რასაც კომისიის მდივანი 

აღნიშნავს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში (საარჩევნო კოდექსი - 61.2.ზ). 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო უბანზე მყოფი საარჩევნო 

სუბიექტების წარმომადგენლებისაგან წილისყრით გამოავლენს არა უმეტეს 2 

წარმომადგენელს, რომლებიც დააკვირდებიან საჩივრების რეგისტრაციის პროცესს  

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.5).  

 

 

 

 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს ამომრჩეველთა რაოდენობას სიების 

მიხედვით, მიღებული საარჩევნო ბიულეტენებისა და სპეციალური 

კონვერტების რაოდენობას (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.6.ა-ბ).     

 

          

IV 

V 

ყურადღება! 

წილისყრაში არ მონაწილეობენ კომისიის მდივნის წარმდგენი პარტიის, აგრეთვე საარჩევნო 

ბლოკის, რომელშიც ასეთი პარტიაა, მიერ დანიშნული წარმომადგენლები  (საარჩევნო კოდექსი - 

მუხლი 61.5). 
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კომისიის თავმჯდომარე ამოწმებს და ინდივიდუალური ნომრის მქონე 

ლუქით ლუქავს ძირითად და გადასატან საარჩევნო ყუთებს (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 61.6.გ). 

კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრებს გადასცემს მასალებს. 
 

კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა რეგისტრატორებს გადასცემს:  

 ანბანის მიხედვით დანაწილებულ ამომრჩეველთა ერთიან სიას, ერთ-ერთ 

რეგისტრატორს აგრეთვე გადასცემს ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);  

 მაჟორიტარული საარჩევნო ბიულეტენების თითო ბლოკნოტს;  

 წილისყრით გამოვლენილ რეგისტრატორის ბეჭედს, რომელსაც გადაცემამდე უკეთებს პირველ 

ნაკვეთურს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.8);  

 მარკირების სითხეს.  

კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა ნაკადის 

მომწესრიგებელ კომისიის წევრს გადასცემს მარკირების 

შესამოწმებელ ულტრაიისფერ ფარანს. 

კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო ყუთისა და 

VI 

VII 
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სპეციალური კონვერტების ზედამხედველ კომისიის წევრს გადასცემს ძირითად საარჩევნო ყუთს 

და სპეციალურ კონვერტებს. 

ივსება საკონტროლო ფურცელი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.10). 

 

კენჭისყრის დაწყებამდე კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი ავსებენ საკონტროლო ფურცლებს 

(გარდა პირველი ამომრჩევლის შესახებ მონაცემებისა). საუბნო საარჩევნო კომისიის ყველა დამსწრე 

წევრი ხელს აწერს საკონტროლო ფურცელს. 

პირველი ამომრჩევლის მოსვლისას ამომრჩეველი გადის რეგისტრაციას, იღებს ბიულეტენს, რის 

შემდეგაც კომისიის მდივანს საკონტროლო ფურცელში შეაქვს პირველი ამომრჩევლის მონაცემები.   

კომისიის თავმჯდომარე საკონტროლო ფურცლის ერთ ეგზემპლარს აგდებს ძირითად საარჩევნო 

ყუთში, მეორე ეგზემპლარს – გადასატან საარჩევნო ყუთში (არსებობის სემთხვევაში), ხოლო მესამე 

ეგზემპლარს ინახავს საარჩევნო ყუთებში არსებულ საკონტროლო ფურცლებთან შემდგომი 

შედარების მიზნით.  საკონტროლო ფურცლის მონაცემები შეიტანება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 

წიგნში.  

 

 

 

VIII 
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 64-65) 

კენჭისყრა ტარდება კენჭისყრის დღის (27 აპრილი) 08:00 საათიდან 20:00  საათამდე. ხმის მიცემის 

პროცედურა ტარდება შემდეგი წესისა და თანმიმდევრობის დაცვით:  

კენჭისყრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველი ნაკადის მომწესრიგებელ-

თან გადის მარკირების შემოწმების პროცედურას. 

 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი:  

 არეგულირებს საარჩევნო უბანში შემოსული ამომრჩევლების ნაკადს; 

 სთხოვს ამომრჩეველს წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა/ID 

ბარათი,საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს პასპორტი. 

