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2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნები 

საბოლოო ანგარიში 

შესავალი  

2014 წლის 15 ივნისს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ ჩაატარა საქართველოს 

არჩევნების ისტორიაში ყველაზე კომპლექსური და საორგანიზაციო თვალსაზრისით ყველაზე 

რთული, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების არჩევნები. თვითმმართველობის არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ 

პირდაპირი წესით აირჩია 12 თვითმმართველი ქალაქის მერი, 59 გამგებელი და 2083 

საკრებულოს წევრი.  

2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს აკვირდებოდა საარჩევნო სუბიექტების 45300 

წარმომადგენელი, 16000-ზე მეტი ადგილობრივი და 560 საერთაშორისო დამკვირვებელი. 

საარჩევნო პროცესი გააშუქა 1500-ზე მეტმა მედის წარმომადგენელმა. 

თვითმმართველობის არჩევნების პირველ ტურში მონაწილეობა მიიღო 1,485,372-მა 

ამომრჩეველმა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 43,31%-ია. რაც შეეხება არჩევნების 

მეორე ტურს, მასში მონაწილეობა მიიღო 617,451 ამომრჩეველმა, რაც მეორე ტურის 

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 36%-ია. აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის 15 ივნისის 

არჩევნებზე პირველად მოხდა ამომრჩევლის აქტივობის დათვლა სქესის მიხედვით. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების ორივე ტურისთვის დათვალა და გამოაქვეყნა 

არჩევნებზე მისული ამომრჩევლების გენდერული სტატისტიკა. 15 ივნისის 

თვითმმართველობის არჩევნებზე მოსული ამომრჩეველის   50,2%  იყო ქალი. სულ არჩევნების 

პირველ ტურში ხმა მისცა 745,614-მა ქალმა ამომრჩეველმა. ხოლო არჩევნების მეორე ტურში 

საარჩევნო უბნებზე მისული ამომრჩევლების 53.91%  იყო ქალი. სულ მეორე ტურში ხმა მისცა 

332,865-მა ქალმა ამომრჩეველმა.  

2014 წლის 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნები საერთაშორისო და ადგილობრივი 

სადამკვირვებლო მისიების მიერ დადებითად შეფასდა.  არჩევნებს სხვა საერთაშორისო 

სადამკვირვებლო მისიებთან ერთად აკვირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების, 

ჰოლანდიის და გაერთიანებული სამეფოს საელჩოების ერთობლივი სადამკვირვებლო მისია. 

მათი შეფასებით 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნები ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ, თვითმმართველობების გაძლიერებისკენ გადადგმულ 

ისტორიულ ნაბიჯად შეფასდა. ხოლო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ, საელჩოებმა 

მადლობა გადაუხადეს საარჩევნო ადმინისტრაციას წარმატებით ჩატარებული 

არჩევნებისთვის: „ჩვენ ვულოცავთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მათ პროფესიონალიზმს, 

რაც აისახა მიმდინარე არჩევნების წარმატებით ადმინისტრირებისას“.1 

                                                                 

1 STATEMENT: Joint Statement of the Embassies of the United States, United Kingdom, and the Netherlands on Georgia’s Local Elections, June 16, 

2014, Official website of the Embassy of the United States to Georgia http://georgia.usembassy.gov/news-events/emb_news2014t/16062014js.html  

http://georgia.usembassy.gov/news-events/emb_news2014t/16062014js.html
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ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით: „მიუხედავად გარკვეული დარღვევებისა, 

კენჭისყრის პროცესი [15 ივნისის არჩევნები] ძირითადად მიმდინარეობდა მშვიდ ვითარებაში. 

ამომრჩეველს ჰქონდა ნების თავისუფალი გამოვლენის შესაძლებლობა... მნიშვნელოვან 

დარღვევებს მასშტაბური ხასიათი არ ჰქონია“ 2 . რაც შეეეხება არჩევნების მეორე ტურს, 

„სამართლიანი არჩევნებისა“ და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 13 ივლისის 

განცხადებაში ორგანიზაციებმა არჩევნების მეორე ტური შეაფასეს როგორც ქვეყნის 

დემოკრატიული განვითარების გზაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი: „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იყო ქართული 

არჩევნების ისტორიაში. მეორე ტურის ჩატარების საჭიროებამ დაადასტურა, რომ 

საქართველოში კონკურენტული საარჩევნო გარემო ვითარდება, რა დროსაც არც ერთ პარტიას, 

მათ შორის მმართველ ძალას, გარანტირებული არა აქვს არჩევნებში გამარჯვება პირველივე 

ტურში. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულით ქვეყანაში არჩევნების ჩატარების უფრო დემოკრატიული 

სტანდარტი შეიქმნა“3.  

საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მიერ 2014 წლის 

აგვისტოში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მონაცემებით ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია მოხვდა იმ ინსტიტუციების სამეულში, რომელსაც საქართველოს 

მოსახლეობა ყველაზე მეტად ენდობა4.   

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო ანგარიშს და 

მოიცავს პერიოდს 14 აპრილიდან 22 ივლისამდე.  

I. წინასაარჩევნო პერიოდი 

I.I. საარჩევნო პროცესის ორგანიზება  

საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია 

არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარმოდგენილ იქნა  34 

პოლიტიკური გაერთიანების  და 1 საარჩევნო ბლოკის განცხადება. მათ შორის  16 საარჩევნო 

სუბიექტის (15 პოლიტიკური პარტია და 1 ბლოკი), რომლებიც მონაწილეობდნენ 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებში, ხოლო 19 -პოლიტიკური გაერთიანების, რომლებთაც  საარჩევნო 

რეგისტრაციის მიზნით გადაეცათ მხარდამჭეთა ბლანკის ნიმუშები. 

არჩევნებისთვის საარჩევნო სუბიექტად სულ რეგისტრირებულ იქნა 1 საარჩევნო ბლოკი და 26 

პოლიტიკური გაერთიანება, რომელთაგან 6 სუბიექტი გაერთიანდა 3 ბლოკად. სრული სია 

საარჩევნო სუბიექტების, და ასევე იმ სუბიექტების, რომლებსაც უარი ეთქვათ ან გაუუქმდათ 

რეგისტრაცია შეგიძლია იხილოთ დანართში (1) საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის 

საკრებულოს არჩევნებისათვის პარტიული სიები და საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა 

                                                                 

2 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კენჭისრის დღის შეფასება, 16 ივნისი, 2014, ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციის ოფიციალური ვებგვერდი http://gyla.ge/geo/news?info=2181 

3 არჩევნების დღის შედეგები, 13 ივლისი 2014, ISFED-ის ოფიციალური ვებგვერდი http://www.isfed.ge/main/750/geo/ 

4 საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, 2014 წლის აგვისტო, 

https://www.ndi.org/georgia-polls  

https://www.ndi.org/georgia-polls
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სააღრიცხვო ბარათები წარმოადგინა 19-მა საარჩევნო სუბიექტმა, რომელთა შემოწმების 

შედეგად მომზადდა 17 წერილობითი შეტყობინება  არსებული ხარვეზის თაობაზე. თბილისის 

საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების სრული სია იხილეთ დანართში (2) 

თბილისის მერის არჩევნებისათვის კანდიდატების წარდგენის მიზნით განცხადება 

წარმოადგინა 14 საარჩევნო სუბიექტმა. დოკუმენტაციის შემოწმების შედეგად მომზადდა 14 

დასკვნის პროექტი და შესაბამისი რაოდენობის დასკვნა მერობის კანდიდატების 

რეგისტრაციის თაობაზე. 2014 წლის 15 ივნისის ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილე 

კანდიდატების სრული სია იხილეთ დანართში (2).  

არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების  წარმომადგენლების რაოდენობამ შეადგინა: 

ცესკოში- 34 წარმომადგენელი, საოლქო საარჩევნო კომისიებში - 1354  წარმომადგენელი. 

სრული სია საარჩევნო სუბიექტების მიერ დანიშნული წარმომადგენლების შესახებ იხილეთ 

დანართში(2).   

საარჩევნო მოხელის სერტიფიცირება 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-17 მუხლის მე-3 

პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, ცესკოს საარჩევნო სისტემების განვითარების, 

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრმა (სწავლების ცენტრი) განახორციელა საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდის ორგანიზება. 

სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო საგამოცდო ტესტების 

მომზადება, რომელიც ცესკოს სხდომაზე დამტკიცების შემდეგ, თანდართული პასუხებით, 

წინასწარი საჯარო გაცნობისთვის გამოქვეყნდა ცესკოსა და სწავლების ცენტრის ვებ-

გვერდებზე. 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 9 მარტის N13 დადგენილებით 

დამტკიცებული  „საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების შესახებ“ 

დებულების თანახმად, გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდა 

ონლაინ რეჟიმში, სწავლების ცენტრის ვებ-გვერდზე და გამოცდა ჩატარდა ელექტრონული 

ტესტირების მეთოდით. 

გამოცდის ხანგრძლივობა შეადგენდა 1 საათს. თითოეული გამოსაცდელისათვის საგამოცდო 

საგამოცდო ტესტი მოიცადა:  

 საქართველოს კონსტიტუციიდან - 6 კითხვას; 

 საქართველოს ორგანული კანონიდან ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” -  17 კითხვას; 

 ზოგადი უნარებიდან (მათემატიკური ნაწილი) - 5 კითხვას; 

 ზოგადი უნარებიდან (ვერბალური ნაწილი) - 2 კითხვას.  

დადებითი შეფასების მისაღებად გამოსაცდელმა უნდა დააგროვოს 24 ქულა. გამოსაცდელებს, 

რომლებმაც დააგროვეს გამსვლელი ქულა ადგილზე გადაეცათ სერტიფიკატები. 

გამოცდის შედეგებთან დაკავშირებით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 

საჩივრით მიმართა სამმა მონაწილემ.  ცესკომ განიხილა აღნიშნული საჩივრები და შესაბამისი 

საფუძვლების არარსებობის გამო არ დააკმაყოფილა. 

სასერტიფიკაციო გამოცდის მიმდინარეობაზე დაკვირვების მიზნით დარეგისტრირდა ერთი 

არასამთავრობო ორგანიზაცია: ”საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი”. 
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I.II. არჩევნების სამართლებრივი  უზრუნველყოფა  

საანგარიშო პერიოდში ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტი რეგულარულად უწევდა 

იურიდიულ კონსულტაციას ცესკოს აპარატისა და სწავლების ცენტრის თანამშრომლებს, 

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს, ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებლებს და 

საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს. ასევე, კონსულტაცია და სამართლებრივი 

დახმარება  გაეწიათ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს განცხადება/საჩივრებთან და 

სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით. 

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტი აქტიურად იყო ჩართული 

საქართველოს პარლამენტის საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის 

საქმიანობაში. ცესკოს სახელით მომზადებულ იქნა საარჩევნო კანონმდებლობაში 

განსახორციელებელი ცვლილებების პროექტი, რომელთა დიდი ნაწილი გაზიარებულ იქნა 

პარლამენტის მიერ და შემდგომ ცვლილებებისა და დამატებების სახით ასახულ იქნა 

საარჩევნო კოდექსში.  

ცესკოს იურიდიულმა დეპარტამენტმა საანგარიშო პერიოდში მოამზადა ცესკოს არაერთი  

დადგენილება და განკარგულება. ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ მომზადებული 

სამართლებრივი დოკუმენტების სრული ჩამონათვალი იხილეთ დანართში (3). 

I.III. არჩევნების ფინანსური ორგანიზება  

ცესკოს დაგეგმვისა და სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტმა 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება წლის დასაწყისიდან დაიწყო. მომზადდა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ხარჯთაღრიცხვა (დანართი 4), რომლის 

საფუძველზეც ცესკოს 2014 წლის 5 თებერვლის №1/2014 დადგენილებით დამტკიცდა  

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი 

თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესი (დანართი 4). 

სახელმწიფო შესყიდვები 

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ფოტოსურათის კომპონენტის დამატებამ გამოიწვია ახალი 

მრავალფუნქციური საბეჭდი მოწყობილობის შეძენის აუცილებლობა ამომრჩეველთა ერთიანი 

სიების ბეჭდვის უზრუნველყოფისთვის, რომელიც შეძენილ იქნა ტენდერის გზით 

ღირებულებით 742 800 ლარი.  

არჩევნების ორგანიზებისთვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების შესაძენად გაფორმდა 277 

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. აქედან, 174 ხელშეკრულება გაფორმდა 

საარჩევნო კოდექსის 52-ე მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, 66 ხელშეკრულება 

გამარტივებული შესყიდვის სხვა საშუალებით და შედგა 37 გამარტივებული ელექტრონული 

ტენდერი. 

გაფორმებული ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ  შეადგინა 4 272 416 ლარი 

(დანართი 5). 

საოლქო საარჩევნო კომისიების დაფინანსება 

მომზადდა საოლქო საარჩევნო კომისიების ხარჯთაღრიცხვები, რომლის საფუძველზეც, 

ცესკოს 2014 წლის 16 აპრილის №20/2014 დადგენილებით, განისაზღვრა 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მორიგი არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების 
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მიერ არჩევნებისთვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი. 

აღნიშნული დადგენილებით საოლქო საარჩევნო კომისიებს გამოეყოთ თანხები არჩევნების 

ორგანიზებასთან დაკავშირებული შემდეგი ხარჯების დასაფინანსებლად: საარჩევნო ოლქისა 

და საარჩევნო უბნებისთვის საჭირო საკანცელარიო საქონლის, კავშირგაბმულობის, საარჩევნო 

ინვენტარის, ტრანსპორტირების, საწვავის, დამხმარე პერსონალისა და სტაჟიორების შრომის 

ანაზღაურების, საუბნო კომისიის ფართის დაქირავების ხარჯები. 

ზემოაღნიშნული ხარჯების დასაფინანსებლად 73 საოლქო საარჩევნო კომისიას  გადაერიცხათ 

2 357 123 ლარი.  

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შრომის ანაზღაურება 

ცესკოს 2014 წლის 22 აპრილის №69/2014 განკარგულებით განისაზღვრა საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრებისა და ხელმძღვანელი პირების ხელფასები. 3637 (3617 ძირითადი და 20 

გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი) საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისა და 

ხელმძღვანელი პირების შრომის ანაზღაურების დასაფინანსებლად მიიმართა 12 110 898 ლარი.  

პოლიტიკური პარტიების სატელევიზიო რეკლამის ხარჯების დაფინანსება 

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, 

”მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე 

მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად, სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯების 

დასაფარად პოლიტიკური პარტიებისთვის განსაზღვრული იყო 1 200 000 ლარი, კერძოდ: 

საარჩევნო ბლოკი ”ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”- 600 000 ლარი; 

საარჩევნო ბლოკი ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”- 600 000 ლარი. 

ზემოაღნიშნული პარტიებისთვის, მათი მოთხოვნის შესაბამისად, სატელევიზიო   რეკლამის 

განსათავსებლად გადარიცხულ იქნა სულ  1 197 481 ლარი, მათ შორის: საარჩევნო ბლოკი 

”ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”– 597 481.70 ლარი; საარჩევნო 

ბლოკი”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” - 599 999. 58 ლარი. 

საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა დაფინანსება 

საქართველოს ორგანული კანონის ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 43-ე მუხლის 

საფუძველზე, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” კანონითა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ხარჯთაღრიცხვის შესახებ ცესკოს 2014 წლის 

5 თებერვლის №1/2014 დადგენილების საფუძველზე საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე 

საარჩევნო სუბიექტის  წარმომადგენლების დასაფინანსებლად გამოიყო 5 473 300 ლარი    

(დანართი 4).  

პოლიტიკური გაერთიანებებიდან შემოსული წერილების საფუძველზე მომზადდა ცესკოს 

თავმჯდომარის 2014 წლის 10 ივნისის №01-39 ბრძანება კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის 

წარმომადგენლის დაფინანსების შესახებ. სულ დაფინანსდა რვა პოლიტიკური გაერთიანება 

(იხილეთ დანართი 4). 
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I.IV. ტრენინგები და სახელმძღვანელო მასალები 

საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერთა კორპუსის მომზადება (TOT) 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების მომზადების მიზნით, საარჩევნო 

ადმინისტრაციის ტრენერთა შესარჩევი კონკურსის ფარგლებში, საკონკურსო კომისიის 

გადაწყვეტილებით შეირჩა 114 ტრენერი და მოხდა ტრენერთა სარეზერვო კორპუსის 

ფორმირება. ამასთან, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან (IFES) პარტნიორობით 

შეირჩა 13 რეგიონული ტრენერი. 

რეგიონულმა ტრენერებმა და ტრენერებმა გაიარეს საარჩევნო კანონმდებლობასა და ტრენერის 

უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებული ინტენსიური 12 დღიანი სასწავლო კურსი. მისი ჩატარება 

უზრუნველყო  სწავლების ცენტრმა, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური 

მხარდაჭერით.  

ტრენინგი საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებისთვის  

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგები განხორციელდა 2014 წლის 7-14 მაისს. 

ტრენინგები ჩაატარეს სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებულმა რეგიონულმა ტრენერებმა.  

სწავლების კურსი მოიცავდა საარჩევნო კანონმდებლობის სიახლეების მიმოხილვას, საოლქო 

საარჩევნო კომისიის კომპეტენციაში შემავალი საკითხების განხილვას, საოლქო საარჩევნო 

კომისიის საქმიანობის გაცნობას კენჭისყრის დღემდე პერიოდში, კენჭისყრის დღეს და 

კენჭისყრის დღის შემდგომ პერიოდში. 

სასწავლო მოდულები:  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველი სხდომა და პირველი სხდომის ინსტრუქცია 

 საოლქო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა წინასაარჩევნო პერიოდში 

 საარჩევნო პროცესში მონაწილე პირთა რეგისტრაცია   

 კენჭისყრის   შედეგების შეჯამება 

 განცხადება/საჩივრების შეტანისა და განხილვის წესი 

ტრენინგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისათვის 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეგიდით, სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო 

სასწავლო პროგრამის მომზადება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის.  

ტრენინგის I ეტაპზე (14-16 მაისი) რეგიონული ტრენერების მიერ მომზადებულმა საოლქო 

საარჩევნო კომისიების წევრებმა საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებს ჩაუტარეს 

ინსტრუქტაჟი საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების არჩევის წესთან 

დაკავშირებით და გადასცეს სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებული სასწავლო ხასიათის 

ინსტრუქციები. 

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგების შემდგომი ეტაპების ჩატარება 

უზრუნველყო სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებულმა 114-მა ტრენერმა. 

ტრენინგის II ეტაპი (20-30 მაისი) დაეთმო საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული 

შემადგენლობის (13 წევრი) სწავლებას, განხილულ იქნა შემდეგი ძირითადი სასწავლო 

მოდულები: 
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 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში 

(ამომრჩეველთა ერთიანი სია, სპეციალური სია და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის 

ფორმირების წესი) 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღეს (საარჩევნო უბნის გახსნა და 

კენჭისყრამდე ჩასატარებელი პროცედურები, კენჭისყრის პროცესი, საარჩევნო უბნის 

დახურვა, კენჭისყრის შედეგების შეჯამება) 

 კენჭისყრის დღის განცხადებები/საჩივრები  

სწავლების მეთოდი მოიცავდა ელექტრონულ (მათ შორის, კენჭისყრის დღის პროცედურების 

ამსახველი სასწავლო ფილმის ჩვენება) და პრაქტიკულ სწავლებებს - წილისყრით ფუნქციების 

განაწილება, რეგისტრატორის ფუნქციების შესრულება და მარკირების შემოწმების 

პროცედურა (როლური თამაში).  

III ეტაპი (1-7 ივნისი) დაეთმო საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების 

თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივნის სწავლებას. განხილულ იქნა შემდეგი ძირითადი 

სასწავლო მოდულები: 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების უფლებამოსილებები (მათ შორის, 

საარჩევნო დოკუმენტაციასთან მუშაობა, შემაჯამებელი ოქმის შედგენის წესი); 

 კენჭიყრის დღის განხცადებები/საჩივრები. 

სწავლების მეთოდი: პრაქტიკული სწავლება (პრაქტიკული სავარჯიშოები, ტესტები, 

სიტუაციური კაზუსები). 

IV ეტაპი (2-13 ივნისი) დაეთმო კენჭისყრის დღის ეპიზოდურ ინსცენირებას. სწავლების 

ცენტრის ტრენერებმა და საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებმა, საარჩევნო უბნების 

განთავსების ადგილებზე, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებს ჩაუტარეს ინსტრუქტაჟი, 

რომლის შემდეგ კომისიის წევრებმა პრაქტიკულად განახორციელეს კენჭისყრის დღის 

ინსცენირება. ინსცენირება მოიცავდა დილის 07:00 საათიდან - 08:00 საათამდე ჩასატარებელ 

პროცედურებს და კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის პრაქტიკულ 

სავარჯიშოს. 

დამატებითი ტრენინგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შეცვლილი წევრებისათვის (5 - 8 
ივნისი) 

საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა გამოწვევის 

ვადების გათვალისწინებით, სწავლების ცენტრმა საოლქო საარჩევნო კომისიებთან 

კოორდინაციით დაგეგმა და განახორციელა დამატებითი ტრენინგები საუბნო საარჩევნო 

კომისიების შეცვლილი (ახალი) წევრებისთვის და ასევე, იმ წევრებისთვის, რომლებიც ვერ 

დაესწრნენ გრაფიკით გათვალისწინებულ ტრენინგებს.  

განხილულ იქნა შემდეგი ძირითადი სასწავლო მოდულები: 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღეს  

 კენჭისყრის დღის განცხადებები/საჩივრები  

ტრენინგი გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის (10-

13 ივნისი) დაეთმო კომისიის სრული შემადგენლობის (13 წევრი) სწავლებას, განხილულ იქნა 

შემდეგი ძირითადი სასწავლო მოდულები: 
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 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში (სპეციალური 

სია და გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირების წესი); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღეს (საარჩევნო უბნის გახსნა და 

კენჭისყრამდე ჩასატარებელი პროცედურები, კენჭისყრის პროცესი, საარჩევნო უბნის 

დახურვა და ძირითადი საარჩევნო უბნისათვის საარჩევნო დოკუმენტაციის გადაცემის 

წესი); 

 კენჭისყრის დღის განცხადებები/საჩივრები  

სწავლების მეთოდები მოიცავდა ელექტრონულ და პრაქტიკულ (კენჭისყრის დღის 

ეპიზოდური ინსცენირება)სწავლებებს.  

თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების მეორე ტურისთვის ხელახლა 
დაკომპლექტებული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგები (9-10 ივლისი) 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების მეორე ტურისთვის, 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეგიდით, სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო 

დამატებითი ტრენინგების ჩატარება იმ საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის, რომლებსაც 2014 

წლის 15 ივნისის არჩევნების შემდეგ ზემდეგომი საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით 

შეუწყდათ უფლებამოსილება და არჩევნების მეორე ტურისთვის განხორციელდა მათი 

ხელახალი დაკომპლექტება. 

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგები განახორციელა სწავლების ცენტრის 

თანამშრომლებმა და სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებულმა 9 ტრენერმა. 

ტრენინგის თემატიკა მოიცავდა საუბნო საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილებებს კენჭისყრის 

დღეს, და სხვა მნიშვნელოვან თემებს. პრაქტიკული სწავლების ფორმატში ჩატარდა 

კენჭისყრის დღის ეპიზოდური ინსცენირება (დილის 07:00 საათიდან - 08:00 საათამდე 

ჩასატარებელი პროცედურები). ტრენინგები ჩატარდა ხუთი საარჩევნო ოლქის (№7 

ჩუღურეთი, №10 გლდანი,№32 გორი, №61 ლანჩხუთი, №79 ბათუმი) 54 საარჩევნო უბანზე. 

ტრენინგი ცესკოს „კონტაქტ-ცენტრის“ ოპერატორებისთვის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2014 წლის არჩევნებისთვის სწავლების 

ცენტრმა უზრუნველყო ცესკოში მოქმედი „კონტაქტ-ცენტრის“ თანამშრომლებისთვის 

სპეციალური სასწავლო კურსის ჩატარება. 

ტრენინგი განხორციელდა ორ ეტაპად: 

I ეტაპი ჩატარდა 2014 წლის 3-4 აპრილს, რომლის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ: 

 საარჩევნო ადმინისტრაციის სტატუსსა და სისტემას; 

 საარჩევნო კოდექსის სიახლეებს; თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების 

რეგულირებას (პარტიების/საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაცია; საინიციატივო ჯგუფების 

რეგისტრაციის წესი; პარტიული სიების წარდგენა; საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 

წარდგენა; მერობის/გამგებლობის კანდიდატების წარდგენა); 

 არჩევნებში ჩართული მხარეებსა და მათ უფლებრივ მდგომარეობას (საარჩევნო 

სუბიექტის წარმომადგენელი; დამკვირვებელი ორგანიზაციები და დამკვირვებლები; 

მედია; ამომრჩეველი და ამომრჩეველთა სიები); საარჩევნო დავებსა და მოსარჩელეთა წრეს. 

II ეტაპი ჩატარდა 2014 წლის 10 ივნისს, რომლის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ: 
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 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობას კენჭისყრის დღემდე პერიოდში 

(ამომრჩეველთა სიები, კენჭისყრის შენობის მოწყობა); 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობას კენჭისყრის დღეს; 

 კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შეჯამებას საარჩევნო უბანში. 

ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა იურისტებისთვის 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და სწავლების ცენტრმა, გაეროს განვითარების პროგრამის 

(UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით, განახორციელა სპეციალური სასწავლო კურსი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა იურისტებისთვის. სულ ტრენინგებში 

მონაწილეობა მიიღო 120-მა იურისტმა. ტრენინგის თემები მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის 

ხელშეწყობა; 

 საარჩევნო კომისიებისთვის არჩევნებისთვის საჭირო შენობა - ნაგებობების გადაცემის 

წესი; 

 ჩართულობა და შეზღუდვები წინასაარჩევნო აგიტაციასა და კამპანიაში; 

 ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვა; 

 საბიუჯეტო თანხების გამოყენების აკრძალვა; 

 თანამდებობრივი ან სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენების აკრძალვა; 

 პასუხისმგებლობის ზომები საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისთვის; 

 საკანონმდებლო სიახლეები 

ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებული დამხმარე 

სახელმძღვანელოები. 

ტრენინგი პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლებისთვის 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეგიდით სწავლების ცენტრმა ტრენინგი ჩაატარა მედია 

საშუალებების, მათ შორის, რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის.  

პროექტი განხორციელდა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან (IFES), 

საქართველოს  რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან და რეგიონული მედიის 

ასოციაციასთან  თანამშრომლობით. ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო სულ 97-მა მონაწილემ.  

ტრენინგის ფარგლებში ბეჭდური, ელექტრონული და სამაუწყებლო მედიის 

წარმომადგენლები გაეცნენ მედიის როლს საარჩევნო პროცესებში, კენჭისყრის დღის 

პროცედურებს, საარჩევნო პროცესის საინფორმაციო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს, მათ შორის, ფოტოვიდეოგადაღების რეგულაციებს და მედიის უფლებრივ 

მდგომარეობას. 

ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებული დამხმარე 

სახელმძღვანელოები. 

ტრენინგები ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების დამკვირვებლებისთვის 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო სასწავლო 

პროგრამის განხორციელება  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2014 წლის 

არჩევნებისთვის ცესკოში დამკვირვებელი ორგანიზაციის სტატუსით რეგისტრირებული 
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არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და ბოლო არჩევნების მონაცემების 

გათვალისწინებით, საარჩევნო პროცესებში დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილე 

ორგანიზაციებისთვის. 

ტრენინგი ჩაუტარდა 65 დამკვირვებელს, რომლებიც წარმოდგენილი იყვნენ 26 ადგილობრივი 

დამკვირვებელი ორგანიზაციიდან.  

სასწავლო მოდულები: 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ზოგადი მიმოხილვა; 

 დამკვირვებლის როლი საარჩევნო პროცესში; 

 დამკვირვებლის უფლებრივი მდგომარეობა; 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღეს; 

 საკანონმდებლო სიახლეები; 

 საარჩევნო დავები;       

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენების აკრძალვა. 

ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სწავლების ცენტრისა და ცესკოს იურიდიული 

დეპარტამენტის  მიერ მომზადებული დამხმარე სახელმძღვანელოები. 

ტრენინგები საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებისთვის 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და სწავლების ცენტრმა განახორციელა სპეციალური 

სასწავლო კურსი საარჩევნო სუბიექტების (პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო 

ბლოკების) წარმომადგენლებისთვის. სულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო 21-მა 

წარმომადგენელმა.  

სასწავლო მოდულები: 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ზოგადი მიმოხილვა; 

 საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის როლი და უფლებრივი მდგომარეობა 

საარჩევნო პროცესში; 

 კენჭისყრის დღის პროცედურები; 

 საკანონმდებლო სიახლეები; 

 საარჩევნო დავები;       

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენების აკრძალვა. 

ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სწავლების ცენტრისა და ცესკოს იურიდიული 

დეპარტამენტის მიერ მომზადებული დამხმარე სახელმძღვანელოები. 
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ტრენინგი ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
არჩევნებში ჩართულობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის 

ცესკოს ეგიდით სწავლების ცენტრმა განახორციელა ტრენინგი ეთნიკური უმცირესობებისა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა არჩევნებში ჩართულობის საკითხებზე 

მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, მათ შორის, სახალხო დამცველის 

ოფისის, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს, ასოციაცია 

”ანიკას’’, საქართველოს ყრუთა კავშირის, ”ჯანმრთელი სამყაროსა“ და „სამოქალაქო 

საზოგადოების და დემოკრატიის განვითრების ცენტრის“ წარმომადგენლებისთვის.  სულ 

ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 15-მა ადამიანმა.  

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებს მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების ჩართულობის უზრუნველყოფის საკითხებთან 

დაკავშირებით. მონაწილეები გაეცნენ საარჩევნო კანონმდებლობის სიახლეებს, კენჭისყრის 

დღის პროცედურები პრაქტიკული სწავლების თვალსაზრისით მათთვის ნაჩვენები იყო 

სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებული სასწავლო ფილმი ”კენჭისყრის დღის 

პროცედურები”. 

ტრენინგები სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლებისთვის 

ცესკოს სწავლების ცენტრმა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს სასწავლო ცენტრმა განახორციელა სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების 

სისტემის თანამშრომლებისთვის. სულ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 36-მა მონაწილემ. 

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:  

 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში საარჩევნო პროცესების 

ორგანიზება; 

 სააგიტაციო მასალების განთავსებისა და ხმის მიცემის უფლების მქონე პატიმრების 

ინფორმირების წესი; 

 პატიმრების მიერ ხმის მიცემის პროცედურები. 

ხმის მიცემის უფლების მქონე პატიმრების ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით, 

მომზადდა შესაბამისი საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტები, რომლებიც გადაეცათ 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ადმინისტრაციებს მათი გავრცელების 

უზრუნველსაყოფად. 

ტრენინგი ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის 

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის თანამშრომლებს კვალიფიკაციის 

ამაღლების მიზნით, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით 

ჩაუტარდათ ერთკვირიანი ტრენინგი აპრილის თვეში. სწავლების თემა იყო ადგილობრივ და 

საერთაშორისო მედიასთან ეფექტური ურთიერთობების მექანიზმები და ასევე საინფორმაციო 

მასალების მომზადება ჟურნალისტებისთვის.  

საარჩევნო მასალები 

საანგარიშო პერიოდში ცესკოს იურიდიულმა დეპარტამენტმა მოამზადა შემდეგი 

სახელმძღვანელოები, რომელთა ელექტრონული ვერსიები განთავსდა ცესკოს ოფიციალურ 

ვებ-გვერდზე: 
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 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენების შესახებ; 

 საარჩევნო დავების სახელმძღვანელო ინსტრუქცია (საუბნო, საოლქო და ცენტრალურ 

საარჩევნო კომისიებში განცხადება/საჩივრის შეტანისა და განხილვის პროცედურების 

შესახებ); 

 დამხმარე სახელმძღვანელო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 

იურისტებისათვის; 

 ერთგვაროვანი პრაქტიკის დოკუმენტი ,,საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი 

პირების/წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებისას საოლქო 

საარჩევნო კომისიებში ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების პროცედურებისა და 

სახდელის შეფარდების შესახებ”;  

 საარჩევნო კოდექსის სიახლეების მიმოხილვა, ძველი და ახალი ნორმების შედარებითი 

დოკუმენტი; 

ცესკოს სასწავლო ცენტრის მიერ მომზადებული საარჩევნო მასალების და 

სახელმძღვანელოების სრული ჩამონათვალი იხილეთ დანართში (3) 

I.V.მიზნობრივი გრანტები არასამთავრობო  ორგანიზაციებისთვის  

2014 წლის თებერვლის საგრანტო კონკურსი 

,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 301 

მუხლის საფუძველზე, სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო საგრანტო კონკურსის ჩატარება.  

2014 წლის 28 თებერვალს საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა ხუთ მიმართულებაზე:  

პირველი მიმართულება -  ამომრჩეველთა ინფორმირება 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის. აღნიშნული მოიცავდა შემდეგ 

საკონკურსო თემატიკებს: 

ამომრჩეველთა ინფორმირებულობისა და არჩევნებში მათი ჩართულობის ზრდა 

მიზანი - 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის 

საზოგადოებაში საარჩევნო ცნობიერების ამაღლების, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

ზრდისა და არჩევნებში ამომრჩევლის როლის გააქტიურების ხელშეწყობის მიზნით, 

სხვადასხვა ფორმატის საინფორმაციო/სასწავლო ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება. 

რეგიონული მედია  -  ამომრჩევლის კვალიფიციური ინფორმაციის წყარო 

მიზანი - მედია საშუალებების როლის გააქტიურება მათ მიერ ამომრჩევლებისთვის 

ხარისხიანი, პროფესიული და დამოუკიდებელი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად, რაც ითვალისწინებდა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების არჩევნებისთვის მედიაპროდუქტის შექმნას და უზრუნველყოფდა ელექტორატის 

ინფორმირებულობას არჩევნებისა და ამ პროცესში თითოეული მოქალაქის როლის 

მნიშვნელობაზე. 

დეტალური ინფორმაცია დაფინანსებული ორგანიზაციების შესახებ იხილეთ დანართში (6).  



15 

 

მეორე მიმართულება - გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესში 2014 

წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის. აღნიშნული 

მოიცავდა შემდეგ საკონკურსო თემატიკებს: 

ქალთა მონაწილეობის წახალისება საარჩევნო პროცესებში 

მიზანი - 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში ქალთა 

ჩართულობის ზრდის წახალისება. სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების, 

საინფორმაციო კამპანიების, გადაცემების ან სხვა ღონისძიებების განხორციელების გზით 

ქალთა პოლიტიკური, სამოქალაქო უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა და საარჩევნო 

პროცესებში მათი ჩართულობის, მოტივაციის ზრდა.  

