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თავი I. საარჩევნო უბნის გახსნა, კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები

საარჩევნო უბნის გახსნა

საარჩევნო უბანი იხსნება კენჭისყრის დღის 7 საათზე. 

ყურადღება!

თუ ამ დროისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა შვიდზე ნაკლები აღმოჩნდა, აღნიშნული ინფორმაცია 
დაუყოვნებლივ მიეწოდება საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომელიც დაუყოვნებლივ იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები ვალდებული არიან, კენჭისყრის დღის განმავლობაში 
ატარონ მათთვის განკუთვნილი სპეციალური ფორმები. აღნიშნული მოთხოვნის 
შეუსრულებლობა ზემდგომი საარჩევნო კომისიის მიერ განხილული იქნება, როგორც 
დისციპლინური გადაცდომა, და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების 
საფუძველია.

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირები

კენჭისყრის  შენობაში  ყოფნის  უფლება  აქვთ  (საარჩევნო  კოდექსი  -  მუხლი 8.16;  მუხლი 39.3,6;  მუხლი 42.5;  
მუხლი 44.5):

	 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს;
	ზემდგომი საარჩევნო კომისიის წევრებს/წარმომადგენლებს;
	 საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს (ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის  არაუმეტეს 1 

წარმომადგენელს);
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	რეგისტრირებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზა ციის დამკვირვებლებს (ერთი და იმავე 
ადგილობრივი დამ კვირვებელი ორგანიზაციის არაუმეტეს 1 დამკვირვებელს);

	რეგისტრირებული საერთაშორისო ორგანიზაციის დამკვირვე ბლებს (ერთი და იმავე საერთაშორისო 
ორგანიზაციის არაუმეტეს 2 დამკვირვებელს (მათ შესაძლოა ახლდეთ თარჯიმანი);

	 მედიის აკრედიტებულ წარმომადგენლებს (ერთი და იმავე პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა 
საშუალების არაუმეტეს 3 წარმომადგენელს).

ყურადღება!

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირს აუცილებლად უნდა ეკეთოს მისი ვინაობისა და სტატუსის 
დამადასტურებელი სამკერდე ნიშანი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 8.17). 

დამკვირვებლის, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა და მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალების წარმომადგენლის უფლებრივი მდგომარეობა (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 41)

დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს უფლება აქვს:
	 კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს იმყოფებოდეს კენჭისყრის შენობაში, შეუზღუდავად გადაადგილდეს 

საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე და თავისუფლად, დაუბრკოლებლად დააკვირდეს კენჭისყრის პროცესის ყველა 
ეტაპს ნებისმიერი ადგილიდან;

	 კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს შეენაცვლოს მისი წარმდგენი ორგანიზაციის სხვა რეგისტრირებულ 
წარმომადგენელს.

დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს, მასობ რივი ინფორმაციის საშუალების წარმომად-
გენელს უფლება არ აქვს:
	 ჩაერიოს საარჩევნო კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში;
	გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველთა ნების თავისუფალ გამოვლენაზე;
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	 აგიტაცია გაუწიოს ამომრჩეველს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ;
	 ატაროს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სიმბოლიკა და ნიშანი.

საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე ჩასატარებელი პროცედურები

საარჩევნო უბნის გახსნიდან კენჭისყრის დაწყებამდე პროცედურები ტარდება შემდეგი თანამიმდევრობით 
(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61-62):

საარჩევნო უბნის გახსნისთანავე იხსნება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 
61.2.ა). 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო უბნის გახსნისთანავე კენჭისყრის დღის 
ჩანაწერთა წიგნს გადასცემს კომისიის მდივანს. კომისიის მდივანი ვალდებულია კომისიის 
თავმჯდომარესთან ერთად აღრიცხოს კენჭისყრის დღის ყველა საარჩევნო პროცედურა და 
მიუთითოს მათი ჩატარების დრო (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 62.3).

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის პირველ და მეორე გვერდებზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში − მე-10 და 
მომდევნო გვერდებზედაც კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის შენობაში მყოფი კომისიის ყველა წევრის სახელი 
და გვარი (მათი წარმდგენი სუბიექტების მითითებით) და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა 
სხვა პირის მონაცემები (სახელი, გვარი, წარმდგენი ორგანიზაცია ან საარჩევნო სუბიექტი) და ხელმოწერით 
ამოწმებინებს მათ. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამოწმებს დალუქული პაკეტის მთლიანობას, რომელშიც 
მოთავსებულია კომისიის სპეციალური ბეჭედი, და ხსნის მას (ბეჭდის ნომერს კომისიის მდივანი უთითებს 
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.ბ).

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ატარებს წილისყრას კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების 
გასანაწილებლად.

I

II

III
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საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის გასანაწილებელი ფუნქციებია: 
	 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრი;
	 ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი (არანაკლებ ერთი რეგისტრატორი ყოველ 300 ამომ-

რჩეველზე);
	 საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრი; 
	გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის 2 წევრი (აუცილებლობის შემთხვევაში).  

ყურადღება!

წილისყრაში არ მონაწილეობენ კომისიის თავმჯდომარე/კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე/კომისიის მდივანი.

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 გასანაწილებელ 
ფუნქციებზე: 

	 1-ით ნაკლები, მცირდება ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრების რაოდენობა; 
	 2-ით ნაკლები, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი 

კომისიის წევრის ფუნქციას; 
	 3-ით ნაკლები, კომისიის თავმჯდომარე ასრულებს საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების 

ზედამხედველი კომისიის წევრის ფუნქციას. 

პირველ რიგში, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ატარებს წილისყრას პარტიების მიერ დანიშნულ 
კომისიის წევრთაგან გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის 2 წევრის გამოსავლენად (აუცილებლობის 
შემთხვევაში). 
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ყურადღება!

წილისყრით გამოვლენილი პირები არ შეიძლება იყვნენ ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილი კომისიის წევრები 
(ერთ საარჩევნო სუბიექტად მოიაზრება ბლოკი „ქართული ოცნება“ და მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიები: „ქართული 
ოცნება − დემოკრატიული საქართველო“, კონსერვატიული პარტია, პ/მ „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“, პ/გ 
„ეროვნული ფორუმი“, რესპუბლიკური პარტია, „ჩვენი საქართველო − თავისუფალი დემოკრატები“) (საარჩევნო კოდექსი 
- მუხლი 61.2.დ).

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:

	 პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა და 
სახეობის ფურცლებს;

	2 ფურცელზე ერთი და იმავე საწერი საშუალებით წერს ფუნქციის დასახელებას − „გადასატანი საარჩევნო 
ყუთის წამღები“;

	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.