 ულტრაიისფერი ფარნით ამოწმებს, აღენიშნება თუ არა ამომრჩეველს მარკირება; 

 ამოწმებს, თუ რამდენი ამომრჩეველი დგას ამომრჩევლისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო 

მაგიდასთან. თუ სარეგისტრაციო მაგიდასთან ორზე მეტი ამომრჩეველი დგას, დროებით 

აყოვნებს კენჭისყრის ოთახში მორიგი ამომრჩევლის შესვლას; 

თავი II. კენჭისყრის პროცესი 

 

 
კენჭისყრის  ჩატარება 

 

I 
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 მიუთითებს ამომრჩეველს, მივიდეს იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, რომელსაც მიეკუთვნება 

ამომრჩეველთა სიაში მისი გვარის პირველი ასო. 

 

 

 

 

 

 

ამომრჩეველი რეგისტრატორთან  გადის რეგისტრაციას. 
 

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი: 

 სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის 

მოწმობა/ID ბარათი ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, (საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში – დევნილის მოწმობა 

საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან ერთად). ერთიან სიაში რეგისტრირებულ 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეს სთხოვს წარმოადგინოს ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოს პასპორტი; 

 

 

 

ყურადღება! 

თუ ხელსაწყომ გამოავლინა, რომ ამომრჩეველს უკვე აქვს მარკირება, მას ეკრძალება 

კენჭისყრაში მონაწილეობა, ხოლო  მისი ვინაობა შეიტანება ჩანაწერთა წიგნში.  

 

II 
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 ამომრჩეველთა სიაში ამომრჩევლის ყოფნის დადასტურების შემთხვევაში ახორციელებს მის 

მარკირებას (მარკირება არ გამოიყენება პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებუ-

ლებებში, საავადმყოფოებსა და სხვა სამკურნალო დაწესებულებებში);  

 

 

 

 

 

 აკეთებს ხელმოწერას ამომრჩეველთა ერთიანი სიის სათანადო გრაფაში, 

ხოლო შემდეგ ამომრჩეველი ხელმოწერით ადასტურებს საარჩევნო 

ბიულეტენის მიღებას;                   

 საარჩევნო ბიულეტენის  გაცემისას ხელს აწერს მის  უკანა გვერდზე 

სათანადო გრაფაში და ბიულეტენს ამოწმებს სპეციალური ბეჭდით.  

ყურადღება!  

მარკირების პროცედურის გავლაზე უარის თქმის შემთხვევაში ამომრჩეველს არ აქვს 

კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება და მასზე საარჩევნო ბიულეტენი არ გაიცემა. 

ყურადღება!  

თუ საარჩევნო უბანზე გამოცხადდა ამომრჩეველი, რომელსაც ერთიან სიაში მინიჭებული 

აქვს სტატუსი ”არის საზღვარგარეთ”, აღნიშნული ამომრჩეველი კენჭისყრაში მონაწილეობას 

მიიღებს ზოგადი წესით. 
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ამომრჩეველი შედის ფარული კენჭისყრის კაბინაში და ავსებს ბიულეტენს. საარჩევნო 

ბიულეტენის შევსებისას აკრძალულია სხვა პირის დასწრება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამომრჩეველი მიდის განცალკევებით მდგარ მაგიდასთან და სპეციალური კონვერტების 

ზედამხედველის მითითებით იღებს სპეციალურ კონვერტს, ათავსებს მასში ბიულეტენს. 

ყურადღება! 

 თუ ამომრჩეველს არ შეუძლია დამოუკიდებლად შეავსოს საარჩევნო ბიულეტენი, მას 

უფლება აქვს, ფარული კენჭისყრის კაბინაში დასახმარებლად მიიწვიოს ნებისმიერი 

პირი, გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის 

წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.3). 

 თუ ამომრჩეველს ან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს გაუფუჭდა საარჩევნო 

ბიულეტენი ან სპეციალური კონვერტი, მათ ამის შესახებ უნდა აცნობონ კომისიის 

თავმჯდომარეს. კომისიის თავმჯდომარის დავალებით, რეგისტრატორი ვალდებულია 

ამომრჩეველს შეუცვალოს გაფუჭებული ბიულეტენი ახლით. კომისიის თავმჯდომარე  

გაფუჭებულ ბიულეტენს, ამომრჩევლის თანდასწრებით, ჩამოაჭრის კუთხეს, დააწერს 

„გაფუჭებულია“ და აწერს ხელს. კომისიის თავმჯდომარე გაფუჭებულ ბიულეტენს 

ინახავს ცალკე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.4).  

 

III 

IV 
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საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი: 

მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი 

კონვერტი აქვს, ხსნის საარჩევნო ყუთის ჭრილს და მიუთითებს ამომრჩეველს 

მოათავსოს სპეციალური კონვერტი საარჩევნო ყუთში. 

 

ამომრჩეველი სპეციალურ კონვერტს აგდებს საარჩევნო  ყუთში. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 59) 

კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში წესრიგის დაცვაზე 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.  