არჩევნებში ჩართულ მხარეთა კომუნიკაცია გენდერის საკითხების ჭრილში 

მიზანი - საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეების ინფორმირებულობა 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის გენდერული 

თანასწორობის პოლიტიკის აქტუალობისა და მისი განხორციელების ხელშეწყობის 

საკითხებზე; მხარეთა შორის კომუნიკაციის განვითარებისა  და მათი ჩართულობის 

უზრუნველყოფა ისეთი საკითხების განხილვის პროცესში, რომელიც უკავშირდება ქალთა და 

მამაკაცთა უფლებებისა და შესაძლებლობების თანაბარ, ეფექტიან განხორციელებას საარჩევნო 

პროცესში, ქალთა მონაწილეობის ზრდის წახალისებას პოლიტიკურ ცხოვრებაში (როგორც 

ამომრჩევლის, ისე კანდიდატის რანგში), მათ შორის, პოლიტიკური პარტიების მოტივირებას 

ქალების მონაწილეობის გაძლიერების თვალსაზრისით. 

დეტალური ინფორმაცია დაფინანსებული ორგანიზაციების შესახებ იხილეთ დანართში (6).  

მესამე მიმართულება -  ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ასპექტების შესწავლა და 

საჭიროებების განსაზღვრა. აღნიშნული მოიცავდა შემდეგ საკონკურსო თემატიკებს: 

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესში 

მიზანი - ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის კუთხით საარჩევნო 

გარემოს სიტუაციური შესწავლა და ანალიზი შემდეგ ძირითად ასპექტებზე ორიენტირებით: 

საარჩევნო პროცესებში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის დინამიკა; საარჩევნო 

პროცესებში მათი აქტიური ჩართულობის ხელისშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება 

(მათ შორის, ენობრივი, ტრადიციულ/რელიგიური ან სხვა ბარიერები); ეთნიკურ 

უმცირესობათა ჯგუფის საარჩევნო კულტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

განხორციელებული საგანმანათლებლო ან სხვა ფორმატის ღონისძიებების ეფექტიანობა; 

აღნიშნული მიმართულებით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული 

აქტივობების შეფასება; პროცესის გაუმჯობესების მიზნით სამომავლო ინიციატივების 

უზრუნველსაყოფად შესაბამისი საჭიროებების გამოვლენა, იდენტიფიცირება და სხვა.   

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლების ინტეგრაციის ხელშეწყობა საარჩევნო     

პროცესში 

მიზანი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში 

ჩართულობის კუთხით საარჩევნო გარემოს სიტუაციური შესწავლა და ანალიზი შემდეგ 

ძირითად ასპექტებზე ორიენტირებით: საარჩევნო პროცესებში შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლების მონაწილეობის დინამიკა; საარჩევნო პროცესებში 

მათი აქტიური ჩართულობის ხელისშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება; არჩევნებთან 
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დაკავშირებით მათი ინფორმირებულობისა და საარჩევნო პროცესში მათი სრულფასოვანი 

მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად განხორციელებული საგანმანათლებლო ან სხვა 

ფორმატის ღონისძიებების ეფექტიანობა; აღნიშნული მიმართულებით საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული აქტივობების შეფასება; პროცესის გაუმჯობესების 

მიზნით სამომავლო ინიციატივების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი საჭიროებების 

გამოვლენა, იდენტიფიცირება და სხვა.   

დეტალური ინფორმაცია დაფინანსებული ორგანიზაციების შესახებ იხილეთ დანართში (6). 

მეოთხე მიმართულება  - არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგიონული ქსელისა და 

ადგილობრივი წარმომადგენლობების განვითარების ხელშეწყობა, წინასაარჩევნო და 

არჩევნების შემდგომ პერიოდში, სრული საარჩევნო პროცესის მხარდასაჭერად. აღნიშნული 

მოიცავდა საკონკურსო თემატიკას - არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური 

გაძლიერების ხელშეწყობა საარჩევნო სფეროში სადამკვირვებლო მისიების ეფექტიანად 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად. საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით 

ამ თემატიკაზე წარმოდგენილი პროექტები არ დაფინანსდა. 

მეხუთე მიმართულება - 2010 წლიდან საერთო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური 

პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა (რეგიონულ ჭრილში) 

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის. აღნიშნული 

მოიცავდა საკონკურსო თემატიკას - პოლიტიკური პარტიების რეგიონული განვითარების 

ხელშეწყობა. 

მიზანი - პოლიტიკური პარტიების რეგიონული წარმომადგენლობების განვითარებისა და 

მათი წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებით შესაბამისი 

საგანმანათლებლო ან სხვა ფორმატის საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიებების 

განხორციელება.  

დეტალური ინფორმაცია დაფინანსებული ორგანიზაციების შესახებ იხილეთ დანართში (6). 

2014 წლის აპრილის საგრანტო კონკურსი 

,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 301 

მუხლის საფუძველზე, სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო საგრანტო კონკურსის ჩატარება.  

2014 წლის 25 აპრილს საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა სამ მიმართულებაზე: 

პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა ინფორმირება 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის. აღნიშნული მოიცავდა შემდეგ 

საკონკურსო თემატიკებს: 

ამომრჩეველთა ინფორმირებულობისა და არჩევნებში მათი ჩართულობის ზრდა 

მიზანი - 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის 

საზოგადოებაში საარჩევნო ცნობიერების ამაღლების, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

ზრდისა და არჩევნებში ამომრჩევლის როლის გააქტიურების ხელშეწყობის მიზნით 

სხვადასხვა ფორმატის საინფორმაციო/სასწავლო ხასიათის ღონისძიებების განხორციელება. 

რეგიონული მედია  -  ამომრჩევლის კვალიფიციური ინფორმაციის წყარო 

მიზანი - მედიასაშუალებების როლის გააქტიურება მათ მიერ ამომრჩევლებისთვის 

ხარისხიანი, პროფესიული და დამოუკიდებელი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
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უზრუნველსაყოფად, რაც ითვალისწინებდა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების არჩევნებისთვის მედიაპროდუქტის შექმნას (გადაცემების/სიუჟეტების/სტატი-

ების ციკლი, რუბრიკები და სხვ.) და უზრუნველყოფდა ელექტორატის ინფორმირებულობას 

არჩევნებისა და ამ პროცესში თითოეული მოქალაქის როლის მნიშვნელობაზე. 

დეტალური ინფორმაცია დაფინანსებული ორგანიზაციების და პროექტების შესახებ იხილეთ 

დანართში (6).  

მეორე მიმართულება - გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესში 2014 

წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის. აღნიშნული 

მოიცავდა შემდეგ საკონკურსო თემატიკებს: 

ქალთა მონაწილეობის წახალისება საარჩევნო პროცესებში 

მიზანი - 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში ქალთა 

ჩართულობის ზრდის წახალისება. სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების, 

საინფორმაციო კამპანიების, გადაცემების ან სხვა ღონისძიებების განხორციელების გზით 

ქალთა პოლიტიკური, სამოქალაქო უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა და საარჩევნო 

პროცესებში მათი ჩართულობის, მოტივაციის ზრდა.  

არჩევნებში ჩართულ მხარეთა კომუნიკაცია გენდერის საკითხების ჭრილში 

მიზანი - საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეების ინფორმირებულობა 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის გენდერული 

თანასწორობის პოლიტიკის აქტუალობისა და მისი განხორციელების ხელშეწყობის 

საკითხებზე; მხარეთა შორის კომუნიკაციის განვითარებისა  და მათი ჩართულობის 

უზრუნველყოფა ისეთი საკითხების განხილვის პროცესში, რომელიც უკავშირდება ქალთა და 

მამაკაცთა უფლებებისა და შესაძლებლობების თანაბარ, ეფექტიან განხორციელებას საარჩევნო 

პროცესში, ქალთა მონაწილეობის ზრდის წახალისებას პოლიტიკურ ცხოვრებაში (როგორც 

ამომრჩევლის, ისე კანდიდატის რანგში), მათ შორის, პოლიტიკური პარტიების მოტივირებას 

ქალების მონაწილეობის გაძლიერების თვალსაზრისით. დეტალური ინფორმაცია 

დაფინანსებული ორგანიზაციების და პროექტების შესახებ იხილეთ დანართში (6).  

მესამე მიმართულება - 2010 წლიდან საერთო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების 

საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა (რეგიონულ ჭრილში) 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის. აღნიშნული მოიცავდა 

საკონკურსო თემატიკას - პოლიტიკური პარტიების რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა. 

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ თემატიკაზე წარმოდგენილი 

პროექტები არ დაფინანსდა. 

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების შემაჯამებელი პრეზენტაცია 

სწავლების ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო შემაჯამებელი შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც 

22-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ  წარადგინა პრეზენტაცია 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის საგრანტო კონკურსით დაფინანსებული 

პროექტების განხორციელების შედეგებთან დაკავშირებით. გამართული დისკუსიის 

ფორმატში  აქცენტები გაკეთდა საარჩევნო გარემოს განვითარების, ამომრჩეველთა საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლებისა და საარჩევნო პროცესებში ელექტორატის ჩართულობის ზრდის 

ხელშეწყობის მნიშვნელობაზე. 
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I.VI. ამომრჩეველთა ინფორმირება  

საინფორმაციო კამპანია 

ცესკოს ინიციატივით, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან (IFES) 

თანამშრომლობით წელს პირველად შემუშავდა ცესკოს  კომუნიკაციების სტრატეგია, 

აღნიშნული დოკუმენტი IFES-ის ექსპერტმა ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტთან თანამშრომლობით მოამზადა. კომუნიკაციის სტრატეგიამ ხელი შეუწყო 

საარჩევნო ადმინისტრაციის ურთიერთობების გაუმჯობესებას არჩევნებში ჩართულ  

მხარეებთან და კომუნიკაციის ახალი სტრატეგიების დანერგვას. მოწვეულმა ექსპერტმა 

კომუნიკაციის სტრატეგიის წერილობითი დოკუმენტი  ცესკოს წევრებთან და აპარატის 

თანამშრომლებთან ერთად შეიმუშავა. 

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტმა არჩევნებისთვის განსაზღვრა 

კონკრეტული მიმართულებები საინფორმაციო კამპანიის წარმოების, თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების და  მედიასთან ურთიერთობების მიმართულებით. 

დეპარტამენტმა  სხვადასხვა ჩართულ მხარესთან თანამშრომლობით განსაზღვრა 

საინფორმაციო კამპანიის მიზნები და კონცეფცია, რის საფუძველზეც დამზადდა ახალი 

სატელევიზიო, რადიო, ბეჭდვითი, გარე და ინტერნეტ რეკლამები. შეიქმნა სლოგანები - „ჩვენ 

ვითვლით ადამიანების ნებას“, „გამოხატე ნება არჩევნებზე“, „გამოხატე შენი ნება“, რომლებიც 

საარჩევნო კამპანიის ძირითად მიმართულებად იქცა.  

ტელევიზია/რადიო 

დამზადდა 10 სატელევიზიო და რადიო რეკლამა თემებზე: კენჭისყრის დღის პროცედურები, 

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. ასევე დამზადდა სოციალური თემატიკის და 

ამომრჩეველთა მოტივაციის ამაღლების მიზნისთვის შექმნილი რეკლამა. რეკლამები ყველა 

ცენტრალურ და რეგიონულ სატელევიზიო და რადიო ეთერში გადიოდა. 

თითოეული სატელევიზიო რეკლამა მომზადდა სურდო თარგმანის თანხლებით. 

საინფორმაციო რგოლები IFES-ის მხარდაჭერით ითარგმნა ეთნიკური უმცირესობების - 

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე.  

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე ნათარგმნი კლიპები (ასევე სურდო თარგმანის 

თანხლებით) გადიოდა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული 

რეგიონების სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის 6 ტელევიზიაში  (ახალციხე - 

„ტელეკომპანია მე-9 არხი“, ახალქალაქი - ტელეკომპანია „ატვ 12“, ნინოწმინდა - 

ტელეკომპანია „ფარვანა“, ბოლნისი - ტელეკომპანია „ბოლნელი“, რუსთავი - „ქვემო ქართლის 

ტელე-რადიო კომპანია“ - მაუწყებლობს რუსთავში, მარნეულსა და გარდაბანში, მარნეული -  

ტელეკომპანია „მარნეული ტვ“).   

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ასევე ითარგმნა რუსთავის, მარნეულის და ახალციხის 

ადგილობრივი კანდიდატების პოლიტიკური ტელე-დებატები და გადიოდა ქვემო ქართლის 

ტელე-რადიო კომპანიის, „მარნეული TV“-ს  და ახალციხის ტელეკომპანია ,,მეცხრე არხის“ 

ეთერში.  
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ბეჭდური მედია 

საინფორმაციო/საიმიჯო რეკლამა განთავსდა ცენტრალურ გაზეთებში: „ვერსია“, „რეზონანსი“, 

„ახალი თაობა“, „კვირის პალიტრა“ და „პრაიმ ტაიმი“, ასევე 20 რეგიონულ გაზეთში (მათ 

შორის აზერბაიჯანულ გაზეთში „გურჯისტანი“ და სომხურენოვან გაზეთში „ვრასტანი“).  

გარე რეკლამა  

თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში განთავსდა გარე სარეკლამო ბანერები, რაც ასევე 

უწყობდა ხელს ცესკოს ცნობადობის გაზრდას. სარეკლამო/საინფორმაციო ვიდეო რგოლები 

გადიოდა თბილისის მეტრო სადგურებში დამონტაჟებულ ეკრანებზეც.  

ვებ-გვერდი 

თითოეული სიახლე საარჩევნო ადმინისტრაციის აქტივობების შესახებ, რეგულარულად და 

ოპერატიულად თავსდებოდა ცესკოს ვებ-გვერდზე www.cesko.ge (ქართული და 

ინგლისურენოვანი) და ეგზავნებოდა ყველა დაინტერესებულ მხარეს. საანგარიშო პერიოდში 

მომზადდა 4 საინფორმაციო ბიულეტენი და გაეგზავნა ყველა დაინტერესებულ მხარეს. 

ელექტრონული და სოციალური მედია 

იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტრონული და სოციალური მედია დღეს ერთ-ერთი 

წამყვანი საინფორმაციო წყაროა, სარეკლამო ბანერები წინასაარჩევნო პერიოდში განთავსდა 38 

ვებ-გვერდზე.  

საზოგადოების და დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებისთვის დეპარტამენტი ასევე 

აქტიურად იყენებს და ადმინისტრირებას უწევს ცესკოს და კომისიის თავმჯდომარის 

”facebook”-ის ოფიციალურ გვერდებს, სადაც თავსდება ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე და 

კომისიის თავმჯდომარეს პირდაპირი კავშირი აქვს სოც.ქსელების მომხმარებლებთან.   

ტელე-დაიჯესტი 

ვიდეო პორტალზე “myvideo.ge” განთავსდა წინასაარჩევნო ტელე-დაიჯესტი, სადაც ქართულ 

ტელე სივრცეში საარჩევნო თემატიკაზე მომზადებული სიახლეები იყრიდა თავს. საარჩევნო 

თემატიკაზე საინფორმაციო ეთერში  გასული და შემდეგ უკვე დაიჯესტის სახით 

მომზადებული  სიახლეები ითარგმნებოდა რუსულ და ინგლისურ ენებზე. აღნიშნული 

პროექტი როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მომხმარებლების მაქსიმალურად 

ეფექტურად ინფორმირებას  უწყობდა ხელს. სატელევიზიო დაიჯესტი ითარგმნებოდა 

სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე  და გადაიცემოდა საზოგადოებრივი მაუწებლის მეორე 

არხის ეთერში. საანგარიშო პერიოდში ქართულენოვანი დაიჯესტის ნახვის სიხშირემ 

შეადგინა - 35,000, ინგლისურენოვანის - 4800 და რუსულის - 5500.  

ბრენდირებული პროდუქცია 

საანგარიშო პერიოდში დამზადდა სხვადასხვა სახის ბრენდირებული პროდუქცია, მათ შორის: 

ცესკოს წინასაარჩევნო კალენდარი, კალმისტრები, ბლოკნოტები, ჭიქები. საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის დეპარტამენტის ორგანიზებით, ბრენდირებული პროდუქცია, ცესკოს 

იურიდიული დეპარტამენტის და საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და 

სწავლების ცენტრის  მიერ მომზადებული სხვადასხვა სახის სახლემძღვანელოები არჩევნებში 

ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარეს (საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური 

წარმომადგენლობები, პოლიტიკური პარტიები, ადგილობრივი არასამთავრობო და 

http://www.cesko.ge/
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საერთაშორისო ორგანიზაციები, მედია, საარჩევნო სუბიექტები) დაეგზავნა, რაც კიდევ ერთი 

ხელშემწყობი ფაქტორი იყო თანამშრომლობის გაღრმავების, ამომრჩევლთა 

ინფორმირებისთვის და კომუნიკაციის გაუმჯობესებისთვის. 

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრი 

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრი  უზრუნველყოფდა ამომრჩეველთა და დაინტერესებულ პირთა 

ინფორმირებას, საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით.  

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრის ფუნქციონირებისათვის განხორციელდა ინტერნეტ ტელეფონის 

CRM მომსახურების შესყიდვა. აღნიშნული პროგრამა მოიცავდა, როგორც სატელეფონო 

ქსელიდან ასევე, ცესკოს ოფიციალური ვებ-გვერდიდან (www.cesko.ge) ზარის 

განხორციელებას. ამასთანავე, ხმოვანი ავტომატური  საინფორმაციო სამსახურისა და მოკლე 

ტექსტური (SMS) შეტყობინების გაგზავნის მომსახურებას. მოკლე ტექსტური შეტყობინების 

(SMS) გაგზავნა ხდებოდა დაინტერესებულ პირთა, წინასწარი რეგისტრაციის გავლის 

შემთხვევაში. 

ცესკოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.cesko.ge)  განახლდა ,,ონლაინ ჩათი“-ის  

მომსახურების სერვისი, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, როგორც საქართველოდან 

ისე საზღვარგარეთიდან შეეძლო მისთვის სასურველი ინფორმაცია. 

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრისთვის განახლდა საძიებო პროგრამა Searcher-ის ბაზა, რომლის 

საშუალებითაც ოპერატორებს შეეძლოთ საკვანძო სიტყვის აკრეფით სასურველი 

ინფორმაციის სწრაფად მოძიება, რაც ხელს უწყობდა დაინტერესებულ პირთა დროულ 

ინფორმირებას.  

შემუშავდა ცესკოს კონტაქტ-ცენტრის ოპერატორთა სახელმძღვანელო-ინსტრუქცია. 

ინსტრუქციაში დეტალურად იყო გაწერილი მომსახურების სტანდარტები და პროგრამების 

გამოყენება. 

მიმდინარე წლის 10 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით ცესკოს კონტაქტ-ცენტრში 

სტაჟიორთა მიღების მიზნით, გამოცხადდა კონკურსი. სტაჟირების კონკურსის საფუძველზე 4 

თვის ვადით შერჩეულ იქნა 29 სტაჟიორ/ოპერატორი. ასევე, აიყვანეს ჯგუფის 

ხელმძღვანელები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 4 პირი და ეროვნული 

უმცირესობების წარმომადგენელი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი ოპერატორები. 

დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებას საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, 

უზრუნველყოფდა 42 ოპერატორი. 

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრის ოპრატორთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ოპერატორებს 

ჩაუტარდათ  ტრენინგები: საარჩევნო პროცედურების, საარჩევნო დავების, საარჩევნო 

კანონმდებლობის სიახლეების, ეფექტური კომუნიკაციისა და მომსახურების სტანდარტების 

შესახებ. ასევე, ინტერნეტ ტელეფონი CRM-ის, ონლაინ  ჩათში მუშაობის სპეციფიკისა და 

საძიებო სისტემის გამოყენების შესახებ.  

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობამ აპრილის, მაისის, ივნისისა და 

ივლისის თვეში შეადგინა 13 611 ზარი. (2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო 

არჩევნებისთვის ცესკოს კონტაქტ-ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობამ შეადგინა - 

17,330 - ზარი, ხოლო 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 21,485 - ზარი). 

ამომრჩევლთა საარჩევნო უფლებების სრულყოფილად რეალიზების ხელშეწყობის მიზნით, 

ცესკოს ეგიდით სწავლების ცენტრმა შეიმუშავა საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი 
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ხმის მიცემის პროცედურის ამსახველი საინფორმაციო ხასიათის პოსტერი, რომელიც საჯარო 

გაცნობისთვის გამოიფინა კენჭისყრის შენობებში. 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩეველი 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა არჩევნებში სრულფასოვანი 

მონაწილეობისა და მათთვის თანაბარი საარჩევნო გარემოს შექმნის მიზნით საარჩევნო 

ადმინისტრაციამ განახორციელა მთელი რიგი აქტივობები. 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩევლებით კომპაქტურად დასახლებული 

რეგიონების გათვალისწინებით, 12 ოლქში შექმნილი 340 საარჩევნო უბნის მიხედვით, 

ორენოვანი, ქართულ-აზერბაიჯანული საარჩევნო ბიულეტენები დაიბეჭდა 9 ოლქის 203 

უბნისთვის (პროპორციული 176 900; მაჟორიტარული 176 900; გამგებელი 176 900); ქართულ-

სომხური ბიულეტენები - 7 ოლქის 133 უბნისთვის (პროპორციული 69 600; მაჟორიტარული 69 

600; გამგებელი 69 600) და მარნეულის ოლქის ოთხი უბნისთვის დაიბეჭდება სამენოვანი 

ქართულ-აზერბაიჯანულ-სომხური საარჩევნო ბიულეტენი (პროპორციული 3000; 

მაჟორიტარული 3000; გამგებელი 3000). 

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრმა, საგრანტო 

კონკურსის ფარგლებში, დააფინანსა ეროვნული უმცირესობების  თემაზე მომუშავე 10 

არასამთავრობო ორგანიზაცია. ცესკოსთან თანამშრომლობით, საარჩევნო სისტემების 

საერთაშორისო ფონდმა (IFES), ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა 

ინფორმირების მიზნით, დააფინანსა 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია.  

ცესკოს კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტმა, ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენელ ახალგაზრდა ამომრჩეველთათვის, რომლებიც პირველად იღებდნენ 

არჩევნებში მონაწილეობას, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების 16 

საჯარო სკოლაში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, 

განახორციელა საინფორმაციო სახის შეხვედრები. მოსწავლეებს  მიეწოდათ ინფორმაცია 

არჩევნების ისტორიის, საარჩევნო ადმინისტრაციის, საარჩევნო პროცედურებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ.  

ახალციხის სასწავლო და იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტებში, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტებთან, გაიმართა 

კარლ პოპერის ფორმატის დებატები თემაზე „არჩევნების როლი დემოკრატიული 

სახელმწიფოს განვითარებისათვის“.  

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკვეთით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2014 წლის 15 

მაისიდან თარგმნიდა და აშუქებდა „საარჩევნო სატელევიზიო დაიჯესტს“ სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე. ასევე, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ითარგმნა ცესკოს 10 

საიმიჯო/საინფორმაციო რგოლი, რომლებიც განთავსდა, როგორც საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის, ასევე, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების  ტელევიზიის ეთერში. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ასევე უზრუნველყო ბეჭდური მედიის გამოყენება. 

კერძოდ, სომხურენოვან გაზეთში „ვრასტანი“ და აზერბაიჯანულ გაზეთში ,,გურჯისტანი’’, 

გამოქვეყნდა ინფორმაცია კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა ხმის მიცემის პროცედურების 

შესახებ. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.cesko.ge), 

ბანერში  ,,ეთნიკური უმცირესობები’’, განთავსდა 2014 წლის 15 ივნისის თვითმმართველობის 

არჩევნებისთვის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ნათარგმნი საარჩევნო მასალები.  

http://www.cesko.ge/


22 

 

ასევე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.cesko.ge), 

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში არსებული მონაცემები, ხელმისაწდომი იყო კომპაქტურად 

დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები ეროვნულ უმცირესობების წარმომადგენელი 

ამომრჩევლებისათვის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. 

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრის საშუალებით, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ 

ამომრჩევლებს, საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შეეძლოთ 

სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისთვის, 73 ოლქში შეიქმნა 3637 საარჩევნო უბანი. მათ შორის, 

ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების 12 საარჩევნო ოლქში- 

340 საარჩევნო უბანი.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის 1522 სომეხი და 898 აზერბაიჯანელი წევრისთვის ითარგმნა და 

დაიბეჭდა საარჩევნო დოკუმენტაცია. მათ ასევე, ტრენინგები ჩაუტარდათ მათთვის გასაგებ 

ენაზე.  

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩევლებისათვის ითარგმნა და დაიბეჭდა 

სხვადასხვა სახის საარჩევნო დოკუმენტაცია. მათ შორის, საარჩევნო ბიულეტენები ქართულ-

აზერბაიჯანულ, ქართულ-სომხურ და ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანულ ენებზე.  

ცესკოს კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტმა, ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენლების სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური ინტეგრაციის 

უზრუნველყოფის მიზნით, გამართა შეხვედრები გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის,  

დმანისის, საგარეჯოს, ლაგოდეხისა და ახალციხის სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან 

ხელმისაწვდომი საარჩევნო დოკუმენტაციის, საარჩევნო პროცედურებისა და არჩევნებში მათი 

მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველი 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მნიშვნელოვანი იყო ჰქონოდა 

სრულყოფილი ინფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ საუბნო 

საარჩევნო კომისიების მიხედვით. აღნიშნული ინფორმაციის მოთხოვნის მიზნით,  2014 წლის 

20 თებერვალს, ცესკომ წერილობით მიმართა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის  სამინისტროს. ცესკოსთვის ხელმისაწვდომი იყო შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატისტიკური მონაცემები მხოლოდ რეგიონების 

მიხედვით. სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად რეგისტრირებული იყო შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 11,234  პირი. აქედან, სმენადაქვეითებული - 8048, ეტლით 

მოსარგებლე - 2824, უსინათლო - 322. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 

ივნისის არჩევნებში, საარჩევნო უფლების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირთა  არჩევნებში სრულფასოვანი მონაწილეობის მიღების მიზნით, ცესკომ იხელმძღვანელა 

2012 წელს საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების მიხედვით იდენტიფიცირებული 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მონაცემთა ბაზებით. 

2014 წელს საქართველოს ორგანულ კანონში ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი’’ 

განხორციელდა ცვლილებები, რომლის შესაბამისად, საარჩევნო სუბიექტების მიერ 

პოლიტიკური/წინასაარჩევნო რეკლამა ყველა მაუწყებლის ეთერში განთავსებული უნდა 
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ყოფილიყო სურდოთარგმანის თანხლებით (ჟესტური ენა) 5 . ასევე, საზოგადოებრივ 

მაუწყებელს, საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, გაუჩნდა ვალდებულება არჩევნებთან 

დაკავშირებული გადაცემები ეთერში განეთავსებინა სურდოთარგმანის თანხლებით6. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველთა არჩევნებში სრულფასოვანი 

მონაწილეობის მიღების მიზნით, განისაზღვრა ორი ძირითადი მიმართულება:  

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველთა თანაბარი საარჩევნო გარემოს 

უზრუნველყოფა;  

 კენჭისყრის დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველთა 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა. 

საარჩევნო პროცესში  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლების ინტეგრაციის 

ხელშეწყობის მიზნით, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების 

ცენტრმა, საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დააფინანსა 3 პროექტი.  

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, პირველად უზრუნველყო საიმიჯო/საინფორმაციო 

ვიდეორგოლის დამზადება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებისათვის. 

ასევე, არჩევნებისთვის დამზადებული 10 საიმიჯო/საინფორმაციო რგოლი გადიოდა 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის, მეორე არხისა და 24 რეგიონალური ტელევიზიის ეთერში 

სურდოთარგმანის თანხლებით.  საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მერობის კანდიდატებს 

შორის გაიმართა დებატები პირდაპირ ეთერში, რომელიც გაშუქდა სურდოთარგმანის 

თანხლებით.  

ცესკოს კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტმა, გამართა შეხვედრები 

სპეციალიზირებული პროფილის, 202-ე უსინათლო და 203-ე სმენადაქვეითებულ საჯარო 

სკოლებში იმ მოსწავლეებთან, რომლებიც პირველად იღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას. 

უსინათლო და სმენადაქვეითებულმა მოსწავლეებმა მიიღეს ინფორმაცია თუ როგორ და რა 

საშუალებებით შეეძლოთ საკუთარი არჩევანის დამოუკიდებლად გაკეთება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებზე. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თავისუფალ 

უნივერსიტეტსა და კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა სემინარები სტუდენტებთან, 

ახალგაზრდების სოციალური პასუხისმგებლობის გაძლიერების მიზნით, სადაც მოეწყო 

იმიტირებული კენჭისყრის პროცესი. სტუდენტებმა განასახიერეს ეტლით მოსარგებლე და 

უსინათლო ამომრჩეველები.  

ცესკოს კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტმა, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან 

„კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის“ თანამშრომლობით, გამართა აქცია ,,მე 

მივდივარ არჩევნებზე“. აქციის მიზანი იყო საარჩევნო პროცესში შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა ჩართულობით, მოქალაქეთა გააქტიურება. ღონისძიებაზე 

დარიგდა ფლაერები, რომელშიც აღწერილი იყო კენჭისყრის დღის პროცედურები. 

წელს, ცესკოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.cesko.ge) სიახლე იყო ,,საარჩევნო რუკა’’, სადაც 

ყველა მოქალაქეს საშუალება ჰქონდა მიეღო დეტალური ინფორმაცია 73 მუდმივმოქმედ 

                                                                 

5 საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი; 

6 საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 51–ე მუხლის მე–63 პუნქტი. 
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საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების შესახებ, მათ შორის ადაპტირებული 464 

საარჩევნო უბნის შესახებ.  

ასევე, ცესკოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.cesko.ge) ბანერში, ,,შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირები’’, განთავსდა ინფორმაცია, მათი საარჩევნო უფლებების, 

საკანონმდებლო რეგულაციებისა და ცესკოს მიერ დაგეგმილი აქტივობების შესახებ.  

ახალგაზრდა ამომრჩეველი 

2014 წლის 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენდა ახალგაზრდა ამომრჩევლების 

ინფორმირება და საარჩევნო პროცესებში აქტიურად ჩართვა. ამ მიმართულებით საარჩევნო 

ადმინისტრაციამ განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები: 

ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და საარჩევნო პროცესებში მათი ჩართულობის 

მიზნით, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრმა, 

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, დააფინანსა 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია.  

ცესკოს კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტმა, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსთან თანამშრომლობით, მოსწავლეების ინფორმირებისა და არჩევნებში მათი 

ჩართვის მიზნით, უზრუნველყო შეხვედრების გამართვა საქართველოს 21 საჯარო სკოლაში. 

მოსწავლეებმა, რომლებიც პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, მიიღეს ინფორმაცია 

არჩევნების ისტორიის, საარჩევნო ადმინისტრაციის, საარჩევნო პროცედურებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, გამართა შეხვედრები ახალგაზრდული 

პარლამენტის წევრებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,განვითარებისა და 

დემოკრატიის ცენტრის’’ წარმომადგენლებთან.  

საანგარიშო პერიოდში ცესკოს კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტმა, თბილისისა და 

რეგიონების 12 უნივერსიტეტში ჩაატარა კარლ პოპერის ფორმატის 7  დებატები თემაზე 

„არჩევნების როლი დემოკრატიული სახლემწიფოს განვითარებისათვის“. პროექტი ასევე, 

მოიცავდა სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას 1990 წლიდან დღემდე 

საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ისტორიის, აქტიური და პასიური საარჩევნო 

უფლების, საარჩევნო ადმინისტრაციის, საარჩევნო პროცედურებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ.  

ცესკოს ეგიდით სწავლების ცენტრის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

ფინანსური მხარდაჭერით, 11 უნივერსიტეტში (თბილისში - 8 უნივერსიტეტი, სხვა 

რეგიონებში - 3 უნივერსიტეტი) განხორციელდა პროექტი - ”არჩევნები და არჩევნებში 

ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობა”. 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 22 სემინარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 442 სტუდენტმა, 

მათ შორის იმ სტუდენტებმა, რომლებიც პირველად იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. 

                                                                 

7 კარლ პოპერი’’-ს ფორმატის დებატები ნიშნავს კამათის ფორმალურ მეთოდს, რომლის დროსაც მხარეები, განსაზღვრული წესების, 

სტრუქტურისა და შეზღუდვების გათვალისწინებით ეპაექრებიან ერთმანეთს. ასეთი დებატების დროს მხარეები, თავიანთი შეხედულებების 

წარმოდგენით ცდილობენ მესამე მხარეს (მაყურებლები, მსაჯი) დაუმტკიცონ საკუთარი პოზიციის სიძლიერე და წარმოაჩინონ 

მოწინააღმდეგის პოზიციის სისუსტეები. 
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სემინარის ჩატარება უზრუნველყო სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებულმა ტრენერებმა. 

მონაწილე სტუდენტებს გადაეცათ სერტიფიკატები. 

პროექტი მიზნად ისახავდა სტუდენტების საარჩევნო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობასა 

და მათ მოტივირებას არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. პროექტის ფარგლებში 

უნივერსიტეტებში სტუდენტებთან ჩატარდა სემინარი და მოეწყო დისკუსია თემაზე 

“არჩევნები და არჩევნებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობა“. ასევე, სტუდენტებს 

დაურიგდათ სწავლების ცენტრის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ხასიათის  

ილუსტრირებული ბუკლეტები, რომელშიც გაწერილი იყო საარჩევნო კანონმდებლობით 

დადგენილი  ხმის მიცემის პროცედურა. 

I.VII. ამომრჩეველთა სია 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბოლო წლებში ამომრჩეველთა სიებში უზუსტობების 

აღმოსაფხვრელად დიდი სამუშაო ჩაატარა იუსტიციის სამინისტროს სერვისების 

განვითარების სააგენტოს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, სხვა შესაბამის 

უწყებებსა და საოლქო საარჩევნო კომისიებთან ერთად. შესრულებულმა სამუშაომ ხელი 

შეუწყო სიების არსებითად გაუმჯობესებას. ეს სამუშაო 2014 წლის საქართველოს 

ადგილობრივი თვითმმართელობის ორგანოების არჩევნებისათვის მზადების პროცესშიც 

ინტენსიურად მიმდინარეობდა. უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა არჩევნებისგან განსხვავებით,  

საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებების შედეგად საარჩევნო სიაში გამოსაქვეყნებელ 

მონაცემებს დაემატა ორი ახალი მონაცემი: ამომრჩეველთა სქესი და ფოტოსურათი. ამ 

უკანასკნელის დამატებამ საგრძნობლად შეცვალა როგორც თვით დასაბეჭდი სიების სახე, 

ასევე მათი დამუშავებისათვის აუცილებელი დრო. მკვეთრად გაიზარდა სიების დასაბეჭდად 

საჭირო ქაღალდის რაოდენობა, საჭირო გახდა ტექნიკური რესურსების გაზრდა (მძლავრი 

კომპიუტერების, სპეციალური საბეჭდი ტექნიკის შეძენა). შედეგად, საერთაშორისო საქმეთა 

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის 2014 წლის აგვისტოს კვლევის მიხედვით 

მოსახლეობის 94% მიიჩნევს რომ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე, საარჩევნო 

სიები პრობლემას არ წარმოადგენდა8. 