ყურადღება!

წილისყრაში მონაწილეობენ მხოლოდ ბლოკში შემავალი პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის 
წევრები, ხოლო „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დანიშნულ კომისიის წევრს ეს 
ფუნქცია ავტომატურად ენიჭება (თანხმობის შემთხვევაში).

წილისყრის შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში (კომისიის წევრები 
ხელმოწერით ადასტურებენ ფუნქციის მინიჭებას). 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებ კომისიის წევრთა გამოვლენის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე ატარებს  წილისყრას სხვა ფუნქციების გასანაწილებლად.
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:

	 კომისიის წევრების 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; 
	წილისყრის ფურცლებს იმგვარად კეცავს, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა, და ათავსებს მაგიდაზე; 
	წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს.

წილისყრის შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში (კომისიის წევრები 
ხელმოწერით ადასტურებენ 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. კომისიის წევრი ხელმოწერით ადასტურებს ფუნქციის გადაცემას (საარჩევნო კოდექსი - 61.2.ზ).

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 (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.4). 

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო უბანზე მყოფი საარჩევნო სუბიექტების 
წარმომადგენლებისაგან წილისყრით გამოავლენს არაუმეტეს 2 წარმომადგენელს, რომლებიც 
დააკვირდებიან საჩივრების რეგისტრაციის პროცესს  (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.5). 

ყურადღება!

წილისყრაში არ მონაწილეობენ კომისიის მდივნად არჩეული კომისიის წევრის დამნიშვნელი საარჩევნო სუბიექტის 
წარმომადგენლები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.5).

IV
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საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს ამომრჩეველთა რაოდე ნო ბას 
ამომრჩეველთა სიების მიხედვით, აგრეთვე მიღებული საარჩევნო ბიულე ტე ნე ბი ს და 
სპეციალური კონვერტების რაოდენობებს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.6.ა-ბ).      

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამოწმებს და ინდივიდუალური ნომრის მქონე 
ლუქით ლუქავს ძირითად და გადასატან საარჩევნო ყუთებს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 
61.6.გ).

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრებს გადასცემს მასალებს.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა რეგისტრატორ კომისიის წევრებს გადასცემს: 
	 ანბანის მიხედვით დანაწილებულ ამომრჩეველთა ერთიან სიას; ის ერთ-ერთ რეგისტრატორს აგრეთვე 

გადასცემს ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
	 პროპორციული/მაჟორიტარული და მერის/გამგებლის არჩევნებისთვის განკუთვნილი 

საარჩევნო ბიულეტენების თითო ბლოკნოტს; 
	რეგისტრატორების ბეჭდებს (ბეჭდების ნომრები მიეთითება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში); 
	 მარკირების სითხეს. 

ყურადღება!

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თითოეულ სარეგისტრაციო მაგიდასთან უნდა გამოაკრას ამომ რჩეველთა 
გვარების ანბანური თანამიმდევრობა მაგიდაზე განლაგებული სიების შესაბამისად.

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამომრჩეველთა ნაკადის 
მომწესრიგებელ კომისიის წევრს გადასცემს მარკირების შესამოწმებელ 
ულტრაიისფერ ფარანს.
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური 
კონვერტების ზედამხედველ კომისიის წევრს გადასცემს ძირითად საარჩევნო 
ყუთს და სპეციალურ კონვერტებს.

V

VI

VII
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ივსება საკონტროლო ფურცელი
(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.10).

კენჭისყრის დაწყებამდე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი ავსებენ საკონტროლო 
ფურცლებს (გარდა პირველი ამომრჩევლის შესახებ მონაცემებისა). საკონტროლო ფურცელს ხელს აწერს საუბნო 
საარჩევნო კომისიის ყველა დამსწრე წევრი.

ყურადღება!

კომისიის წევრებისათვის მასალების გადაცემის შემდეგ დაუყოვნებლივ, კენჭისყრის დაწყებამდე, უნდა შეივსოს 
საკონტროლო ფურცელი.

პირველი ამომრჩეველი მოსვლისას გადის რეგისტრაციას და იღებს საარჩევნო ბიულეტენებს. კომისიის მდივანს 
მის შესახებ მონაცემები შეაქვს საკონტროლო ფურცელში, რომელსაც ხელს აწერს ამომრჩეველი. საკონტროლო 
ფურცელზე მიეთითება ფურცლების საარჩევნო ყუთებში ჩაყრის ზუსტი დრო. საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე საკონტროლო ფურცლის ერთ ეგზემპლარს აგდებს ძირითად საარჩევნო ყუთში, მეორე ეგზემპლარს 
– გადასატან საარჩევნო ყუთში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხოლო მესამე ეგზემპლარს ინახავს საარჩევნო 
ყუთებში არსებულ საკონტროლო ფურცლებთან შემდგომი შედარების მიზნით.  

საკონტროლო ფურცლის მონაცემები შეიტანება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. 

ყურადღება!

პირველი ამომრჩევლის მიერ რეგისტრაციის გავლის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საოლქო 
საარჩევნო კომისიას აცნობებს საარჩევნო ყუთის დალუქვის და საკონტროლო ფურცლის/ფურცლების ყუთში/ყუთებში 
ჩაგდების/ჩაყრის შესახებ.

VIII
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თავი II. კენჭისყრის პროცესი

კენჭისყრის ჩატარება

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 60; მუხლი 64; მუხლი 65)

კენჭისყრა  ტარდება კენჭისყრის დღის (15 ივნისი) 08:00  საათიდან  20:00  საათამდე.
ხმის მიცემის პროცედურა ტარდება შემდეგი წესისა და თანამიმდევ რობის დაცვით: 

კენჭისყრის შენობაში შესვლისას ამომრჩეველი ამორჩეველთა ნაკადის მომწესრი გებელ თან გადის მარკირების 
შემოწმების პროცედურას.

 ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი: 
	 არეგულირებს საარჩევნო უბანში შემოსულ ამომრჩეველთა ნაკადს;
	 სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის  მოწმობა 

ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;
	ულტრაიისფერი ფარნით ამოწმებს, აქვს თუ არა ამომრჩეველს მარკირება;
	თვალყურს ადევნებს, რამდენი ამომრჩეველი დგას ამომრჩევლისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო 

მაგიდასთან; თუ სარეგისტრაციო მაგიდასთან ორზე მეტი ამომრჩეველი დგას, დროებით აყოვნებს კენჭისყრის 
შენობაში მორიგი ამომრჩევლის შესვლას;

	 მიუთითებს ამომრჩეველს, მივიდეს იმ სარეგისტრაციო მაგიდასთან, რომელსაც მიეკუთვნება ამომრჩეველთა 
სიაში შეტანილი მისი გვარის პირველი ასო.