კენჭისყრის დღეს წესრიგის დაცვა კენჭისყრის შენობაში  

 

ყურადღება! 

დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტის  წარმომადგენელს  უფლება აქვს დააკვირდეს 

საარჩევნო ყუთს, საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტების  ჩაყრას.  

 

V 
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საუბნო საარჩევნო კომისიას უფლება აქვს, კომისიის მუშაობისთვის ხელის შეშლისა და წესრიგის 

დარღვევის შემთხვევაში, წესრიგის დამრღვევი გააძევოს კომისიის 

განთავსების შენობიდან. დამრღვევის გაძევების შემთხვევაში დგება 

შესაბამისი აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და 

წევრები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.6) 

რეკომენდებულია რეგისტრატორებმა 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 და 19:00 საათზე, კენჭისყრის 

პროცესისთვის ხელისშეუშლელად, გადაითვალონ  სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერებისა და მათ 

კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა აღრიცხვა 

 

ყურადღება! 

 დაუშვებელია კენჭისყრის შენობაში შეიარაღებულ პირთა შესვლა.  

 თუ კენჭისყრის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საფრთხე ექმნება კენჭისყრის 

ჩატარებას ან საარჩევნო დოკუმენტაციის უსაფრთხო გადაადგილებას, საუბნო საარ-

ჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნით შეიძლება გამოძახებულ იქნენ და დარ-

ღვევის აღკვეთამდე კენჭისყრის შენობაში/მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ 

პოლიციის მუშაკები.  
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მიერ გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა (თავმჯდომარისთვის გადაცემული გაფუჭებული 

ბიულეტენების ჩათვლით).  

 

 

 

 

 

კომისიის მდივანს ამომრჩეველთა სიაში კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების 

რაოდენობა 12:00 და 17:00 საათის მდგომარეობით შეაქვს საუბნო საარჩევნო კომისიის 

სადემონსტრაციო ოქმსა  და ჩანაწერთა წიგნში და აცნობებს საოლქო საარჩევნო კომისიას.   
 

 

 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრის პროცედურა იწყება კენჭისყრის დღის 09:00 

საათიდან და სრულდება 19:00 საათზე. კენჭისყრის დამთავრების შემდეგ 

დაუყოვნებლივ ილუქება საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტის ჩასაგდები 

ჭრილი. გადასატანი საარჩევნო ყუთი საარჩევნო უბანში უნდა დაბრუნდეს არა 

უგვიანეს 20 საათისა (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 66.1).  

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს, სურვილისამებრ, უფლება 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემა  

 

ყურადღება! 

თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა 

დაწეროს ახსნა-განმარტება, რომელიც დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს. 
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აქვთ დააკვირდნენ 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 თანმხლებ კომისიის 

წევრებს გადასცემს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 66.3): 

 დალუქულ გადასატან საარჩევნო ყუთს, რომელშიც მოთავსებულია საკონტროლო ფურცელი;  

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიას;  

 სპეციალურ კონვერტებს;  

 ამომრჩეველთა რეგისტრატორის მიერ ხელმოწერითა და სპეციალური ბეჭდით დამოწმებულ 

საჭირო რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენებს.  

ზემოაღნიშნული მონაცემები კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში. 

 

 

 

 

 

 

 

ყურადღება!  

მარკირება არ გამოიყენება გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით კენჭისყრაში მონაწილე 

ამომრჩეველთა მიმართ (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 64.5). 
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კენჭისყრის პროცედურა სრულდება და კენჭისყრის შენობა იკეტება 20:00 

საათზე. ამ დროისათვის რიგში მდგომ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ხმის მიცემა. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის ერთ-ერთი 

წევრი აღრიცხავს რიგში მდგომ ამომრჩეველთა გვარებსა და სახელებს და მათ 

რაოდენობას აცნობებს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, ხოლო კომისიის მდივანი 

ჩანაწერთა წიგნში აღნიშნავს რიგში მდგომი ამომრჩევლების რაოდენობას. როგორც კი ბოლო 

ამომრჩეველი მისცემს ხმას, კენჭისყრა დასრულებულად ცხადდება, რის შემდეგაც საუბნო საარჩევნო 

კომისია ლუქავს საარჩევნო ყუთის ჭრილს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი III. საარჩევნო უბნის დახურვა, კენჭისყრის შედეგების შეჯამება 

 

 
საარჩევნო უბნის დახურვა  

 

ყურადღება! 

 გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიას შეუძლია კენჭისყრა 

დამთავრებულად გამოაცხადოს 20 საათამდე ნებისმიერ დროს, თუ კენჭისყრაში 

მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა სიაში შეყვანილმა ყველა ამომრჩეველმა. 

 კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო 

კომისია ლუქავს საარჩევნო ყუთის ჭრილს, ამომრჩეველთა სიას, გამოუყენებელ და 

გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს (ბიულეტენებს დალუქვამდე ჩამოეჭრება კუთხე). 
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა პირმა, ხმების 

დათვლისას კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირების გარდა, დატოვოს საარჩევნო 

უბანი. საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანმა კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში უნდა 

მიუთითოს ხმების დათვლის დროს კენჭისყრის შენობაში მყოფ პირთა ვინაობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

კენჭისყრის დასრულების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მიდის თითოეულ რეგისტრატორთან, 

რომლებიც კომისიის თავმჯდომარის მითითებით (კენჭისყრის დასრულებამდე რეგისტრატორების 

მიერ დაწერილ ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღნიშნული მონაცემების 

გათვალისწინებით) ითვლიან: 
 

საარჩევნო უბნის მოწყობა ხმების  დათვლის  პროცედურისთვის  

 

ყურადღება! 

კენჭისყრის შენობის დაკეტვის შემდეგ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ წინასწარ 

განსაზღვრულ საარჩევნო უბნის შენობაში შეაქვთ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი 

საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთი და დალუქული საარჩევნო დოკუმენტაცია. 
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კენჭისყრის დასრულების შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კენჭისყრის შენობაში 

ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით, კომისიისა და ამომრჩეველთა რეგისტრატორის 

ბეჭდებს უკეთებს მეორე ნაკვეთურს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.1).  

კომისიის თავმჯდომარე კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით, 

კომისიის წევრთაგან წილისყრით შეარჩევს არანაკლებ სამ მთვლელს, ხოლო დამკვირვებლები თავისი 

შემადგენლობიდან, ურთიერთშეთანხმებით, შეარჩევენ არა უმეტეს ორ მეთვალყურეს. თუ 

დამკვირვებლები ვერ შეთანხმდებიან, მათგან ორ მეთვალყურეს წილისყრით გამოავლენს კომისიის 

თავმჯდომარე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.1).  

გაცემული 

ბიულეტენების 

რაოდენობას 

გაფუჭებული 

ბიულეტენების 

რაოდენობა 

ამომრჩეველთა  

ხელმოწერების 

რაოდენობის 

ყურადღება! 

 თუ ტოლობა არ შედგა, რეგისტრატორმა  ხელახლა უნდა  გადათვალოს და დააზუსტოს 

რაოდენობა. თუ ტოლობა კვლავ არ შედგა, რეგისტრატორმა უნდა დაწეროს ახსნა-განმარტება 

(მიზეზის მითითებით), რომელიც თან უნდა დაერთოს შემაჯამებელ ოქმს. 

 რეგისტრატორების ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მითითებული 

მონაცემები გათვალისწინებულ უნდა იქნას კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის შედგენისას. 
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მთვლელების გამოსავლენად წილისყრა შემდეგი წესის დაცვით მიმდინარეობს - საუბნო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარე: 

 წილისყრაში მონაწილე კომისიის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა 

და სახეობის ფურცლებს; 

 ფურცლებზე, ერთი და იმავე საწერი საშუალებით  წერს ფუნქციის დასახელებას “პირველი  

მთვლელი”, “მეორე მთვლელი”, “მესამე მთვლელი”; 

 წილისყრის ფურცლებს ამოწმებს კომისიის სპეციალური ბეჭდით;  

 ფურცლებს კეცავს იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა და ათავსებს 

მაგიდაზე.  

წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. წილისყრის 

შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.ვ).     

საარჩევნო უბანზე მყოფი წარმომადგენლებისაგან კომისიის თავმჯდომარე წილისყრით 

გამოავლენს არა უმეტეს 2 წარმომადგენელს, რომლებიც კომისიის წევრთაგან წილისყრით 

გამოვლენილ მთვლელებთან ერთად მონაწილეობენ ნამდვილი ან/და ბათილი საარჩევნო 

ბიულეტენების დათვლის პროცესში (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.2).  

 

 

 

 

ყურადღება!  

წილისყრაში არ მონაწილეობენ იმ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, რომელთა მიერ 

დანიშნული კომისიის წევრები არიან წილისყრით გამოვლენილი მთვლელები (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 67.2). 
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კომისიის თავმჯდომარე და მთვლელები ხმების დათვლის პროცედურისთვის ამზადებენ საარჩევნო 

უბანს: 

 მთვლელები იკავებენ ადგილს მაგიდის ერთ მხარეს; 

 კომისიის თავმჯდომარე იკავებს ადგილს ისე, რომ მან შეძლოს ყველა მთვლელის დანახვა; 

 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე დანარჩენი პირები ადგილს იკავებენ მაგიდისგან 

(მთვლელებისაგან) ორი მეტრის დაშორებით (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.3).    