ამომრჩეველთა სიის პირველადი ვერსიის შექმნა 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 1841 მუხლის 

შესაბამისად დამუშავდა იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, უზენაესი სასამართლოს, საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს და ძალოვანი უწყებების მიერ გადმოცემული მონაცემები. 2014 წლის 

თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის შექმნილი საარჩევნო უბნების საზღვრების 

მიხედვით განხორციელდა ამომრჩევლთა გადანაწილება შესაბამის საარჩევნო უბნებზე. 

საორგანიზაციო დეპარტამენტთან და საოლქო საარჩევნო კომისიებთან ერთად  

განხორციელდა სამუშაოები ახლადგაჩენილი „პრობლემური“ მისამართების (ეს ის 

მისამართებია, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის შეცდომებს შეიცავენ, რის გამოც მათი საარჩევნო 

უბნებზე გადანაწილება ვერ ხერხდება)  შესამცირებლად. საუბნო საარჩევნო კომისიის 

                                                                 

8  საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, 2014 წლის აგვისტო, 

https://www.ndi.org/georgia-polls 

https://www.ndi.org/georgia-polls
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პირველი შეკრების დღისათვის მომზადდა და დაიბეჭდა კედლის სიების პირველადი ვერსია. 

ასევე, მომზადდა და უბნებს გადაეცათ ”ამომრჩევლის მონაცემთა ბარათები”, რომლებიც 

საარჩენო ადმინისტრაციას დაეხმარა ამომრჩევლთა სიის  დაზუსტებაში. 

ამომრჩეველთა სიის საბოლოო ვერსიის შექმნა 

კედლის სიების პირველადი ვერსიის გამოქვეყნების შემდგომ კიდევ ერთხელ მოხდა 

საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული ყველა შესაბამისი უწყებებიდან ამომრჩევლთა შესახებ 

მონაცემების ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გადმოცემა. გარდა ამისა, საარჩევნო 

ოლქებში განხორციელდა საარჩევნო უბნებიდან მიღებული მოქალაქის მიერ სიებში 

ცვლილებების მოთხოვნის თაობაზე დაწერილი განცხადებების შეგროვება და აგრეთვე 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გადაცემა შემდგომი რეაგირებისათვის. მთელი 

მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შედეგად მოხდა ამომრჩეველთა სიის საბოლოო 

ფორმირება. ამორჩეველთა საბოლოო სიაში დაფიქსირდა 3 429 748 ამომრჩეველი. არჩევნების 

დღისათვის მომზადდა ამომრჩევლთა სურათებიანი ერთიანი და სპეციალური სიების 

სამაგიდო და კედლის ვარიანტები. ეროვნული უმცირესობებისათვის შესაბამისი ოლქებისა 

და უბნებისათვის მომზადდა ამომრჩეველთა ორენოვანი სიები ქართულ-აზერბაიჯანულ და 

ქართულ-სომხურ ენებზე. ოთხ უბანზე მომზადდა სამენოვანი - ქართულ-აზერბაიჯანულ-

სომხური სიები. უზრუნველყოფილ იქნა აგრეთვე 73-ვე საარჩევნო ოლქისათვის 

ამომრჩეველთა მოსაწვევი ბარათების მომზადება, შესაბამის ფორმატში გადაყვანა და  

დაბეჭდვა. 

ამომრჩეველთა სიების გამოქვეყნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებ-გვერდზე  

სურათების, როგორც სიის პარამეტრის, დამატებამ გარკვეული ცვლილებების შეტანა 

მოითხოვა ვებ-გვერდზე. განისაზღვრა გვერდის სტრუქტურა, სურათების ფორმატი, შეიქმნა 

შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა საწყის მონაცემთა ბაზიდან მათი არჩეულ 

ფორმატში გადასაყვანად, რის შედეგადაც მოხერხდა ვებ-გვერდზე  ამომრჩეველთა 

სურათებიანი სიების ელექტრონული ვერსიის განთავსება. ყველა სხვა არჩევნებისგან 

განსხვავებით, თითოეულ ამომრჩეველს საშუალება მიეცა  გადაემოწმებინა როგორც 

ინფორმაცია საკუთარი თავისა და ოჯახის წევრების შესახებ, ასევე დარწმუნებულიყო 

სურათების სიზუსტეშიც. 

I.VIII.სადამკვირვებლო მისიები 

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტმა არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით 

მოიწვია სხვადასხვა ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენლები.  ოფიციალური 

მოწვევა გაეგზავნა 50 ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციას. 15 ივნისის თვითმმართველობის 

არჩევნების მონიტორინგი 13 ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციის 30-მა წარმომადგენელმა 

განახორციელა.  

არჩევნებისათვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში  რეგისტრირებულ იქნა 63 ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადება დამკვირვებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციის 

თხოვნის თაობაზე; 

მომზადდა ცესკოს სხდომაზე განსახილველი, განყოფილების კომპეტენციაში შემავალი 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 63 განკარგულების პროექტი და შესაბამისი რაოდენობის 

განკარგულება: 

 ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის თაობაზე - 59; 
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 ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 4.  

საბოლოოდ, ადგილობრივ სადამკვივებლო ორგანიზაციად რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა 1 

ადგილობრივ  ორგანიზაციას: „ქართველი სტუდენტები თავისუფლებისთვის". 

სრული სია ცესკოს მიერ დარეგისტრირებული შეგიძლიათ იხილოთ დანართში (18).  

ცესკოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიერ მომზადებული  ცესკოს მდივნის 

განკარგულებით სულ რეგისტრირებულ იქნა 59 ადგილობრივი სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციის 15 990 ადგილობრივი დამკვირვებელი. შესაბამისად, მომზადდა და გაიცა 

შესაბამისი რაოდენობის ადგილობრივი დამკვირვებლის მოწმობა. 

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტმა 15 ივნისის  არჩევნებისთვის, 

კანონით დადგენილი წესით, უზრუნველყო 32 საერთაშორისო ორგანიზაციის და მათ მიერ 

წარდგენილი 561 ინდივიდუალური დამკვირვებლის რეგისტრაცია. შედარებისთვის, 2010 

წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე რეგისტრირებული 28  საერთაშორისო 

სადამკვირვებლო ორგანიზაციიდან 1872 დამკვირვებელი ახორციელებდა მონიტორინგს.   

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 

აკრედიტაცია 75–მა მედიაორგანიზაციამ გაიარა (სულ 1,059 ჟურნალისტი); აქედან - 

ადგილობრივი მედიაორგანიზაციების რაოდენობა 63–ს შეადგენდა, ხოლო საერთაშორისო 

მედიაორგანიზაციების რაოდენობა 12–ს. 

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებამ ორგანიზება გაუწია მონიტორინგის 

16 კაციანი ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მათ შემდგომ საქმიანობას. მონიტორინგის ჯგუფი 2014 

წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 

სააგიტაციო მასალების განთავსებას აკვირდებოდა. პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი 7–14 ივნისის ჩათვლით 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს 10 დაწესებულებაში განხორციელდა. 

მონიტორინგის ჯგუფში საარჩევნო სუბიექტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები შედიოდნენ.  

II. არჩევნების დღე 

2014 წლის 15 ივნისს საარჩევნო უბნები საქართველოს მასშტაბით დილის 08:00 სთ–ზე გაიხსნა. 

ხმის მიცემის პროცედურამ მშვიდ ვითარებაში, მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა. 

24 საათიან რეჟიმში მუშაობდა ცესკოს ცხელი ხაზი და მედიაცენტრი. კენჭისყრის დღეს 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 10 საინფორმაციო ბრიფინგი გაიმართა, რომლის 

მეშვეობით მედიის წარმომადგენლებმა და დაინტერესებულმა პირებმა მიიღეს ინფორმაცია 

ამომრჩეველთა აქტივობის, საარჩევნო უბნებზე პროცედურული დარღვევების და შემდეგ 

უკვე წინასწარი შედეგების შესახებ.  

მომზადდა საინფორმაციო პაკეტი (სტატისტიკური მონაცემები) ამომრჩეველთა რაოდენობის, 

რეგისტრირებული კანდიდატების, საჩივრების სტატისტიკის, გენდერული სტატისტიკის, 

ადმინისტრაციაში აკრედიტებული სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, ცესკოს მიერ 

განხორციელებული აქტივობების შესახებ და დაურიგდათ მედიის წარმომადგენლებს.  

კენჭისყრის პროცესის დასრულების შემდეგ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თითოეული 

შემაჯამებელი ოქმის სპეციალურ ვებ-გვერდზე ატვირთვა დაიწყო, რომელიც ყველა 

დაინტერესებული მხარისთვის იყო ხელმისაწვდომი. შესაბამისად, ყველას ჰქონდა 
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შესაძლებლობა ეტაპობრივად ედევნებინდა თვალყური შედეგების დათვლის პროცესისთვის 

(www.results.cec.gov.ge.).  

ცესკომ თვითმმართველობის არჩევნების პირველადი შედეგები მოსახლეობას 16 ივნისს 02:30 

სთ–ზე გააცნო, 17 ივნისს 15:00 სთ–ზე კი ცესკომ მედიას 12 თვითმმართველ ქალაქში მერის 

არჩევნების  წინასწარი საბოლოო შედეგები წარუდგინა.  

27 ივნისს ცესკომ თბილისის მერის და პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული 

არჩევნების შედეგები შეაჯამა, ხოლო 3 ივლისს საარჩევნო ადმინისტრაციამ 

თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგები დაადგინა და მეორე ტურის თარიღი 

განსაზღვრა.  

არჩევნების დღეს ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი 

უზრუნველყოფდა საინფორმაციო ბრიფინგების, ცესკოს თავმჯდომარისა და სპიკერის 

განცხადებების, ასევე, ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ ინფორმაციის თარგმნას ინგლისურ 

ენაზე და საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური წარმომადგენლობებისთვის 

მიწოდებას. 

არჩევნების დღეს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოყენებით  განხორციელდა  

უშუალოდ საარჩევნო უბნებიდან უბნის გახსნისა (8 საათისათვის) და ამომრჩეველთა  

აქტივობის (10, 12, 15, 17, 20 საათისათვის) მონაცემების მიღება ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიისათვის მობილური ოპერატორის მიერ გამოყოფილ ნომერზე. აღნიშნული 

ინფორმაცია დამუშავდა და შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები განთავსდა ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

არჩევნების დღეს სრულ მზადყოფნაში იყო მონაცემთა შეტანის ცენტრი. საღამოს 10 საათიდან 

საარჩევნო ოლქების მიერ საარჩევნო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში დაიწყო 

ოქმების ატვირთვა. ასევე, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში  ოქმის შემოსვლისთანავე 

დაიწყო ოქმების ამობეჭდვა. ტრადიციულად, ერთი ეგზემპლარი იკვრებოდა ბრიფინგების 

დარბაზში, ხოლო მეორე ეგზემპლარი გადაეცემოდა მონაცემთა შეტანის ცენტრს. შეტანილ 

იქნა (ორჯერადი შეტანით) ოთხი ტიპის პროპორციული, მაჟორიტარული, მერისა და 

გამგებლის 10 851 საუბნო შემაჯამებელი ოქმის მონაცემები. მოხდა შეტანილი მონაცემების 

ბეჭდვა და გადამოწმება. მონაცემების შეტანის პარალელურად ხდებოდა შეტანილი 

მონაცემებისა და ოქმების ცესკოს შედეგების ვებ-გვერდზე ატვირთვა. წინასწარი მონაცემების 

98% შეტანილი იქნა დილის 8 საათისათვის. 

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრი 

კენჭისყრის დღეს,  15 ივნისს, ცესკოს კონტაქტ-ცენტრის 42 ოპერატორი, ახდენდა 

დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებას 24 საათიან რეჟიმში, როგორც სატელეფონო ასევე, 

ონლაინ ჩათის საშუალებით. შემოსული ზარების რაოდენობამ შეადგინა - 1 396 ზარი, ხოლო 

ონლაინ ჩათში შემოსული კითხვების რაოდენობამ -  164. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველი 

სმენადაქვეითებული ამომრჩევლებისთვის, იდენტიფიცირებულ 400 საარჩევნო უბანზე 

პორტატული კომპიუტერების გამოყენებით, გავრცელდა კენჭისყრაში მონაწილეობის შესახებ 

ცესკოს საინფორმაციო ვიდეო რგოლი სურდოთარგმანის თანხლებით (ჟესტური ენა).  

საქართველოში პირველად, მცირემხედველ ამომრჩევლებს, მიეცათ საშუალება, 3 637 

საარჩევნო უბანზე გამოეყენებინათ სპეციალური გამადიდებელი ხელსაწყო, ლინზის 

http://www.results.cec.gov.ge/
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ფურცელი. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ხელსაწყოს გამოყენება შეეძლოთ, როგორც 

მცირემხედველ, ასევე იმ ამომრჩევლებს, რომლებსაც მხედველობის 4% მაინც გააჩნდათ. 

კენჭისყრის დღეს, ლინზის ფურცელი, გამოიყენა 4 284 მცირემხედველმა ამომრჩეველმა.  

ეტლით მოსარგებლე და ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებისთვის, განთავსდა 

სპეციალური ხმის მიცემის კაბინები, იდენტიფიცირებულ 800 საარჩევნო უბანზე.  

იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლების მიერ მოთხოვნილი იყო 

უბნის ადაპტირება, ცესკომ უზრუნველყო 13 პორტატული პანდუსის განთავსება. 

კენჭისყრის დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 88 ამომრჩეველმა ისარგებლა 

მობილური ჯგუფის სერვისით, რომელიც გულისხმობდა მათ საარჩევნო უბნებზე 

ტრანსპორტირების  უზრუნველყოფას შემდეგ ქალაქებში: თბილისი, რუსთავი, თელავი, 

გორი, ქუთაისი, ოზურგეთის რაიონი, ზუგდიდი და  ბათუმი. პროექტი განახორციელა 

კოალიციამ ,,დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის’’,  საარჩევნო სისტემების განვითარების, 

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 

(IFES) მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში. 

კენჭისყრის დღეს, 15 ივნისს, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 4883 შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველმა, აქედან მცირემხედველი - 4284, უსინათლო - 272,  

სმენადაქვეითებული - 239 და ეტლით მოსარგებლე - 88 ამომრჩეველმა. (საქართველოს 

პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებში, მონაწილეობა მიიღო 237 შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველმა, აქედან უსინათლო - 160,  სმენადაქვეითებული - 24 

და ეტლით მოსარგებლე - 53 ამომრჩეველმა). 

II.I. განმეორებითი კენჭისყრა 

რაც შეეხება 29 ივნისს ჩატარებულ განმეორებით კენჭისყრას, მაჟორიტარული წესით 

კენჭისყრა 14 საარჩევნო უბანზე გაიმართა. არჩევნების დღემ მნიშვნელოვანი დარღვევების 

გარეშე ჩაიარა. პროცედურული ხარვეზების უმეტესობა ადგილზე აღმოიფხვრა. კენჭისყრის 

დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაიმართა 5 საინფორმაციო ბრიფინგი, 30 ივნისს 00:30 

სთ–ზე კი ცესკოს თავმჯდომარემ მოსახლეობას 9 ოლქის 14 უბნის წინასწარი მონაცემები 

გააცნო. 

განმეორებითი კენჭისყრის დღეს, 29 ივნისს, ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტი რეგულარულად აწვდიდა ინფორმაციას საერთაშორისო საზოგადოებას 

მიმდინარე საარჩევნო პროცესების შესახებ და უზრუნველყოფდა ცესკოს ოფიციალური 

ინგლისურენოვანი ვებ-გვერდის მუდმივ განახლებას.  

განმეორებითი კენჭისყრისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა  შრომის 

ანაზღაურებისთვის გადარიცხულ იქნა სულ 7 082 ლარი.  

III. არჩევნების შემდგომი პერიოდი 

III.I. არჩევნების შედეგების შეჯამება და გამოცხადება  

3 ივლისს გამართულ სხდომაზე ცესკოს თავმჯდომარემ და მდივანმა შესაბამისი საოლქო 

საარჩევნო კომისიების მაჟორიტარული, კანონიერ ძალაში შესული შემაჯამებელი ოქმების 

მონაცემების მიხედვით შედგენილ საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის 
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საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების შედეგების ერთიან ოქმს მოაწერეს ხელი. 

იხილეთ დანართი (7).  

იმავე სხდომის ოქმში ჩანაწერი შევიდა 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის, შესაბამისი საარჩევნო კომისიების მიერ 

შედგენილი, კანონიერ ძალაში შესული შემაჯამებელი ოქმების მიხედვით, საკრებულოს 

წევრად, მერად, გამგებლად არჩეული და არჩევნების მეორე ტურში გასულ პირთა სიის 

შესახებ.  

ოქმში ასევე შევიდა ჩანაწერი 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს-საკრებულოს პროპორციული საარჩევნო სისტემით 

ჩატარებული არჩევნების შედეგად პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ მიღებული 

ამომრჩეველთა ხმებით დადგენილი პროცენტების შესახებ. იხილეთ დანართი (8).  

კომისიის გადაწყვეტილებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს - საკრებულოს პირველი სხდომების მოწვევის  თარიღებად განისაზღვრა 2014 წლის 

14 ივლისი  და 2014 წლის 2 აგვისტო.  

სხდომაზე გადაწყდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების 

- თვითმმართველი ქალაქების თბილისის, ბათუმის, რუსთავის, ფოთის, გორის, მცხეთის, 

ოზურგეთისა და თელავის მერებისა და თვითმმართველი თემების ახმეტის, ყვარელის, 

გორის, თიანეთის, მარტვილის, ქობულეთის, ბაღდათის, ხონის, ტყიბულის, ლანჩხუთის, 

თერჯოლის, თელავისა და ხულოს გამგებლების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების მეორე 

ტური  ჩატარდებოდა 2014 წლის 12 ივლისს. 

თბილისის მერის არჩევნების პირველი ტურის შედეგები იხილეთ დანართში (9).  

თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტურის შედეგები სრულად იხილეთ ცესკოს 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.results.cec.gov.ge  

IV. საარჩევნო დავები 

საანგარიშო პერიოდში ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა ცესკოში 

შემოსული 105 განცხადება/საჩივრის შესწავლა, დასკვნებისა და შესაბამისი განკარგულებების  

პროექტების მომზადება (იხილეთ დანართი 10). ასევე, საანგარიშო პერიოდში იურიდიული 

დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ცესკოს სახელით მონაწილეობა მიიღეს 28 სასამართლო 

პროცესში (იხილეთ დანართი 11 და 12), რომელთან დაკავშირებითაც მომზადებულ იქნა 

შესაბამისი შესაგებლები და სასამართლოსათვის გადასაცემი საქმის მასალები. ამასთანავე, 

დეპარტამენტის მიერ მომზადდა ანგარიში საარჩევნო ადმინისტრაციაში შემოსული 

განცხადება/საჩივრების, სასამართლო პროცესებისა და ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების შესახებ (იხილეთ დანართი 13, 14 და 15). 

V.არჩევნებში ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობა 

V.I. მედია 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება უზრუნველყოფდა  ცესკოს ყველა 

მნიშვნელოვანი აქტივობის მედიასაშუალებებით გაშუქებას. მედიამონიტორინგის კომპანია 

“აიპიემის” საინფორმაციო ბანკის მიხედვით, ცენტრალური საარჩევნო კომისია საანგარიშო 

http://www.results.cec.gov.ge/
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პერიოდში შემდეგი სიხშირით შუქდებოდა მედიის საშუალებით: ტელევიზია (2431), 

ბეჭდური მედია (473), ინტერნეტი (2396) და რადიო (1080): 

მედიაცენტრი 

სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის, მათი გამართულად მუშაობის უზრუნველსაყოფად  

მომზადდა ბრიფინგების დარბაზი და სრულად აღჭურვილი მედიაცენტრი, სადაც მუდმივად 

იმართებოდა სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ბრიფინგები და პრესკონფერენციები.  

არჩევნების დღისთვის კი დეპარტამენტმა უზრუნველყო მედიაცენტრის 24 საათიან რეჟიმში 

შეუფერხებელი მუშაობა, სადაც უამრავ ჟურნალისტს, დამკვირვებელს თუ საარჩევნო 

სუბიექტის წარმომადგენელს ინფორმაციის მიღება შეეძლო როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ 

და რუსულ ენებზე. 

წინასაარჩევნო პერიოდში ცენტრალურ საარჩევნო კომიასიაში 8 საინფორმაციო ბრიფინგი 

გაიმართა. კენჭისყრის დღეს 10 ბრიფინგი, 15 ივნისის შემდგომ კი - 4 (29 ივნისის 

განმეორებითი კენჭისყრის დღეს გამართული ბრიფინგების გარდა).   

საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლებში წინასაარჩევნოდ  ფასიანი და უსასყიდლო რეკლამის 
განთავსება 

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებამ მაუწყებლებს (საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს, სათემო მაუწყებლის ლიცენზიის მფლობელის 

და საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ეროვნული მაუწყებლის გარდა) და საარჩევნო 

სუბიექტებს, საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული მოთხოვნების შესახებ მიაწოდა 

ინფორმაცია.  

საარჩევნო კოდექსში წარმოდგენილი მოთხოვნების მიხედვით, ფასიანი წინასაარჩევნო 

რეკლამის განთავსების მსურველი მაუწყებლები ვალდებული არიან არჩევნების დღემდე 

არაუგვიანეს 55-ე დღისა ცესკოს და კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიაწოდონ 

ინფორმაცია ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების შეთავაზებული გრაფიკისა და 

სარეკლამო დროის ფასის შესახებ. კანონმდებლობის მიხედვით, მაუწყებელი, რომელშიც 

შეიძინეს სარეკლამო დრო, ვალდებულია არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 38-ე დღისა ცესკოს 

და კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას გადასცეს ინფორმაცია რეკლამის უსასყიდლოდ 

განსათავსებლად გამოყოფილი დროის შესახებ და თითო კვალიფიციური სუბიექტისთვის 

გამოყოფილი სარეკლამო დროის გრაფიკი. რაც შეეხება საარჩევნო სუბიექტებს, მათ 

არჩევნებამდე არაუგვიანეს მე-40 დღისა, ცესკოსა და შესაბამისი მაუწყებლისთვის ყოველ 

კონკრეტულ მაუწყებელში ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსებისა და სარეკლამო 

დროის შეძენის შესახებ უნდა წარმოედგინათ ინფორმაცია.  

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება მოწოდებულ მასალებს ერთი დღის ვადაში 

აქვეყნებდა ცესკოს ვებ-გვერდზე: კომისიაში ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების 

შესახებ მონაცემები 31-მა მაუწყებელმა წარმოადგინა, ხოლო რეკლამის უსასყიდლოდ 

განსათავსებლად გამოყოფილი დროის შესახებ 20-მა მაუწყებელმა. 

V.II. პოლიტიკური პარტიები 

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ორგანიზებით, ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიას, 7 ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასა და თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას შორის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 

შესახებ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ასევე 
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შემოუერთდა 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია. მემორანდუმის ტექსტი იხილეთ დანართში 

(16). 

საარჩევნო პერიოდში, ცესკოს ინიციატივით შეხვედრები გაიმართა  პოლიტიკური პარტიების, 

წარმომადგენლებთან მრგვალი მაგიდის ფორმატით. საერთაშორისო რესპუბლიკური 

ინსტიტუტის (IRI) ორგანიზებით და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 

(USAID)  ფინანსური მხარდაჭერით შედგა ოთხი შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების 

წარმომადგენლებთან,  შეხვედრები მიზნად ისახავდა საარჩევნო საკითხებზე ინფორმაციის 

გაცვლას და   საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის შემდგომი აქტივობების დაგეგმვას. 

ასევე, პოლიტიკური პარტიების განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი 

პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობის მიზნით, ,,მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 301 მუხლის საფუძველზე 

განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში, სწავლების ცენტრმა 2014 წლის პერიოდში 

უზრუნველყო პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება, მათ მიერ კვლევების, სწავლების, 

კონფერენციების, მივლინებების, რეგიონული პროექტების, ამომრჩეველთა სამოქალაქო და 

საარჩევნო განათლების პროექტების განხორციელების მიზნით. 

V.III.საერთაშორისო ორგანიზაციები  

წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტი კოორდინაციას და ორგანიზებას უწევდა ცესკოს თავმჯდომარისა და სხვა 

ოფიციალური პირების შეხვედრებს საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. 

14 ივნისს, თვითმმართველობის არჩევნების წინა დღეს, ცესკოს თავმჯდომარე საქართველოში 

აკრედიტებულ დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ცესკოს თავმჯდომარემ 

მათ არჩევნების დღისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 

გააცნო.  

საარჩევნო პერიოდში ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის 

ორგანიზებით გაიმართა ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის (TWG) ოთხი შეხვედრა. სამუშაო 

ჯგუფი ადგილობრივი, საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური მისიების 

წარმომადგენლებისგან შედგება. ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები  2007 წლიდან   

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით იმართება.  

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის და ევროსაბჭოს (CoE)  

ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად,  არჩევნების კვირას, ცესკოს მედია ექსპერტი დომენიკ 

თიერი ეწვია. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, ექსპერტი გაეცნო დეპარტამენტის და მასში 

შემავალი განყოფილებების მუშაობის პროცესს. მოწვეულმა ექსპერტმა შეისწავლა 

კომუნიკაციის მეთოდები, რომელსაც ცესკო იყენებს და შეიმუშავა რეკომენდაციები 

არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით. 

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტმა, ასევე კოორდინაცია გაუწია 

ევროსაბჭოს მიერ მოწვეული სამართლის ექსპერტის დარია პაპროცკას თანამშრომლობას 

ცესკოს იურიდიულ დეპარტამენტთან. მოწვეული ექსპერტის დახმარებით, შემუშავდა 

ტრენინგის მოდული საოლქო კომისიებისთვის საარჩევნო დავების განხილვის 

პროცედურებზე.  

საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტის მიერ ინგლისურ და რუსულ ენებზე მომზადდა და გაიგზავნა 4 
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ყოველთვიური  ანგარიში/ბიულეტენი, რომელიც მოიცავდა ინფორმაციას  წინასაარჩევნო და 

არჩევნების შემდგომი აქტივობების შესახებ. საერთაშორისო საზოგადოების სწრაფად 

ინფორმირების მიზნით განყოფილების მიერ მზადდებოდა და იგზავნებოდა საინფორმაციო 

ბარათები აქტუალურ საარჩევნო თემებზე. 

V.IV. ადგილობრივი  არასამთავრობო ორგანიზაციები  

საარჩევნო პერიოდში, ცესკოს ინიციატივით, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 

(IFES) ორგანიზებითა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)  

ფინანსური მხარდაჭერით ტარდებოდა რეგულარული შეხვედრები სამოქალაქო 

საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებთან. შეხვედრები მიზნად ისახავდა საარჩევნო 

საკითხებზე ინფორმაციის გაცვლას და   საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის შემდგომი 

აქტივობების დაგეგმვას. საარჩევნო პერიოდში ჩატარდა სულ 4 ასეთი შეხვედრა. 

VI. ქალთა ჩართულობა არჩევნებში 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, გენდერული თანასწორობის და ქალთა არჩევნებში 

მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით განახორციელა შემდეგი 

ღონისძიებები: 

ტრენინგები გენდერული თანასწოროების საკითხებზე 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, უზრუნველყო საოლქო საარჩევნო კომისიების 
თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი ქალი წევრებისთვის გენდერისა და ლიდერობის 

საკითხებზე, ტრენინგების ჩატარება. ტრენინგები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

ინიციატივით, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ორგანიზებით და აშშ-ს 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ეგიდით სწავლების ცენტრმა, ა(ა)იპ „თანასწორობის 

ქსელთან“ (GEN) და ა(ა)იპ „ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან“ (WIC) პარტნიორობით 

განახორციელა სპეციალური სასწავლო კურსი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოთა არჩევნებში კანდიდატად მონაწილე ქალებისთვის. სულ ტრენინგი ჩაუტარდა 85 

ქალ კანდიდატს. ტრენინგის სასწავლო მოდული მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების ზოგადი მიმოხილვა 

— ადგილობრივი თვითმმართველობის არსი 

— ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევითი ორგანოები 

— საარჩევნო სისტემა 

— აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლება 

 საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია         

— ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაცია 

— მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში კანდიდატების წარდგენის წესი 

— პარტიული სიების წარდგენის წესი 

— მერობის/გამგებლობის კანდიდატების წარდგენის პროცედურა 
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— პარტიული სიებისა და კანდიდატების რეგისტრაცია. 

 წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) 

 კენჭისყრის დღის პროცედურები 

 არჩევნების/კენჭისყრის შედეგების შეჯამება 

 

ტრენინგში მონაწილე ქალი კანდიდატებიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს არჩევნებში გაიმარჯვა და მანდატი მიიღო 14-

მა ქალმა, მათ შორის,  შვიდი წარდგენილი იყო კანდიდატებად პარტიული სიებით, ხოლო 

დანარჩენი შვიდი - მაჟორიტარ კანდიდატებად პარტიების მიერ. 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესებში 

არჩევნებში ჩართულ მხარეებთან კომუნიკაცია გენდერის საკითხების ჭრილში და ქალთა 

მონაწილეობის წახალისების სააჩევნო პროცესებში ჩართულობის მიზნით, საარჩევნო 

სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრმა, საგრანტო კონკურსის 

ფარგლებში, დააფინანსა 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია.  

მრგვალი მაგიდების ორგანიზება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 

საანგარიშო პერიოდში ცენტრალური სააჩევნო კომისიის, გენდერული თანასწორობის 

საკითხებზე მომუშავე მუდმივმოქმედმა კომისიამ შეხვედრა გამართა იმ არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც აღნიშნული მიმართულებით 

საქმიანობენ. შეხვედრა ასევე, გაიმართა აკრედიტირებული საერთაშორისო ორგანიზაციების 

და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე განხილულ იქნა არჩევნებში 

ქალების ჩართულობის გაზრდის  მიზნით, განხორციელებული/განსახორციელებელი 

ღონისძიებები.  

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, მონაწილეობა მიიღო ქ. ჟენევაში 

გამართულ „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ 

კონვენციის მე-18 მუხლის შესრულების შესახებ, წარდგენილი გაერთიანებული ანგარიშების 

განხილვაში. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ,  ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლო-

ბითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისთვის, მოამზადა და 

ცესკოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე (www.cec.gov.ge) განათავსა ინფორმაცია გენდერული 

სტატისტიკის შესახებ. ცესკოს მიერ მომზადებული სტატისტიკური ინფორმაცია მოიცავს 

ინფორმაციას როგორც წარდგენილი და არჩეული კანდიდატების გენდერულ კუთვნილებაზე 

ასევე ინფორმაციას საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული შემადგენლობის შესახებ. 

სრული სტატისტიკური მონაცემები იხილეთ დანართში (17).  

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი’’ მიხედვით 

განისაზღვრა კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა გენდერული შემადგენლობის 

პროცედურის დადგენა. რეგისტრატორ კომისიის წევრებს, რომლებიც  ამომრჩეველთა ერთიან 

სიაში, მათ შორის ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში, დაითვლიდნენ კენჭისყრაში მონაწილე 

ამომრჩეველთა  ხელმოწერების რაოდენობებს, დაევალათ კენჭისყრაში მონაწილე 

http://www.cec.gov.ge/
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ამომრჩევლის სქესის მითითება9. შესაბამისად, წელს პირველად, საარჩევნო ადმინისტრაციამ 

ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში წარადგინა. 2014 წლის 15 

ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობამ შეადგინა 3 429 748, აქედან 1 585 434 კაცი, 1 

844 314 ქალი, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო1 485 350 ამომრჩეველმა, აქედან 745 604  

- ქალმა ამომრჩეველმა, ხოლო  739 746 - კაცმა ამომრჩეველმა. დეტალური ინფორმაცია 

იხილეთ დანართში (17).   

VII. თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური 

არჩევნების II ტურისათვის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიერ მომზადებული ცესკოს 

მდივნის განკარგულების საფუძველზე   რეგისტრირებულ იქნა  II ტურში მონაწილე 7 

საარჩევნო სუბიექტის 209 წარმომადგენელი. სრული სია იხილეთ დანართში (18). 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-13 მუხლის  

შესაბამისად, არჩევნების შედეგების შეჯამების შემდეგ, ცესკოს წევრის უფლებამოსილება 

შეუწყდა პოლიტიკური გაერთიანება ”ეროვნული ფორუმის” მიერ დანიშნულ ცესკოს წევრს 

შორენა ხორბალაძეს. საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

მე-13 მუხლისა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქრისტიან-დემოკრატიული 

მოძრაობა“ 2014 წლის   6 ივლისის   N1/ 3128  წერილის საფუძველზე, 2014 წლის 6 ივლისს  

ცესკოს წევრად დაინიშნა პაატა ენუქიძე. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების I ტურის არჩევნების შედეგების შეჯამების შემდეგ,  

უფლებამოსილება შეუწყდა საოლქო საარჩევნო კომისიებში პოლიტიკური გაერთიანება 

”ეროვნული ფორუმის” მიერ დანიშნულ დროებით კომისიის წევრებს, ხოლო მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანების „ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა“ მიერ 24 საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში დანიშნულ იქნენ შესაბამისი რაოდენობის საოლქო საარჩევნო 

კომისიების დროებითი წევრები. 

ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებამ თვითმმართველობის არჩევნების 

მეორე ტურისთვის ასევე გააგრძელა საინფორმაციო კამპანია. დეპარტამენტმა 12 ივლისამდე 

სატელევიზიო („საზოგადოებრივი მაუწყებლის“, „აჭარის ტელევიზიის და რადიოს“ და იმ 

რეგიონულ ტელევიზიებში, სადაც მეორე ტური იმართებოდა), რადიო („საზოგადოებრივი 

რადიო“),  ინტერნეტ და გარე რეკლამის ვადების გაზრდა უზრუნველყო.   

15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის აკრედიტებულ მედია ორგანიზაციებს 

გაუგრძელდათ აკრედიტაცია; მათ ასევე ჰქონდათ შესაძლებლობა კანონით დადგენილ 

ვადებში წარმოედგინათ დამატებითი წარმომადგენლები; საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილებამ კი მედია საშუალებების მიერ დამატებით წარმოდგენილი ჟურნალისტების 

აკრედიტაცია უზრუნველყო.  

როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის 

ორგანიზებით, შეიქმნა მონიტორინგის ჯგუფი (დაკომპლექტდა პოლიტიკური პარტიების და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან), რომელიც დააკვირდა სააგიტაციო 

მასალების განთავსებას თავისუფლების აღკვეთის სამ დაწესებულებაში.  

                                                                 

9 საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი’’  31-ე მუხლის მე-2 პუნქტი. 
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არჩევნების ფინანსური უზრუნველყოფა 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 3 ივლისის №265/2014 განკარგულების 

შესაბამისად 2014 წლის 12 ივლისს დაინიშნა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელი ორგანოების - თვითმმართველი ქალაქებისა და თემების მერებისა და 

გამგებლების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების მეორე ტური, რომელიც გაიმართა 8 

თვითმმართველ ქალაქსა და 13 მუნიციპალიტეტში (მოიცავდა 28 ოლქს). 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 28 ივნისის №37/2014 

დადგენილებით დამტკიცდა მეორე ტურის ხარჯთაღრიცხვა (იხილეთ დანართი (19)). 

არჩევნების მეორე ტურის ნაწილობრივი დაფინანსებისთვის საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 ივნისის №1138 

განკარგულებით  გამოყოფილ იქნა 3 000 000 ლარი, ნაწილი კი დაფინანსდა ცესკოს ბიუჯეტში 

არსებული რესურსიდან. სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხიდან საკასო ხარჯმა 

შეადგინა 2 159 900 ლარი (იხილეთ დანართი (19)). 

სახელმწიფო შესყიდვები 

არჩევნების მეორე ტურის ორგანიზებისათვის საჭირო საქონლისა და მომსახურების 

შესაძენად გაფორმდა 87 ხელშეკრულება. აქედან, 81 გაფორმდა საარჩევნო კოდექსის 52-ე 

მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე. 

ხელშეკრულებების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 289 102 ლარი (იხილეთ დანართი (19)). 

საოლქო საარჩევნო კომისიების დაფინანსება  

არჩევნების მეორე ტურისთვის მომზადდა საოლქო კომისიების ხარჯთაღრიცხვები, რის 

საფუძველზეც მიღებულ იქნა ცესკოს 2014 წლის 28 ივნისის №38/2014 დადგენილება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების - თვითმმართველი 

ქალაქებისა და თემების მერებისა და გამგებლების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების მეორე 

ტურისთვის ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჭირო ფულადი სახსრების 

განაწილების თაობაზე. ამ დადგენილებით საოლქო საარჩევნო კომისიებს გამოეყოთ თანხები 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის ორგანიზებისათვის. 

აღნიშნული მიზნებისთვის 28 საოლქო საარჩევნო კომისიას სულ გადაერიცხა 755 627 ლარი.  

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შრომის ანაზღაურება 

არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის  წევრებისა და ხელმძღვანელი 

პირების  შრომის ანაზღაურების დასაფინანსებლად მიიმართა 1 719 739 ლარი.  

პოლიტიკური პარტიების სატელევიზიო რეკლამის ხარჯების დაფინანსება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველი ტურის შედეგების მიხედვით ორმა 

საარჩევნო სუბიექტმა (ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია; დავით თარხან მოურავი - 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი) მიიღო არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3%-

ზე მეტი და წარმოეშვათ სახელმწიფო დაფინანსების მიღების უფლება. საქართველოს 

ორგანული კანონის ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 56-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და 

საქართველოს ორგანული კანონის ”მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” 30-ე 

მუხლის მე-12 პუნქტის საფუძველზე, დამატებით გამოეყოთ დაფინანსება სატელევიზიო 

რეკლამის განთავსების ხარჯების დასაფარავად (ცხრილი 6). 
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საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა დაფინანსება 

საქართველოს ორგანული კანონის ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 43-ე მუხლის 

საფუძველზე  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 28 ივნისის 

№37/2014 დადგენილებით საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე საარჩევნო სუბიექტის  

წარმომადგენლების დასაფინანსებლად გამოიყო 708 950 ლარი  (იხილეთ დანართი 5). 

პოლიტიკური გაერთიანებებიდან შემოსული, საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე 

წარმომადგენლობის უზრუნველყოფის შესახებ  წერილობითი თანხმობის საფუძველზე 

მომზადდა ცესკოს თავმჯდომარის 2014 წლის 8 ივლისის №01-54  ბრძანება  კვალიფიციური 

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის დაფინანსების შესახებ. დაფინანსდა ოთხი 

პოლიტიკური გაერთიანება (იხილეთ დანართი (19)). 

საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო კამპანიის ხარჯების კომპენსაცია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით, 

საქართველოს ორგანული კანონის ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 56-ე მუხლის 

პირველი პუნქტით დადგენილი არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების  3% ან მეტი 

მიიღო ხუთმა საარჩევნო სუბიექტმა: ს/ბ ქართული ოცნება, ს/ბ ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. 

აღნიშნული სუბიექტებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არჩევნების ორივე ტურში 

საარჩევნო კამპანიისას გაწეული ხარჯების საკომპენსაციოდ გადასარიცხი თანხების 

დაზუსტების მიზნით (არა უმეტეს 500 000 ლარისა), საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურიდან გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია მათ მიერ საარჩევნო კამპანიისთვის გაწეული 

ხარჯების ჯამური ოდენობების შესახებ. 

საარჩევნო სუბიექტებზე გასაცემი ერთჯერადი საკომპენსაციო თანხების გამოყოფა 

განხორციელდა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, საქართველოს მთავრობის 

2014 წლის 1 აგვისტოს №1327 განკარგულებით, რომლითაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 

გამოეყო 1 770 188 ლარი. გამოყოფილი თანხები საარჩევნო სუბიექტებს გადაერიცხათ კანონით 

დადგენილ ვადაში (იხილეთ დანართი (19)). 

კენჭისყრის დღე 

12 ივლისს მეორე ტური 8 თვითმმართველ ქალაქსა და 13 მუნიციპალიტეტში შედგა. 

კენჭისყრის პროცესი 1,525 უბანზე მშვიდ გარემოში წარიმართა. დღე–ღამის განმავლობაში 10 

საინფორმაციო ბრიფინგი გაიმართა და დროულად ვრცელდებოდა ინფორმაცია როგორც 

ამომრჩეველთა აქტივობის, ისე კენჭისყრის მიმდინარეობის შესახებ. 12 ივლისს, 23:00 სთ-ზე 

გამართულ ბრიფინგზე, ცესკოს თავმჯდომარემ წინასწარი შედეგები წარადგინა, ხოლო 13 

ივლისს, 11:00 სთ–ზე თამარ ჟვანიამ მოსახლეობას თვითმმართველობის არჩევნების მეორე 

ტურის წინასწარი საბოლოო შედეგები გააცნო. 

2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის 12 ივლისს დანიშვნასთან 

დაკავშირებით, ცესკოს მიერ მიღებული დადგენილების საფუძველზე ცესკოში და შესაბამის 

საოლქო საარჩევნო კომისიებში რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს 

უფლებამოსილების ვადა  გაუგრძელდათ. 

მეორე ტურისთვის 7 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზიაციიდან დამატებით 21 

დამკვირვებელი დარეგისტრირდა.  
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12 ივლისის არჩევნების მიმდინარეობისას, საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

მუდმივად ახდენდა საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირებას და ცესკოს 

ინგლისურენოვანი ვებ-გვერდის  განახლებას.  

საანგარიშო პერიოდში ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა ცესკოში 

შემოსული 2 განცხადება/საჩივრის შესწავლა, დასკვნებისა და შესაბამისი განკარგულებების  

პროექტების მომზადება (იხილეთ დანართი 20). ასევე, საანგარიშო პერიოდში იურიდიული  

დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ცესკოს სახელით მონაწილეობა მიიღეს 7 სასამართლო 

პროცესში (იხილეთ დანართი 21), რომელთან დაკავშირებითაც მომზადებულ იქნა შესაბამისი 

შესაგებლები და სასამართლოსათვის გადასაცემი საქმის მასალები. ამასთანავე, 

დეპარტამენტის მიერ მომზადდა ანგარიში საარჩევნო ადმინისტრაციაში შემოსული 

განცხადება/საჩივრებისა და სასამართლო პროცესების შესახებ (იხილეთ დანართი 22 და 23). 

ცესკოს კონტაქტ-ცენტრი 

კენჭისყრის დღეს, 12 ივლისს, ცესკოს კონტაქტ-ცენტრის 42 ოპერატორი ახდენდა 

დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებას 24 საათიან რეჟიმში, როგორც სატელეფონო ასევე, 

ონლაინ ჩათის საშუალებით. შემოსული ზარების რაოდენობამ შეადგინა - 559 ზარი, ხოლო 

ონლაინ ჩათში შემოსული კითხვების რაოდენობა 67. 

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩეველი 

28 საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალი 1 521 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიხედვით 

დაიბეჭდა 1 605 000 ბიულეტენი, აქედან 8 თვითმმართველ ქალაქში მერის ასარჩევად - 1 191 

450 ბიულეტენი, ხოლო 13 მუნიციპალიტეტში გამგებლის ასარჩევად - 413 550 ბიულეტენი 

დაიბეჭდება, აქედან 5 050  ბიულეტენი აზერბაიჯანულ ენაზე. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველი 

სმენადაქვეითებული ამომრჩევლებისთვის, იდენტიფიცირებულ 300 საარჩევნო უბანზე 

პორტატული კომპიუტერების გამოყენებით, გავრცელდა არჩევნების მეორე ტურისთვის 

კენჭისყრაში მონაწილეობის შესახებ, ცესკოს საინფორმაციო ვიდეო რგოლი სურდოთარგმანის 

თანხლებით.  

კენჭისყრის დღეს, მცირემხედველმა 801 ამომრჩეველმა, რომლებსაც მხედველობის 1% მაინც 

გააჩნდათ, გამოიყენა გამადიდებელი ხელსაწყო (ლინზის ფურცელი). 

არჩევნების მეორე ტურში, ცესკომ უზრუნველყო იდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებზე 13 

პორტატული პანდუსის განთავსება. 

კენჭისყრის დღეს, 12 ივლისს, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1267 შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველმა, აქედან მცირემხედველი - 1048, უსინათლო - 120,  

სმენადაქვეითებული - 66 და ეტლით მოსარგებლე - 33 ამომრჩეველმა.  
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მეორე ტურის შედეგების შეჯამება 

22 ივლისს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თვითმმართველობის არჩევნების მეორე 

ტურის შედეგები შეაჯამა. თბილისის მერად „ქართული ოცნების“ კანდიდატი დავით 

ნარმანია აირჩა, რომელმაც 12 ივლისის არჩევნებში ხმების 72,47 % (222 066 ხმა) მიიღო, ხოლო 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატმა ნიკანორ მელიამ  - 27,53% (84 350). 

შემაჯამებელი ოქმი იხილეთ დანართში (24).  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისთვის შესაბამისი საარჩევნო 

კომისიების მიერ  შედგენილი, კანონიერ ძალაში შესული შემაჯამებელი ოქმების მიხედვით 

13 მუნიციპალიტეტის გამგებლად და 7 თვითმმართველი ქალაქის მერად არჩეულ პირთა 

შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართში (25).  

სრული ინფორმაცია თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შესახებ 

იხილეთ ცესკოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.results.cec.gov.ge  
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დანართი 1 

2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებში სუბიექტად რეგისტრირებულთა სია. 

 

არჩევნებში მონაწილეობდა  24 საარჩევნო სუბიექტი: 

 

№ საარჩევნო სუბიექტის დასახელება 
არჩევნებში მონაწილეობის 

რიგითი № 

1 
საარჩევნო ბლოკი „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, 

ფიქრია ჩიხრაძე)” 
№1 

2 
„საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური 

მოძრაობა” 
№2 

3 „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” №3 

4 „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია (ედპ)” №4 

5 საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” №5 

6 „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია” №6 

7 „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე” №7 

8 „დავით თარხან-მოურავი − საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” №8 

9 საარჩევნო ბლოკი „თვითმმართველობა ხალხს” №9 

10 „ხალხის პარტია” №10 

11 „ირაკლი ღლონტი-რეფორმატორები” №11 

12 „ჩვენი საქართველო” №12 

13 „მომავალი საქართველო” №13 

14 „ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტია” №14 

15 „სახალხო მოძრაობა” №15 

16 „ქრისტიან დემოკრატიული პარტია (ქრისტიან დემოკრატები)” №16 

17 „ერთიანობის დარბაზი” №17 

18 „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა” №18 

19 „თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა” №19 

20 „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” №20 

21 „სახალხო პარტია” №26 

22 „მერაბ კოსტავას საზოგადოება” №30 

23 „საქართველოს მშრომელთა საბჭო” №36 

24 საარჩევნო ბლოკი - „ქართული ოცნება” №41 
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პოლიტიკური გაერთიანებები, რომელთაც უარი ეთქვათ/გაუუქმდათ რეგისტრაცია 

 

№ პოლიტიკური გაერთიანების დასახელება უარის თქმის/რეგისტრაციის გაუქმების 

საფუძველი 

1 „საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და 

სიღარიბის დაძლევის პარტია” 
არ წარმოუდგენია მხარდამჭერთა სიები 

2 „საქართველოს ქალთა პარტია - სამართლიანობისა 

და თანასწორობისათვის” 
არ წარმოუდგენია მხარდამჭერთა სიები 

3 „საქართველოს თავისუფალ-დემოკრატიული 

პარტია” 
არ წარმოუდგენია მხარდამჭერთა სიები 

4 „საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია” 
წარმოადგინა კანონით დადგენილ ოდენობაზე 

ნაკლები მხარდამჭერთა ხელმოწერები 

5 პ/გ „თეთრები" 
წარმოადგინა კანონით დადგენილ ოდენობაზე 

ნაკლები მხარდამჭერთა ხელმოწერები 

6 მამულიშვილთა ორდენი „სამშობლო” 
არ წარმოადგინა მხარდამჭერთა შეწორებული 

ხელმოწერები ხარვეზის დადგენის შემდგომ 

7 „დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი 

საქართველო” 
პირადი განცხადება 

8 „ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი” პირადი განცხადება 
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დანართი 2 

საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო 

სუბიექტები: 

№ 
პარტიის/საარჩევნო 

ბლოკის სახელწოდება 
არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი № 

1 არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე) 1 

2 
საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური 

მოძრაობა 
2 

3 ნინო ბურჯანაძე − ერთიანი ოპოზიცია 3 

4 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 5 

5 გიორგი გაჩეჩილაძე − მწვანეთა პარტია 6 

6 უფლის სახელით − უფალია ჩვენი სიმართლე 7 

7 დავით თარხან-მოურავი − საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 8 

8 თვითმმართველობა ხალხს! 9 

9 ირაკლი ღლონტი − რეფორმატორები 11 

10 ჩვენი საქართველო 12 

11 მომავალი საქართველო 13 

12 ქრისტიან დემოკრატიული პარტია (ქრისტიან დემოკრატები) 16 

13 ერთიანობის დარბაზი 17 

14 სალომე ზურაბიშვილი − საქართველოს გზა 18 

15 შალვა ნათელაშვილი − საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 20 

16 სახალხო პარტია 26 

17 მერაბ კოსტავას საზოგადოება 30 

18 საქართველოს მშრომელთა საბჭო 36 

19 ქართული ოცნება 41 

2014 წლის 15 ივნისის ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობდნენ შემდეგი 

კანდიდატები: 

№ კანდიდატი წარმდგენი 

1 მიხეილ სალუაშვილი „უფლის სახელით-უფალია ჩვენი სიმართლე” 

2 გიორგი ლაღიძე „მომავალი საქართველო” 

3 ასმათ ტყაბლაძე 
„შალვა ნათელაშვილი  - საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია"        

4 გიორგი გაჩეჩილაძე „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია” 

5 როინ ლიპარტელიანი „საქართველოს მშრომელთა საბჭო” 

6 დიმიტრი ლორთქიფანიძე „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია"       

7 ირაკლი ღლონტი „ირაკლი ღლონტი - რეფორმატორები"        

8 გიორგი ლილუაშვილი „მერაბ კოსტავას საზოგადოება” 

9 დავით ნარმანია „ქართული ოცნება” 

10 კახა კუკავა „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” 

11 სერგო ჯავახიძე  ბლოკი „თვითმმართველობა ხალხს!"       

12 ნიკანორ მელია ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"  

13 ირმა ინაშვილი 
„დავით თარხან-მოურავი-საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსი" 

14 თეიმურაზ მურვანიძე „სალომე ზურაბიშვილი-საქართველოს გზა" 
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დანართი 3 

 

იურიდიულმა დეპარტამენტმა საანგარიშო პერიოდში მოამზადა ცესკოს შემდეგი დადგენილებები: 

 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს არჩევნებისათვის 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციის გაუქმების პროცედურის განსაზღვრის შესახებ; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის ზოგიერთ ერთმანდატიან ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 

მხარდამჭერთა სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერების მინიმალური რაოდენობების განსაზღვრის 

შესახებ; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს არჩევნებში 

მონაწილეობისათვის, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფისა და მის მიერ წარდგენილი კანდიდატის 

რეგისტრაციის ვადის დადგენის შესახებ;  

 ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი ამომრჩევლებისათვის 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში ხმის მიცემის საყოველთაო უფლების რეალიზების მიზნით 

საარჩევნო პროცედურებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ;  

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცედურებისა და გადაწყვეტილების მიღების წესის 

დამტკიცების შესახებ;  

 მხარდამჭერთა სიების შევსებისა და შემოწმების დამატებითი წესის განსაზღვრის თაობაზე; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრის მინიჭების ზოგიერთი საარჩევნო 

პროცედურის განსაზღვრის შესახებ; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის განსაზღვრის შესახებ (საოლქო და შესაბამის 

საუბნო საარჩევნო კომისიებში, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლების დანიშვნის 

თაობაზე); 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადის განსაზღვრის შესახებ 

(ამომრჩევლის მონაცემების ბარათების დარიგების პროცედურებისა და ვადების შესახებ); 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების დადგენის შესახებ (სატელევიზიო 

რეკლამის განთავსების შესახებ); 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და   აღმასრულებელი ორგანოების 2014 

წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების დადგენის შესახებ (კანონით 

დადგენილ მინიმუმზე ნაკლები რაოდენობის შემთხვევაში, პარტიული სიის საარჩევნო რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ); 

 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის არჩევნების შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმის შედგენის წესის თაობაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრისათვის 

ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და ვადის განსაზღვრის თაობაზე;  
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 ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების - თვითმმართველი ქალაქებისა და 

თემების მერებისა და გამგებლების არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის ზოგიერთი საარჩევნო 

ღონისძიებისა და ვადების დადგენის შესახებ.  

საანგარიშო პერიოდში ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ ასევე მომზადდა ცესკოს შემდეგი 

განკარგულებები: 

 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგ არჩევნებში მონაწილეობისათვის 

პარტიის  მხადამჭერთა სიის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ; 

    საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის საკრებულოს არჩევნებისთვის წარსადგენი პარტიული სიის 

სახის დადგენის შესახებ; 

    ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის 

წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების 

შესარჩევი კონკურსის წესის, პირობებისა და ვადების განსაზღვრის თაობაზე; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების-საკრებულოების  2014 წლის 15 

ივნისის არჩევნებისთვის შექმნილ ადგილობრივ ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში  

საინიციატივო ჯგუფის მიერ კანდიდატის წარსადგენად  საჭირო  მხარდამჭერთა ხელმოწერების 

მინიმალური ოდენობის დადგენის შესახებ; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოს 2014 წლის 15 

ივნისის არჩევნებისათვის კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის ფორმის დამტკიცების თაობაზე; 

 ამომრჩევლის მონაცემების ბარათის სახის დადგენის შესახებ; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 

15 ივნისის არჩევნებისათვის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების 

დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე; 

 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების შედეგად არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოების - საკრებულოების  პირველი სხდომების მოწვევის შესახებ; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების - საკრებულოების 2014 წლის 15 

ივნისის არჩევნებისათვის განმეორებითი კენჭისყრის დანიშვნის შესახებ; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების - თვითმმართველი ქალაქებისა და 

თემების მერებისა და გამგებლების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის მეორე ტურის დანიშვნის 

შესახებ 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების - თვითმმართველი ქალაქებისა და 

თემების მერებისა და გამგებლების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების მეორე ტურის საარჩევნო 

ღონისძიებათა გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე. 
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დანართი 4 

      

       

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ხარჯთაღრიცხვა 

 

ცხრილი 1 

პროგრამული 

კოდი 
ხარჯთაღრიცხვა 

 თანხა 

(ლარი)  

სულ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია            34,673,300  

  ხარჯები                  34,026,703  

  შრომის ანაზღაურება                  19,809,457  

  საქონელი და მომსახურება                    7,387,456  

  სხვა ხარჯები                    6,829,790  

  არაფინანსური აქტივების ზრდა                       440,000  

06 02 01 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები            27,174,500  

  ხარჯები                  26,734,500  

  შრომის ანაზღაურება                  17,748,500  

  საქონელი და მომსახურება                    6,670,800  

  სხვა ხარჯები                    2,315,200  

  არაფინანსური აქტივების ზრდა                       440,000  

06 02 02 არჩევნებისთვის მოხელეთა მომზადება-გადამზადება                825,500  

  ხარჯები                       847,423  

  შრომის ანაზღაურება                       131,000  

  საქონელი და მომსახურება                       694,500  

06 04 03 
საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის 

განთავსების ხარჯები 
            1,200,000  

  ხარჯები                    1,200,000  

  სხვა ხარჯები                    1,200,000  

06 04 04 
საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა 

დაფინანსება 
            5,473,300  

  ხარჯები                    5,473,300  

  სხვა ხარჯები                    5,473,300  
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2014 წლის 5 თებერვლის №1/2014 დადგენილების საფუძველზე საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე 

საარჩევნო სუბიექტის  წარმომადგენლების დასაფინანსებლად გამოიყო 5 473 300 ლარი     

 

ცხრილი 2 

№ 
პოლიტიკური პარტია / საარჩევნო 

სუბიექტი 

  დანამატი 

თითო 

უბანზე  

  

დანამატი 

თითო 

ოლქზე  

 დაფინანსება სულ 

3800 საარჩევნო 

უბნისა და 73 

საარჩევნო ოლქის 

შემთხვევაში 

(ლარი) 

1 
პ/გ „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველო” 

100 150 390,950 

2 
საქართველოს კონსერვატიული 

პარტია 

100 150 390,950 

3 
პ/მ „მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს” 

100 150 390,950 

4 
„საქართველოს რესპუბლიკური 

პარტია” 

100 150 390,950 

5 პ/გ „თავისუფალი დემოკრატები” 100 150 390,950 

6 პ/გ „ეროვნული ფორუმი” 100 150 390,950 

7 პ/გ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 100 150 390,950 

       

8 ახალი მემარჯვენეები 100 150 390,950 

9 საქართველოს გზა 100 150 390,950 

       

10 ხალხის პარტია 100 150 390,950 

11 
მოძრაობა ”სამართლიანი 

საქართველოსთვის” 
100 150 390,950 

        

12 ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა 100 150 390,950 

13 ევროპელი დემოკრატები 100 150 390,950 

14 
ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო 

პარტია 
100 150 390,950 

  სულ   5,473,300 
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2014 წლის 10 ივნისის №01-39 ბრძანება კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის 

დაფინანსების შესახებ. სულ დაფინანსდა რვა პოლიტიკური გაერთიანება  

 

ცხრილი 3 

№ კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია 
სულ 

(ლარი) 
შენიშვნა 

        

1 ბლოკი ”ქართული ოცნება” 560,150  

2 
ბლოკი ”ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” 
374,650  

3 
ბლოკი ,,არასაპარლამენტო ოპოზიცია 

(კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” 
374,650  

4 ბლოკი ,,თვითმმართველობა ხალხს!” 483,600 

წარმომადგენლობა 72 საოლქო 

და 3128 საუბნო საარჩევნო 

კომისიაში 

5 ქრისტიან-დემოკრატიულიმოძრაობა 374,650  

6 
ქრისტიან-

დემოკრატიულისახალხოპარტია 
374,650  

7 საქართველოსგზა 362,350 

წარმომადგენლობა 63 საოლქო 

და 3529 საუბნო საარჩევნო 

კომისიაში 

8 ხალხისპარტია 331,600 

წარმომადგენლობა 66 საოლქო 

და 3217 საუბნო საარჩევნო 

კომისიაში 

 სულ 3,236,300  
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დანართი 5 
 

               ინფორმაცია 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

(პირველი და მეორე ტურის) საკასო ხარჯების შესახებ 
                                                               2014 წლის 15 აგვისტოს მდგომარეობით 

 

 
სულ 

 
პროგრამული კოდი / ხარჯის ტიპი 

 

გეგმა 
 

საკასო ხარჯი 
 

ნაშთი 

36,537,377 35,399,906 1,137,471 

ხარჯის 

კოდი 
06 02 01 - არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 30,116,602 29,534,325 582,277 

21 შრომის ანაზღაურება 20,258,483 20,078,385 180,098 

21111 თანამდებობრივი სარგო  18,358,663  
 ცესკოს აპარატის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგო  1,003,150  
 საოლქო საარჩევნო კომისიების თანამდებობრივი სარგო  1,527,082  
 საოლქო საარჩევნო კომისიების 8 დამატებითი წევრის თანამდებობრივი სარგო  1,990,798  
 საუბნო საარჩევნო კომისიების თანამდებობრივი სარგო - პირველი ტური  12,110,898  
 საუბნო საარჩევნო კომისიების თანამდებობრივი სარგო - განმეორებითი კენჭისყრა  7,082  
 საუბნო საარჩევნო კომისიების თანამდებობრივი სარგო - მეორე ტური  1,719,654  
21113 პრემია  -  
21114 დანამატი  1,719,721  
 ცესკოს აპარატის თანამშრომელთა დანამატი  1,306,071  
 საოლქო საარჩევნო კომისიების დანამატი  413,650  
22 საქონელი და მომსახურება 5,622,614 5,401,730 220,884 

221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  1,552,001  
 შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო  830,870  
 შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი  721,132  
222 მივლინების ხარჯი  92,134  
 მივლინება ქვეყნის შიგნით  61,673  
 მივლინება ქვეყნის გარეთ  30,461  
223 ოფისის ხარჯები  2,281,727  
2231 საკანცელარიო ხარჯები  337,248  
 საიდენტიფიკაციო საკიდები (ბეჯები)  148,925  
 საბეჭდი ქაღალდის შეძენა  65,235  
 ბიულეტენებისთვის  ოფსეტური ქაღალდი  46,837  
 საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭდის ტარები  19,400  
 ცესკოს ლოგოტიპიანი კონვერტები  16,485  
 ბეჭდის კლიშეები და სამელნე ბალიშები  16,275  
 თვითწებვადი ლუქები  13,250  
 კედლის კალენდრები  9,100  
 საკანცელარიო საქონელი  1,740  
2232 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი  4,995  
 ანტივირუსული პაკეტის ლიცენზიის ვადის განახლება  4,995  
2233 სასტამბო ხარჯები  946,848  
 ბიულეტენების ბეჭდვა პირველი ტური  841,155  
 საარჩევნო კოდექსი ქართულ და ინგლისურ ენაზე  42,500  
 ეთიკის კოდექსისა და საინფორმაციო სტიკერის ბეჭდვა  26,413  
 ბიულეტენების ბეჭდვა მეორე ტური  19,715  
 სახელმძღვანელოების ბეჭდვა  6,750  
 საუბნო კომისიების აბრების დამზადება  2,664  
 აქტების გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში  2,070  
 კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნის ბეჭდვა  1,786  
 სატიტულო ბლანკების ბეჭდვა  1,470  
 სადემონსტრაციო ოქმების ბეჭვა  1,002  
 კენჭისყრის ჩანაწერთა წიგნის ბეჭდვა მეორე ტურისთვის  776  
 ფლაერების ბეჭდვა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე  372  
 საკონტროლო ფურცლის ბეჭდვა  175  
2234 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა  327,626  
 ასლგადამღები აპარატები  142,559  
 საუბნო საარჩევნო კომისიის ასლგადამღები აპარატებისთვის კარტრიჯები  110,000  
 სხვა სახარჯი მასალა  43,244  
 კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილები  16,722  
 კომპიუტერული ტექნიკა  14,686  
 სხვა ტექნიკა  415  
2235 მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა  328,046  
 საარჩევნო ყუთები  116,260  
 ქსეროქსის ტონერები და სათადარიგო ნაწილები  74,575  
 მულტიფუნქციური პრინტერის სახარჯი მასალები  66,950  
 ბეჭდის კლიშეები და სამელნე ბალიშები  39,688  
 რიზოგრაფის ფირი და საღებავი  9,910  
 საოფისე სავარძლები  6,616  
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 სხვადასხვა მცირეფასიანი ინვენტარი  3,516  
 კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილები  3,380  
 პორტატული კომპიუტერების ადაპტორი  3,215  
 ულტრაიისფერი ნათების დეტექტორი  2,895  
 დროშები და კურვერტორი  1,041  
2236 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი  99,616  
 მარკირების სითხე  65,000  
 პოლიეთილენის დასალუქი პარკები  15,000  
 დეტექტორის  ელემენტები  10,332  
 შტრიხკოდის შემცველი ეტიკეტები  3,072  
 ბრენდირებული ერთჯერადი ჭიქები  2,400  
 სხვადასხვა სამეურნეო საქონელი  1,575  
 ნათურები  1,273  
 სხვადასხვა მცირეფასიანი საგნები  965  
2238 შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი  76,993  
 საოლქო კომისიების სარემონტო სამუშაოები  51,496  
 ცესკოს შენობის სახურავის შეკეთების სამუშაოები  19,259  
 ხის მასალები მიმდინარე რემონტისთვის  2,018  
 საოლქო კომისიების სარემონტო სამუშაოების საპროექტო ხარჯთაღრიცხვა  1,782  
 ელექტრო დამიწების სამუშაო  1,300  
 ცესკოს ადმინისტრაციული შენობის ელექტრო გაყვანილობის მონტაჟი  637  
 მიმდინარე რემონტის სხვადასხვა აქსესუარები  502  
2239 საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  10,977  
 ასლგადამღები აპარატების შეკეთება  5,740  
 კონდიციონერის შეკეთება  1,900  
 აკუმულატორის შეძენა  1,350  
 კარტრიჯების დამუხტვა  1,140  
 გენერატორის შეკეთება  847  
22310 კავშირგაბმულობის ხარჯი  80,217  
22311 საფოსტო მომსახურების ხარჯი  90  
22312 კომუნალური ხარჯი  69,071  
 ელექტროენერგიის ხარჯი  31,717  
 წყლის ხარჯი  26,416  
 გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი  6,166  
 ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  4,302  
 დასუფთავების მოსაკრებელი  470  
2204 წარმომადგენლობითი ხარჯები  100,666  
 სასტუმროს ხარჯი  27,731  
 უცხოელი სტუმრების დახვედრა და ღონისძიების ორგანიზება  22,655  
 ოფიციალური სადილის ხარჯი  10,911  
 საერთაშორისო კონფერენციისთვის ღონისძიების მოწყობის ხარჯი  6,611  
 სადილი საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში  6,284  
 ფურშეტის ორგანიზება კენჭისყრის დღეს (პირველი ტური)  5,790  
 სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის ფურშეტის ხარჯი  4,772  
 მოწვეულ ექსპერტთა მგზავრობის ხარჯი  4,595  
 ფურშეტი კენჭისყრის დღეს (მეორე ტური)  3,999  
 საპროტოკოლო საჩუქრები  3,517  
 სასაჩუქრე ბრენდირებული პროდუქცია  2,400  
 მინერალური წყლის შეძენის ხარჯი  1,402  
2206 სამედიცინო ხარჯები  539  
 ცესკოს ადმინისტრაციული შენობის სადეზინფექციო სამუშაოები  539  
2207 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯი  19,458  
 საუბნო კომისიის წევრების უნიფორმები  18,398  
 კაბინის ფარდები  1,000  
 ფარდა-ჟალუზის შეკეთება  60  
2208 სატრანსპორტო ხარჯები  108,792  
 მძღოლების დაქირავება  47,410  
 საწვავის შესყიდვა  57,618  
 ავტომანქანის მიმდინარე რემონტის ხარჯი  3,764  
2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  1,246,413  
22103 ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი  1,290  
22105 რეკლამის ხარჯი  1,070,667  
 ტელეარხებზე სარეკლამო რგოლების განთავსება  569,031  
 რეკლამა ინტერნეტ სივრცეში  127,884  
 სარეკლამო-საიმიჯო რგოლების დამზადება  115,525  
 რეკლამა რადიოში  87,963  
 ბრენდირებული პროდუქცია  55,380  
 სარეკლამო კამპანიისთვის ბანერების განთავსება ბილბორდებზე  38,626  
 თბილისის მეტროსადგურებში რეკლამის გავრცელება  25,913  
 ბანერების ბეჭდვა  25,438  
 რეკლამა გაზეთებში  21,146  
 სხვა დანარჩენი რეკლამის ხარჯი  3,760  
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22106 კონფერენციების ორგანიზება  12,590  
 დარბაზის დაქირავება  12,590  
22107 სათარჯიმნო და საკონსულტაციო მომსახურება  25,868  
 საარჩევნო დოკუმენტაციის  თარგმნა  12,515  
 სინქრონული თარგმანი  5,818  
 ეთნიკური უმცირესობების ენაზე დებატების თარგმნა  3,500  
 საპროექტო-საინჟინრო საკონსულტაციო მომსახურეობა  2,500  
 სინქრონული აპარატურის დაქირავება  1,160  
 საიმიჯო რეკლამის საგაზეთო ვერსიის დამზადება  375  
221010 შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი  78,240  
221014 სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯი  57,758  
 ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის ფართის იჯარა  40,682  
 სტამბის მრავალფუნქციური აპარატის საინჟინრო მომსახურება - პირველი ტური  3,600  
 ბიოტუალეტების განთავსება ზოგიერთ უბანზე  2,360  
 ცესკოს ბრიფინგების ვიდეოგადაღება - პირველი ტური  2,250  
 ტენდერის ხარჯი  1,975  
 ცესკოს ბრიფინგების ვიდეოგადაღება - მეორე ტური  1,438  
 ასლგადამღები აპარატისთვის დამიწების კონტურის მოწყობა  1,300  
 112-ს მომსახურების ხარჯი  923  
 სტამბის მრავალფუნქციური აპარატის საინჟინრო მომსახურება - მეორე ტური  900  
 ფოტოგადაღება  875  
 ტვირთის გაფორმების საფასური  400  
 სატვირთო და სატერმინალო მომსახურება  411  
 ბანერი ღონისძიებისთვის  45  
 მედია მონიტორინგი  600  
28 სხვა ხარჯები 3,120,827 3,097,392 23,435 

 საოლქო საარჩევნო კომისიების დაფინანსება  3,094,901  
 ოლქების დაფინანსება - პირველი ტური  2,353,900  
 ოლქების დაფინანსება - მეორე ტური  741,000  
 მოსაკრებლები  2,091  
 სოციალური ღონისძიების ორგანიზება  350  
 სასამართლო ბაჟი  50  
31111 არაფინანსური აქტივები 1,114,678 956,819 157,859 

 შენობა - ნაგებობები  73,623  
 საოლქო საარჩევნო კომისიების კაპიტალური რემონტი  58,843  
 ცესკოს შენობის სატვირტო ლიფტის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები  14,780  
 საოფისე ტექნიკა  178,364  
 კომპიუტერები  153,406  
 სტამბისთვის  UPS შეძენა მონტაჟით  23,302  
 ფოტოაპარატი  1,656  
 სხვა მანქანა-დანადგარები  28,382  
 დიზელ გენერატორი  25,000  
 თერმო-ტრანსფერული ეტიკეტის რულონი  1,560  
 გაზის გამათბობელი  1,250  
 უსადენო გადამცემი  572  
 საოფისე ავეჯის შეძენა  600  
 სავარძლები  600  
 პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები  675,850  
 მულტიფუნქციური პრინტერის შეძენა  675,850  
 პრინტერების შეძენა  137,898  
 06 02 02 -არჩევნებისთვის მოხელეთა მომზადება-გადამზადება 819,500 780,599 38,901 

21 შრომის ანაზღაურება 300,025 263,539 36,486 

21111 თანამდებობრივი სარგო - ცენტრის ადმინისტრაცია  70,754  
21113 პრემია  -  
21114 დანამატი  192,785  
22 საქონელი და მომსახურება 519,475 517,060 2,415 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  342,087  
 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - ტრენერები  261,323  
 შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი - ცენტრის ადმინისტრაცია  53,985  
 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - ცენტრის ადმინისტრაცია  25,279  
 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - საგრანტო კომისიის წევრთა ხელფასები  1,500  
222 მივლინება ქვეყნის შიგნით  13,589  
223 ოფისის ხარჯები  95,082  
 სახელმძღვანელოებისა და ტრენინგების მასალების ბეჭდვა  64,500  
 საკურიერო მომსახურება - სახელმძღვანელოების დარიგება ოლქებში  13,879  
 საოფისე ინვენტარი - ლეპტოპის ჩანთები ტრენერებისთვის  6,084  
 საკანცელარიო საქონელი - საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგებისთვის  5,647  
 კავშირგაბმულობის ხარჯი  1,603  
 შენობა-ნაგებობების დასუფთავება  900  
 მუყაოს ყუთების შეძენა ტრენინგების მასალების შესაფუთად  768  
 ელექტროენერგიის ხარჯი  630  
 შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტი  390  
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 წყლის ხარჯი  312  
 ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი  207  
 ტრენინგისთვის დეტექტორის ელემენტის შეძენა  161  
2204 წარმომადგენლობითი ხარჯები  7,129  
 საერთაშორისო დამკვირვებლების დახვედრის და გიდის მომსახურების ხარჯი  7,129  
2208 სატრანსპორტო ხარჯები  38,587  
 ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი  35,319  
 საწვავის შეძენა  2,713  
 ა/მ მიმდინარე შეკეთება  555  
2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  20,586  
 არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის ტრენინგების ორგანიზება  9,792  
 სასწავლო ფილმის განახლება  4,475  
 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი  2,608  
 კონფერენციების ორგანიზება  1,673  
 მუშების მომსახურება (ლოჯისტიკა)  1,120  
 პროგრამული უზრუნველყოფა  533  
 ტენდერის ხარჯი  350  
 განცხადების განთავსების ხარჯი  34  
 06 04 03 - საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის დაფინანსება 1,834,845 1,397,378 437,467 

28 სხვა ხარჯები 1,834,845 1,397,378 437,467 

 პ/გ ”ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”  597,482  
 პ/გ ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”  600,000  
 პ/გ ”საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” - მეორე ტური  199,897  
 06 04 04 - საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა დაფინანსება 3,766,430 3,687,605 78,825 

28 სხვა ხარჯები პირველი ტური  3,128,155  
 მპგ ”ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”  553,875  
 მპგ ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”  361,400  
 მპგ ”ახალი მემარჯვენეები”  351,130  
 მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის  483,600  
 პგ ”საქართველოს გზა”  329,100  
 პგ ”ხალხის პარტია”  319,700  
 მპგ ”ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა”  365,050  
 მპგ ”ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია”  364,300  
28 სხვა ხარჯები მეორე ტური  559,450  
 მპგ ”ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”  235,850  
 მპგ ”ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა”  151,600  
 მპგ ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”  157,700  
 მპგ ”საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”  14,300  
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დანართი 6 

2014 წლის 28 თებერვლის საგრანტო კონკურსი 

პირველი მიმართულება -  ამომრჩეველთა ინფორმირება 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის. დაფინანსებული ორგანიზაციები. 