ყურადღება!

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

I
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ამომრჩეველი ამომრჩეველთა რეგისტრატორთან  გადის რეგისტრაციას.

ამომრჩეველთა რეგისტრატორი:
	სთხოვს ამომრჩეველს, წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს 

მოქალაქის პა სპორტი (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირის 
− დევნილის შემთხვევაში − დევნილის მოწმობა საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან ან 
საქართველოს მოქალაქის პასპორტთან  ერთად); 

ყურადღება!

თუ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ამომრჩევლის შესახებ მონაცემები არ მოიძებნა:
	საარჩევნო უბანზე ელექტრონული სიების არსებობის შემთხვევაში მონაცემთა გადამოწმებისთვის პასუ ხის მგებელი 

პირი ვალდებულია ამომრჩეველი მოძებნოს ელექტრონულ სიებში და  მიაწოდოს ინფორმაცია იმ უბნის შესახებ, 
რომელშიც ის არის რეგისტრირებული; 

	საარჩევნო უბანზე ელექტრონული სიების არარსებობის შემთხვევაში მონაცემთა გადამოწმებისთვის პასუხისმგებელი 
პირი უნდა დაუკავშირდეს საოლქო საარჩევნო კომისიას ან ცესკოს ცხელ ხაზს ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაციის 
მისაღებად.

	ამოწმებს წარდგენილ დოკუმენტში/დოკუმენტებში შეტანილი ამომრჩევლის სარეგისტრაციო მონაცემებისა 
და ამომრჩეველთა სიაში არსებული მონაცემების შესაბამისობას;

	ამოწმებს წარდგენილ დოკუმენტში/დოკუმენტებში და ამომრჩეველთა სიაში არსებული ფოტოსურათების და 
ამომრჩევლის სახის ერთმანეთთან შესაბამისობას;

II
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ყურადღება!

თუ ამომრჩევლის შესახებ მონაცემების შემოწმებისას დადასტურდა, რომ წარდგენილ დოკუმენტში/დოკუმენტებში 
შეტანილი ამომრჩევლის სარეგისტრაციო მონაცემები (გარდა ფოტოსურათისა) შეესაბამება ამომრჩეველთა სიაში არსებულ 
მონაცემებს, მაგრამ ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა ამ ამომრჩევლის სახე და წარდგენილ დოკუმენტში/დოკუმენტებში 
ან ამომრჩეველთა სიაში არსებული ფოტოსურათი ერთმანეთთან შეუსაბამოდ მიიჩნია, იგი მიმართავს საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარეს, რომელიც  ქვემოთ განსაზღვრული შესაბამისი პროცედურის შესრულების 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 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. 

ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ჩანაწერთა წიგნს დაურთავს ამომრჩევლის მიერ 
წარდგენილი დოკუმენტის ფოტოასლს, რომელსაც დაამოწმებს ხელმოწერით (საარჩევნო კოდექსი  - მუხლი 65.2.ბ;  მუხლი 65.21).

  
	 ამომრჩეველთა სიაში ამომრჩევლის შესახებ მონაცემების შესაბამისობის დადასტურების შემთხვევაში 

ახორციელებს მის მარკირებას (მარკირება არ გამოიყენება პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებუ-
ლებებში, საავადმყოფოებსა და სხვა სამკურნალო დაწესებულებებში); 

ყურადღება!

მარკირების პროცედურის გავლაზე უარის თქმის შემთხვევაში ამომრჩეველს არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება და 
მას საარჩევნო ბიულეტენი არ გადაეცემა.

	ხელს აწერს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის სათანადო გრაფაში, ხოლო შემდეგ ამომრჩეველი ხელმოწერით 
ადასტურებს საარჩევნო ბიულეტენების მიღებას;                  
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	საარჩევნო ბიულეტენების გაცემისას ხელს აწერს მათ უკანა გვერდზე სათანადო გრაფაში  და ბიულეტენებს 
ამოწმებს რეგისტრატორის ბეჭდით. 

ყურადღება!

ამომრჩეველთა რეგისტრატორის ფუნქციის გადაცემის შემთხვევაში რეგისტრატორი ვალდებულია გადაითვალოს 
ამომრჩეველთა სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერების და მის მიერ გაცემული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობები 
(კომისიის თავმჯდომარისთვის გადაცემული გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის ჩათვლით) და შედეგები 
აცნობოს კომისიის თავმჯდომარეს; მონაცემებს შორის ტოლობის არარსებობის შემთხვევაში უნდა დაწეროს ახსნა-განმარტება, 
რომელიც დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს/ოქმებს.

  

ამომრჩეველი შედის კენჭისყრის კაბინაში და ავსებს საარჩევნო ბიულეტენებს. საარჩევნო 
ბიულეტენების შევსებისას აკრძალულია სხვა პირის დასწრება.

ყურადღება!

	თუ ამომრჩეველს არ შეუძლია საარჩევნო ბიულეტენების დამოუკიდებლად შევსება, მას უფლება აქვს, 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 ეს უნდა აცნობონ კომისიის თავმჯდომარეს. კომისიის თავმჯდომარის დავალებით ამომრჩეველთა რეგისტრატორი 
ვალდებულია ამომრჩეველს შეუცვალოს გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენი/სპეციალური კონვერტი ახლით. 
კომისიის თავმჯდომარე გაფუჭებულ ბიულეტენს/სპეციალურ კონვერტს ამომრჩევლის თანდასწრებით ჩამოაჭრის 
კუთხეს, დააწერს „გაფუჭებულია“ და ხელს მოაწერს. კომისიის თავმჯდომარე გაფუჭებულ ბიულეტენს ცალკე ინახავს 
(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.4).

 
ამომრჩეველი მიდის განცალკევებით მდგარ მაგიდასთან, საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების 
ზედამხედველის მითითებით დამოუკიდებლად იღებს სპეცია ლურ კონვერტს და ათავსებს მასში 
საარჩევნო ბიულეტენს/ბიულეტენებს.

III

IV
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საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება, 
რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი სპეციალური კონვერტი აქვს, ხსნის საარჩევნო 
ყუთის ჭრილს და უთითებს ამომრჩეველს, სპეციალური კონვერტი მოათავსოს საარჩევნო 
ყუთში.

ამომრჩეველი სპეციალურ კონვერტს აგდებს საარჩევნო  ყუთში.

ყურადღება!

