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✓	 დაეხმარეთ,	მაგრამ	არასდროს	გამოხატოთ	სინანული;
✓	 მიმართეთ	პირდაპირ	ამომრჩეველს	და	არა	მის	თანმხლებ	პირს;
✓	 მზად	იყავით	ხმის	მიცემის	პროცედურის	დაწვრილებით	ასახსნელად;
✓	 ხმის	მიცემის	პროცესში	ამომრჩევლის	დამოუკიდებლობის	პრინციპის	უზრუნველყოფის	

მიზნით,	საკუთარი	ინიციატივით,	ნუ	განსაზღვრავთ	ამომრჩევლისთვის	დახმარების	
აღმოჩენის	აუცილებლობას	და	იმოქმედეთ	ამომრჩევლის	თხოვნის	შესაბამისად;

✓	 არაფერი	მიუთითოთ	საარჩევნო	ბიულეტენზე,	იმ	შემთხვევაშიც,	თუ	ამომრჩეველი	
არჩევანის	მითითებაში	დახმარებას	გთხოვთ;

✓	 აუცილებლად	ჰკითხეთ,	ვისი	დახმარება	ურჩევნია	ამომრჩეველს;	
✓	 გახსოვდეთ,	რომ	მხარდაჭერის	მიმღებ	პირს	(ფსიქიკური,	გონებრივი/ინტელექტუალური	

შეზღუდვის	მქონე	პირი)	კენჭისყრაში	მონაწილეობის	მიღება	შეუძლია	დამოუკიდებლად	
ან	სხვისი	დახმარებით;

✓	 თუ	ამომრჩეველს	არ	შეუძლია	საარჩევნო	ბიულეტენის	დამოუკიდებლად	შევსება,	მას	
უფლება	აქვს	კენჭისყრის	კაბინაში	დასახმარებლად	მიიწვიოს	ნებისმიერი	პირი	გარდა:

•	 საარჩევნო	კომისიის	წევრისა;
•	 კანდიდატისა;
•	 საარჩევნო	სუბიექტის	წარმომადგენლისა;
•	 დამკვირვებლისა;
•	 პრესისა	და	მასობრივი	ინფორმაციის	სხვა	საშუალებების	წარმომადგენლისა.
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✓	 თუ	უსინათლო	ამომრჩეველი	საარჩევნო	უბანში	გადაადგილებისას	დახმარებას	
საჭიროებს,	დაუდექით	გვერდით	და	გაუწოდეთ	ხელი,	ისე	რომ	ოდნავ	შეეხოთ	მის	მაჯას;

✓	 ისაუბრეთ	მკაფიოდ	და	ნელა;
✓	 ამომრჩეველთა	რეგისტრატორმა	უსინათლო	ამომრჩეველს	საარჩევნო	ბიულეტენები	უნდა	

გადასცეს	სპეციალურ	ჩარჩოში	ჩადებულ	მდგომარეობაში	(ფორმაში	არსებული	ყოველი	
წრიული	ჭრილი	უნდა	ემთხვეოდეს	ბიულეტენში	არსებული	საარჩევნო	სუბიექტების	რიგით	
ნომრებს);

✓	 უსინათლო	ამომრჩევლის	ინფორმირების	მიზნით,	საარჩევნო	ბიულეტენში	არსებული	
საარჩევნო	სუბიექტების	რიგითობის	შესახებ	ინფორმაციის	მიწოდება	შეუძლია	მხოლოდ	
სხვა	ამომრჩეველს;

✓	 თუ	ამომრჩეველი	მცირემხედველია	შესთავაზეთ	გამადიდებელი	ლინზა.

gasaTvaliswinebeli rCevebi



ამომრჩეველი, რომელიც ზედა კიდურების არქონის გამო 
ვერ ახერხებს ხმის მიცემის პროცედურების დამოუკიდებლად 
შესრულებას, კენჭისყრაში მონაწილეობს შემდეგი პროცედურების 
გათვალისწინებით:

✓	 არ	გადის	მარკირების	შემოწმებისა	და	მარკირების	პროცედურას;
✓	 მასზე	საარჩევნო	ბიულეტენის	(ბიულეტენების)	გაცემისას,	

ამომრჩეველთა	რეგისტრატორი	ამომრჩეველთა	ერთიანი	
სიის	გრაფაში	„ამომრჩევლის	ხელმოწერა“	აკეთებს	ჩანაწერს	
„ფიზიკური	მდგომარეობა“	და	აღნიშნულს	ადასტურებს	პირადი	
ხელმოწერით;

✓	 აღნიშნული	ამომრჩევლის	ნაცვლად,	მისი	თანდასწრებით,	
საარჩევნო	ბიულეტენს	(ბიულეტენებს)	სპეციალურ	კონვერტში	
ათავსებს	და	შემდეგ	საარჩევნო	ყუთში	აგდებს	მის	მიერ	არჩეული	
პირი,	გარდა	იმ	პირებისა	რომლებსაც	საარჩევნო	კოდექსით	
კენჭისყრის	კაბინაში	ეკრძალებათ	ამომრჩევლის	დახმარება.