საკონკურსო თემატიკა - ამომრჩეველთა ინფორმირებულობისა და არჩევნებში მათი ჩართულობის ზრდა 

 

№ 

 

დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის ღირებულება 

1 

სოციალური დაცვის ლიგა 

2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე შშმ პირთა 

ჩართულობის ზრდა და ამომრჩეველთა 

ინფორმირება ადაპტირებული საარჩევნო 

უბნების შესახებ www.pandusgeorgia.com - ის 

დახმარებით 

 

თბილისი 

და სხვა რეგიონები 26430 ლარი 

2 
საზოგადოებრივი 

დამცველი 

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნებში ეთნიკური უმცირესობების 

სამოქალაქო ჩართულობის და ნდობის გაზრდა 

კახეთი 

ქვემო ქართლი 31567 ლარი 

3 
კავშირი სამოქალაქო 

განვითარების ინსტიტუტი 
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი 

გორი, ქუთაისი 

ახალციხე 

ზუგდიდი, თელავი 

40365 ლარი 

4 განვითარებისა და 

დემოკრატიის ცენტრი 

(CDD) 

ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე, მოდი შენც! 

საქართველოს 

რეგიონები 47420 ლარი 

5 კოალიცია 

დამოუკიდებელი 

ცხოვრებისათვის 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 

ახალგაზრდების საარჩევნო უფლებების დაცვა 

რეგიონებში 

თბილისი 

რეგიონები 49980 ლარი 

 

საკონკურსო თემატიკა - რეგიონული მედია  -  ამომრჩევლის კვალიფიციური ინფორმაციის წყარო 

 

№ 

 

დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის ღირებულება 

1 Post-ალიონი მე ვირჩევ - მე ვმართავ! გურია 48100 ლარი 

2 მედია ფონდი 
მოქალაქეთა ინფორმირებული არჩევანი: მედია 

და არჩევნები 
სამეგრელო 12241 ლარი 

3 ბორჯღალი აირჩიე თვითმმართველობა აჭარა 35380 ლარი 

მეორე მიმართულება - გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესში 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის. დაფინანსებული ორგანიზაციები 

საკონკურსო თემატიკა - ქალთა მონაწილეობის წახალისება საარჩევნო პროცესებში 

წარმოდგენილი პროექტის დასახელება პროექტის განხორციელების ადგილი პროექტის ღირებულება 

ლიდერი ქალები დემოკრატიული 

მმართველობისთვის 

თბილისი 

რეგიონები 
43570 ლარი 

საკონკურსო თემატიკაზე „ არჩევნებში ჩართულ მხარეთა კომუნიკაცია გენდერის საკითხების ჭრილში“ წარმოდგენილი 

პროექტები საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით არ დაფინანსდა 
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მესამე მიმართულება -  ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ასპექტების შესწავლა და საჭიროებების 

განსაზღვრა. დაფინანსებული ორგანიზაციები: 

 

საკონკურსო თემატიკა - ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესში 

№ 
დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის 

ღირებულება 

1 
საზოგადოებრივი 

დამცველი 

ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო პროცესში 

ჩართულობის მასტიმულირებელი მექანიზმების 

შემუშავება 

თბილისი, 

ქვემო ქართლი 

კახეთი 

53803 ლარი 

 

საკონკურსო თემატიკა - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლების ინტეგრაციის ხელშეწყობა საარჩევნო  პროცესში 

№ 
დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 

წარმოდგენილი პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის 

ღირებულება 

1 

საქართველოს 

ინსტიტუციონალური 

განვითარების ცენტრი 

შშმპ-თა საარჩევნო საჭიროებების კვლევა 

საქართველოს მასშტაბით 

თბილისი 

რეგიონები 76438 ლარი 

 

მეხუთე მიმართულება - 2010 წლიდან საერთო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების 

საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა (რეგიონულ ჭრილში) 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის. 

საკონკურსო თემატიკა - პოლიტიკური პარტიების რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა 

№ 
დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 
წარმოდეგენილი პროექტის დასახელება 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის ღირებულება 

 

 

1 
სამოქალაქო კულტურის 

საერთაშორისო ცენტრი 

ახლადჩამოყალიბებულ თვითმმართველ 

ქალაქებში პოლიტიკური პარტიების 

საკრებულოების წევრობის კანდიდა-ტების 

შესაძლებლობების გაზრდა 

მცხეთა-მთიანეთი 

გორი 

სამცხე-ჯავახეთი 

თელავი 

37480 ლარი 
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2014 წლის 25 აპრილს საგრანტო კონკურსი 

პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა ინფორმირება 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის. დაფინანსებული ორგანიზაციები 

 

საკონკურსო თემატიკა - ამომრჩეველთა ინფორმირებულობისა და არჩევნებში მათი ჩართულობის ზრდა 

 

№ 

 

დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 

 

წარმოდეგენილი პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის ღირებულება 

1 

საქართველოს 

აზერბაიჯანელ ქალთა 

კავშირი 

მეტი ინფორმირებულობა, მეტი ჩართულობა 
ქვემო ქართლი 

კახეთი 
18365 ლარი 

2 ქალები მომავლისათვის აირჩიე და მართე კახეთი 

 

17556.81 ლარი 

3 
საზოგადოებრივ 

ინიციატივათა ჯგუფი 
15 ივნისს აირჩიე შენ! ქვემო ქართლი 24490 ლარი 

4 
ახალგაზრდა 

ინიციატორთა კლუბი 

ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები-

ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ქსელი 
სამცხე-ჯავახეთი 24410 ლარი 

5 

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის 

თვითმმართველობის 

რესურს ცენტრი 

აქტიურ ამომრჩეველი მთიან რეგიონში 
რაჭა-ლეჩხუმი  

ქვემო სვანეთი 
22618.95 ლარი 

 

საკონკურსო თემატიკა - რეგიონული მედია  -  ამომრჩევლის კვალიფიციური ინფორმაციის წყარო 

 

№ 

 

დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 

 

წარმოდეგენილი პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის ღირებულება 

1 

სტუდენტურ-

ახალგაზრდული 

სათათბირო 

გურია-ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე, მოდი შენც! გურია 21910 ლარი 

2 

სამოქალაქო განვითარების 

ქართულ-ბერძნული 

ფონდი "გეორგია-ელადა" 

ჩემი თვითმმართველობა (ადგილობრივი მედიის 

გააქტიურება ეკომიგრანტებით და ეროვნული 

უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 

მუნიციპალიტეტებში -წალკა, დმანისი, 

თეთრიწყარო) 

ქვემო ქართლი 21810 ლარი 
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მეორე მიმართულება - გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესში 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისათვის. 

 

საკონკურსო თემატიკა - ქალთა მონაწილეობის წახალისება საარჩევნო პროცესებში 

 

№ 

 

დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 

 

წარმოდეგენილი პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის ღირებულება 

1 კავშირი "ვეჟინი" 

კახეთის რეგიონის განსხვავებული რელიგიის და 

ეთნიკური წარმომავლობის ახალგაზრდა 

ქალების ჩართულობა 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში 

კახეთი 24879.33 ლარი 

2 

სამხრეთ კავკასიის 

ახალგაზრდა ქალ 

ექსპერტთა ქსელი 

მშვიდობის და 

უსაფრთხოებისთვის 

მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებ ქალთა 

ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 

მცხეთა-მთიანეთი 20750 ლარი 

 

საკონკურსო თემატიკა -  არჩევნებში ჩართულ მხარეთა კომუნიკაცია გენდერის საკითხების ჭრილში 

№ 

 

დაფინანსებული 

ორგანიზაცია 

 

წარმოდეგენილი პროექტის დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პროექტის ღირებულება 

1 
გენდერული 

თანასწორობის ქსელი 

გენდერული სამართლიანობა პოლიტიკურ 

პროცესებში 

თბილისი 

რეგიონები 
24965 ლარი 

2 
ასოციაცია "ქალი და 

განვითარება" 

ქალთა გაძლიერება თანასწორი 

მონაწილეობისათვის 

შიდა ქართლი 

სამცხე-ჯავახეთი 
25000 ლარი 
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დანართი 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის  

არჩევნების შედეგების ერთიანი 

ოქმი 

თბილისი  2014 წლის 3 ივლისი 

 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 10 ივნისის N33/2014 

დადგენილების შესაბამისად, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2014 წლის 3 

ივლისის სხდომაზე, ცესკოს პროპორციული და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების 

მაჟორიტარული, კანონიერ ძალაში შესული შემაჯამებელი ოქმების მონაცემების მიხედვით 

შეადგინა საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის 

არჩევნების შედეგების ერთიანი ოქმი. 

 

I. ამომრჩეველთა რაოდენობა: 918 667 

II. არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა: 343 582 

III. ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა:   14 151 

IV. საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა რაოდენობა: 
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№ პარტიის/საარჩევნო ბლოკის სახელწოდება 

მიღებული 

ხმების 

რაოდენობა 

% 

მიღებული 

მანდატების 

რაოდენობა 

1 
არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, 

ფიქრია ჩიხრაძე) 
6 562 2.00  

2 
საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და 

პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა 
2 399 0.73  

3 ნინო ბურჯანაძე − ერთიანი ოპოზიცია 34 026 10.35 3 

5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 85 858 26.11 7 

6 გიორგი გაჩეჩილაძე − მწვანეთა პარტია 4 724 1.44  

7 უფლის სახელით − უფალია ჩვენი სიმართლე 1 803 0.55  

8 
დავით თარხან-მოურავი − საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი 
20 890 6.35 2 

9 თვითმმართველობა ხალხს! 1 444 0.44  

11 ირაკლი ღლონტი − რეფორმატორები 1 288 0.39  

12 ჩვენი საქართველო 398 0.12  

13 მომავალი საქართველო 373 0.11  

16 
ქრისტიან დემოკრატიული პარტია (ქრისტიან 

დემოკრატები) 
521 0.16  

17 ერთიანობის დარბაზი 285 0.09  

18 სალომე ზურაბიშვილი − საქართველოს გზა 3847 1.17  

20 
შალვა ნათელაშვილი − საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია 
11 290 3.43  

26 სახალხო პარტია 751 0.23  

30 მერაბ კოსტავას საზოგადოება 668 0.20  

36 საქართველოს მშრომელთა საბჭო 386 0.12  

41 ქართული ოცნება 151 269 46.01 13 

 

V. საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს წევრებად პროპორციული 

საარჩევნო სისტემით არჩეული არიან: 

 

ქართული ოცნება 

1. ფავლენიშვილი ირაკლი 

2. ალიბეგაშვილი გიორგი 

3. ტყემალაძე გიორგი 

4. მალაღურაძე ნუგზარი 

5. კობახიძე თევდორე 

6. გვილავა  ირაკლი 
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7. დავითაძე ავთანდილ 

8. ტალიაშვილი თამარ 

9. სამნიძე ხათუნა 

10. მჭედლიშვილი მალხაზ 

11. ახვლედიანი გიორგი 

12. უთმელიძე დავით 

13.  ჯინჭარაძე ტრისტან 

 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 

1. უგრეხელიძე სევდია 

2. აბესაძე ირაკლი 

3. ახვლედიანი მამუკა 

4. შოშიაშვილი თამაზ 

5. ნადირაძე ირაკლი 

6. გრიგალაშვილი თეიმურაზ 

7. მხეიძე ლევან 

 

ნინო ბურჯანაძე − ერთიანი ოპოზიცია  

1. ვეკუა ზაზა 

2. ოგბაიძე შალვა 

3. ცინცაბაძე თამარ 

 

დავით თარხან-მოურავი − საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი  

1. მანჯავიძე იოსებ 

2. მარშანია ადა 
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VI. საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის საკრებულოს წევრებად მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემით არჩეული არიან: 

 

ადგილობრივი მაჟორიტარული 

ოლქის № და დასახელება 
კანდიდატის სახელი და გვარი წარმდგენი 

მთაწმინდის №01.01 ჯიშკარიანი ჯაბა ქართული ოცნება 

ვაკის №02.02  მუსხელიშვილი გიორგი ქართული ოცნება 

ვაკის №02.03  ბაბუნაშვილი გოჩა ქართული ოცნება 

საბურთალოს №03.04  ბუხრაშვილი შორენა ქართული ოცნება 

საბურთალოს №03.05  ელისაშვილი ალექსანდრე დამოუკიდებელი 

საბურთალოს №03.06  ზურაბიშვილი დავით ქართული ოცნება 

კრწანისის №04.07  ნაცვლიშვილი ბექა ქართული ოცნება 

ისნის №05.08  ჯიშკარიანი ილია ქართული ოცნება 

ისნის №05.09  ნეფარიძე ზურაბ ქართული ოცნება 

ისნის №05.10  აბუსერიძე ირაკლი ქართული ოცნება 

სამგორის №06.11  მაკასარაშვილი ია ქართული ოცნება 

სამგორის №06.12  დარახველიძე ლევან ქართული ოცნება 

სამგორის №06.13  ზუმბაძე გულო ქართული ოცნება 

სამგორის №06.14  ჯახველაძე ლია ქართული ოცნება 

ჩუღურეთის №07.15 ბერაძე რამინა ქართული ოცნება 

დიდუბის №08.16  ძნელაძე ვლადიმერ ქართული ოცნება 

დიდუბის №08.17  შურღაია თარაშ ქართული ოცნება 

ნაძალადევის №09.18  ჭელიძე დავით ქართული ოცნება 

ნაძალადევის №09.19  გოგლიძე გივი ქართული ოცნება 

ნაძალადევის №09.20  კოლელიშვილი ზაქარია ქართული ოცნება 

ნაძალადევის №09.21  სამუშია ჯაბა ქართული ოცნება 

გლდანის №10.22  კობალაძე კობა ქართული ოცნება 

გლდანის №10.23  გოგუაძე ნინო ქართული ოცნება 

გლდანის №10.24  შელია მურთაზ ქართული ოცნება 

გლდანის №10.25 ჯოხაძე ქეთევან ქართული ოცნება 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე /თამარ ჟვანია/ 

კომისიის მდივანი /გიზო მჭედლიძე/ 
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დანართი 8 

 

არჩევნების მეორე ტურში გასული პირები 

1. ქალაქ თბილისის მერის   

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

5. ნიკანორ მელია 

41. დავით ნარმანია 

 

2. თვითმმართველი თემის – ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის   

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

5. ხატია დეკანოიძე 

41. ილია მზექალაშვილი 

 

3. თვითმმართველი ქალაქის – თელავის მერი  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

5. ალექსი ძულიაშვილი 

41. პლატონი კალმახელიძე 

 

4. თვითმმართველი თემის – თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის   

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

5. გიორგი ბოტკოველი 

41. ალექსანდრე შათირიშვილი 

 

5. თვითმმართველი თემის – ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის   

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

3. ზურაბი ფილაშვილი 

41. ბექა ბაიდაური 
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6. თვითმმართველი თემის – თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის   

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

3. ილია არჩემაშვილი 

41. ლელა ქიტესაშვილი 

 

7. თვითმმართველი ქალაქის – რუსთავის მერი  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

 

5. მამუკა ჩიქოვანი 

41. დავითი ჯიქია 

 

8. თვითმმართველი ქალაქის – მცხეთის მერი  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

6. დავით მაჩხანელი 

41. ავთანდილ ნემსიწვერიძე 

 

9. თვითმმართველი ქალაქის – გორის მერი  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

14. კახაბერ ერგემლიძე 

41. ზურაბი ჯირკველიშვილი 

 

10. თვითმმართველი თემის – გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის   

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

14. ბონდო ვათიაშვილი 

41. დავით ონიაშვილი 

 

11. თვითმმართველი თემის – თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის    

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

5. ტარიელი ფანჩულიძე 

41. თეიმურაზ ჯაფარიძე 
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12. თვითმმართველი თემის – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლის    

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

18. მევლუდ კიკნაველიძე 

41. ირაკლი გეგეშიძე 

 

13. თვითმმართველი თემის – ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის    

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ:  

5. ზურაბ ჯიბუხაია 

41. ჯემალი მებუკე 

 

14. თვითმმართველი თემის – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის    

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

3. თენგიზ ჭიქაბერიძე 

41. რობიზონ გვენეტაძე 

 

15. თვითმმართველი ქალაქის – ოზურგეთის მერის  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

8. შოთა გოგიბერიძე 

41. ბეგლარ სიორიძე 

 

16. თვითმმართველი თემის – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

8. ბარნაბ ჭყონია 

41. ზაზა ურუშაძე 

 

17. თვითმმართველი თემის – მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგების  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ:  

3. დავით ინჯია 

41. ალექსანდრე გრიგალავა 
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18. თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის მერის  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

8. უშანგი გეგენავა 

41. ირაკლი კაკულია 

 

19. თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერის  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

5. გიორგი დიასამიძე 

41. გიორგი ერმაკოვი 

 

20. თვითმმართველი თემის – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის    

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

5. რევაზ ხარაზი 

41. სულხან ევგენიძე 

 

21. თვითმმართველი თემის – ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის    

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ: 

8. ემზარ ბოლქვაძე 

41. ბესიკ ბაუჩაძე 
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2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს-

საკრებულოს პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგად 

პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ მიღებული ამომრჩეველთა ხმებით დადგენილი 

პროცენტები 

 

№ პარტიის/საარჩევნო ბლოკის სახელწოდება 

მიღებული 

ხმების 

რაოდენობა 

% 

1 არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე) 31725 2.24% 

2 
საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა 

პოლიტიკური მოძრაობა 
13390 0.95% 

3 ნინო ბურჯანაძე − ერთიანი ოპოზიცია 144691 10.22% 

5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 317395 22.42% 

6 გიორგი გაჩეჩილაძე − მწვანეთა პარტია 8981 0.63% 

7 უფლის სახელით − უფალია ჩვენი სიმართლე 2186 0.15% 

8 დავით თარხან-მოურავი − საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 66805 4.72% 

9 თვითმმართველობა ხალხს! 10423 0.74% 

10 ხალხის პარტია 725 0.05% 

11 ირაკლი ღლონტი − რეფორმატორები 3161 0.22% 

12 ჩვენი საქართველო 3635 0.26% 

13 მომავალი საქართველო 373 0.03% 

14 ირაკლი ოქრუაშვილი − ქართული პარტია 11333 0.80% 

15 სახალხო მოძრაობა 40 0% 

16 ქრისტიან დემოკრატიული პარტია (ქრისტიან დემოკრატები) 2611 0.18% 

17 ერთიანობის დარბაზი 4345 0.31% 

18 სალომე ზურაბიშვილი − საქართველოს გზა 17149 1.21% 

19 თავისუფლება − ზვიად გამსახურდიას გზა 870 0.06% 

20 
შალვა ნათელაშვილი − საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია 
48862 3.45% 

26 სახალხო პარტია 4759 0.34% 

30 მერაბ კოსტავას საზოგადოება 2304 0.16% 

36 საქართველოს მშრომელთა საბჭო 534 0.04% 

41 ქართული ოცნება 719431 50.82% 
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დანართი 9 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 15 ივნისის  

არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი 

ოქმი 

თბილისი  2014 წლის 27 ივნისი 

 

საქართველოს ორგანული კანონის “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 77-ე მუხლის  

მე-5 პუნქტის, 76-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, 166-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 169-ე 

მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 1857 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2014 წლის 27 ივნისის სხდომაზე შეაჯამა 

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების 

შედეგები და დაადგინა: 

I. ამომრჩეველთა რაოდენობა: 918 667 

II. არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა: 342 386 

III. ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა:   11 771 

IV. საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა რაოდენობა: 

№ სახელი და გვარი მიღებული ხმების რაოდენობა % 

1 კახა კუკავა 7 642 2,32 % 

3 დიმიტრი ლორთქიფანიძე 42 208 12,81 % 

5 ნიკანორ მელია 92 125 27,97 % 

6 გიორგი გაჩეჩილაძე 3 734 1,13 % 
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7 მიხეილ სალუაშვილი 1 062 0,32 % 

8 ირმა ინაშვილი 17 684 5,37 % 

9 სერგო ჯავახიძე 1 140 0,35 % 

11 ირაკლი ღლონტი 1 169 0,35 % 

13 გიორგი ლაღიძე 351 0,11 % 

18 თეიმურაზ მურვანიძე 1 640 0,50 % 

20 ასმათ ტყაბლაძე 8 091 2,46 % 

30 გიორგი ლილუაშვილი 359 0,11 % 

36 როინ ლიპარტელიანი 358 0,11 % 

41 დავით ნარმანია 151 807 46,09 % 

 

V. საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 15 ივნისის  

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობენ №5 ნიკანორ მელია და №41 დავით ნარმანია. 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე /თამარ ჟვანია/ 

 

კომისიის მდივანი /გიზო მჭედლიძე/ 
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დანართი 10 

ანგარიში 
 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოსულ განცხადება/საჩივრებზე რეაგირებისა და 

სამართლებრივი შედეგების შესახებ (პირველი ტური) 
 

 

საარჩევნო კომისიის წევრთა და პარტიათა წარმომადგენლების განცხადება/საჩივრები 
 

1. პ/გ „სახალხო პარტიის” და პ/მ „სამართლიანი საქართველოსათვის”  2014 წლის 20 აპრილის 

საჩივრები მერობის კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების  შესახებ; 

2. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 16 აპრილის №0206/01 განცხადება 

ოზურგეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეების მხრიდან 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების შესახებ; 

3. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 18 აპრილის №0219/01 განცხადება 

სენაკში საჯარო მოხელეების მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების  

შესახებ; 

4. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 30 აპრილის №0386/01 განცხადება 

სატელევიზიო მაუწყებლის მიერ გავრცელებული სატელევიზიო კლიპის  შესახებ; 

5. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 2 მაისის №0419/01 განცხადება მამუკა 

ხოლეგაშვილის მხრიდან წინსაარჩევნო კამპანიის კანონდარღვევით წარმოების  შესახებ; 

6. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 7 მაისის №0452/01 განცხადება 

ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ; 

7. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 2014 წლის 10 მაისის  №0501/01 და №0502/01 

განცხადებები სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის 

შესახებ; 

8.  პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 23 აპრილის №0261/01 და ს/ბ 

,,არასაპარლამენტო                 ოპოზიციის” 2014 წლის 24 აპრილის განცხადებები მთავრობის 

კანცელარიაში სამუშაო შეხვედრის გამართვის  შესახებ;                 

9. №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის №41 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მ/შ 

არსენ სისაურის 2014 წლის 17 მაისის განცხადება საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის არჩევის შესახებ;  

10. №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის  №12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თამაზ 

შუბლაძის 2014 წლის 17 მაისის საჩივარი საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველი სხდომის 

ჩატარების შესახებ; 

11. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 7 მაისის №0451/01 და 2014 წლის 10 

მაისის №0500/01 განცხადებები საჯარო მოხელეების მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

მონაწილეობის მიღების შესახებ; 

12. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 2014 წლის 14 მაისის №0623/01 განცხადება 

სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ;  

13. პ/გ „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზის“ 2014 წლის 18 მაისის №1/347 განცხადება 

პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ; 



 

68 

 

 

14. პ/გ „ეროვნულ - დემოკრატიული მოძრაობის” №1/1303 საჩივარი ს/ბ ”ქართული ოცნების” 

თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერობის კანდიდატის ირაკლი კაკულიას რეგისტრაციაში 

გატარების შესახებ; 

15. ს/ბ „არასაპარლამენტო ოპოზიციის (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” 2014 წლის 18 მაისის 

№10/640 საჩივარი  ს/ბ ”ქართული ოცნების” თვითმმართველი ქალაქის რუსთავის მერობის 

კანდიდატის დავით ჯიქიას რეგისტრაციაში გატარების  შესახებ; 

16.  ს/ბ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 19 მაისის №0894/01 საჩივარი №47 

მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების  ნაწილობრივ 

ბათილად ცნობის შესახებ; 

17. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 20 მაისის №0937/01 

განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   

შესახებ;  

18. საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის ირაკლი 

ჭყოიძის 2014 წლის 29 მაისის №1/1783  განცხადება საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ; 

19. საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის ირაკლი 

ჭყოიძის 2014 წლის 29 მაისის №1/1784 განცხადება საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ; 

20. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 28 მაისის №1/1744  

განცხადება 9 

21. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 31 მაისის №1/1925) 

№1156/01 განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის   შესახებ; 

22. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 31 მაისის №1/1927) 

№1154/01 განცხადება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” კანდიდატებზე ზეწოლის ფაქტის 

შესახებ; 

23. პ/გ „ირაკლი ღლონტი - რეფორმატორების“ თავმჯდომარის 2014 წლის 2 ივნისის განცხადება 

№1/2014 №46/014 სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   

შესახებ; 

24. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” და ს/ბ ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის მიერ მარნეულის თემის გამგებლობის კანდიდატად რეგისტრირებული პირის 

აკმამედ იმამკულიევის 2014 წლის 6 ივნისის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2219) მაჟორიტარი 

კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ;  

25. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 5 ივნისის №1220/01 

საჩივრის (ცესკოში რეგისტრაციის №2182) №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის №10 ახალსოფლის 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შესასვლელში „ქართული ოცნების” წარდგენილი კანდიდატის 

ილია მზექალაშვილის სააგიტაციო პლაკატის განთავსების შესახებ; 

26. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 1 ივნისის (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2048; 03.06.2014) №1168/01 განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, 

განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ;   

27. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 7 ივნისის  (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2270) №1274/01 საჩივარი №რუსთავის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებისა და წევრების მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

მონაწილეობის მიღების შესახებ; 
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28. საარჩევნო ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 8 ივნისის №1287/01 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2290) საჩივარი №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების და ასევე ქვიტირის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელის - რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებლის  მხრიდან  წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების შესახებ;   
29. საარჩევნო ბლოკის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 8 ივნისის №1286/01 

საჩივრის №24 დმანისის საარჩევნო ოლქის №32 მაშავერას საუბნო საარჩევნო კომისიის 

შესასვლელ კარზე „ქართული ოცნების” წარდგენილი კანდიდატის გოგი ბარბაქაძის 

სააგიტაციო პლაკატის განთავსების შესახებ; 

30. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ირაკლი ღლონტი - რეფორმატორები“ 

თავმჯდომარის 2014 წლის 7 ივნისის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2263) №058/014 საჩივარი 

სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ; 

31. №53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” წარმომადგენლის გრიგოლ მატარაძის 2014 წლის 10 ივნისის (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2454) საჩივარი ვანის თემის საკრებულოს მაჟორიტარ კანდიდატად 

რეგისტრირებული პირის შალვა ლორთქიფანიძის რეგისტრაციაში გაუქმების შესახებ; 

32. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 9 ივნისის №1305/01 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2339) განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, 

განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ;  

33. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 10 ივნისის №1324/01 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2441) განცხადება ცაგერში კულტურის ცენტრის საკონცერტო 

დარბაზში მოსახლეობასთან, მხარდამჭერებთან და ამომრჩევლებთან წინასაარჩევნო 

შეხვედრის შესახებ;. 

34. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 10 ივნისის (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2440) №1322/01 საჩივარი „ქართული ოცნების” სენაკის თემის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის ბესიკ ნარმანიას მიერ სააგიტაციო მასალის გავრცელების შესახებ;    

35. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 15 ივნისის №1403/01 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2597) განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, 

განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ; 

36. №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ 

წარმომადგენლის დაჩი ცხვედიაშვილის 2014 წლის 14 ივნისის (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2592) საჩივარი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი 

კანდიდატის კახა გურგენიძის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ;   

37. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 13 ივნისის №1387/01 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2584) საჩივარი „SIDA” საკუთრებაში არსებულ შენობაში 

საარჩევნო  ბლოკი „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” მიერ ორგანიზებულ  

სასწავლო ტრენინგის ჩატარების შესახებ;  

38. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 15 ივნისის 

№1404/01(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2599) განცხადება  საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნების” მიერ ჩხოროწყუს თემის გამგებლობის კანდიდატად წარდგენილი დავით გოგუას 

მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვის  შესახებ; 

39. საარჩევნო ბლოკის „თვითმმართველობა ხალხს” თავმჯდომარის - სერგო ჯავახიძის  2014 

წლის 14 ივნისის №11/02/501  (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2583) განცხადება №58 წყალტუბოს 
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საარჩევნო ოლქის რამდენიმე საარჩევნო უბანზე, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში 

შეყვანილ ამომრჩეველთა რაოდენობის შესახებ; 

40. გარდაბნის თემის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატის ელშად გაჯიევის 2014 წლის 18 

ივნისის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2614) განცხადება №21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის №58 

და №59 საარჩევნო უბნებიდან გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის შესახებ; 

41. საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის №28 

დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მერი ფოლოდაშვილის (ცესკოში რეგისტრაც. 