კომისიის თავმჯდომარემ მთვლელების მაგიდასთან უნდა მიიტანოს: 

 ამომრჩეველთა ერთიანი სია, სპეციალური სია, გადსატანი საარჩევნო ყუთის სია;     

 გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები; 

 გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები; 

 ძირითადი და გადასატანი საარჩევნო ყუთები; 

 შესადარებლად შენახული საკონტროლო ფურცელი; 

 სანთლები, ფარანი (ელექტროენერგიის შეწყვეტის შემთხვევისთვის); 

 კალკულატორი.  
 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67) 

მთვლელები თანამიმდევრულად ითვლიან კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო 

რაოდენობას (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3): 

საარჩევნო ყუთის გახსნამდე ჩასატარებელი პროცედურები 
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 ამომრჩეველთა ერთიანი სიის მიხედვით;  

 სპეციალური სიის მიხედვით;  

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის მიხედვით.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს შედეგები შეაქვს სადემონსტრაციო ოქმსა და ჩანაწერთა 

წიგნში.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს ჩამოაჭრის კუთხეს. 

გამოუყენებელ და გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს კრავს ცალ-ცალკე პაკეტებად (საარჩევნო 

კოდექსი - მუხლი 67.4).  
 

 
 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3; 67.4): 

კომისიის მდივანი ცალ-ცალკე ლუქავს:  

 ამომრჩეველთა ერთიან სიას; 

 სპეციალურ სიას; 

 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიას.  

მთვლელები ცალ-ცალკე ლუქავენ:    

 გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს;  

 გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს. 

ამომრჩეველთა სიების, გაფუჭებული და გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენების დალუქვა 
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მთვლელები თითოეულ პაკეტზე მიუთითებენ საარჩევნო უბნის დასახელებას და ნომერს, 

საარჩევნო დოკუმენტაციის სახეს. კონვერტს ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის თავმჯდომარე.  

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი  68.1,2,4) 

კომისია თავდაპირველად ხსნის გადასატან საარჩევნო ყუთს.  

კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრებისა და კენჭისყრის შენობაში 

ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით, ამოწმებს საარჩევნო ყუთზე 

ლუქის მთლიანობას.  

 

 

 

 

 

 

 

 

მთვლელები გადასატან საარჩევნო ყუთში არსებულ სპეციალურ კონვერტებს ათავსებენ მაგიდაზე, 

რის შემდეგაც: 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის გახსნა  

 

ყურადღება! 

თუ ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, მაგრამ კომისია მიიჩნევს, რომ ამას  

არ გამოუწვევია კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, კომისიის განკარგულებით გრძელდება 

კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საარჩევნო ყუთი 

ილუქება და საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან ერთად დაუყოვნებლივ 

გადაეცემა ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას.   
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 ამოწმებენ გადასატან საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის 

არსებობას;  

 ყუთში არსებულ საკონტროლო ფურცელს უდარებენ კომისიაში 

შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს; 

 თუ დარღვევა არ გამოვლინდა, კომისიის თავმჯდომარე  მიუთითებს 

მთვლელებს დროებით დააბრუნონ სპეციალური კონვერტები 

გადასატან ყუთში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.1,2,5) 

კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრებისა და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე 

პირთა თანდასწრებით, ამოწმებს საარჩევნო ყუთზე ლუქის მთლიანობას.  

ძირითადი საარჩევნო ყუთის გახსნა  

 

ყურადღება! 

თუ გადასატან საარჩევნო  ყუთში არ აღმოჩნდა საკონტროლო ფურცელი, ან საკონტროლო 

ფურცლებს შორის განსხვავება გამოვლინდა, ყველა სპეციალური კონვერტი და საარჩევნო 

ბიულეტენი შეიკვრება პაკეტად, დაეწერება „ბათილია“. დოკუმენტაცია საარჩევნო უბანში 

კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცედურების დასრულების შემდეგ გადაეცემა საოლქო 

საარჩევნო კომისიას.  

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთვლელები: 

 ძირითად საარჩევნო ყუთში არსებულ სპეციალურ კონვერტებსა და საარჩევნო ბიულეტენებს 

ათავსებენ მაგიდაზე;  

 ამოწმებენ ძირითად საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის არსებობას და მას უდარებენ 

კომისიაში შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ყურადღება! 