ამომრჩეველთან, რომელიც ეტლით მოსარგებლეა, 
გაითვალისწინეთ შემდეგი:

✓	 ნუ	დაეყრდნობით	ამომრჩევლის	ეტლს;
✓	 თუ	ეტლში	მჯდომ	ამომრჩეველთან	საუბარი	ერთ	წუთზე	მეტხანს	

გასტანს,	დაბრძანდით	მის	წინ	და	ესაუბრეთ	პირისპირ;
✓	 გაათავისუფლეთ	საარჩევნო	კაბინამდე	მისასვლელი	გზა.

ყრუ და სმენადაქვეითებულ ამომრჩეველთან 
გასათვალისწინებელი რჩევები:

✓	 თუ	ამომრჩეველი	მიგითითებთ,	რომ	მას	არ	ესმის	ან	არ	შეუძლია	
საუბარი,	ეკონტაქტეთ	წერილობითი	ფორმით;

✓	 უყურეთ	ამომრჩეველს	პირდაპირ,	მაშინაც	კი	როცა	მას	ჟესტური	
ენის	თარჯიმანი	ახლავს	თან;

✓	 თუ	საარჩევნო	უბანზე	მოსულ	ამომრჩეველს	საუბარი	არ	შეუძლია	
(ყრუ	ან/და	სმენადაქვეითებული)	და	არ	იცის	კენჭისყრის	
პროცედურა,	აჩვენეთ	ხმის	მიცემის	პროცედურების	ამსახველი	
პოსტერი.
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მხარდაჭერის მიმღებ პირებთან გასათვალისწინებელი რჩევები

✓	 თუ	საარჩევნო	უბანზე	მოსული	ამომრჩეველი	არის	მხარდაჭერის	მიმღები	პირი,	
საუბარი	არ	შეუძლია	და	არ	იცის	კენჭისყრის	პროცედურა,	აჩვენეთ	ხმის	მიცემის	
პროცედურების	ამსახველი	პოსტერი;

✓	 მხარდამჭერებმა,	მხარდაჭერის	მიმღებ	პირებს	უნდა	გააცნონ	მათი	საარჩევნო	
უფლებები;

✓	 მხარდამჭერს	ეკრძალება	მხარდაჭერის	მიმღების	ნების	გამოხატვაზე	რაიმე	
სახით	ზეგავლენა.

mxardaWeris mimRebi pirebi

ვინ არის მხარდაჭერის მიმღები პირი საარჩევნო კოდექსის მიზნებისთვის? 

✓ მხარდაჭერის	მიმღები	არის	ქმედუნარიანი	ფსიქოსოციალური	საჭიროების	მქონე	
პირი	–	შემდგომ	მხარდაჭერის	მიმღები,	ანუ	18	წლის	ასაკს	მიღწეული	პირი,	
რომელსაც	აქვს	მყარი	ფსიქიკური,	გონებრივი/ინტელექტუალური	დარღვევები,	
რომელთა	სხვადასხვა	დაბრკოლებასთან	ურთიერთქმედებამ	შესაძლოა	ხელი	
შეუშალოს	საზოგადოებრივ	ცხოვრებაში	მის	სრულ	და	ეფექტიან	მონაწილეობას	
სხვებთან	თანაბარ	პირობებში,	ამასთანავე,	აღნიშნული	დაბრკოლებები	სათანადო	
რჩევისა	და	დახმარების	გარეშე	მნიშვნელოვნად	ართულებს	პირის	მიერ	საკუთარი	
ნების	თავისუფლად	გამოხატვას	და	ინფორმირებული	და	გააზრებული	არჩევანის	
გაკეთებას	სასამართლოს	მიერ	განსაზღვრულ	სფეროში.	(საქართველოს	
სამოქალაქო	კოდექსი	მუხლი	12);

✓ საზოგადოებაში	ინტეგრირებისა	და	დამოუკიდებელი	ცხოვრების	მხარდაჭერის	
მიზნით,	აუცილებლობის	შემთხვევაში,	ფსიქოსოციალური	საჭიროების	მქონე	
პირებს	ენიშნებათ	მხარდამჭერი.	მხარდამჭერი	ინიშნება	მხოლოდ	სასამართლოს	
მიერ	ზუსტად	განსაზღვრულ	სფეროებში.	ყველა	დანარჩენ	სფეროში	კი	პირი	
დამოუკიდებლად	იღებს	გადაწყვეტილებებს	და	სრულად	ახორციელებს	
კონსტიტუციურ	უფლებებს.