№1/2606; №1/2607; №1/2608) განცხადებები №28 დუშეთის საარჩევნო ოლქში შემავალი №53 

საუბნო საარჩევნო კომისიის საარჩევნო ბიულეტენების ხელახლა გადათვლის შესახებ; 

42. საარჩევნო სუბიექტის „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია” წარმომადგენლის №30 კასპის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში გელა გურასპაშვილის №1/2605 განცხადება №30 კასპის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში შემავალ სოფ. მეტეხის №22 საარჩევნო უბანზე, ასევე მთელ რიგ უბნებზე 

პარტიის მიერ მიღებული ხმების გაბათილების შესახებ; 

43. ააიპ „კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო”-ს  

წარმომადგენლის თეიმურაზ ქორიძის საჩივარი №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის 

შემადგენლობაში შემავალი №24 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის  

და შედეგების გადამოწმების შესახებ; 

44. საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი მარტვილის თემის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის ნოდარ ჯღარკავას (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2654) განცხადება ლეხაინდრაოს 

№26 საარჩევნო უბანში გამოუყენებელი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ; 

45. პ/გ ,,საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი’’ ბოლნისის თემის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის დალი მამულაშვილის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2659) საჩივარი კაზრეთის 

თემის №11, №12, №13 და №14 საარჩევნო უბნებზე კანონდარღვევების  შესახებ; 

46. პ/გ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” წარმომადგენლის №11 

საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თეიმურაზ მჭედლიშვილის (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2722), წარმომადგენლის №15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

გიორგი ყულოშვილის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2772), წარმომადგენლის №79 ბათუმის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში დავით რობაქიძის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2771) 2014 

წლის 25 ივნისის საჩივრები საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად 

ცნობის შესახებ; 

47. პ/გ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” წარმომადგენლის №26 

თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თემურ წიკლაურის 2014 წლის 26 ივნისის 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2795) საჩივარი №26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში შემავალ 

უბნებზე დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ; 

48. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” წარმომადგენლების - №2 ვაკის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში თენგიზ თევზაძის, №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში პაატა კიკვაძის, №5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნათია თუშიშვილის, №6 

სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დიანა ტოროსიანისა და №7 ჩუღურეთის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში ეკატერინე ისახანაშვილის 2014 წლის 26 ივნისის საჩივრები საოლქო 

საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ;  

49. პ/გ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” წარმომადგენლების -

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნ.სამუშიას (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2910), წარმომადგენლის №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მ.მამესწარაშვილის 



 

71 

 

 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2911), წარმომადგენლის №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში ნ.პაპიაშვილის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2912) და წარმომადგენლის №20 

რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კ. ჩალაძის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2913) 2014 

წლის 27 ივნისის საჩივრები აღნიშნულ ოლქებში დაფიქსირებული დარღვევების  შესახებ; 

50. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 27 ივნისის (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2894; №1/2920; №1/2921) საჩივრები №24 დმანისის საარჩევნო ოლქში 

შემავალ უბნებზე დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ; 

51. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ხელმძღვანელის მიხეილ 

მაჭავარიანის 2014 წლის 27 ივნისის  №1468/01 და №1469/01 საჩივრები №1 მთაწმინდის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის №0001 (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმისა და №10 

გლდანის საოლქო საარჩვნო კომისიის №0022, №0023, №0024  №0025 (მაჟორიტარული) 

შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ;    

52. საარჩევნო ბლოკის „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“ ცენტრალურ 

საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლის თენგიზ ომანიძის 2014 წლის 2 და 3 ივლისის 

საჩივრების (ცესკოში რეგისტრაციის №1/3027; №1/3043) №40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის 

რიგ საარჩევნო უბნებზე ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებებით 

ბათილად ცნობილი უბნების ყველა სახის შემაჯამებელი ოქმების შესახებ; 

 

 

საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ; 

 

1. გაზეთ „გურია-ნიუსის” მიერ 2014 წლის 15 მაისს გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ;  

2. საინფორმაციო სააგენტო ”კახეთის საინფორმაციო ცენტრის” ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებული ვიდეო მასალის შესახებ; 

 

სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განცხადება/საჩივრები 

 

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ორგანიზაციის 2014 წლის 6 მაისის განცხადება 

მერიის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ; 

2. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ორგანიზაციის 2014 წლის 2 მაისის განცხადება 

წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ; 

3. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2014 წლის 22 მაისის განცხადება 

საჯარო მოხელის მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების  შესახებ; 

4.  „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” 2014 წლის 7 ივნისის №06-

10/14(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2260 07.06.2014) საჩივარი დიდუბის საარჩევნო ოლქის 

№23 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

მონაწილეობის მიღების შესახებ; 

5. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ 2014 წლის 10 ივნისის 

№16.06/14 (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2405) საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, 

განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ;  

6. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ 2014 წლის 10 ივნისის 

№16.06/14 (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2406) საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, 

განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ;  
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7.  „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია” 2014 წლის 12 ივნისის 

№29.06/14 საჩივარი №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2014 

წლის 11 ივნისს მიღებული №30/2014 განკარგულების გაუქმებას და ახალი განკარგულების 

მიღებას, ასევე №8 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვანო ბურდულის მიმართ 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ; 

8. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ 2014 წლის 13 ივნისის 

№30.06/14 (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2552) საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, 

განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის შესახებ;  

9. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ 2014 წლის 13 ივნისის 

№31.06/14(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2572) საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, 

განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ;  

 

მოქალაქის განცხადება/საჩივარი 
 

1. ზურაბ გობრონიძის 2014 წლის 13 მაისის ადმინისტრაციული საჩივარი საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრად აღდგენის შესახებ;  

 

 

 

საარჩევნო კომისიის წევრთა და პარტიათა წარმომადგენლების განცხადება/საჩივრები 
 

1. პ/გ „სახალხო პარტიის” და პ/მ „სამართლიანი საქართველოსათვის”  2014 წლის 20 

აპრილის საჩივრები მერობის კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების  შესახებ 

2014 წლის 20 აპრილს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა პ/გ „სახალხო 

პარტიის“ (ცესკოში რეგისტრაციის №1/617) და პ/მ „სამართლიანი საქართველოსთვის“ (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/618) საჩივრები. 

საჩივრებში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 19 აპრილს №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარემ, რეგისტრაციაში გაატარა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული პარტია“ მერობის 

კანდიდატი - ირაკლი ოქრუაშვილი. მომჩივან პარტიებს მიაჩნდათ, რომ №32 გორის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება ეწინააღმდეგებოდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, რადგან 

მითითებული სამართლის ნორმის თანახმად: „მერად/გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო 

უფლების საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელი 

მაინც და ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში“. მომჩივნები 

აღნიშნავდნენ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი ცხოვრობდა საზღვარგარეთ და საქართველოში 2012 წლის 1 

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ განვითარებული მოვლენების გამო დაბრუნდა. 

შესაბამისად მას არ გააჩნდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში მუდმივად ცხოვრების 

უწყვეტი ფაქტი.  

მომჩივნები მოითხოვდნენ, რომ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიას გაეუქმებინა 

№32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის №35/2014 განკარგულება. 

შემოსულ საჩივრებში მითითებული ფაქტების შესწავლის მიზნით, ცესკოს იურიდიული 

დეპარტამენტის მიერ №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 19 აპრილის №35/2014 განკარგულება და საქმის სხვა 

მასალები. პ/გ „ქართული პარტიის“ მიერ წარდგენილ მერობის კანდიდატს 2014 წლის 22 აპრილის 

12:00 საათამდე განესაზღვრა ვადა საკუთარი მოსაზრების წარმოსადგენად.  
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2014 წლის 22 აპრილს, 11:20 წთ-ზე ცესკოში შემოვიდა პ/გ „ქართული პარტიის“ მოსაზრებები 

ხსენებულ საკითხზე (ცესკოში რეგისტრაციის №1/622), სადაც აღნიშნული იყო, რომ საარჩევნო 

სუბიექტი „ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტია” არ ეთანხმებოდა საჩივრებში აღნიშნულ 

მოთხოვნებს და მიაჩნდა, რომ გორის №32 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 19 

აპრილის №35/2014 განკარგულება არ ეწინააღმდეგებოდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. განცხადებაში აგრეთვე აღნიშნული 

იყო, რომ განსახილველ შემთხვევაში არ არსებობდა რეგისტრაციაზე უარის თქმის თუ რეგისტრაციის 

გაუქმების მტკიცებულებებით გამყარებული სამართლებრივი საფუძვლები და აღნიშნულის 

საპირისპიროდ არსებობდა მერობის კანდიდატის საარჩევნო რეგისტრაციაში გატარების საფუძველი.  

 განმცხადებელს მიაჩნდა, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 167-ე მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად, რეგისტრირებული კანდიდატის საარჩევნო 

რეგისტრაცია გაუქმდება შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებით, თუ საარჩევნო 

კომისიისათვის წარდგენილი განცხადებები და საბუთები არ აკმაყოფილებდა ამ კანონით დადგენილ 

ყველა მოთხოვნას ან დაკმაყოფილებული არ იყო ამ კანონით დადგენილი სხვა მოთხოვნები. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების საკითხზე მსჯელობისა და 

გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება წარმოადგენდა №32 საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის დისკრეციულ უფლებამოსილებას, იმ პირობებში, როდესაც საარჩევნო 

სუბიექტებს/დაინტერესებულ პირებს №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისათვის 

არ წარუდგენიათ საჩივარი ი. ოქრუაშვილის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით და 

მასზე არ უმსჯელია კომისიის თავმჯდომარეს და არ მიუღია გადაწყვეტილება, ასეთ შემთხვევაში 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოკლებული იყო სამართლებრივ შესაძლებლობას 

იმსჯელოს რეგისტრაციის გაუქმების საკითხზე და მიიღოს გადაწყვეტილება.  

განმცხადებელს აგრეთვე მიაჩნდა, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 167-ე მუხლის მე-10 პუნქტით (კანონი, რომლითაც შემოღებულ იქნა ეს ნორმები 

მიღებულია 2014 წლის 7 მარტს) დადგინდა რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გასაჩივრებისა და 

გაუქმების ახალი წესი, რომლითაც საარჩევნო რეგისტრაციისა და რეგისტრაციის გაუქმების საკითხს 

მიაკუთვნებდა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას. 

მხოლოდ ამ პროცედურების გაუქმების შემდეგ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 

(„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტის 

საფუძველზე) გასაჩივრებას ექვემდებარებოდა მხოლოდ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მხოლოდ ის გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა რეგისტრაციის გაუქმების (საარჩევნო 

რეგისტრაციის გაუქმების ან გაუქმებაზე უარის თქმის) საკითხს. „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტი მიღებულია 2011 წლის 27 დეკემბერს, 

ხოლო ამავე კოდექსის 167-ე მუხლის მე-10 პუნქტი მიღებულია 2014 წლის 7 მარტს. ამდენად, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად, 

უპირატესობა ენიჭება და გამოსაყენებლად სავალდებულოა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის მე-10 პუნქტი. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით განმცხადებელს მიაჩნდა, რომ არ უნდა 

მომხდარიყო არათუ საჩივრის დაკმაყოფილება, არამედ არ არსებობდა საფუძველი მათი მიღებისა და 

განხილვისა.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, მერად/გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს 

მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელი მაინც და არჩევნების 

დანიშვნის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში. ამავე მუხლის 

მე-8 პუნქტის თანახმად მერობის/გამგებლობის კანდიდატი რეგისტრაციაში გატარდება, თუ 

წარდგენილია: 

ა) კანდიდატის სააღრიცხვო ბარათი; 

ბ) კანდიდატის წარდგენის შესახებ განცხადება, რომელიც დამოწმებულია 

პარტიების/საარჩევნო ბლოკების ხელმძღვანელ პირთა ხელმოწერებით; 

გ) ორი ფოტოსურათი. 
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ხოლო „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანულ კანონის 167-ე მუხლის მე-9 

პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მერობის კანდიდატი ვალდებული იყო სააღრიცხვო ბარათში 

მიეთითებინა საქართველოში 5 წლის, მათ შორის ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრების 

ფაქტის შესახებ. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი საარჩევნო მიზნებისათვის 

„მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის“ ლეგალურ დეფინიციას არ განსაზღვრავს. 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ მიიჩნია, რომ №32 გორის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი 

აქტის კანონიერების შემოწმების თვალსაზრისით აუცილებელია დადგინდეს „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი 

შეზღუდვის მიზანი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცხადია, რომ ქალაქის მერად შეიძლება არჩეული 

იყოს პიროვნება, რომელიც არჩევნების დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს 

საქართველოში ანუ უშუალოდ, ქვეყანაში ფიზიკურად ყოფნის (ცხოვრების) პირობებში მონაწილეობს 

ქვეყნის საზოგადოებრივ - პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-3 მუხლის „ა” პუნქტის 

„ა.ბ” ქვეპუნქტის თანახმად „პასიური საარჩევნო უფლება აქვს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, 

რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ კანონით დადგენილ პირობებს, გარდა იმ პირებისა, რომლებსაც 

საქართველოს კონსტიტუციითა და ამ კანონით შეზღუდული აქვთ პასიური საარჩევნო უფლება“. 

მითითებული მუხლის შინაარსიდანაც გამოირკვა, რომ პასიური საარჩევნო უფლება არ აქვს 

საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც კანონით შეზღუდული აქვს ეს უფლება. ცალსახაა, რომ მერობის 

კანდიდატს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს, საარჩევნო 

კანონმდებლობით შეზღუდული აქვს პასიური საარჩევნო უფლება და მერობის კანდიდატის 

სტატუსით ვერ მიიღებდა მონაწილეობას 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნებში. ამავე მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, კომისიის თავმჯდომარის მიერ კანდიდატი 

რეგისტრაციაში არ გატარდება, ამავე მუხლის მე-4 - მე-6 პუნქტების გათვალისწინებით. 167-ე მუხლის 

მე-4 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 

საარჩევნო რეგისტრაციაში ატარებს მერობის კანდიდატს, თუ კანდიდატის სარეგისტრაციო 

დოკუმენტაცია აკმაყოფილებდა საარჩევნო კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს. შესაბამისად, 

კოდექსის 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნას კანდიდატი არ აკმაყოფილებდა, 

ვინაიდან საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში იგი არ ცხოვრობდა 

საქართველოში და იგი დაბრუნდა საცხოვრებლად ქვეყანაში 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების 

შემდგომ. შესაბამისად, გასაჩივრებული განკარგულება ამ მხრივაც ეწინააღმდეგებოდა „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნებს. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, „ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები”, ხოლო ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, კანონის არსებითი დარღვევაა კანონის 

ისეთი დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე მიღებული იქნებოდა 

სხვაგვარი გადაწყვეტილება.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება წარმოადგენდა 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს. 

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესწავლისა და ანალიზის მიხედვით, პ/გ „სახალხო პარტიის“ და 

პ/მ „სამართლიანი საქართველოსთვის“ საჩივრები უნდა დაკმაყოფილდეს,  რადგან №32 გორის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 19 აპრილის  №32/2014 განკარგულება 

ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ მე-3 

მუხლის „ა” პუნქტის „ა.ბ” ქვეპუნქტისა და 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს, 

რაც გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის 

საფუძველს წარმოადგენდა, ვინაიდან ამ მუხლების დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინების 
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შემთხვევაში, №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს უნდა მიეღო სხვა 

გადაწყვეტილება. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

დააკმაყოფილა პოლიტიკური გაერთიანება „სახალხო პარტიის“ და პოლიტიკური მოძრაობა 

„სამართლიანი საქართველოსთვის“ საჩივრები და ბათილად ცნო №32 გორის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 19 აპრილის №35/2014 განკარგულება.  

 

2. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 16 აპრილის №0206/01 განცხადება 

ოზურგეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეების მხრიდან 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების შესახებ 

2014 წლის 17 აპრილს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა პ/გ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ განცხადება (ცესკოში რეგისტრაც. №1/567).   

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული 

ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” ოზურგეთის საარჩევნო შტაბის უფროსად ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი ღურჯუმელიძე დაინიშნა, რომელმაც პარტიის 

წევრებს 2014 წლის 11 აპრილს 11 საათზე „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” 

ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაციის ოფისში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

მოვალეობის შემსრულებელმა კონსტანტინე შარაშენიძემ წარადგინა.  

განცხადების ავტორი აღნიშნავდა, რომ „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 

საფუძველზე, როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ასევე მისი მოადგილე წარმოადგენდნენ 

საჯარო მოხელეებს, ხოლო „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-

ე მუხლის მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის თანახმად, „წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში 

მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, გარდა სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისა - სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და 

როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურეობრივ ფუნქციებს”. 

განმცხადებელი ასევე მიუთითებდა, რომ ხსენებული ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საჯარო მოხელეების მიერ განხორციელებული ზემოაღნიშნული ქმედებები ქმნიან „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევის ნორმის შემადგენლობას და ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევას. კერძოდ, 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება - იწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. 

ამასთან, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციული სახდელი შეიძლება დაედოს არა უგვიანეს ორი თვისა 

სამართალდარღვევის ჩადენის დღიდან. 

განცხადების შესწავლის შედეგად დადგენილ იქნა, რომ პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 

მოთხოვნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის ნაწილში არ უნდა 

დაკმაყოფილებულიყო შემდეგი სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებების გამო:  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლის 

შესაბამისად: ამავე კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

მიღება – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

ამავე კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, წინასაარჩევნო 

აგიატაცია იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის 

გამოქვეყნებისთანავე. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 133-ე მუხლის მე-2 და მე-

4 პუნქტების შესაბამისად: „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – 

საკრებულოს, თვითმმართველი ქალაქის მერის და თვითმმართველი თემის გამგებლის მორიგ 

არჩევნებს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით, 

შესაბამისად, საკრებულოს, მერის, გამგებლის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 60 

დღისა”.  
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ამასთანავე, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – 

საკრებულოს, თვითმმართველი ქალაქის მერის და თვითმმართველი თემის გამგებლის არჩევნების 

დანიშვნის შესახებ ცნობა ქვეყნდება ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებით არაუგვიანეს არჩევნების დანიშვნის მომდევნო დღისა. 

საქართველოს კონსტიტუციის 731 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, 2014 წლის  15 ივნისის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

არჩევნების დანიშვნის შესახებ, საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 10 აპრილის სამართლებრივმა 

აქტმა - №10/04/02 განკარგულებამ, იურიდიული ძალა შეიძინა 2014 წლის 14 აპრილს, ამ 

სამართლებრივ აქტზე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციის განხორციელების 

შემდგომ. 

დადგენილია იყო, რომ  კონტრასიგნაციის შემდგომ, 2014 წლის 14 აპრილს გამოქვეყნდა 

არჩევნების დანიშვნის თაობაზე პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტი - პრეზიდენტისა და ცესკოს 

ოფიციალურ ვებგვერდებზე (იხ. ბმულები: http://cesko.ge/uploads/other/26/26965.pdf; 

https://www.president.gov.ge/ge/PressOffice/Documents?8752;). 

შესაბამისად, 2014 წლის 14 აპრილიდან დაიწყო  წინასაარჩევნო კამპანია და აგიტაცია და საჯარო 

მოხელეების მიერ წინასაარჩევნო აგიატაციაში საარჩევნო კოდექსის დარღვევით მონაწილეობა და 

ამავე კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდაღვევა და მასზედ 

შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა შესაძლებელია კოდექსის 

დარღვევის ისეთ ქმედებებზე, რომლებიც ჩადენილია საარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დანიშვნის 

თაობაზე სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნების დღიდან - 2014 წლის 14 აპრილიდან.  

ვინაიდან, პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მიერ მითითებული იყო, რომ საჯარო 

მოხელეებმა 2014 წლის 11 აპრილს 11 საათზე განახორციელეს  წინასაარჩევნო აგიატაციაში 

მონაწილეობა, ზემოაღნიშნული განმცხადებლის მიერ მითითებული ფაქტობრივი გარემოების გამო, 

2014 წლის 11 აპრილს ხსენებული ქმედება ვერ განიხილება საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის დარღვევით ჩადენილ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად, რაც 

გამორიცხავს ამავე კოდექსის 79-ე მუხლის შესაბამისად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმის შედგენის შესაძლებლობას.  

ამასთან დაკავშირებით, ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, შესწავლილ იქნა ცესკოს 

თავმჯდომარის სახელზე გამოგზავნილი 2014 წლის 19 აპრილის საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნება” ცენტრალური საარჩევნო შტაბის უფროსის კახა კალაძის 001/02-14 წერილი (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/616; 20.04.2014), რომლის თანახმადაც წარმოდგენილი იყო ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მ/შ გიორგი ღურჯუმელიძის 2014 წლის 11 აპრილს 

დაწერილი განცხადება შვებულების მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამავე მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის მ/შ კონსტანტინე შარაშენიძის სახელზე და ამავე მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ/შ 2014 

წლის 11 აპრილის №720 ბრძანება „გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი ურთიერთობის 

შეჩერების შესახებ”.  

ამავდროულად, განცხადებაში მითითებული საჯარო მოხელეების მიერ სამუშაო დღეს, სამუშაო 

საათებში იმ ქმედებების განხორციელება, რომელიც არ წარმოადგენდა არც გამგებლის მოვალეობის 

შემსრულებლის და არც მისი მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის უშუალო ფუნქციებს, 

შეიცავდა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარვევის ფაქტებს. კერძოდ კი 

აღნიშნული შეიძლება წარმოადგენდა საჯარო მოხელეების მხრიდან დისციპლინურ გადაცდომას და 

ასეთ გადაცდომებზე რეაგირება და დისციპლინური სახდელის დაკისრება წარმოადგენს არა 

საარჩევნო კომისიის არამედ, „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 79-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის შესაბამისად, საჯარო მოხელეების ამ თანამდებობაზე დამნიშნავი პირის 

უფლებამოსილებას. 

მუნიციპალიტეტში კი ასეთ პირს, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-3 მუხლის პირველი  პუნქტისა და ამავე მუხლის   მე-3 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის 

შესაბამისად, წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება „საქართველოს საარჩევნო 

http://cesko.ge/uploads/other/26/26965.pdf
https://www.president.gov.ge/ge/PressOffice/Documents?8752
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კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლით ოქმის შედგენის მოთხოვნის თაობაზე 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის კონსტანტინე შარაშენიძისა 

და ამავე მუნიციპალიტეტის მოადგილის გიორგი ღურჯუმელიძის მიმართ, სამართლებრივი 

საფუძვლის არარსებობის გამო.  პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება და მასზე 

თანდართული საქმის მასალები გადაეგზავნა საკითხის შესწავლისა და წარმოდგენილი 

სამართლებრივი აქტების კანონიერების დადგენის მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარეს და აღნიშნულ საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება უნდა ეცნობება 

ცესკოს, განმცხადებელ პარტიასა და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორის 

კომისიას. ასევე ცესკოს იურიდიულ დეპარტამენტს დაევალა ამ განკარგულების გადაგზავნა მისი 

მოთხოვნის შესაბამისად პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა” და თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიისათვის. 

 

3. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 18 აპრილის №0219/01 განცხადება 

სენაკში საჯარო მოხელეების მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

მიღების  შესახებ 

2014 წლის 22 აპრილს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/639) პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” №0219/01 განცხადება.   

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 17 აპრილს, ხუთშაბათს, სამუშაო საათების 

განმავლობაში, ხანგრძლივი დროის მანძილზე სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გოჩა 

ლაშქარავა, ამავე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალსოფლის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელი - რწმუნებული ბადრი ხურცია და სოფელ გეჯეთის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელი - რწმუნებული ზურაბ ბჟალავა იმყოფებოდნენ მპგ „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს” სენაკის რაიონულ ორგანიზაციაში, რაც დადასტურებული იყო 

განცხადებაზე თანდართული ვიდეო ჩანაწერით.  

განცხადების ავტორი აღნიშნავდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 10 აპრილის 

№10/04/02 განკარგულებით 2014 წლის 15 ივნისს დაინიშნა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნები. „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 

„წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება არჩევნების დანიშვნის მომენტიდან”. „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტი, პოლიტიკური 

პარტიის წარმომადგენლობაში მოხელის ყოფნის ფაქტს წინასაარჩევნო აგიტაციად განიხილავს. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ” 

საფუძველზე, როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე და გამგეობის ტერიტორიული 

ორგანოს ხელმძღვანელი - რწმუნებული წარმოადგენენ საჯარო მოხელეებს, ხოლო საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის 

თანახმად, „წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ 

პირს, გარდა სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

საჯარო მოხელეებისა - სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და, როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ 

სამსახურეობრივ ფუნქციებს”, ხოლო „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 61-ე 

მუხლის გათვალისწინებით, „მოსამსახურეს უფლება არა აქვს თავისი სამსახურეობრივი მდგომარეობა 

გამოიყენოს პარტიული საქმიანობისათვის”. 

განმცხადებელი ასევე მიუთითებდა, რომ ხსენებული ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საჯარო მოხელეების მიერ განხორციელებული ზემოაღნიშნული ქმედებები ქმნიან საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევის ნორმის შემადგენლობას და ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევა, კერძოდ 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება - იწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.  

ცესკოში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, განცხადებაში მოყვანილი 

გარემოებების შესწავლის მიზნით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეს ჯუმბერ (გოჩა) 
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ლაშქარავას, ამავე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალსოფლის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელს - რწმუნებულს ბადრი ხურციასა და სოფელ გეჯეთის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელს - რწმუნებულს ზურაბ ბჟალავას მიეცათ საკუთარი მოსაზრებების წარმოდგენის 

შესაძლებლობა. 

განცხადების, მასზე თანდართული ვიდეომასალისა და ადმინისტრაციული წარმოების 

ფარგლებში მოპოვებული დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ პ/გ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” მოთხოვნა ზემოაღნიშნული საჯარო მოხელეების მიმართ 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის თაობაზე არ უნდა დაკმაყოფილდეს 

შემდეგი სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებების გამო:  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე 

გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. ამავე კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” 

ქვეპუნქტი, წინასაარჩევნო აგიტაციას განმარტავს შემდეგნაირად: წინასაარჩევნო აგიტაცია არის 

ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს 

ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, 

წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა 

ან გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში 

ყოფნა.  

„საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის თანახმად, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დაწესებულებებს, რომლებში საქმიანობაც ითვლება საჯარო სამსახურად, 

წარმოადგენენ საკრებულო; გამგეობა, მერია; მუნიციპალიტეტი. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის მოადგილე და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელები 

წარმოადგენენ საჯარო მოხელეებს.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 45-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში 

მონაწილეობის უფლება არა აქვს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებს - სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და 

როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს.  ამავე კოდექსის მე-10 თავით 

განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის, კერძოდ, 79-ე 

მუხლის შესაბამისად, ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

მიღება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.  

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ჯუმბერ (გოჩა) ლაშქარავა მიმდინარე წლის 

26 აპრილის ახსნა-განმარტებით ადასტურებდა იმ ფაქტს, რომ იგი ნამდვილად იმყოფებოდა მპგ 

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” რაიონულ ორგანიზაციაში 2014 წლის 16 აპრილს 

და არა 17 აპრილს, როგორც ამას განმცხადებელი პარტია აღნიშნავდა და აქვე განმარტავდა, რომ 2014 

წლის 15 აპრილიდან 17 აპრილის ჩათვლით ის იმყოფებოდა შვებულებაში, რაც დასტურდება „ჯუმბერ 

ლაშქარავას 2014 წლის კუთვნილი შვებულების ნაწილით სარგებლობის თაობაზე” სენაკის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 15 აპრილის №2-098 ბრძანებით.  

2014 წლის 16 აპრილს მპგ „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” რაიონულ 

ორგანიზაციაში ყოფნის ფაქტს ასევე ადასტურებდნენ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ახალსოფლის თემში ბადრი ხურცია და სენაკის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი გეჯეთის თემში ზურაბ 

ბჟალავა.  

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი 

ახალსოფლის თემში ბადრი ხურცია მიმდინარე წლის 26 აპრილის ახსნა-განმარტებაში აღნიშნავდა, 

რომ მან 16 აპრილს ისარგებლა კუთვნილი შვებულების ნაწილით, რასაც ადასტურებს მის მიერ 

წარმოდგენილ ახსნა-განმარტებაზე თანდართული სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 

15 აპრილის №2-099 ბრძანება „ბადრი ხურციას 2014 წლის კუთვნილი შვებულების ნაწილით 

სარგებლობის თაობაზე”, ხოლო სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულის მოვალეობის 
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შემსრულებელი გეჯეთის თემში ზურაბ ბჟალავა მიმდინარე წლის 26 აპრილის ახსნა-განმარტებაში 

აღნიშნავდა, რომ პირადი განცხადების საფუძველზე 2014 წლის 15 აპრილიდან 17 აპრილის ჩათვლით 

იმყოფებოდა კუთვნილ შვებულებაში, რაც ასევე დასტურდება სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

2014 წლის 15 აპრილის №2-100 ბრძანებით „ზურაბ ბჟალავას 2014 წლის კუთვნილი შვებულების 

ნაწილით სარგებლობის თაობაზე”.  

საჯარო მოხელის შვებულების დრო, „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 89-ე 

მუხლის „ბ” პუნქტის შესაბამისად, იწვევს სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერებას და შესაბამისად, 

ზემოაღნიშნული საჯარო მოხელეების პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლობაში ყოფნა არ 

მომხდარა სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების დროს ან სამუშაო საათებში, თანახმად 

წარმოდგენილი შვებულების თაობაზე გამოცემული ბრძანებებისა.  

აღსანიშნავი იყო, რომ შესაძლებელია შესასწავლი ყოფილიყო განცხადებაში მოხსენიებული 

საჯარო მოხელეების მიერ წარმოდგენილი შვებულებების შესახებ სამართლებრივი აქტების 

მომზადების და გამოცემის „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესები. 

ასეთი საკითხების შესწავლა და გადაწყვეტილების მიღება სცილდება ცესკოს კომპეტენციის 

ფარგლებს.  

ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოკვლეული 

მასალების, კერძოდ, სენაკის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეების ახსნა-განმარტებების, აგრეთვე 

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის, კერძოდ, პ/გ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” სენაკის რაიონული ორგანიზაციის „ფეისბუკის” გვერდზე განთავსებული 

ინფორმაციის შესწავლის შედეგად დასტურდება, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი საჯარო მოხელეები მპგ 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” რაიონულ ორგანიზაციაში იმყოფებოდნენ 2014 

წლის 16 აპრილს და არა 17 აპრილს, როგორც ეს პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადებაში 

იყო აღნიშნული.  

ამდენად, საქმეში არსებული მასალების მიხედვით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

მოადგილის ჯუმბერ (გოჩა) ლაშქარავას, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულის 

მოვალეობის შემსრულებლის ახალსოფლის თემში ბადრი ხურციასა და სენაკის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებლის გეჯეთის თემში ზურაბ ბჟალავას მხრიდან 

ადგილი არ ჰქონდა წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებას საქართველოს ორგანული 

კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 45-ე მუხლის „თ” ქვეპუნქტის დარღვევით, შესაბამისად, 

არ არსებობდა მათ მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის 

სამართლებრივი საფუძველი. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა სარჩევნო კომისიამ 

არ დააკმაყოფილა პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება  „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლით  

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენის მოთხოვნის თაობაზე სენაკის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ჯუმბერ (გოჩა) ლაშქარავას, სენაკის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებლის ახალსოფლის თემში ბადრი ხურციასა და 

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებლის გეჯეთის თემში 

ზურაბ ბჟალავას მიმართ, სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო. პ/გ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება და მასზე თანდართული საქმის მასალები, კერძოდ, 

შვებულების თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტების კანონიერების დადგენის მიზნით, 

გადაეგზავნა  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს და აღნიშნულ საკითხზე 

მიღებული გადაწყვეტილება ეცნობება ცესკოს, განმცხადებელ პარტიასა და თავისუფალი და 

სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორის კომისიას. ასევე ცესკოს იურიდიულ დეპარტამენტს 

დაევალა ამ განკარგულების გადაგზავნა მისი მოთხოვნის შესაბამისად პ/გ „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობისა” და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიისათვის. 
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4. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 30 აპრილის №0386/01 განცხადება 

სატელევიზიო მაუწყებლის მიერ გავრცელებული სატელევიზიო კლიპის  შესახებ 

2014 წლის 30 აპრილს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/838) პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” №0386/01 განცხადება თანდართულ 

CD დისკთან ერთად.  

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 10 აპრილიდან დღემდე  საქართველოში 

ლიცენზირებული სატელევიზიო მაუწყებლების მიერ (კერძოდ, „ტელეიმედის” სატელევიზიო ბადე) 

სოციალური რეკლამის სახით სატელევიზიო ბადეში განთავსებულია სსიპ „მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის” მიერ მომზადებული სატელევიზიო კლიპი სახელწოდებით „ასე შენდება 

ქვეყანა”, რომელშიც საზოგადოების ყურადღება ექცევა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

სახსრებით განხორციელებული საავტომობილო გზების დაგებას, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილებისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას, სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის 

აღდგენა-რეაბილიტაციას, ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას, მაგისტრალების მშენებლობას. 

საამისოდ, კლიპში ნაჩვენებია სოფელ გორიჯვარში, საღოლაშენსა და დვანში, სურამში, ქ. ზუგდიდში, 

ანაკლიასა და ქ. ვანში სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოები. განმცხადებელი პარტიის აზრით, ზემოხსენებული მიზნად ისახავს მპგ „ქართული 

ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” მიერ ფორმირებული საქართველოს მთავრობის მიერ 

განხორციელებული სამუშაოების ამომრჩევლის წინაშე დემონსტრირებას და ამ მიზნით 

ამომრჩეველთა კეთილგანწყობის მოპოვებას, რაც განიხილება წინასაარჩევნო აგიტაციად. 

განმცხადებელს მიაჩნდა, რომ ბიუჯეტის სახსრებით სამთავრობო დაწესებულებების მიერ 

განხორციელებული სამუშაოების დემონსტრირება არ თავსდებოდა „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი”  საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული წინასაარჩევნო კამპანიის 

წარმოების საინფორმაციო უზრუნველყოფის კანონით დადგენილ ჩარჩოებში და ღებულობდა მპგ 

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” მხარდასაჭერი წინასაარჩევნო სააგიტაციო 

რეკლამის სახეს.  

ცესკოში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში სსიპ „საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდი”-დან გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია სადავო კლიპთან 

დაკავშირებით.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე 

გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. ამავე კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” 

ქვეპუნქტი, წინასაარჩევნო აგიტაციას განმარტავს შემდეგნაირად: წინასაარჩევნო აგიტაცია არის 

ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს 

ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, 

წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა 

ან გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში 

ყოფნა.  

განცხადებისა და მასზე თანდართული ვიდეომასალის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ სსიპ 

„საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის” მიერ მომზადებული სატელევიზიო კლიპი არ 

შეიცავდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონით 

გათვალისწინებული წინასაარჩევნო აგიტაციის ნიშნებს, ვინაიდან აღნიშნულ კლიპში, რომლის 

სახელწოდებაა „ასე შენდება ქვეყანა”, არსად არ იყო ნახსენები არც საქართველოს მთავრობა და არც მპგ 

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”. სატელევიზიო კლიპში არ ჩანდა საარჩევნო 

სუბიექტის მხარდამჭერი მოწოდება ან ისეთი ქმედება, რომელიც ხელს შეუწყობს მპგ „ქართული 

ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” არჩევას. როგორც სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის” მიერ წარმოდგენილი 6 მაისის №1385-გ წერილიდან ირკვევა, ვიდეო-რგოლში 

საუბარი იყო მხოლოდ სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის” მიერ 

განხორციელებულ პროექტებზე, რომელიც დაფინანსებულია დონორი ორგანიზაციების მიერ და 
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ვიდეო-რგოლში ასახულ არც ერთ პროექტზე არ იყო გამოყენებული სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ასიგნებები. კერძოდ, სოფელ გორიჯვრის, საღოლაშენი-დვანის გზის რეაბილიტაციის პროექტები 

დაფინანსებულია ამერიკის საერთაშორისო განვიტარების სააგენტოს მიერ, რომლის ლოგოც 

გამოყენებული იყო სარეკლამო რგოლში; სურამის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება ევროპის 

საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდა; ზუგდიდში დევნილთა სახლების მშენებლობა 

გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარეობდა; ანაკლიის 

ნაპირდაცვითი სამუშაოები ფინანსდება აზიის განვითარების ბანკის მიერ; ვანში იძულებით 

გადაადგილებულ პირთათვის საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია ასევე აშშ-ს განვითარების 

სააგენტოს მიერ გამოყოფილი გრანტით განხორციელდა. ეს არის ფონდის ვიდეო-რგოლი, რომელიც 

ემსახურებოდა მოქალაქეების ინფორმირებას, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება და 

შესაძლებლობა, ჩაერთოს თავისი რეგიონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში და მოითხოვოს 

არსებული პრობლემების მოგვარება. ამასთან, როგორც ზემოაღნიშნული წერილიდან ჩანდა, დონორი 

ორგანიზაციები ხაზგასმით ითხოვდნენ ყველა მათ მიერ დაფინანსებული პროექტების რეკლამირებას. 