თუ ლუქის მთლიანობა დარღვეული აღმოჩნდა, მაგრამ კომისია მიიჩნევს, რომ ამას  

არ გამოუწვევია კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, კომისიის განკარგულებით გრძელდება 

კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საარჩევნო ყუთი 

ილუქება და საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან ერთად დაუყოვნებლივ 

გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას.  

 

ყურადღება!  

თუ საკონტროლო ფურცლებს შორის განსხვავება გამოვლინდა ან ძირითად საარჩევნო 

ყუთში საკონტროლო ფურცელი არ აღმოჩნდა, ყველა სპეციალური კონვერტი და საარჩევნო 

ბიულეტენი შეიფუთება, დაილუქება, შედგება სათანადო ოქმი და დაუყოვნებლივ 

გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას.  
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი  67.7-8)  

გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთი (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) იხსნება მას შემდეგ, რაც გაიხსნება ძირითადი საარჩევნო უბნის გადასატანი და 

ძირითადი საარჩევნო ყუთები. 

თუ საარჩევნო ყუთის (ყუთების) გახსნისას ხარვეზი არ გამოვლინდება, მთვლელები ერთმანეთში 

ურევენ ძირითადი, გადასატანი და გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ საარჩევნო უბნის (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) საარჩევნო ყუთებიდან გადმოყრილ სპეციალურ კონვერტებს და იწყებენ 

საარჩევნო ბიულეტენების დათვლას.  

ხმის დათვლის პროცედურა 

მთვლელები იკავებენ ადგილს მაგიდის ერთ მხარეს, მათ გვერდით დგება დამკვირვებელთაგან 

გამოვლენილი ორი მეთვალყურე და წილისყრით გამოვლენილი საარჩევნო სუბიექტების ორი 

წარმომადგენელი. 
 

 
 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 69) 

პირველი მთვლელი:  

 სპეციალური კონვერტიდან იღებს საარჩევნო ბიულეტენს;  

გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთის გახსნა 

 

საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხება 
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 აცხადებს, ვისთვისაა მიცემული ხმა;  

 საარჩევნო ბიულეტენს გადასცემს მთვლელბს 

 სპეციალურ კონვერტს დებს ცალკე. 

მთვლელები ცალ-ცალკე აწყობენ: 

 თითოეული საარჩევნო სუბიექტისათვის მიცემულ ხმებს;  

 ბათილად მიჩნეულ ბიულეტენებს;   

 საეჭვოდ მიჩნეულ  ბიულეტენებს.  

დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევა  

ბათილად, თუ:  

 სპეციალური კონვერტი არ არის დადგენილი ნიმუშის; 

 სპეციალურ კონვერტში აღმოჩნდა ერთზე მეტი საარჩევნო ბიულეტენი;  

 საარჩევნო ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში აღმოჩნდა სპეციალური კონვერტის გარეშე;  

 საარჩევნო ბიულეტენი დამოწმებული არ არის ამომრჩეველთა რეგისტრატორის ხელმოწერითა 

და სპეციალური ბეჭდით;  

 შეუძლებელია იმის დადგენა, რომელ საარჩევნო სუბიექტს მისცა ხმა ამომრჩეველმა;  

 საარჩევნო ბიულეტენი განკუთვნილი იყო სხვა საარჩევნო უბნისთვის (ასეთი ბიულეტენები 

ცალკე პაკეტად იკვრება და მათი რაოდენობა აღინიშნება მხოლოდ ჩანაწერთა წიგნში). 

აღნიშნული მონაცემები შემაჯამებელ ოქმში არ შეიტანება.  
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საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების დასრულების შემდეგ, კომისია 

განიხილავს და კენჭისყრით წყვეტს საეჭვოდ მიჩნეული  ბიულეტენების 

ნამდვილობის საკითხს.  

ნამდვილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენს კომისიის თავმჯდომარე 

დებს ნამდვილი ბიულეტენების დასტაში (საარჩევნო სუბიექტისათვის 

მიცემული ხმის მიხედვით), ხოლო ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენს - ბათილად 

მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენების დასტაში. 

 

 

ბიულეტენების დახარისხების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს 

დაითვალონ:  

 ბათილად მიჩნეული ბიულეტენები;   

 თითოეული საარჩევნო სუბიექტისათვის მიცემული ხმები.  
 

კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ 

მიღებული ხმების რაოდენობას. კომისიის მდივანი თავმჯდომარესთან 

ერთად, მონაცემების სისწორის გადამოწმების მიზნით, რეგისტრატორების მიერ დაწერილ ახსნა-

განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით, 

ამოწმებს: 

საარჩევნო ბიულეტენების  დათვლა  
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თუ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი მეტია ამომრჩეველთა 

ხელმოწერების რაოდენობაზე, კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს ხელახლა 

გადაითვალონ მონაცემები, რის შემდეგ შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში და 

სადემონსტრაციო ოქმში.  

 

 

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 69.6,9) 

საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე 

მთვლელებს მიუთითებს ცალ-ცალკე  კონვერტში დალუქონ: 

 ბათილი ბიულეტენები (მათ ეწერება „ბათილია“); 

 საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარჩევნო ბიულეტენების  დასტა. 

თითოეულ კონვერტს მთვლელები აწერენ ოლქისა და უბნის ნომერს, საარჩევნო ბიულეტებენის 

სახეობასა და რაოდენობას. კონვერტს დალუქვის ზოლზე ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის 

თავმჯდომარე. 

სუბიექტების მიერ 

მიღებული ხმების 

რაოდენობას 

ბათილი 

ბიულეტენების 

რაოდენობა 

ამომრჩეველთა 

ხელმოწერების 

რაოდენობის 

საარჩევნო ბიულეტენების  დალუქვა 
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71) 

კომისიის მდივანი თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ავსებს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ 

ოქმს  და  რეგისტრაციაში ატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კენჭისყრის შედეგების  შემაჯამებელი ოქმის შედგენა  

 

ყურადღება!  

 რეგისტრატორების ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მითი-

თებული მონაცემები გათვალისწინებულ უნდა იქნას კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის 

შედგენისას. 

 კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია, ხელი მოაწეროს კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელ ოქმს. 

 თუ  კომისიის წევრი არ ეთანხმება შემაჯამებელ ოქმში შეტანილ მონაცემებს,  

მას უფლება აქვს ოქმს წერილობით დაურთოს განსხვავებული აზრი, მაგრამ ვალ-

დებულია ოქმს მოაწეროს ხელი. 

 აკრძალულია შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწორება.  

 შეცდომის გამოსასწორებლად შემაჯამებელ ოქმში შესაბამისი მონაცემის გას- 

წვრივ  კეთდება წარწერა „შესწორებულია“ და დგება შესწორების ოქმი.  
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(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71.8) 

საარჩევნო კომისია ვალდებულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ასლი გამოაკრას 

საჯარო გაცნობისათვის.  

კომისია ოქმის ასლს, კომისიის წევრთა თანდართული 

განსხვავებული აზრებით (ასეთის არსებობისას), 

მოთხოვნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გადასცემს 

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს ან პარტიის 

მიერ დანიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს 

და დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებს.  

ოქმის ასლი უნდა დამოწმდეს კომისიის ბეჭდით და კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის 

ხელმოწერებით. ოქმის ასლის მიღებას მიმღები პირი ადასტურებს ჩანაწერთა წიგნში ხელმოწერით. 

 

 

 

 

შემაჯამებელი ოქმის საჯაროობა 
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ყველა პროცედურის დასრულების შემდეგ იხურება კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალი და 

ჩანაწერთა წიგნი, მას ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი და იგი მოწმდება კომისიის 

ბეჭდით.  

კომისია ლუქავს: 

 ჩანაწერთა წიგნს, სარეგისტრაციო ჟურნალსა და 

 განცხადება/საჩივრებს;  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალურ ბეჭედს 

(კომისიის ბეჭდის დალუქულ პაკეტს ხელს აწერს  კომისიის ყველა წევრი).  

კომისიის უფლებამოსილი პირები საოლქო საარჩევნო კომისიას გადასცემენ ინვენტარსა და 

საარჩევნო დოკუმენტაციის ყუთს/ტომარას, რომელშიც მოთავსებულია დალუქული საარჩევნო 

დოკუმენტაცია. 

 

 

 

სარეგისტრაციო ჟურნალის, ჩანაწერთა წიგნის  დალუქვა, საარჩევნო 

დოკუმენტაციის გადაცემა საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის 
 

ყურადღება ! 

შემაჯამებელი ოქმი არ ილუქება. 
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საუბნო და ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში პარტიის/საარჩევნო 

ბლოკის, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს, 

დამკვირვებელს უფლება აქვს: 

 განცხადება/საჩივარი გადასცეს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდო-

მარეს, მის მოადგილეს ან კომისიის მდივანს. 

 კენჭისყრის დღეს (27 აპრილი), საარჩევნო პროცედურასთან დაკავშირებული პრეტენზიები, 

საჩივრები და შენიშვნები ასახოს ჩანაწერთა წიგნში.  