ეტლით	მოსარგებლე



ფიზიკური შეზღუდვის მქონე 
ამომრჩევლებისთვის ‒	თუ	საარჩევნო	უბანი	
განთავსებულია	პირველ	სართულზე	და	შენობაში	
შესასვლელი	ადაპტირებულია	(შენობას	
გააჩნია	მარტივი	ადაპტაცია	ან	პანდუსი1),	მაშინ	
საარჩევნო	უბანზე	განთავსებული	უნდა	იყოს	
ფიზიკური	შეზღუდვის	მქონე	ამომრჩევლებისთვის	
სპეციალური	ხმის	მიცემის	კაბინა.

gTxovT, gaiTvaliswinoT!

სპეციალური ხმის მიცემის სპეციალური კაბინა

1	 „მარტივი ადაპტაცია“	‒	გულისხმობს	იმ	უბნების	შესახებ	ინფორმაციას,	სადაც	უბანი	მარტივად	
შეღწევადია,	უბანს	არ	გააჩნია	საფეხურები	(ანუ	არის	ნულოვანი	დონე).

 
 „პანდუსი“	‒	გულისხმობს	იმ	უბნების	შესახებ	ინფორმაციას,	სადაც	უბანს	გააჩნია	პანდუსი	
	 (ხის,	ბეტონის,	სპეციალური	მეტალის	კონსტრუქციის).

უსინათლო ამომრჩევლებისთვის	‒	ყველა	
საარჩევნო	უბანზე	განთავსებული	უნდა	იყოს	
ბიულეტენის	შესავსები	ჩარჩო/ფორმა.

ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმა



გამადიდებელი ლინზა

კენჭისყრის კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ აიღეთ სპეციალური კონვერტი და 
დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენები მოათავსეთ მასში

სპეციალური კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში

კენჭისყრის კაბინაში შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი ერთი საარჩევნო სუბიექტის 
რიგითი ნომერი

თუ დამოუკიდებლად არ შეგიძლიათ შეავსოთ საარჩევნო ბიულეტენი, უფლება გაქვთ, 
კენჭისყრის კაბინაში დასახმარებლად მოიწვიოთ ნებისმიერი პირი, გარდა  
საარჩევნო კომისიის წევრისა, კანდიდატისა, საარჩევნო სუბიექტის 
წარმომადგენლისა, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალების 
წარმომადგენლისა და დამკვირვებლისა

ამომრჩეველთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ გააკეთეთ ხელმოწერა

მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული საარჩევნო 
ბიულეტენები

მარკირების შემოწმების პროცედურის გავლის შემდეგ მიდით სარეგისტრაციო 
მაგიდასთან და რეგისტრატორს წარუდგინეთ პირადობის მოწმობა ან საქართველოს 
მოქალაქის პასპორტი (იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე 
დევნილის მოწმობა

გაიკეთეთ მარკირება

კენჭისყრის შენობაში შესვლისას ნაკადის მომწესრიგებელ კომისიის წევრს 
წარუდგინეთ პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი 
(იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა) და 
გაიარეთ მასთან მარკირების შემოწმების პროცედურა

საქართველოს პარლამენტის 
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები

ამომრჩეველთა საყურადღებოდ!
კენჭისყრა იმართება 08.00 საათიდან 20.00 საათამდე

თუ აღმოჩნდა, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება

მარკირებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება

თუ გაგიფუჭდათ საარჩევნო ბიულეტენი, მიმართეთ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს,
გადაეცით გაფუჭებული და მოითხოვეთ ახალი საარჩევნო ბიულეტენი

კენჭისყრაში მონაწილეობის შემდეგ, გთხოვთ, დატოვოთ საარჩევნო უბანი

ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრი - 2510051

ყრუ, სმენადაქვეითებული და 
ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე 
ამომრჩევლებისთვის	‒	ყველა	საარჩევნო	
უბანზე,	თვალსაჩინო	ადგილას,	გამოკრული	
უნდა	იყოს	ხმის	მიცემის	ამსახველი	პოსტერი.

ხმის მიცემის ამსახველი პოსტერი

მცირემხედველი ამომრჩევლებისთვის	‒	
საარჩევნო	უბანზე	განთავსებული	უნდა	იყოს	
2	ცალი	გამადიდებელი	ლინზა.