შესაბამისად, ვიდეო-რგოლების განთავსება სატელევიზიო ბადეში პერმანენტულად ხორციელდება 

ბოლო წლების განმავლობაში და კლიპიც „ასე შენდება ქვეყანა”, სწორედ დონორი ორგანიზაციების 

მოთხოვნების შესრულებასა და მათ მიერ დაფინანსებული პროექტების რეკლამირებას ემსახურებოდა. 

ამდენად, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ხსენებული კლიპი არ შეიძლება განხილულ იქნას მპგ 

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” მხარდასაჭერ წინასაარჩევნო აგიტაციად.  

პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადებაში მოყვანილ სოციალურ რეკლამასთან და 

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევებთან დაკავშირებით უნდა 

აღნიშნულიყო, რომ მედიის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქების რეგულაციები სცილდებოდა 

ცესკოს კომპეტენციის ფარგლებს. აღნიშნულ საკითხებს განიხილავდა და მასთან დაკავშირებულ 

დავებს წყვეტდა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.  

ამასთან, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-

6 პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით ისეთი სააგიტაციო 

მასალის, ვიდეო- ან აუდიომასალის დამზადება, ვებგვერდის ან მისი ნაწილის შექმნა, 

რომელშიც/რომელზედაც ასახულია ესა თუ ის საარჩევნო სუბიექტი/პოლიტიკური პარტია ან მისი 

არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი ან/და რომელიც შეიცავს ამა თუ იმ საარჩევნო 

სუბიექტის/პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერ/საწინააღმდეგო ინფორმაციას. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდის” მიერ მომზადებულ 

სატელევიზიო კლიპში არ იყო ასახული არც საარჩევნო სუბიექტი, კერძოდ, მპგ „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველო”, არც მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი „41”. ამასთან, 

კლიპში ხსენებული პროექტებიც დაფინანსებულია დონორი ორგანიზაციების მიერ, ამდენად, 

განცხადებაში აღნიშნული ფაქტი ასევე არ უნდა იქნას მიჩნეული „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნების დარღვევად.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-10 თავით 

განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის, რაც გამოიხატება 

ცესკოსა და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირების (თანამდებობის 

პირების) მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენაში. ამდენად, 

განმცხადებლის მოთხოვნაც ზემოაღნიშნულ ფაქტზე ადეკვატური, ეფექტური და ქმედითი 

რეაგირების შესახებ გულისხმობს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის ოქმის შედგენას.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლის 

შესაბამისად, ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება 

გამოიწვევდა დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, ხოლო 88-ე მუხლის თანახმად, წინასაარჩევნო 

აგიტაციისას და კამპანიისას ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებისას და თანამდებობრივი ან 

სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებისას ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა 

გამოიწვევდა დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

ზემოაღნიშნულის ანალიზის შედეგად არ დადგინდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტითა და 49-ე მუხლის მე-6 პუნქტით 
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დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა, შესაბამისად, არ არსებობდა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის სამართლებრივი საფუძვლები. 

ამასთან, აქვე უნდა აღნიშნულიყო, რომ მიმდინარე წლის 5 მაისს გამართულ თავისუფალი და 

სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე განხილულ იქნა საკითხი სსიპ 

„მუნიციპალური განვითარების ფონდის” მიერ მომზადებული სატელევიზიო კლიპის შესახებ და იმის 

გათვალისწინებით, რომ ამ კლიპმა შეკითხვები გააჩინა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება, რომ მიმდინარე წლის 12 მაისიდან შეწყდებოდა აღნიშნული კლიპის გაშუქება 

სატელევიზიო კომპანიების მიერ.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

არ დააკმაყოფილა პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება  „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე და 88-ე მუხლებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენის მოთხოვნის თაობაზე სამართლებრივი 

საფუძვლების არარსებობის გამო. 

 

5. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 2 მაისის №0419/01 განცხადება 

მამუკა ხოლეგაშვილის მხრიდან წინსაარჩევნო კამპანიის კანონდარღვევით წარმოების  

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 3 მაისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/917) შემოვიდა პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება.   

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ საინფორმაციო სააგენტო - კახეთის საინფორმაციო ცენტრის 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გავრცელებული ინფორმაციით, 2014 წლის 30 აპრილს, ახმეტის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ბექა ბაიდაურმა და მპგ „ქართული 

ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” ახმეტის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ მამუკა 

ხოლეგაშვილმა, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად თუშეთში 

მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობას სააღდგომო კალათები და მედიკამენტები გადაეცათ მპგ 

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოსა” და გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე 

პირის მამუკა ხოლეგაშვილის სასარგებლოდ განხორციელებული წინასაარჩევნო აგიტაციის 

თანხლებით. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის 

არსენ ბუღრიძის განცხადებით, თუშეთში მცხოვრებთათვის სააღდგომო კალათები და მედიკამენტები 

გამგეობამ შეისყიდა საბიუჯეტო თანხებით. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის 

შემსრულებლის ბექა ბაიდაურის განცხადებით, მამუკა ხოლეგაშვილი „ქართული ოცნების” ახმეტის 

რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეობის პარალელურად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი იყო, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიას 

ახორციელებდა.  

განმცხადებელი საუბრობდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 47-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის დარღვევაზე, რომელიც ამომრჩევლის 

მოსყიდვას გულისხმობდა. ასევე მიუთითებდა ამავე კოდექსის 45-ე მუხლის მე-7 პუნქტის 

დარღვევაზე, რომლის თანახმადაც „აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებით ორგანიზებულ 

ღონისძიებაზე/პრეზენტაციაზე ორგანიზატორის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა. აღნიშნული 

ქმედება ჩაითვლებოდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად”. 

განცხადების ავტორი აღნიშნავდა, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 

განხორციელებული ქმედება არ არის გათვალისწინებული ახმეტის მუნიციპალიტეტის 

თვითმმართველობის ბიუჯეტით, ხოლო „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს 

ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან 

არჩევნების დღის ჩათვლით აკრძალული იყო ისეთი პროექტების/პროგრამების განხორციელება, 
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რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში. 

ზემოაღნიშნული განცხადებით მოთხოვნილი იყო წარმოდგენილ ინფორმაციასა და 

მტკიცებულებებზე ადეკვატური რეაგირება. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, არჩევნების დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის 

გამოქვეყნებიდან არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე აკრძალულია: ა) საარჩევნო 

სუბიექტების, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან 

ვინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა (მიუხედავად მათი ღირებულებისა), შეღავათიან ფასად 

საქონლის მიყიდვა, უფასოდ ნებისმიერი საქონლის (გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული 

სააგიტაციო მასალისა) მიწოდება ან გავრცელება, აგრეთვე საქართველოს მოქალაქეების დაინტერესება 

ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემის 

დაპირებით (მიუხედავად მათი ღირებულებისა).  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლით 

განიმარტება საარჩევნო სუბიექტისა და საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატების ტერმინები, რომლის 

თანახმადაც, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატი არის პირი, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობის 

მიზნით წარდგენილია რეგისტრაციისათვის შესაბამის საარჩევნო კომისიაში, ხოლო საარჩევნო 

სუბიექტი – შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებული პარტია, საარჩევნო ბლოკი ან 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი, საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს 

წევრობის ან საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის კანდიდატი. 

№18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვეოდა, რომ 

მამუკა ხოლეგაშვილი ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მ/წლის 4 მაისის მდგომარეობით არ არის 

წარდგენილი, როგორც გამგებლობის/საკრებულოს წევრობის კანდიდატი, შესაბამისად, ის არ 

წარმოადგენდა არც საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატს და მით უფრო, არც საარჩევნო სუბიექტს. 

ამდენად, მისი ქმედება, რომელიც გამოიხატა თუშეთში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სააღდგომო 

კალათებისა და მედიკამენტების გადაცემაში, არ უნდა იქნას მიჩნეული „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის 

მოთხოვნების დარღვევად.  

რაც შეეხება მამუკა ხოლეგაშვილის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებას, ამასთან 

დაკავშირებით უნდა აღნიშნულიყო, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ჰ” პუნქტით წინასაარჩევნო კამპანია არის საარჩევნო 

სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის მიერ არჩევნებში მონაწილეობისა და გამარჯვების 

მიზნით ჩატარებულ ღონისძიებათა ერთობლიობა. 

გამომდინარე იქედან, რომ მამუკა ხოლეგაშვილი არ წარმოადგენდა არც საარჩევნო სუბიექტობის 

კანდიდატს და არც საარჩევნო სუბიექტს, შესაბამისად, მისი მხრიდან ადგილი არ ჰქონდა 

წინასაარჩევნო კამპანიის განხორციელებას.  

თუმცა აღსანიშნავი იყო ის გარემოება, რომ მამუკა ხოლეგაშვილს პ/გ „ქართული ოცნების” 

ახმეტის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეობის პარალელურად ეკავა ახმეტის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თანამდებობა. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირს, 

რომელსაც სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოში უკავია 

თანამდებობა, ეკრძალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის, 

საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის 

წარმოების პროცესში თავისი თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება, რაც ამ 

მუხლის მიზნებისთვის გულისხმობდა: გ) წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევას სამუშაო საათების 

განმავლობაში ან/და სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას. 

განცხადებაში მოყვანილი საქმის გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა მამუკა 

ხოლეგაშვილის მიერ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე 
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მუხლის პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის მოთხოვნათა დარღვევა, რაც ამავე კოდექსის 88-ე მუხლით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის საფუძველს 

წარმოადგენდა.   

აქვე უნდა აღნიშნულიყო, რომ მიმდინარე წლის 5 მაისს გამართულ თავისუფალი და 

სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე განხილულ იქნა პ/გ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” ზემოხსენებული განცხადება. აღნიშნულ სხდომაზე მამუკა 

ხოლეგაშვილის ქმედება მიჩნეულ იქნა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის  დარღვევად, რაც გულისხმობდა თავისი 

თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებას საარჩევნო სუბიექტის 

მხარდასაჭერად. ამავე სხდომაზე აღნიშნული იყო, რომ მამუკა ხოლეგაშვილი, რომელიც ახმეტის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში დაკავებული ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის 

უფლებამოსილების პარალელურად ეწეოდა პარტიულ საქმიანობას, გათავისუფლებულ იქნა 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან.  

საარჩევნო კოდექსის 93-ე მუხლის თანახმად, ამ კანონის 79-ე, 81-ე და 86-ე−92-ე მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ცესკო, 

აგრეთვე ცესკოსა და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები 

(თანამდებობის პირები).  

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2341 -ე მუხლის თანახმად, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა შესაძლებელი იყო სამართალდარღვევის 

ჩადენის ადგილზე. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა  საარჩევნო 

კომისიამ   პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება თანდართულ მასალებთან ერთად 

გადაუგზავნა №18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს მამუკა ხოლეგაშვილის 

მიმართ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 88-ე მუხლით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის მიზნით.  

2014 წლის 16 მაისს №18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ  მინდია 

იუკურიძემ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინა ადგილობრივი ხელისუფლების 

ორგანოს თანამდებობის პირს მამუკა ხოლეგაშვილ. 

 2014 წლის 16 მაისს №18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და თანდართული მასალები გადაუგზავნა თელავის 

რაიონულ სასამართლოს განსახილველად. 

თელავის რაიონულმა სასამართლომ არ დააჯარიმა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის ყოფილი უფროსი მამუკა ხოლეგაშვილი. 

 

6. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 7 მაისის №0452/01 განცხადება 

ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ 

2014 წლის 7 მაისს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/995) პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” №0452/01 განცხადება თანდართულ 

CD დისკთან ერთად.  

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ არჩევნებამდე 61-ე დღეს - 2014 წლის 14 აპრილს, მთელი 

რიგი თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ განხორციელდა შესაბამის 

ბიუჯეტებში ცვლილებების შეტანა. ხსენებული განხორციელდა თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისის 

საკრებულოს მხრიდან. 2014 წლის 14 აპრილს, 2 მილიონზე მეტი ლარით დაიგეგმა მთელი რიგი 

სოციალური სიკეთეები ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის სახით. გათვალისწინებული 

მოსახლეობის მხრიდან ელექტროენერგიის დავალიანების გადახდა თვითმმართველობის მიერ, 

დამატებითი დახმარების გათვალისწინება ადგილობრივი ვეტერანებისათვის და ა.შ. 2014 წლის 14 

აპრილს, საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის საკრებულომ სხდომაზე მიღებული 

გადაწყვეტილებით დაადგინა, რომ ქ. თბილისში არსებული ყველა ეკლესიისთვის გამოყოფილი 

ყოფილიყო 10000 ლარი. არჩევნებამდე 61 დღით ადრე 10 მილიონი ლარით გაიზარდა 
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თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმისა და დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 

ადგილობრივი ბიუჯეტებიც.  

განმცხადებელი მიუთითებდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 49-ე მუხლის მე-3 პუნქტზე, რომლის თანახმადაც არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან 

არჩევნების დღის ჩათვლით აკრძალული იყო ისეთი პროექტების/პროგრამების განხორციელება, 

რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ორგანული კანონით გათვალისწინებული ზემოხსენებული 

აკრძალვისაგან თავის არიდების მიზნით განხორციელდა 2014 წლის 14 აპრილს ბიუჯეტებში 

ცვლილებების შეტანა. ხსენებული მოქმედებები, განმცხადებელი პარტიის აზრით, წარმოადგენდა 

ამომრჩევლის მოსყიდვის კლასიკურ ნიმუშს და წარმოდგენილ ინფორმაციასა და მტკიცებულებებზე 

ითხოვდა ადეკვატურ რეაგირებას.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-5 მუხლის თანახმად, 

სიტყვები „მოცემული დღიდან... მოცემულ დღემდე” გულისხმობს დღეთა ათვლას შესაბამისად 

„მითითებული დღის მომდევნო დღიდან”- „მითითებული დღის წინა დღიდან”. „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ჩანაწერი 

„არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან...” გულისხმობდა დღეთა ათვლას 15 ივნისის წინა დღიდან, ანუ 14 

ივნისიდან. აღნიშნული პერიოდიდან მე-60 დღედ ითვლება 16 აპრილი. „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და ცესკოს მიმდინარე წლის 

14 აპრილის №48/2014 განკარგულებით დამტკიცებული „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების საარჩევნო 

ღონისძიებათა გრაფიკის” შესაბამისად, 2014 წლის 16 აპრილიდან 15 ივნისის ჩათვლით იკრძალება 

ისეთი პროექტების/პროგრამების განხორციელება, რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული 

საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პროექტები/პროგრამები 

ფინანსდება არჩევნების დღემდე არანაკლებ 60 დღით ადრე შესაბამისი ბიუჯეტის სათანადო 

პროგრამული კოდით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში ან/და ამ ასიგნებებიდან 

გამოყოფილი სახსრებით, აგრეთვე დონორების მიერ გამოყოფილი სახსრებით. ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული წესის დარღვევის შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს შეუძლია მიმართოს 

სასამართლოს და მოითხოვოს ხარჯების შეჩერება. შესაბამისად,  „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტის დადგენა და 

ხარჯების შეჩერება სასამართლოს უფლებამოსილებას წარმოადგენდა, ხოლო საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის თანახმად კი, თუ განცხადებაში აღნიშნული საკითხი 

სასამართლოს განსჯადია, ადმინისტრაციული ორგანო არ არის უფლებამოსილი, განიხილოს იგი. 

თუმცა, აღსანიშნავი იყო, რომ განცხადებაში მითითებული თვითმმართველი ქალაქებისა და 

მუნიციპალიტეტების მიერ არჩევნების დღემდე არანაკლებ 60 დღით ადრე ანუ 2014 წლის 16 

აპრილამდე, კერძოდ, 2014 წლის 14 აპრილს განხორციელდა ცვლილებების შეტანა 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში.  

რაც შეეხება განმცხადებელი პარტიის მიერ ზემოაღნიშნული ქმედებების ამომრჩევლის 

მოსყიდვად დაკვალიფიცირების საკითხს, ამასთან დაკავშირებით უნდა აღნიშნულიყო, რომ 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, არჩევნების დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის 

გამოქვეყნებიდან არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე აკრძალულია: საარჩევნო 

სუბიექტების, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან 

ვინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა (მიუხედავად მათი ღირებულებისა), შეღავათიან ფასად 

საქონლის მიყიდვა, უფასოდ ნებისმიერი საქონლის (გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული 

სააგიტაციო მასალისა) მიწოდება ან გავრცელება, აგრეთვე საქართველოს მოქალაქეების დაინტერესება 

ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემის 

დაპირებით (მიუხედავად მათი ღირებულებისა).  
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ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც უშუალოდ ან თავისი 

წარმომადგენლის ან მის სასარგებლოდ მოქმედი ნებისმიერი სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის 

მეშვეობით ეწეოდა ამ მუხლით გათვალისწინებულ აკრძალულ საქმიანობას, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით უუქმდება რეგისტრაცია ასეთი ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში.  

მითითებული სამართლის ნორმებიდან გამომდინარე დადგინდა, რომ „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე მუხლის მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტის დადგენა 

და კანონის დამრღვევი საარჩევნო სუბიექტის მიმართ საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება ამ 

შემთხვევაშიც სასამართლოს უფლებამოსილებას წარმოადგენდა. საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის თანახმად კი, თუ განცხადებაში აღნიშნული საკითხი 

სასამართლოს განსჯადია, ადმინისტრაციული ორგანო არ არის უფლებამოსილი, განიხილოს იგი.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო. 

 

7. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 2014 წლის 10 მაისის  №0501/01 და №0502/01 

განცხადებები სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 10 და 11 მაისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/1078; №1/1088) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

განცხადებები თანდართული ფოტომასალებით. 

2014 წლის 10 მაისის №0501/01 განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, ილია 

ჭავჭავაძის გამზირზე, ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიმდინარე წლის 9 მაისს, დღის 

საათებში ადგილი ჰქონდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მიერ 

დამზადებული ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკა (ნიკანორ) მელიას, ვაკის ადგილობრივი 

მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - ბაჩო (ჰენრი) დოლიძის 

ამსახველი სააგიტაციო მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, დაზიანებას, გადაღებვას, დაფარვას, 

რომლის უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად ახორციელებდნენ საარჩევნო ბლოკის 

„ქართული ოცნება” აქტივისტები, რომლებიც ასახულნი არიან თანდართულ ფოტომასალებში. 

2014 წლის 10 მაისის №0502/01 განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, წმინდა ქეთევან 

დედოფლის გამზირზე, მიმდინარე წლის 10 მაისს, დღის საათებში ადგილი ჰქონდა საარჩევნო ბლოკის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მიერ დამზადებული ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკა 

(ნიკანორ) მელიას და ისნის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის - ბესიკ კვიციანის ამსახველი სააგიტაციო მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, 

დაზიანებას, გადაღებვას და და საარჩევნო ბლოკი „ქართული ოცნების” მიერ წარდგენილი ქ. 

თბილისის მერობის კანდიდატის დავით ნარმანიას პლაკატებით დაფარვას, რომლის 

უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად ახორციელებდნენ საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნება” აქტივისტები, რომლებიც ასახულნი არიან თანდართულ ფოტომასალებში. იმავე დღეს 

ანალოგიური ფაქტი განხორციელდა ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე, სადაც ადგილი ჰქონდა 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მიერ დამზადებული ქ. თბილისის მერობის 

კანდიდატის - ნიკა (ნიკანორ) მელიას და ისნის (ნავთლუღი) ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან 

ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - დავით კირთაძის ამსახველი სააგიტაციო 

მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, დაზიანებას და საარჩევნო ბლოკი - „ქართული ოცნების” მიერ 

წარდგენილი საქართველოს დედაქალაქის - ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის დავით ნარმანიას 

პლაკატებით დაფარვას, რომელიც იგივე ჯგუფის მიერ განხორციელდა.  

განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტის დარღვევას, აღნიშნულ ქმედებებს იგი მიიჩნევდა 

საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ და კანონის საწინააღმდეგოდ 

განხორციელებულ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მიუთითებდა ამავე კოდექსის 79-ე მუხლზე, 
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შესაბამისად, ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით 

დადგენილი ჯარიმა გათვალისწინებული იყო წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით 

მონაწილეობის მიღებისათვის. საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც ნებისმიერი სახის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღეს საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” ადგენდა სხვა სახის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს და ამ ნორმების დარღვევებისათვის ითვალისწინებს 

კონკრეტულ სანქციას. 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზეა ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკა (ნიკანორ) 

მელიას, ვაკის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის - ბაჩო (ჰენრი) დოლიძის, ისნის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - ბესიკ კვიციანისა და ისნის (ნავთლუღის) ადგილობრივი 

მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - დავით კირთაძის 

ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევა, განადგურება, დაზიანება, გადაღებვა, დაფარვა, რაც არ 

იძლევა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლის 

შემადგენლობას და არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ მუხლით გათვალისწინებული სანქცია, 

რადგან ზემოაღნიშნულ ქმედებებს მოიცავს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის” მე-80 მუხლის დეფინიცია. საარჩევნო პლაკატების გავრცელებაში ხელის შეშლა, 

თუ ეს ხელის შეშლა, როგორც მოცემულ შემთხვევებში, გამოხატულია მის უკანონო დაფარვაში, 

ჩამოხევაში, დაზიანებაში..., რომც მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მასზე გავრცელდეს 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლი, ასეთ შემთხვევაში 

აზრს კარგავდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-80 მუხლისა 

და 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ნორმების არსებობა კოდექსში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”. 

მითითებული სამართლის ნორმის დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას კანონის დარღვევით 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებად, რადგან ამ მუხლის მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას წარმოადგენდა კანონის მოთხოვნათა დაცვით განთავსებული სააგიტაციო მასალის 

გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატებოდა ამ მასალის ჩამოხსნის, ჩამოხევის, დაფარვის 

ან დაზიანების აკრძალვაში და მითითებული მუხლის დარღვევა კვალიფიცირდებოდა, როგორც 

წინასაარჩევნო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა უკანონოდ დაფარული, დაზიანებული, 

ჩამოხეული პლაკატების ნაწილში.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად: „ამ კანონის 79-ე, 81-ე და 86-ე−92-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ცესკო, აგრეთვე ცესკოსა და 

შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები (თანამდებობის პირები)”, 

ხოლო ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან 

დაზიანებული საარჩევნო პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს 

ადგენდნენ შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 10 მაისის №0501/01 და №0502/01 

განცხადებები თანდართულ ფოტომასალებთან ერთად ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკა 

(ნიკანორ) მელიას, ვაკის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კადიდატის - ბაჩო (ჰენრი) დოლიძის, ისნის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. 

თბილისის საკრებულოს წევრობის კადიდატის - ბესიკ კვიციანისა და ისნის (ნავთლუღის) 

ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კადიდატის - დავით 
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კირთაძის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევის, განადგურების, დაზიანების, გადაღებვის, 

დაფარვის საკითხის შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა ქ. თბილისის მერიას.  

 

8. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 23 აპრილის №0261/01 და ს/ბ 

,,არასაპარლამენტო ოპოზიციის” 2014 წლის 24 აპრილის განცხადებები მთავრობის 

კანცელარიაში სამუშაო შეხვედრის გამართვის  შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 23 აპრილს (ცესკოში 

რეგისტრაც.№1/683) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული თავისუფალი და 

სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიიდან რეაგირებისათვის გადმოგზავნილ იქნა 

პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება.    

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ მპგ ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს”  

პოლიტიკურმა საბჭომ სრული შემადგენლობით, ამავე პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი 

ღარიბაშვილისა და პარტიის გენერალური მდივნის კახა კალაძის თავმჯდომარეობით, ქ. თბილისში, 

პ. ინგოროყვას №7-ში მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ იმ შენობაში, რომელშიც 

განთავსებული იყო საქართველოს მთავრობის კანცელარია, სახელმწიფო მინისტრები და მათი 

აპარატები, საქართველოს მთავრობის სხდომათა დარბაზში 2014 წლის 22 აპრილს, 14 საათზე გამართა 

აღნიშნული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს სხდომა, რომლის დროსაც განხილულ იქნა მიმდინარე 

არჩევნებისას მპგ ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს”  მიერ შესადგენი პარტიული 

სიების შემუშავების საკითხები, ასევე  საკრებულოს წევრობის მაჟორიტარი კანდიდატები, 

საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის მერობის კანდიდატის საზოგადოებისათვის წარდგენის 

საკითხი, თვითმმართველი ქალაქის მერობისა და თვითმმართველი თემის გამგებლობის 

კანდიდატებად შესარჩევი კანდიდატურები.  

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ზემოხსენებული დაანონსდა და შემდგომ საჯაროდ იქნა 

გაშუქებული სატელევიზიო კომპანიების მიერ.  

განმცხადებელი მიუთითებდა ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 

48-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტის დარღვევაზე, რომლის თანახმად, იკრძალება 

სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ, აგრეთვე იმ 

ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, 

დაკავებული შენობების გამოყენება.  

განმცხადებელი ასევე აღნიშნავდა, რომ ზემოხსენებულ შეხვედრაში მონაწილე პირების ნაწილი 

წარმოადგენენ მინისტრებს, შესაბამისად საჯარო მოხელეებს, ხოლო ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” 

საქართველოს კანონის 61-ე მუხლის გათვალისწინებით, ,,მოსამსახურეს უფლება არა აქვს თავისი 

სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენოს პარტიული საქმიანობისათვის”. ,,საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მეოთხე პუნქტის ,,თ” ქვეპუნქტის, 

,,წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, 

გარდა სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო 

მოხელეებისა - სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ 

სამსახურებრივ ფუნქციებს”. 

განმცხადებლის აზრით, ზემოაღნიშნული ქმედებები ქმნიდა ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”  

საქართველოს ორგანული კანონის  79-ე და 81-ე მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის 

ნორმის შემადგენლობას, რომლის თანახმადაც ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, ხოლო საარჩევნო 

კამპანიის ჩატარება იმ დაწესებულებათა შენობებში, რომლებიც აკრძალულია ამ კანონით, და ასეთი 

ნებართვის გაცემა უფლებამოსილი პირის მიერ - გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.  

განმცხადებელი ითხოვდა საარჩევნო კანონმდებლობის ზემოაღნიშნულ დარღვევის ფაქტებზე 

ადეკვატურ, ეფექტურ და ქმედით რეაგირებას.  

ცესკოში შემოსულ საარჩევნო ბლოკის ,,არასაპარლამენტო ოპოზიცია” 2014 წლის 24 აპრილის 

(ცესკოში რეგისტრ. №1/739) განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ა/წლის 22 აპრილს საქართველოს 
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პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის კანცელარიაში სამუშაო 

შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ,,ქართული ოცნების” პოლიტიკური საბჭოს წევრები ესწრებოდნენ. 

შეხვედრის მთავარი თემა მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და მასთან 

დაკავშირებული საკითხები იყო.  

განცხადების ავტორის აზრით, აღნიშნული შეხვედრით დაირღვა ,,საარჩევნო კოდექსის” 48-ე 

მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტი და მიაჩნდა, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრების დროს პრემიერმა 

არ უნდა გამოიყენოს მთავრობის კანცელარიის თუ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების კუთვნილი 

შენობები ან/და თანაბრობის პრინციპიდან გამომდინარე, იგივე შენობების გამოყენების შესაძლებლობა 

უნდა მიეცეთ სხვა პარტიულ ლიდერებსაც.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, განმცხადებელი ითხოვდა შესაბამისი ზომების მიღებას.  

”საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე 

გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. ამავე კოდექსის მე-2 მუხლის ”ჰ1” პუნქტი, 

წინასაარჩევნო აგიტაციას განმარტავს შემდეგნაირად: წინასაარჩევნო აგიტაცია არის ამომრჩეველთა 

მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან 

საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის 

მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, წინასაარჩევნო 

ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა ან გავრცელება, 

მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში ყოფნა.  

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, ასევე  პ/გ ,,ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” განცხადებაში მითითებულ ბმულზე განთავსებული ინფორმაციიდან 

ნათლად ჩანდა, რომ მთავრობის კანცელარიაში, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 

ხელმძღვანელობით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობის 

წარმომადგენლები და მინისტრთა კაბინეტის წევრები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა 

მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და მასთან დაკავშირებული 

საკითხები იყო. ხსენებულ სხდომაზე ასევე იმსჯელეს სხვა პოლიტიკურ-ეკონომიკურ თემებზე, 

განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება.   

იმ შემთხვევაში, თუ განცხადებაში მოხსენიებული საჯარო მოხელეების მხრიდან ადგილი 

ექნებოდა წინასაარჩევნო აგიტაციას, აღნიშნული ქმედება ვერ განიხილებოდა ,,საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მეოთხე პუნქტის ,,თ” ქვეპუნქტის 

დარღვევად, ვინაიდან ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-3 

პუნქტისა და ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის ,,ხ” 

პუნქტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის წევრი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და 

მთავრობის სხვა წევრები წარმოადგენენ სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, 

რომლებსაც ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის თანახმად არ ეკრძალებათ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა სამუშაო საათების განმავლობაში 

ან/და სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას. 

შესაბამისად, მოცემულ მომენტში ადგილი არ ჰქონდა სამუშაო შეხვედრაში მონაწილე საჯარო 

მოხელეების წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობას, რის გამოც მათი ქმედების ”საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,თ” ქვეპუნქტით 

დაკვალიფიცირება სამართლებრივ საფუძველსაა მოკლებული.  

თუმცა, აღსანიშნავი იყო, რომ ”საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის მე-2 მუხლის ”ჰ” პუნქტი წინასაარჩევნო კამპანიაში გულისხმობდა საარჩევნო 

სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის მიერ არჩევნებში მონაწილეობისა და გამარჯვების 

მიზნით ჩატარებულ ღონისძიებათა ერთობლიობას.  

ამავე კოდექსის 45-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, აკრძალულია წინასაარჩევნო კამპანიის 

(აგიტაციის) ჩატარება შემდეგი დაწესებულებების შენობებში: 

ა) საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები; 

ბ) სასამართლოები; 

გ) სამხედრო ნაწილები. 
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საარჩევნო სუბიექტის - ,,ქართული ოცნების” ლიდერთა მიერ სამუშაო ფორმატში, პარტიული 

მიზნებისათვის  ჩატარებული შეხვედრა აღიქმებოდა წინასაარჩევნო კამპანიად - ბლოკის მიერ 

არჩევნებში მონაწილეობისა და გამარჯვების მიზნით ჩატარებულ ერთ-ერთ ღონისძიებად, მით 

უმეტეს, რომ აღნიშნული შეხვედრა ჩატარდა საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-5 პუნქტის ,,ა” 

ქვეპუნქტით აკრძალული აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულების - საქართველოს 

მთავრობის კანცელარიის შენობაში. 

”საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-10 თავით 

განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის, კერძოდ,    81-ე 

მუხლის თანახმად, საარჩევნო კამპანიის ჩატარება იმ დაწესებულებათა შენობებში, რომლებშიც 

აკრძალულია ამ კანონით, და ასეთი ნებართვის გაცემა უფლებამოსილი პირის მიერ, გამოიწვევს 

დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. ამ კანონის 79-ე, 81-ე და 86-ე-92 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ცესკო, ცესკოსა და შესაბამისი 

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები (თანამდებობის პირები).  

”საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

,,ა” ქვეპუნქტით აკრძალული დაწესებულების შენობაში წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარება იძლევა 

ამავე კოდექსის 81-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისთვის ოქმის შედგენის 

საფუძველს.  

განცხადებისა და მასზე თანდართული მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოცემულ 

შემთხვევაში ადგილი აქვს წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებას ამისათვის აკრძალული 

დაწესებულების შენობაში. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 93-ე მუხლის თანახმად,  

კოდექსის 45-ე მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში, ამავე კოდექსის 81-ე 

მუხლის შესაბამისად, სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენდა ცესკოს მიერ განსაზღვრული 

უფლებამოსილი პირი. ცესკოს 2012 წლის 30 იანვრის №5/2012 განკარგულებით საქართველოს 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენ 

უფლებამოსილ პირად განისაზღვრა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. 

2014 წლის 16 მაისს ცესკოს თავმჯდომარემ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 

შეუდგინა საქართველოს მთავრობის კანცელარიას, რომელიც ეხებოდა ხელისუფლების 

წარმომადგენლების მიერ საარჩევნო კანონმდებლობით აკრძალულ შენობაში ღონისძიების ჩატარებას. 

აღნიშნული დაღვევა ’’საქართველოს საარჩევნო კოდექსი’’ საქართველოს ორგანული კანონის 81-ე 

მუხლის თანახმად ითვალისწინებს ჯარიმას 1000ლარის ოდენობით. 

მ/წ 17 მაისს ადმინისტარციული სამართალდარღვევის ოქმი და თანდართული მასალები 

შემდგომი რეაგირებისათვის გადაუგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. 

  

9. №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის №41 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მ/შ არსენ სისაურის 2014 წლის 17 მაისის განცხადება საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 17 მაისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/1281) შემოვიდა №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის №41 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის არსენ სისაურის განცხადება. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 14 მაისს ჩატარებულ №41 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის პირველ სხდომაზე არსენ სისაური არჩეულ იქნა საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლად, როგორც საუკეთესო შედეგის მქონე (მომხრე 6, 

წინააღმდეგი - 5). 2014 წლის 16 მაისს საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა მომხდარიყო 2014 წლის 17 

მაისის სხდომაზე. განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ ამ სხდომის ჩატარების თაობაზე 

ინფორმირებული იყო №41 საუბნო საარჩევნო კომისიის ყველა წევრი და №7 საოლქო საარჩევნო 
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კომისიის თავმჯდომარეც, რომელმაც მას განუცხადა, რომ მისი მითითების გარეშე არ ჩატარებულიყო 

თავმჯდომარის არჩევა და გადასცა ამასთან დაკავშირებით განკარგულება.  