	 საარჩევნო ყუთთან ერთდროულად ერთზე მეტი ამომრჩევლის მისვლა არ შეიძლება. 
	 დამკვირვებელს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს უფლება აქვს, დააკვირდეს საარჩევნო ყუთს, საარჩევნო 

ყუთში სპეციალური კონვერტების ჩაყრას.
 

სპეციალური კონვერტის საარჩევნო ყუთში ჩაგდების შემდეგ ამომრჩეველი ტოვებს საარჩევნო უბანს.

„ფიზიკური მდგომარეობის“ გამო ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის პროცედურა 

(საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 21 ივნისის №20/2012 დადგენილება)
ამომრჩეველი, რომელიც ფიზიკური მდგომარეობის, კერძოდ, ზედა კიდურების არქონის, გამო ვერ ახერხებს 
ხმის მიცემის პროცედურების (მარკირება, საარჩევნო ბიულეტენების მიღებისას ხელის მოწერა, საარჩევნო 
ბიულეტენების საარჩევნო ყუთში ჩაყრა) დამოუკიდებლად შესრულებას, კენჭისყრაში მონაწილეობს შემდეგი 
პროცედურების გათვალისწინებით: 
	 ამომრჩეველი არ გადის მარკირების შემოწმებისა და მარკირების პროცედურებს;
	 ამომრჩევლისათვის საარჩევნო ბიულეტენების გადაცემისას ამომრჩეველთა რეგისტრატორი ამომრჩეველთა 

ერთიანი სიის გრაფაში „ამომრჩევლის ხელმოწერა“ აკეთებს ჩანაწერს „ფიზიკური მდგომარეობა“ და 
ხელმოწერით ადასტურებს;

V

VI
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	 ამომრჩეველს უფლება აქვს, დასახმარებლად მიიწვიოს ნებისმიერი პირი, გარდა საარჩევნო კომისიის 
წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა;

	 აღნიშნული ამომრჩევლის ნაცვლად მისი თანდასწრებით საარჩევნო ბიულეტენებს სპეციალურ კონვერტში 
ათავსებს და კონვერტს საარჩევნო ყუთში აგდებს მის მიერ არჩეული პირი, რომელიც დაეხმარება მას 
კენჭისყრის კაბინაში საარჩევნო ბიულეტენების შევსებაში. 

კენჭისყრის დღეს წესრიგის დაცვა კენჭისყრის შენობაში

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 59)

კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში წესრიგის დაცვისთვის პასუხის მგებელია 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. 

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/მის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
იმყოფებოდნენ პოლიციის მუშაკები.
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კენჭისყრის პროცესის დროებით შეჩერება

თუ რაიმე გარემოება აფერხებს კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობას, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 
ვალდებულია ეს დაუყოვნებლივ შეატყობინოს საოლქო საარჩევნო კომისიას და დაელოდოს შესაბამის მითითებებს.

კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა აღრიცხვა

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 65.6)
რეკომენდებულია ამომრჩეველთა რეგისტრატორებმა 10:00, 12:00, 15:00 და 17:00 საათებზე, კენჭის ყრის პროცესისთვის 
ხელის შეუშლელად გადაითვალონ ამომრჩეველთა სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერების და მათ მიერ გაცემული 
საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობები (კომისიის თავმჯდომარისთვის გადაცემული გაფუჭებული საარჩევნო 
ბიულეტენების რაოდენობის ჩათვლით). 

ყურადღება!

თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაწეროს ახსნა-
განმარტება, რომელიც დაერთვება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს/ოქმებს.

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი ამომრჩეველთა სიებში კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების 
რაოდენობას 12:00 და 17:00 საათის მდგომარეობით უთითებს  კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმებში 
და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში და აცნობებს საოლქო საარჩევნო კომისიას.  

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემა

გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრის პროცედურა იწყება კენჭისყრის დღის 09:00 
საათიდან და სრულდება 19:00 საათზე. კენ ჭისყრის დასრულების შემდეგ დაუყოვნებლივ ილუქება 
საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი. გადასატანი საარჩევნო ყუთი 
საარჩევნო უბანზე უნდა დაბრუნდეს არაუგვიანეს 20 საათისა (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 66.1). 
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კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს, სურვილისამებრ, უფლება 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 (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 66.5).

საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებ 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 რეგისტრატორის ბეჭდით დამოწმებულ საჭირო 

რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენებს. 
ზემოაღნიშნული მონაცემები კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში.

ყურადღება!

მარკირება არ გამოიყენება გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა მიმართ 
(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 64.5).

„ფიზიკური მდგომარეობის“ გამო ამომრჩევლის მიერ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის 
შემთხვევაში გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის გრაფაში „ამომრჩევლის ხელმოწერა“ გადასატანი საარჩევნო 
ყუთის წამღები კომისიის წევრი აკეთებს ჩანაწერს „ფიზიკური მდგომარეობა“ და ხელმოწერით ადასტურებს.

აღნიშნული ამომრჩევლის ნაცვლად მისი თანდასწრებით საარჩევნო ბიულეტენებს ავსებს, სპეციალურ კონ-
ვერტში ათავსებს და კონვერტს გადასატან საარჩევნო ყუთში აგდებს მის მიერ არჩეული პირი (გარდა საარჩევნო 
კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა) (საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის  21 ივნისის №20/2012 დადგენილება).
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გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღებმა კომისიის წევრებმა კენჭისყრის შენობაში დაბრუნების შემდეგ საუბნო 
საარჩევნო კომისიის მდივანს უნდა გადასცენ გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები და სპეციალური 
კონვერტები. კომისიის მდივანმა ასეთ ბიულეტენებს და კონვერტებს უნდა ჩამოაჭრას კუთხე, დააწეროს 
„გაფუჭებულია“ და კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერის შემდეგ ცალკე შეინახოს.

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 ერთ-ერთი წევრი აღრიცხავს რიგში მდგომ 
ამომრჩეველთა გვარებსა და სახელებს და მათ რაოდენობას აცნობებს საუბნო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარეს, ხოლო კომისიის მდივანი კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში 
უთითებს 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).

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.
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საარჩევნო უბნის მოწყობა ხმების დათვლის პროცედურისთვის

კენჭისყრის დასრულების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მიდის თითოეულ ამომრჩეველთა რეგისტრატორთან, 
რომლებიც კომისიის თავმჯდომარის მითითებით (კენჭისყრის დასრულებამდე ამომრჩეველთა 
რეგისტრატორების მიერ დაწერილ ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღნიშნული 
მონაცემების გათვალისწინებით) ითვლიან:

გაცემული საარჩევნო 
ბიულეტენების რაოდენობას

გაფუჭებული საარჩევნო 
ბიულეტენების რაოდენობა

ამომრჩეველთა  
ხელმოწერების 
რაოდენობისა

ყურადღება!