 

 

 

 

  

 

 

თავი IV. კენჭისყრის დღის განცხადება/საჩივრები 

 

 

ყურადღება! 

 არავის აქვს უფლება ხელი შეუშალოს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირს 

ჩანაწერთა წიგნში შეიტანოს პრეტენზია, შენიშვნა ან საჩივარი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 

62.10).  

 ჩანაწერთა წიგნში ჩანაწერის შემტანი პირი ვალდებულია მიუთითოს თავისი გვარი, სახელი და 

მისამართი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მიხედვით).  

 

განცხადება/საჩივრების რეგისტრაცია 
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კომისიის მდივანი განცხადება/საჩივარს რეგისტრაციაში გაატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალში და 

განმცხადებელს გადასცემს ცნობას. 

 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი, თავმჯდომარე ან თავმჯდომარის მოადგილე განცხა-

დების/საჩივრის წარმდგენს დაუდგენს ხარვეზს და განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას მის 

გამოსასწორებლად 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 დადგენილ ვადაში უფლება აქვს გამოასწოროს ხარვეზი ანალოგიური 

განცხადება/საჩივრის წარდგენის გზით ან წარადგინოს ახალი განცხადება (სადაც მიეთითება ის 

მონაცემები, რომელთა გამოც მას დაუდგინდა ხარვეზი).  

კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში მიუთითებს ჩანაწერს „ხარვეზი“. ჩანაწერის 

გასწვრივ ხელს აწერს განცხადების/საჩივრის წარმდგენი და კომისიის მდივანი. 

 

განცხადება/საჩივრებზე ხარვეზის დადგენის წესი 
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ხარვეზის შევსების შემთხვევაში, კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში წერს „შევსე-

ბულია“, ხარვეზის შევსების ზუსტი დროისა და თარიღის მითითებით. ჩანაწერის გასწრივ ხელს 

აწერს განცხადება/საჩივრის წარმდგენი და კომისიის მდივანი. 
 

 

 

 

 

 

 

 

განცხადება/საჩივარზე, რომელიც ეხება კენჭისყრის დღის 7 საათიდან ყუთის გახსნამდე 

ჩატარებული პროცედურების დარღვევას, კომისიის თავმჯდომარე ახდენს შესაბამის რეაგირებას. 

ყურადღება! 

ხარვეზის შევსების ვადა დგინდება საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნისა და გან-

ცხადება/საჩივრის წარმდგენი პირის შეთანხმების საფუძველზე. ხარვეზის შევსების ვადის 

თაობაზე მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, ვადას ერთპიროვნულად ადგენს 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი. 

 

ყურადღება! 

დადგენილ ვადაში ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში განცხადება/საჩივარი  

არ განიხილება, რის თაობაზედაც საუბნო საარჩევნო კომისია გამოსცემს განკარგუ- 

ლებას. 

 

კენჭისყრის დღის განცხადება/საჩივრებზე რეაგირება  
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დარღვევის აღმოფხვრის შემთხვევაში ჩანაწერთა წიგნში კეთდება სათანადო ჩანაწერი „დარღვევა 

აღმოფხვრილია“, ზუსტი დროის მითითებით.  

განცხადება/საჩივარს, რომელიც ეხება ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების 

პროცედურის დარღვევას, საუბნო საარჩევნო კომისია არ განიხილავს და გადასცემს საოლქო 

საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.  

წარდგენილი განცხადება/საჩივარი არ განიხილება და საუბნო საარჩევნო კომისია გამოსცემს 

განკარგულებას განცხადება/საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ, თუ:  

 განცხადება/საჩივარი შედგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ;  

 განცხადება/საჩივარში არ არის აღნიშნული დარღვევის არსი და მისი ჩადენის დრო;  

 განცხადება/საჩივარი საარჩევნო კომისიას გადაეცა კანონით მოთხოვნილი ვადების დარღვევით;  

 დადგენილ ვადაში არ გამოსწორდა წარდგენილი განცხადების/საჩივრის ხარვეზი. 

წარდგენილი განცხადება/საჩივარი არ განიხილება თუ: 

 განცხადება/საჩივარი შედგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ; 

 განცხადება/საჩივარში არ არის აღნიშნული დარღვევის არსი და მისი ჩადენის დრო; 

 განცხადება/საჩივარი საარჩევნო კომისიას გადაეცა კანონით მოთხოვნილი ვადების დარღვევით; 

 დადგენილ ვადაში არ გამოსწორდა წარდგენილი განცხადების/საჩივრის ხარვეზი. 
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