	 თუ ტოლობა არ შედგა, ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა ხელახლა უნდა გადაითვალოს და და აზუსტოს რაოდენობები. 
თუ ტოლობა კვლავ არ შედგა, ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა უნდა და წეროს ახსნა-განმარტება (მიზეზის 
მითითებით), რომელიც უნდა დაერთოს შემაჯამებელ ოქმებს.

	 ამომრჩეველთა რეგისტრატორების ახსნა-განმარტებებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მითი თებული მონაცემები 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს კენჭისყრის შემა ჯამებელი ოქმების შედგენისას.

ზემოთ აღნიშნული მონაცემების დადგენის შემდეგ, მნიშვნელოვანია, რეგისტრატორებმა დათვალონ  აგრეთვე  კენჭისყრაში 
მონაწილე ამომრჩეველთა გენდერული მონაცემები ყველა სახის სიაში. კომისიის თავმჯდომარე მონაცემებს აწვდის საოლქო 
საარჩევნო კომისიას. 

კომისიის თავმჯდომარე კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით, კომისიის წევრთაგან 
წილისყრით შეარჩევს არანაკლებ ოთხ მთვლელს, ხოლო დამკვირვებლები თავიანთი შემადგენლობიდან 
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ურთიერთშეთანხმებით შეარჩევენ არაუმეტეს ორ მეთვალყურეს. თუ დამკვირვებლები ვერ შეთანხმდებიან, მათგან 
ორ მეთვალყურეს წილისყრით გამოავლენს კომისიის თავმჯდომარე (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.1). 

მთვლელების გამოსავლენად წილისყრა შემდეგი წესის დაცვით მიმდინარეობს:
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:
	 კომისიის წევრების რაოდენობის შესაბამისად ამზადებს ერთი ფორმისა და სახეობის 

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. 

წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრები სათითაოდ იღებენ წილისყრის ფურცლებს. წილისყრის შედეგები კომისიის 
მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში (კომისიის წევრები ხელმოწერით ადასტურებენ ფუნქციის 
მინიჭებას) (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 61.2.ვ).    

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 
(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.2). 

ყურადღება!

წილისყრაში არ მონაწილეობენ იმ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, რომელთა მიერ დანიშნული კომისიის 
წევრებიც არიან წილისყრით გამოვლენილი მთვლელები (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.2).

კომისიის თავმჯდომარე და მთვლელები ხმების დათვლის პროცედურისთვის ამზადებენ საარჩევნო უბანს:
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	 მთვლელები იკავებენ ადგილს მაგიდის ერთ მხარეს;
	 კომისიის თავმჯდომარე იკავებს ადგილს ისე, რომ მან შეძლოს ყველა მთვლელის დანახვა;
	 კომისიის მდივანი ადგილს იკავებს კომისიის თავმჯდომარის გვერდით და ავსებს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 

წიგნს;
	 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე დანარჩენი პირები ადგილს იკავებენ მაგიდისგან (მთვლელებისგან) 

ორი მეტრის დაშორებით (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.3).   

კომისიის თავმჯდომარემ მთვლელების მაგიდასთან უნდა მიიტანოს:

	 ამომრჩეველთა ერთიანი სია, ამომრჩეველთა სპეციალური სია, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია;    
	გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენები;
	გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენები;
	 ძირითადი და გადასატანი საარჩევნო ყუთები;
	შესადარებლად შენახული საკონტროლო ფურცელი;
	 კალკულატორი. 

საარჩევნო ყუთის გახსნამდე ჩასატარებელი პროცედურები

მთვლელები თანამიმდევრულად ითვლიან კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობას 
(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3):

	 ამომრჩეველთა ერთიანი სიის მიხედვით; 
	 ამომრჩეველთა სპეციალური სიის მიხედვით; 
	გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის მიხედვით. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს შედეგები დაუყოვნებლივ შეაქვს კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო 
ოქმებში და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში. 
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საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს ჩამოაჭრის კუთხეს; გამოუყენებელ 
და გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს ცალ-ცალკე პაკეტებად კრავს (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.4). 

ამომრჩეველთა სიების, გაფუჭებული და გამოუყენებელი საარჩევნო ბიულეტენების დალუქვა

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 67.3; 67.4−51)

კომისიის მდივანი ცალ-ცალკე ლუქავს: 
	 ამომრჩეველთა ერთიან სიას;
	 ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას;
	გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიას. 

მთვლელები ცალ-ცალკე ლუქავენ:   
	გამოუყენებელ საარჩევნო ბიულეტენებს; 
	გაფუჭებულ საარჩევნო ბიულეტენებს.

მთვლელები თითოეულ პაკეტზე უთითებენ საარჩევნო უბნის დასახელებას და ნომერს, საარჩევნო 
დოკუმენტაციის სახეს. პაკეტს ხელს აწერენ მთვლელები და კომისიის თავმჯდომარე. 

აღნიშნული პროცედურების დასრულებისთანავე საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი აღრიცხავს იმ 
შემთხვევების რაოდენობას, რომლებიც ეხება ამომრჩევლის სახისა და წარდგენილ დოკუმენტში/დოკუმენტებში/
ამომრჩეველთა სიაში არსებული ფოტოსურათების ერთმანეთთან შეუსაბამობას, აგრეთვე კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 
წიგნისთვის დართული დოკუმენტების რაოდენობას (მონაცემები შეაქვს ჩანაწერთა წიგნში). 

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი აღნიშნულ დოკუმენტებს ლუქავს; დალუქულ პაკეტზე უთითებს საარჩევნო 
უბნის დასახელებას, ნომერს, დოკუმენტების სახეს და აწერს ხელს.
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გადასატანი საარჩევნო ყუთის გახსნა

(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 ყუთის ლუქის მთლიანობას. 

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 გადასატან საარჩევნო ყუთში არსებულ სპეციალურ კონვერტებს ათავსებენ მაგიდაზე, რის შემდეგაც:

	 ამოწმებენ გადასატან საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის არსებობას; 
	 გადასატან საარჩევნო ყუთში არსებულ საკონტროლო ფურცელს უდარებენ კომისიაში 

შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს;
	თუ დარღვევა არ გამოვლინდა, კომისიის თავმჯდომარე  მიუთითებს მთვლელებს, 

დრო ებით დააბრუნონ სპეციალური კონვერტები გადასატან საარჩევნო ყუთში. 

ყურადღება!

თუ გადასატან საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცელი არ აღმოჩნდა, ან საკონ ტროლო ფურცლებს შორის განსხვავება 
გამოვლინდა, ყველა სპეციალური კონვერტი და საარჩევნო ბიულეტენი შეიკვრება პაკეტად და დაეწერება „ბათილია“. 
დოკუმენტაცია საარჩევნო უბანში კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცედურების დასრულების შემდეგ გადაეცემა 
საოლქო საარჩევნო კომისიას.
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ძირითადი საარჩევნო ყუთის გახსნა

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 68.1,2,5)

კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრებისა და კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირთა 
თანდასწრებით ამოწმებს საარჩევნო ყუთის ლუქის მთლიანობას. 

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:
	 ძირითად საარჩევნო ყუთში არსებულ სპეციალურ კონვერტებს და საარჩევნო ბიულე ტენებს ათავსებენ მაგიდაზე;
	 ამოწმებენ ძირითად საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის არსებობას და მას უდარებენ კომისიაში 

შედარების მიზნით შენახულ საკონტროლო ფურცელს.

ყურადღება!

თუ საკონტროლო ფურცლებს შორის განსხვავება გამოვლინდა ან ძირითად საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცელი არ 
აღმოჩნდა, ყველა სპეციალური კონვერტი და საარჩევნო ბიულეტენი შეიფუთება და დაილუქება, შედგება სათანადო ოქმი 
და დაუყოვნებლივ გადაეცემა საოლქო საარჩევნო კომისიას.

 

ხმის დათვლის პროცედურა:
მთვლელები იკავებენ ადგილს მაგიდის ერთ მხარეს. მათ გვერდით დგება დამკვირვებელთაგან გამოვლენილი 
ორი მეთვალყურე და წილისყრით გამოვლენილი საარჩევნო სუბიექტების ორი წარმომადგენელი.
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საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხება

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 69)
პირველი მთვლელი: 
	 სპეციალური კონვერტიდან იღებს საარჩევნო ბიულეტენებს; 
	 ამოწმებს საარჩევნო ბიულეტენების ნამდვილობას;
	 აცხადებს, ვისთვისაა მიცემული ხმა; 
	 ერთი სახის საარჩევნო ბიულეტენს გადასცემს მეორე მთვლელს, მეორე სახისას – მესამე მთვლელს და მესამე 

სახისას − მეოთხე მთვლელს;
	 სპეციალურ კონვერტს დებს ცალკე.
მთვლელები ცალ-ცალკე აწყობენ:
	თითოეული საარჩევნო სუბიექტისათვის მიცემულ ხმებს; 
	ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენებს;  
	 საეჭვოდ მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენებს. 

დადგენილი ნიმუშის საარჩევნო ბიულეტენი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევა ბათილად, თუ: 
	 სპეციალური კონვერტი არ არის დადგენილი ნიმუშის;
	 სპეციალურ კონვერტში აღმოჩნდა ერთზე მეტი ერთი სახეობის საარჩევნო ბიულეტენი; 
	 საარჩევნო ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში აღმოჩნდა სპეცია ლური კონვერტის გარეშე; 
	 საარჩევნო ბიულეტენი დამოწმებული არ არის ამომრჩე ველ თა რეგისტრატორის ხელმოწერითა და 

რეგისტრატორის ბეჭდით; 
	შეუძლებელია იმის დადგენა, რომელ საარჩევნო სუბიექტს მისცა ხმა ამომრჩეველმა; 
	 საარჩევნო ბიულეტენი განკუთვნილი იყო სხვა საარჩევნო უბნისთვის (ასეთი ბიულეტენები ცალკე პაკეტად 

იკვრება, მათი რაოდენობა არ მიეთითება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში/ოქმებში და აღინიშნება 
მხოლოდ კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში). 
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საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების დასრულების შემდეგ კომისია განიხილავს 
და კენჭისყრით წყვეტს საეჭვოდ მიჩნეული  საარჩევნო ბიულეტენების ნამდვილობის 
საკითხს. 

ნამდვილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენს კომისიის თავმჯდო მარე დებს ნამდვილი 
ბიულეტენების დასტაში (საარჩევნო სუბიექ ტისათვის მიცემული ხმის მიხედვით), 
ხოლო ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენს − ბათილად მიჩნეული საარჩევნო 
ბიულეტენების დასტაში.

საარჩევნო ბიულეტენების დათვლა

საარჩევნო ბიულეტენების დახარისხების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს 
მიუთითებს, დაითვალონ: 
	ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენები;  
	თითოეული საარჩევნო სუბიექტისათვის მიცემული ხმები. 

ყურადღება!

საარჩევნო სუბიექტისთვის კუთვნილი ყოველი 10 საარჩევნო ბიუ ლეტენი იკვრება ლითონის შემკერით და ყოველ შეკვრას, 
როგორც სრულს, ისე არასრულს, ეწერება შეკრული საარჩევნო ბიუ ლეტენების რაოდენობა. ეს შეკვრები, თავის მხრივ, 
იკვრება დასტად.

 
კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას. 
კომისიის მდივანი კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად, მონაცემების სისწორის გადამოწმების მიზნით ამოწმებს:

საარჩევნო სუბიექტების 
მიერ მიღებული ხმების 

რაოდენობას

ბათილი საარჩევნო 
ბიულეტენების რაოდენობა

ამომრჩეველთა 
ხელმოწერების 
რაოდენობის
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თუ საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობათა ჯამი 
მეტია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, კომისიის თავმჯდომარე მთვლელებს მიუთითებს, ხელახლა 
გადაითვალონ მონაცემები, რის შემდეგაც შედეგები კომისიის მდივანს შეაქვს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა 
წიგნში და კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმში/ოქმებში. 

საარჩევნო ბიულეტენების დალუქვა

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 69.6,9)

საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის შემდეგ კომისიის თავმჯდო მარე მთვლელებს 
მიუთითებს, ცალ-ცალკე  პაკეტებად დალუქონ:
	ბათილი ბიულეტენები (მათ ეწერება „ბათილია“);
	 საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარჩევნო ბიულეტენების  დასტა.

ყურადღება!

საარჩევნო სუბიექტის კუთვნილი საარჩევნო ბიულეტენების დასტაზე უნდა მიეთითოს საარჩევნო უბნის დასახელება 
და ნომერი, საარჩევნო სუბიექტის მონაცემები (დასახელება, სახელი და გვარი) და მის მიერ მიღებული ხმების 
რაოდენობა, აგრეთვე ამ დასტაში ჩადებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა.

 

თითოეულ პაკეტზე მთვლელები მიუთითებენ ოლქისა და უბნის ნომრებს, საარჩევნო ბიულეტენების სახეობასა 
და რაოდენობას. პაკეტს დალუქვის ზოლზე ხელს აწერენ მთვლელები და კო მისიის თავმჯდო მარე.

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შედგენა

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 71)

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი საარჩევნო ბიულეტენების დალუქვის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ავსებს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს. 
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კომისიის ყველა წევრი ვალდებულია ხელი მოაწეროს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს. თუ კომისიის 
წევრი არ ეთანხმება კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში შეტანილ მონაცემებს, მას უფლება აქვს, ოქმებს 
წერილობით დაურთოს განსხვავებული აზრი, მაგრამ ვალდებულია ოქმებს მოაწეროს ხელი. კენჭისყრის შედეგების 
შემაჯამებელი ოქმები მოწმდება საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალური ბეჭდით.

აკრძალულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში შეტანილი მონაცემების გადასწორება. შეცდომის 
გამოსასწორებლად კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში შესაბამისი მონაცემის გასწვრივ კეთდება ჩანაწერი 
„შესწორებულია“ და დგება შესწორების ოქმი. 

ყურადღება!

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისას დგება 3 შემაჯამებელი ოქმი, მათ შორის: 
	საკრებულოს პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნებისთვის;
	საკრებულოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნებისთვის; 
	თვითმმართველი თემის გამგებლის არჩევნებისთვის, ხოლო თვითმმართველ ქალაქში − მერის არჩევნებისთვის.

 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების საჯაროობა

(საარჩევნო კოდექსი - მუხლი.8)

კომისია ვალდებულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ასლები გამოაკრას 
საჯარო გაცნობისათვის. 
კომისია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ასლებს, კომისიის წევრთა თან დართული 
განსხვავებული აზრებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მოთხოვნის შემთხვევაში დაუყოვ-
ნებლივ გადასცემს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირს. 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ასლები უნდა დამოწმდეს კომისიის სპეციალური ბეჭდით, 
კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის მდივნის ხელმოწერებით. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების 
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ასლების მიღებას მიმღები პირი კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში ხელმოწერით ადასტურებს.

კომისია ვალდებულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები, შესწორების ოქმსა და 
რეგისტრატორების წერილობით ახსნა-განმარტებებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემ თხვე-
ვაში) დაუყოვნებლივ გადაუგზავნოს ცესკოს.

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

ყველა პროცედურის დასრულების შემდეგ იხურება კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალი და ჩანაწერთა წიგნი, მას 
ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის მდივანი და იგი მოწმდება კომისიის სპეციალური ბეჭდით. 

კომისია ლუქავს:
	 კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნს, სარეგისტრაციო ჟურნალს და  განცხადებებს/საჩივრებს; 
	 საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალურ ბეჭედს (კომისიის სპეციალური ბეჭდის დალუქულ პაკეტს ხელს აწერს 

კომისიის ყველა წევრი). 

ყურადღება!
კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები არ ილუქება.

კომისიის უფლებამოსილი პირები საოლქო საარჩევნო კომისიას გადასცემენ საარჩევნო 
ინვენტარს და საარჩევნო დოკუმენტაციის ყუთს/ ტომარას, რომელშიც მოთავსებულია 
დალუქული საარჩევნო დოკუმენტაცია. ამასთან დაკავშირებით დგება მიღება-ჩაბარების 
აქტი. მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერენ საარჩევნო დოკუმენ ტაციის გამცემი და მიმღები 
პირები, რის შემდეგაც თითოეულს გადაეცემა აქტის თითო ეგზემპლარი. 
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თავი IV. კენჭისყრის დღის განცხადებების/საჩივრების რეგისტრაცია

საუბნო და ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიებში პარტიის/საარჩევნო ბლოკის/ ამომრჩეველთა საინიციატივო 
ჯგუფის წარმომადგენელს, დამკვირვებელს უფლება აქვს:
	 განცხადება/საჩივარი გადასცეს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, კომისიის 

თავმჯდომარის მოადგილეს ან კომისიის მდივანს.
	 კენჭისყრის დღეს (15 ივნისი) საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებული პრეტენზიები, 

საჩივრები და შენიშვნები შეიტანოს კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში (მე-10 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 (საარჩევნო კოდექსი - მუხლი 62.10). 

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

 
კომისიის მდივანი განცხადებას/საჩივარს რეგისტრაციაში გაატარებს სარეგისტრაციო ჟურნალის შემოსული 
დოკუმენტაციის ნაწილში და განმცხადებელს/მომჩივანს გადასცემს ცნობას, რომელშიც აღინიშნება გან ცხა-
დების/საჩივრის მიღების თარიღი, დრო და სარეგისტრაციო ნომერი. ცნობას კომისიის მდივანი ხელმოწერით 
ადასტურებს.

საჩივრების რეგისტრაციის პროცესზე დაკვირვების მიზნით წილისყრით გამოვლენილი საარჩევნო სუბიექტების 
წარმომადგენლების მიერ დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში საჩივრის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილებას იღებს კომისია.
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კენჭისყრის დღის განცხადებებზე/საჩივრებზე ხარვეზის დადგენის წესი

საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი, კომისიის თავმჯდომარე ან კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გან-
ცხა დების/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 მიეთითება ის მონაცემები, რომელთა 
გამოც მას დაუდგინდა ხარვეზი). 
კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში აკეთებს ჩანაწერს „ხარვეზი“. ჩანაწერის გასწვრივ ხელს აწერენ 
განცხადების/საჩივრის წარმდგენი და კომისიის მდივანი.

ყურადღება!

ხარვეზის შევსების ვადა დგინდება საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნისა და განცხადება/საჩივრის წარმდგენის 
შეთანხმების საფუძველზე. ხარვეზის შევ სების ვადის თაობაზე მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ვადას ერთ-
პიროვ ნულად ადგენს საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი.

 

ხარვეზის შევსების შემთხვევაში კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში წერს „შევსებულია“ და უთითებს 
ხარვეზის შევსების ზუსტ დროსა და თარიღს. ჩანაწერის გასწვრივ ხელს აწერენ განცხადების/საჩივრის წარმდგენი 
და კომისიის მდივანი.
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ყურადღება!

დადგენილ ვადაში ხარვეზის შეუვსებლობის შემთხვევაში განცხადება/საჩივარი არ განიხილება, რის თაობაზედაც საუბნო 
საარჩევნო კომისია გამოსცემს განკარგულებას (განკარგულების სათაურში უნდა მიეთითოს განცხადების/საჩივრის 
განუხილველად დატოვების კონკრეტული მიზეზი).

 

თავი II. კენჭისყრის დღის განცხადებებზე/საჩივრებზე რეაგირება

კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია განცხადებაზე/საჩივარზე, რომელიც ეხება კენჭისყრის დღის 7 საათიდან 
ყუთის გახსნამდე  ჩატარებული პროცედურების დარღვევას, დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება 
და აღმოფხვრას არსებული დარღვევა.

დარღვევის აღმოფხვრის შემთხვევაში კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში კეთდება ჩანაწერი „დარღვევა 
აღმოფხვრილია“ და მიეთითება ზუსტი დრო. 

განცხადებას/საჩივარს, რომელიც ეხება ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების 
დარღვევას, საუბნო საარჩევნო კომისია არ განიხილავს და გადასცემს საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის 
დღიდან 2 კალენდარული დღის განმავლობაში.  

წარდგენილი განცხადება/საჩივარი არ განიხილება და საუბნო საარჩევნო კომისია 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 საარჩევნო კომისიას გადაეცა კანონით მოთხოვნილი ვადების დარღვევით;
	დადგენილ ვადაში არ შეივსო წარდგენილი განცხადების/საჩივრის ხარვეზი.

განკარგულების სათაურში უნდა მიეთითოს განცხადების/საჩივრის განუხილველად დატოვების კონკრეტული 
მიზეზი.
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დანართი №1

ფოტოვიდეოგადაღება საარჩევნო უბანზე 

(მომზადებულია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 24 სექტემბრის №42/2012 
დადგენილების მიხედვით)

კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნის გახსნიდან (დილის 7 საათი) საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ კენჭისყრის 
შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პერიოდის ჩათვლითI

კენჭისყრის ფარულობის უზრუნველყოფის მიზნით დაუშვებელია:

	 კენჭისყრის კაბინის ფოტოვიდეოგადაღება, რათა არ გამჟღავნდეს ამომრჩევლის 
არჩევანი; 

	 ამომრჩეველთა სიების საარჩევნო კომისიისათვის განკუთვნილი (სამაგიდო) ვერსიის 
და სხვა ისეთი ინფორმაციისა თუ მასალის გადაღება, რომელიც საქართველოს 
საარჩევნო კანონმდებლობით არ განეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას. 

კენჭისყრის პროცესის ხელშეუშლელად მიმდინარეობის უზრუნველყოფის მიზნით:

	 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებთან ინტერვიუს ჩაწერა დასაშვებია მხოლოდ კენჭისყრის 
შენობის გარეთ;

	 საარჩევნო კომისიის წევრებმა ინტერვიუ უნდა მისცენ კენჭისყრის პროცესში მათ მიერ საკუთარი 
მოვალეობების შესრულების შეფერხების გარეშე.

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლება აქვთ:

	 ამომრჩეველს − ხმის მიცემისათვის საჭირო დროის განმავლობაში;
	 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს და ზემდგომი საარჩევნო კომისიის წევრებს/წარმომადგენლებს;
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	 საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს (ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის არაუმეტეს 1 
წარმომადგენელს);

	 მედიის აკრედიტებულ წარმომადგენლებს (ერთი და იმავე პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა 
საშუალების არაუმეტეს 3 წარმომადგენელს);

	რეგისტრირებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებს (ერთი და იმავე 
ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის არაუმეტეს 1 დამკვირვებელს);

	რეგისტრირებული საერთაშორისო ორგანიზაციის დამკვირვებლებს (ერთი და იმავე საერთაშორისო 
ორგანიზაციის არაუმეტეს 2 დამკვირვებელს) (მათ შესაძლოა ახლდეთ თარჯიმანი).

კენჭისყრის დღეს დილის 7 საათიდან საარჩევნო უბანზე პირველი ამომრჩევლის მოსვლამდე და საარჩევნო უბანზე 
ბოლო ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის შემდგომი პერიოდიდან კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების 
შედგენის პერიოდის ჩათვლით

II

საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით:

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ აწარმოონ ფოტოვიდეოგადაღება საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ სპეციალურად გამოყოფილი ადგილიდან, გადაღების სუბიექტიდან/
ობიექტიდან არანაკლებ 3 მეტრის დაშორებით, საიდანაც ჩანს საარჩევნო პროცესი.

თუ კენჭისყრის შენობა არ იძლევა 3-მეტრიანი დისტანციის დაცვის საშუალებას, გადასაღებ ადგილს 
განსაზღვრავს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.

კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბანზე პირველი ამომრჩევლის მოსვლიდან ბოლო ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის 
პერიოდშიIII

!
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საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით:

	 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ დაუბრკოლებლად გადაიღონ 
საარჩევნო უბნებში კენჭისყრის პროცესი იმ პერიოდში, როდესაც მაღალი საზოგადოებრივი 
ინტერესის მქონე ამომრჩევლები (პოლიტიკური თანამდებობის პირები, საარჩევნო სუბიექტებისა და 
პოლიტიკური გაერთიანებების ხელმძღვანელები, რელიგიური ლიდერები) აძლევენ ხმას, რის შემდეგაც 
ფოტოვიდეოგადამღები აპარატები გატანილი უნდა იქნეს კენჭისყრის შენობიდან. 

	 ერთსა და იმავე პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებას უფლება აქვს, საარჩევნო უბანზე 
კენჭისყრის პროცესის განმავლობაში ერთხელ, არაუმეტეს 10 წუთისა ფოტოვიდეოგადაღება აწარმოოს 
ნებისმიერი ადგილიდან, კენჭისყრის ფარულობის უზრუნველყოფით.

	 კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებს (მათ შორის, მედიის წარმომადგენლებს, რომლებსაც 
სურთ ფოტოვიდეოგადაღება აწარმოონ 10 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში) შეუძლიათ კენჭისყრის დღეს 
მთელი დღის განმავლობაში აწარმოონ ფოტოვიდეოგადაღება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 
მიერ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე განთავსებული სტაციონარული ფოტოვიდეოგადამღები აპარატის 
მეშვეობით. ამ ადგილიდან უნდა ჩანდეს საარჩევნო ყუთი.

ფოტოვიდეოგადაღების წარმოების წესების დარღვევის შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისია ხმათა 
უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამისი პირის კენჭისყრის შენობიდან გაძევების შესახებ.

დარღვევებზე 
რეაგირება
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შენიშვნებისთვის
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შენიშვნებისთვის



39

შენიშვნებისთვის
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შენიშვნებისთვის