განცხადების ავტორს მიაჩნდა, რომ №7 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 

17 მაისის №7/2014 განკარგულება არ შეესაბამება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს 

ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით დადგენილ მოთხოვნებს და ითხოვს 

მის გაუქმებას.  

ცესკოში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, განცხადებისა და №7 საოლქო 

საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილი მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ №41 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის არსენ სისაურის განცხადება უნდა 

დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი 

და მე-2 პუნქტების თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის 

მოადგილესა და კომისიის მდივანს შესაბამისი ვაკანსიის წარმოშობის შემდეგ, კომისიის პირველივე 

სხდომაზე, წევრობის უფლებამოსილების ვადით, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, 

სახელობითი კენჭისყრით, კომისიის წევრთაგან ირჩევს საუბნო საარჩევნო კომისია. კანდიდატურის 

წარდგენის უფლება აქვს კომისიის არანაკლებ 2 წევრს. ამავდროულად, საუბნო საარჩევნო კომისიის 

ხელმძღვანელი პირები არ შეიძლება იყვნენ ერთი და იმავე საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები. 

თუ დადგენილ ვადაში ვერ აირჩა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის 

მოადგილე და კომისიის მდივანი, აღნიშნული თანამდებობის პირის მოვალეობას მის არჩევამდე 

ასრულებს კომისიის ის წევრი, რომელიც არჩევნებისას ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, ხოლო ხმათა 

თანაბრობის შემთხვევაში – მათგან წილისყრით განსაზღვრული პირი. 

№7 საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილი მასალებიდან, კერძოდ, №41 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 14 მაისის №1 სხდომის ოქმიდან დადგინდა, რომ აღნიშნულ სხდომაზე 

დასახელდა №41 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ორი კანდიდატურა - პაატა 

გოგიშვილისა და არსენ სისაურის კანდიდატურები. პაატა გოგიშვილის კანდიდატურის სასარგებლოდ 

ხმა მისცა კომისიის 5 წევრმა, ხოლო არსენ სისაურის კანდიდატურის სასარგებლოდ - კომისიის 6 

წევრმა. „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-2 

პუნქტიდან გამომდინარე, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლად, 

№41 საუბნო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 14 მაისის №1/2014 განკარგულებით აირჩა არსენ სისაური, 

ვინაიდან მან უფრო მეტი ხმა მიიღო. 

2014 წლის 17 მაისს №7 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მიღებულ იქნა 

„საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირების არჩევის თაობაზე” №7/2014 განკარგულება, 

რომლის პირველი მუხლით გაიწერა, რომ სხდომები იმ საუბნო საარჩევნო კომისიებში, რომლებშიც 

ხელმძღვანელი პირები არჩეული იყვნენ მოვალეობის შემსრულებლებად, ხელმძღვანელი პირების 

არჩევა არ განხორციელებულიყო ოლქის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებამდე. აღნიშნულ 

განკარგულებას თან ერთვოდა განმარტებითი ბარათი, რომლის თანახმადაც იმ საუბნო საარჩევნო 

კომისიებს, რომლებსაც თანამდებობის პირები არჩეული ჰყავდათ, როგორც მოვალეობის 

შემსრულებლები, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 

1-ლი და მე-2 პუნქტების განმარტებამდე თავი შეეკავებინათ სხდომების მოწვევისაგან. 

2014 წლის 19 მაისს №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მიღებულ 

იქნა ახალი განკარგულება №09/2014 „საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის მოწვევის თაობაზე”. 

აღნიშნული განკარგულებით ძალადაკარგულად გამოცხადდა საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 

17 მაისის №7/2014 განკარგულება და №14, №27 და №41 საუბნო საარჩევნო კომისიებს, სადაც 

ხელმძღვანელი პირები არჩეული იყვნენ მოვალეობის შემსრულებლებად, მიეცათ უფლება, უახლოეს 

ორ დღეში ჩაეტარებინათ სხდომები, რადგან ოლქმა მიიღო განმარტება „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველ, მე-2 და მე-3 პუნქტებზე. 

აღნიშნული აქტი ექვემდებარება ბათილად ცნობას, ვინაიდან საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარეს კანონდარღვევით გამოცემული აქტი უნდა გამოეცხადებინა ბათილად და არა 

ძალადაკარგულად. ამავდროულად სხდომების მოსაწვევად ვადის დაწესება საუბნო საარჩევნო 

კომისიებისათვის ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნას.  
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„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 21-ე 

პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველ სხდომას იწვევს შესაბამისი საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ამავე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, პირველივე 

სხდომაზე ხდება საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა არჩევა, ხოლო მე-2 პუნქტით, თუ 

დადგენილ ვადაში ვერ აირჩა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე 

და კომისიის მდივანი, აღნიშნული თანამდებობის პირის მოვალეობას მის არჩევამდე ასრულებს 

კომისიის ის წევრი, რომელიც არჩევნებისას ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, ხოლო ხმათა თანაბრობის 

შემთხვევაში – მათგან წილისყრით განსაზღვრული პირი. 

ზემოაღნიშნული ნორმებიდან გამომდინარე, ცალსახაა საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის უფლებამოსილების ფარგლები. მას ეკისრება საუბნო საარჩევნო კომისიის მხოლოდ 

პირველი სხდომის მოწვევის ვალდებულება. საარჩევნო კანონმდებლობის არც ერთი ნორმა არ 

ითვალისწინებს სხვა სხდომების მოწვევაში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მონაწილეობას.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-8 მუხლის მე-2 

პუნქტის თანახმად, კომისიის სხდომები მოიწვევა კომისიის თავმჯდომარის მიერ ან მისი მოადგილის 

მოთხოვნით. ცალსახაა, რომ ამ შემთხვევაში აღნიშნული გასაჩივრებული განკარგულებაც და „საუბნო 

საარჩევნო კომისიის სხდომის მოწვევის თაობაზე” №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 19 მაისის №09/2014 განკარგულებაც ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის 

მე-8 მუხლის მოთხოვნას, რადგან შეზღუდა ამ ნორმით მინიჭებული კომისიის თავმჯდომარის (მისი 

მოვალეობის შემსრულებლის) უფლებამოსილება.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-14 მუხლის „კ” 

ქვეპუნქტის თანახმად, ცესკო საკუთარი ინიციატივით ან განცხადების/საჩივრის საფუძველზე, ამ 

კანონით საარჩევნო დავების განხილვისათვის დადგენილი წესით ამოწმებს საარჩევნო კომისიების, 

მათი თანამდებობის პირების გადაწყვეტილებებისა და აქტების კანონიერებას და დარღვევის 

გამოვლენის შემთხვევაში განკარგულებით ბათილად ცნობს ან ცვლის მათ. 

ამასთან, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის თანახმად, 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად 

დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.  

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 17 მაისის №7/2014 და 2014 წლის 19 

მაისის №09/2014 განკარგულებები ეწინააღმდეგება კანონს, რაც აღნიშნული ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობის საფუძველია. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბათილად ცნო №7 საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 19 მაისის №09/2014 განკარგულება „საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომების 

მოწვევის თაობაზე’’ და №7 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 17 მაისის №7/2014 

განკარგულება „საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი პირების არჩევის თაობაზე”. 

 

10. №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის  №12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თამაზ 

შუბლაძის 2014 წლის 17 მაისის საჩივარი საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველი 

სხდომის ჩატარების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 17 მაისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/1275) შემოვიდა №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის №12 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის  წევრის თამაზ შუბლაძის საჩივარი. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 14 მაისს №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობაში უნდა ჩატარებულიყო №12 საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველი სხდომა. 

სხდომაზე არ გამოცხადდა კომისიის 7 წევრი, რის გამოც მომჩივნის მიერ №7 ჩუღურეთის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში შეტანილ იქნა განცხადება შესაბამის პირთა პასუხისმგებლობის საკითხის 

გადასაწყვეტად. 
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მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის №6/2004 

განკარგულებით მისი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა, რადგან საოლქო საარჩევნო კომისიას მიაჩნდა, რომ 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები სხდომაზე ვერ გამოცხადდნენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუარესების გამო, რის თაობაზეც მათ მიერ წარდგენილ იქნა ახსნა - განმარტება. 

მომჩივანი მიიჩნევდა, რომ ახსნა - განმარტება არ იყო რეალური მდგომარეობის ამსახველი 

დოკუმენტი, რაც შეიძლება საპატიო მიზეზად ჩათვლის საფუძველი ყოფილიყო, მათ ამის თაობაზე 

უნდა წარედგინათ სამკურნალო დაწესებულების ან გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 

სპეციალური ბლანკი ხელმოწერილი და ბეჭდით დამოწმებული.  

მომჩივანი ითხოვდა, რომ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეისწავლოს 

საჩივარში მითითებული ფაქტები. 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების 

ფარგლებში, საქმის შესწავლის მიზნით, ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ №7 ჩუღურეთის 

საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 

წლის 15 მაისის №6/2014 განკარგულება და საქმის სხვა მასალები. 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად, დადგინდა, რომ №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის №12 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები გიული კოდუა, მარიამ იმნაძე, მარინე ხუციშვილი, თეონა 

გეჯაძე, ნელი წიკლაური, მიხეილ გეჯაძე და ნუნუ დოლიძე სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ 

გამოცხადდნენ 2014 წლის 14 მაისს დანიშნულ №12 საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველ სხდომაზე. 

მითითებული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების გამოუცხადებლობის შედეგად №12 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის სხდომა 14 მაისს ვერ ჩატარდა. კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა 2014 წლის 

15 მაისს 15:00 საათზე. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-14 

პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადა იწყება საუბნო 

საარჩევნო კომისიის პირველი შეკრების დღეს. მითითებული სამართლის ნორმის შინაარსის 

შესაბამისად, ცალსახაა, რომ №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის №12 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრების უფლებამოსილების ვადა დაიწყო №12 საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველი შეკრების დღეს, 

კერძოდ 2014 წლის 15 მაისს.   

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე მუხლის პირველი 

პუნქტით განსაზღვრულია საუბნო საარჩევნო კომისის წევრების დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

სახეები და ზომები. აღნიშნული სამართლის ნორმის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა შეიძლება დააკისროს ზემდგომმა საოლქო საარჩევნო 

კომისიამ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისია არ იყო 

უფლებამოსილი №12 საუბნო სააარჩევნო კომისიის წევრების მიმართ გამოეყენებინა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ზომა, რადგან ზემოაღნიშნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების 

უფლებამოსილება დაიწყო 2014 წლის 15 მაისს, შესაბამისად 2014 წლის 14 მაისს №12 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრებზე ვერ გავრცელდებოდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 28-ე მუხლის რეგულაცია. ამასთან, უნდა აღნიშნულიყო, რომ მითითებული 

მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომას 

წარმოადგენდა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის სხდომის 

ზედიზედ 3-ჯერ გაცდენას. 

გარდა აღნიშნულისა, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-

ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირების 

გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში. 

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის №6/2014 განკარგულება მიღებულია 2014 წლის 15 

მაისს, შესაბამისად, მისი გასაჩივრება მხარეს შეეძლო მითითებული დღის მომდევნო დღეს, ანუ 16 

მაისს.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის  მე-10 

პუნქტის თანახმად, აკრძალულია ამ მუხლით დადგენილი გასაჩივრებისა და დავის განხილვის 

ვადების გაგრძელება, თუ ამ კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი, ხოლო ამავე კოდექსის მე-8 
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მუხლის მე-13 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს 

განცხადება/საჩივარი, თუ დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

განუხილველი დატოვა №7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის №12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის 

თამაზ შუბლაძის საჩივარი მისი გასაჩივრების ვადის დარღვევის გამო.  

 

11. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 7 მაისის №0451/01 და 2014 

წლის 10 მაისის №0500/01 განცხადებები საჯარო მოხელეების მხრიდან 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 7 მაისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/994) და 10 მაისს (ცესკოში რეგისტრაციის №1/1077) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადებები. 

მიმდინარე წლის 7 მაისის განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 5 მაისს, ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი დარეჯან ზღუდაძე, ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის დაბა ასპინძის რწმუნებული ბესიკ მაგრაქველიძე და საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის სამმართველოს უფროსი ილია თედორაძე 14 

საათზე იმყოფებოდნენ საარჩევნო ბლოკის  „ქართული ოცნება” მიერ ორგანიზებულ წინასაარჩევნო 

ღონისძიებაზე, სადაც წინასაარჩევნო მოწოდებებით სიტყვით გამოდიოდნენ ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის საკონცერტო დარბაზში (ე.წ. კულტურის სახლი). ხსენებული დადასტურებულია 

განმცხადებელი პარტიის მიერ მოწოდებული ფოტო სურათებით. 

მიმდინარე წლის 10 მაისის განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 5 მაისს, ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი გიორგი თეგეტაშვილი, ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურისა და ახალგაზრდობასთან ურთიერთობის სამსახურის 

სპეციალისტები თეა ბერიძე და ეკატერინე კალაიჯიშვილი, ამავე გამგეობის „კეთილმოწყობის 

სამსახურის” უფროსი ნუგზარ ელიზბარაშვილი და ამავე სამსახურის სპეციალისტი ლია ნადიბაიძე 14 

საათზე იმყოფებოდნენ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ ორგანიზებულ წინასაარჩევნო 

ღონისძიებაზე, რაც ასევე დადასტურებულია განმცხადებელი პარტიის მიერ მოწოდებული ფოტო 

სურათებით. 

განმცხადებელი მიუთითებდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტსა და მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტზე. ასევე აღნიშნავდა, რომ 

„საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე, დასახელებული თანამდებობის 

პირები, წარმოადგენენ სახელმწიფოსა და ადგილობრივი თვითთმართველობის ორგანოს საჯარო 

მოხელეებს, ხოლო „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის თანახმად „წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში 

მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, გარდა სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისა – სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და 

როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს”, „საჯარო სამსახურის შესახებ” 

საქართველოს კანონის 61-ე მუხლის გათვალისწინებით, „სახელმწიფო მოსამსახურეს არ აქვს უფლება 

თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენოს პარტიული საქმიანობისათვის”.  

განმცხადებელი ასევე მიუთითებდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევაზე, რომელიც  

ითვალისწინებს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.  

ცესკოში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, განცხადებაში მოყვანილი 

გარემოებების შესწავლის მიზნით, ხსენებულ განცხადებებში მოხსენიებულ თანამდებობის პირებს 

მიეცათ საკუთარი მოსაზრებების წარმოდგენის შესაძლებლობა. 

განცხადებები, მათზე თანდართული ფოტო მასალისა და ადმინისტრაციული წარმოების 

ფარგლებში მოპოვებული დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საარჩევნო ბლოკის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მოთხოვნა ზემოაღნიშნული საჯარო მოხელეების მიმართ 
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის თაობაზე არ უნდა 

დაკმაყოფილებულიყო შემდეგი სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე 

გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. ამავე კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” 

ქვეპუნქტი, წინასაარჩევნო აგიტაციას განმარტავს შემდეგნაირად: წინასაარჩევნო აგიტაცია არის 

ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს 

ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, 

წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა 

ან გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში 

ყოფნა.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 45-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში 

მონაწილეობის უფლება არა აქვს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებს - სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და 

როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს.  ამავე კოდექსის მე-10 თავით 

განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა საარჩევნო კანონმდებლობის  დარღვევისათვის, კერძოდ, 79-ე 

მუხლის შესაბამისად, ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

მიღება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.  

„საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის თანახმად, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დაწესებულებებს, რომლებში საქმიანობაც ითვლება საჯარო სამსახურად, 

წარმოადგენენ: საკრებულო, გამგეობა, მერია, მუნიციპალიტეტი. შესაბამისად, ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასპინძის თემისა და სოფელ ოთის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული - ბესიკ მაგრაქველიძე, ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური და 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი - გიორგი თეგეტაშვილი და ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის 

სპეციალისტი ეკატერინე კალაიჯიშვილი წარმოადგენენ საჯარო მოხელეებს. 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი მიმდინარე წლის 8 მაისის №1/537 და 

მიმდინარე წლის 15 მაისს №1/551 წერილებიდან დადგინდა, რომ ბესიკ მაგრაქველიძე, გიორგი 

თეგეტაშვილი და ეკატერინე კალაიჯიშვილი ნამდვილად არიან ასპინძის მუნიციპალტეტის 

გამგეობის თანამშრომლები. თუმცა ამავე გამოთხოვილი მასალებიდან გაირკვა, რომ ზემოაღნიშნული 

პირები მიმდინარე წლის 5 მაისს იმყოფებოდნენ კუთვნილ შვებულებაში, რაც დადასტურდა ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 28 აპრილის №130 და 2014 წლის 28 აპრილის №129 

ბრძანებებით. ამდენად, ზემოაღნიშნული პირების წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება 

არ მომხდარა სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების დროს ან სამუშაო საათებში. ამდენად, 

შვებულების დრო, „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის „ბ” პუნქტის 

შესაბამისად, იწვევს სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერებას და შესაბამისად მათი მხრიდან 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით მონაწილეობას ადგილი არ ჰქონია,  

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი მიმდინარე წლის 8 მაისს №1/537 და 

მიმდინარე წლის 15 მაისს №1/551 წერილებიდან ასევე დადგინდა, რომ დარეჯან ზღუდაძე და თეა 

ბერიძე ნამდვილად არიან ასპინძის მუნიციპალტეტის გამგეობის თანამშრომლები. დარეჯან ზღუდაძე 

და თეა ბერიძე აყვანილნი არიან შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, სოციალური და 

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომლებად. 

„საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მიხედვით საჯარო სამსახურს 

ეწევა: სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მოხელე, დამხმარე მოსამსახურე და 

შტატგარეშე მოსამსახურე, ამასთან მე-6 მუხლის თანახმად მოხელე არის პირი, რომელიც ინიშნება ან 

აირჩევა სახაზინო დაწესებულების საშტატო (შტატით გათვალისწინებულ) თანამდებობაზე, ხოლო 

შტატგარეშე მოსამსახურე არის პირი, რომელიც დანიშვნით ან შრომითი ხელშეკრულებით გარკვეული 

ვადით მიიღება სამსახურში არამუდმივ ამოცანათა შესასრულებლად. აქედან გამომდინარე, დარეჯან 
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ზღუდაძე და თეა ბერიძე წარმოადგენდნენ საჯარო მოსამსახურეებს და შესაბამისად საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტით 

დადგენილი აგიტაციაში მონაწილეობის შეზღუდვა მათზე არ ვრცელდებოდა. 

აღსანიშნავი იყო ასევე, რომ ზემოხსენებული პიროვნებები 2014 წლის 5 მაისისთვის 

სარგებლობდნენ კუთვნილი შვებულებით, რაც დადასტურდა ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

მიმდინარე წლის 2 მაისის №140 და 28 აპრილის №129 ბრძანებებით.   

რაც შეეხება ილია თედორაძის, ნუგზარ ელიზბარაშვილისა და ლიანა ნადიბაიძის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობის საკითხს, ილია თედორაძე არ არის ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

თანამშრომელი, ხოლო ნუგზარ ელიზბარაშვილი და ლიანა ნადიბაიძე წარმოადგენდნენ შპს „ასპინძის 

კეთილმოწყობის” სამსახურის თანამშრომლებს და შესაბამისად მათზე არ ვრცელდებოდა საარჩევნო 

კოდექსით გათვალისწინებული შეზღუდვა. 

შესაძლებელია შესასწავლი ყოფილიყო წარმოდგენილი შვებულებების შესახებ სამართლებრივი 

აქტების მომზადების და გამოცემის „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი 

წესები. ასეთი საკითხების შესწავლა და გადაწყვეტილების მიღება სცილდებოდა ცესკოს კომპეტენციის 

ფარგლებს.  

ამდენად, საქმეში არსებული მასალების მიხედვით განცხადებაში ჩამოთვლილი პირების 

მხრიდან ადგილი არ ჰქონდა წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებას საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის 

დარღვევით, შესაბამისად, არ არსებობდა მათ მიმართ ამავე კოდექსის 79-ე მუხლით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის სამართლებრივი 

საფუძველი. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადებები 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლით 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენის მოთხოვნის თაობაზე განცხადებაში 

ჩამოთვლილი პირების მიმართ, სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო.   

ასევე, გადაგზავნილ იქნა  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 7 მაისის და 10 მაისის 

განცხადებები და მასზე თანდართული საქმის მასალები, კერძოდ, შვებულების თაობაზე გამოცემული 

სამართლებრივი აქტები კანონიერების დადგენის მიზნით, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს და აღნიშნულ საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება უნდა ეცნობოს ცესკოს, 

განმცხადებელ პარტიასა და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორის 

კომისიას. 

    

12. პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 2014 წლის 14 მაისის №0623/01 განცხადება 

სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 15 მაისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/1196) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება თანდართული 

ფოტომასალებით. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირის №56-48, დიდუბის 

ქ. №2-თან და დ. ყიფიანის ქ. №2-თან მიმდინარე წლის 13 მაისს, საჯაროდ, დღის საათებში ადგილი 

ჰქონდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მიერ დამზადებული ქ. თბილისის 

მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და დიდუბის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. 

თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - დავით ნაფეტვარიძის ამსახველი სააგიტაციო 

მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, დაზიანებას, გადაღებვას და საარჩევნო ბლოკის - „ქართული 

ოცნება“ მიერ წარდგენილი საქართველოს დედაქალაქის - ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის დავით 

ნარმანიას პლაკატებით დაფარვას, რომლის უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად 

ახორციელებდნენ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” აქტივისტები, რომლებიც ასახულნი არიან 

თანდართულ ფოტომასალებში. 
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განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტის დარღვევას, აღნიშნულ ქმედებებს იგი მიიჩნევდა 

საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ და კანონის საწინააღმდეგოდ 

განხორციელებულ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მიუთითებდა ამავე კოდექსის 79-ე მუხლზე, 

შესაბამისად, ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით 

დადგენილი ჯარიმა გათვალისწინებულია წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით 

მონაწილეობის მიღებისათვის. საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც ნებისმიერი სახის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღეს საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” ადგენს სხვა სახის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს და ამ ნორმების დარღვევებისათვის ითვალისწინებს 

კონკრეტულ სანქციას. 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზეა ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და 

დიდუბის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის - დავით ნაფეტვარიძის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევა, განადგურება, 

დაზიანება, გადაღებვა, დაფარვა, რაც არ იძლევა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლის  შემადგენლობას და არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ მუხლით 

გათვალისწინებული სანქცია, რადგან ზემოაღნიშნულ ქმედებებს მოიცავს საქართველოს ორგანული 

კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის”   მე-80 მუხლის დეფინიცია. საარჩევნო პლაკატების 

გავრცელებაში ხელის შეშლა, თუ ეს ხელის შეშლა, როგორც მოცემულ შემთხვევებში, გამოხატულია მის 

უკანონო დაფარვაში, ჩამოხევაში, დაზიანებაში და ა.შ, რომც მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციად და 

მასზე გავრცელდეს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე 

მუხლი, ასეთ შემთხვევაში აზრს კარგავს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” მე-80 მუხლისა და 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ნორმების არსებობა კოდექსში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”. 

მითითებული სამართლის ნორმის დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას კანონის დარღვევით 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებად, რადგან ამ მუხლის მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას წარმოადგენს კანონის მოთხოვნათა დაცვით განთავსებული სააგიტაციო მასალის 

გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატება ამ მასალის ჩამოხსნის, ჩამოხევის, დაფარვის ან 

დაზიანების აკრძალვაში და მითითებული მუხლის დარღვევა კვალიფიცირდება, როგორც 

წინასაარჩევნო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა უკანონოდ დაფარული, დაზიანებული, 

ჩამოხეული პლაკატების ნაწილში.  

აღსანიშნავი იყო, რომ ადილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, განისაზღვრება ქ. თბილისის თვითმმართველობის 

ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები.” 

 საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის” 2014 წლის 14 მაისის №0623/01 განცხადება თანდართულ ფოტომასალებთან ერთად ქ. 

თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და დიდუბის ადგილობრივი მაჟორიტარული 

ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - დავით ნაფეტვარიძის ამსახველი 

სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევის, განადგურების, დაზიანების, გადაღებვის, დაფარვის საკითხის 

შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა ქ. თბილისის მერიას.  
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13. პ/გ „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზის“ 2014 წლის 18 მაისის №1/347 

განცხადება პარტიული სიის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 18 მაისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/1305) შემოვიდა პარტიის „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა“ განცხადება, სადაც 

აღნიშნული იყო, რომ ხსენებულმა პარტიამ №17 თელავის საოლქო საარჩევო კომისიას მიმართა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 

წლის 15 ივნისის არჩევნებზე კანდიდატების რეგისტრაციის მოთხოვნით და წარადგინა ხელით 

შევსებული პარტიული სია. განმცხადებლი მიუთითებდა №17 თელავის საოლქო საარჩევო კომისიას 

უარი განეცხადა პარტიული სიის მიღებაზე და ითხოვდა პარტიული სიის წარდგენას ელექტრონული 

ფორმით, რაზეც პარტიის მიერ განემარტა, რომ პარტიული სიის ელექტრონული შევსების 

ვალდებულება პარტიას არ ჰქონდა. ამის შემდეგ მოთხოვნილ იქნა პარტიული სიის ხელით გადაწერა 

თავიდან, ვინაიდან შევსებულ პარტიულ სიაში არ ჩანდა შეყვანილი ინფორმაცია გარკვევით, თუმცა 

განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ პარტიულ სიაში თითოეული მონაცემი იძლეოდა პირის 

იდენტიფიკაციის და ასევე სხვა მონაცემების გარჩევის საფუძველს, აღნიშნულის გათვალისწინებით 

პარტიამ წარადგინა 5 კაციანი პარტიული სია, რაზეც განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ დროის 

უქონლობის გამო ვერ მოესწრო სხვა მონაცემების შეყვანა, ხოლო №17 თელავის საოლქო საარჩევო 

კომისიის თავმჯდომარემ გამოსცა №115/2014 განკარგულება, რომლითაც აღნიშნულ პარტიას უარი 

ეთქვა პარტიული სიის რეგისტრაციაზე. 

განმცხადებელს მიაჩნდა, რომ არასრულყოფილი პარტიული სიის წარდგენა არ მომხდარა 

პარტიის ბრალეულობით და ითხოვდა შესაბამის რეაგირებას. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საქმის მასალების მოკვლევისა და შესაბამისი შესწავლის 

შედეგად დადგინდა, რომ პარტიის „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა“ მიერ №17 თელავის 

საოლქო საარჩევო კომისიაში შეტანილ და მიღებულ იქნა ხელით შევსებული 5 კაციანი პარტიული სია, 

რის თაობაზეც 2014 წლის 17 მაისს აღნიშნული საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

გამოიცა №115/2014 განკარგულება, რომლითაც პარტიას „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა“ 

უარი ეთქვა პარტიული სიის რეგისტრაციაზე, ხოლო როგორც №17 თელავის საოლქო საარჩევო 

კომისიის თავმჯდომარის წერილიდან და ამავე კომისიის მდივნის ახსნა-განმარტებიდან ირკვეოდა, 

პარტიის  „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა“ მიერ პარტიული სია №17 თელავის საოლქო 

საარჩევო კომისიაში შეტანილ იქნა მ/წლის 16 მაიისს 17 საათსა და 50 წუთზე, რომელიც კომისიის 

მდივანმა დაუყოვნებლივ გაატარა რეგისტაციაში, ხოლო პარტიის „სალომე ზურაბიშვილი - 

საქართველოს გზა“ მიერ განცხადებაში მითითებულ ფაქტებს ადილი არ ჰქონდა. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 140-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის (გარდა ქალაქ თბილისის) 

საკრებულო შედგება პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩეული 10 წევრისგან, თუ 

ამომრჩეველთა რაოდენობა 75 000-ს არ აღემატება. ხოლო ამავე კოდექსის 143-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 

მიხედვით, „წარდგენილ პარტიულ სიაში საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა რაოდენობა არ უნდა 

იყოს პროპორციული სისტემით ასარჩევ წევრთა რაოდენობაზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს ამ 

რაოდენობის სამმაგ ოდენობას“.  

მითითებული სამართლის ნორმების ერთობლივი ანალიზიდან დადგინდა, რომ ვინაიდან №17 

თელავის საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა რაოდენობა შეადგენს 56,511-ს, თვითმმართველი ქალაქის 

თელავის საკრებულო შედგება პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე არჩეული 10 

წევრისაგან, ხოლო პარტიულ სიაში წარსადგენი თვითმმართველი ქალაქის თელავის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატების რაოდენობა არ უნდა იყოს 10-ზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 30-ს, 

ხოლო პარტიის „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა“ მიერ თვითმმართველი ქალაქის 

თელავის საკრებულოს არჩევნებისთვის №17 თელავის საოლქო საარჩევო კომისიაში წარდგენილი 

პარტიული სია შედგებოდა 5 წევრობის კანდიდატისაგან, რაც კანონით დადგენილ რაოდენობაზე 

ნაკლებია.  

ამასთან, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის პირველი პუნქტის 

მიხედვით, „ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 
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არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები“, რაც შეეხება №17 თელავის საოლქო საარჩევო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

გამოცემულ №115/2014 განკარგულებას, იგი გამოცემულ იქნა კანონის მოთხოვნათა დაცვით და არ 

არის არსებითად დარღვეული მისი მომზადებისა და გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები. 

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ „სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა“  

განცხადება არ დააკმაყოფილა უსაფუძვლობის გამო და ძალაში დატოვა  №17 თელავის საოლქო 

საარჩევო კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოცემული „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის 

პარტიული სიის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ №115/2014 განკარგულება. 

 

14. პ/გ „ეროვნულ - დემოკრატიული მოძრაობის” №1/1303 საჩივარი ს/ბ ”ქართული 

ოცნების” თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერობის კანდიდატის ირაკლი 

კაკულიას რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, 2014 წლის 18 მაისს შემოვიდა პოლიტიკური 

გაერთიანების „ეროვნულ - დემოკრატიული მოძრაობა“ საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/1303). 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 17 მაისს №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის განკარგულებით, საარჩევნო რეგისტრაციაში გატარდა საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნება“ თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერობის კანდიდატი - ირაკლი კაკულია.  

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ მოცემულ კანდიდატს ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში 

არ უცხოვრია. ირაკლი კაკულია 2009-2012 წლებში იყო ყაზახური კომპანიის შპს „აკტაუსიბარიტის“ 

დირექტორი და მოცემული წლების მანძილზე ჰქონდა ყაზახეთის ბინადრობის მოწმობა მუშაობის 

უფლებით. 

მომჩივანი მიიჩნევდა, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 167-ე მუხლის პირველი პუნქტიდან გამომდინარე №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიამ 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლის გარეშე, ირაკლი კაკულიას რეგისტრაციაში გატარებით 

მიიღო უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. 

მომჩივანი ითხოვდა, რომ საქართველოს ცენტრალურმა სარჩევნო კომისიამ „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტის, 78-ე მუხლის მე-11 

პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და 167-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე გაუუქმოს რეგისტრაცია 

ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებულ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ 

მერობის კანდიდატს ირაკლი კაკულიას. 

შემოსულ საჩივარში მითითებული ფაქტების შესწავლის მიზნით, საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის მიერ №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან 

გამოთხოვილ იქნა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის „2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მერობის კანდიდატის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ“ 

2014 წლის 17 მაისის №44/2014 განკარგულება და საქმის სხვა მასალები. საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნება“ მიერ წარდგენილ თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერობის კანდიდატს ირაკლი კაკულიას 

გადაეგზავნა ზემოაღნიშნული საჩივარი და ეთხოვა, რომ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიას დაუყოვნებლივ წარუდგინოს წერილობითი მოსაზრებანი საჩივარში მოყვანილ 

გარემოებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის 2014 წლის 15 ივნისის 

არჩევნების დანიშვნის დღემდე საქართველოში ბოლო 2 წლის მანძილზე მისი მუდმივად ცხოვრების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ წარმომადგენელს 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში თ. კობახიძეს ასევე გადაეგზავნა ზემოაღნიშნული 

საჩივარი და ეთხოვა წერილობითი მოსაზრებების წარმოდგენა საჩივარში აღნიშნულ გარემოებებთან 

დაკავშირებით. 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტს ეთხოვა, იურიდიული დეპარტამენტისთვის შემდეგი ინფორმაციის წერილობით 
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მოწოდება: 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის განკუთვნილ 

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში მოქალაქე ირაკლი კაკულიას უფიქსირდება თუ არა საკონსულო 

რეგისტრაცია (საკონსულო აღრიცხვა). 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმდინარე წლის 19 მაისის №01-03/854 

წერილით მიემართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მოქ. 

ირაკლი კაკულიას მიერ 2012 წლის 14 აპრილიდან 2014 წლის 14 აპრილამდე საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის კვეთის (შემოსვლა-გასვლის მითითებით) შესახებ მათ ხელთ არსებული 

ინფორმაციის წარმოდგენის მოთხოვნით, ხოლო ცესკოს ამა წლის 19 მაისის №01-03/855 წერილით - 

სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს” მოქ. ირაკლი კაკულიას საკონსულო 

აღრიცხვაზე დადგომის თარიღის შესახებ ინფორმაციის მოწოდების თხოვნით. 

საჩივრისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული მასალების შესწავლის 

შედეგად დადგინდა, რომ პოლიტიკური გაერთიანების „ეროვნულ-დემოკრატიული მოძაობა“ 2014 

წლის 18 მაისის №1/1303 საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი ფაქტობრივი და 

სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, მერად/გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს 

მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელი მაინც და არჩევნების 

დანიშვნის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში. ამავე მუხლის 

მე-8 პუნქტის თანახმად მერობის/გამგებლობის კანდიდატი რეგისტრაციაში გატარდება, თუ 

წარდგენილია: 

ა) კანდიდატის სააღრიცხვო ბარათი; 

ბ) კანდიდატის წარდგენის შესახებ განცხადება, რომელიც დამოწმებულია პარტიების/საარჩევნო 

ბლოკების ხელმძღვანელ პირთა ხელმოწერებით; 

გ) ორი ფოტოსურათი. 

ხოლო „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანულ კანონის 167-ე მუხლის მე-9 

პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მერობის კანდიდატი ვალდებულია სააღრიცხვო ბარათში 

მიუთითოს საქართველოში 5 წლის, მათ შორის ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრების 

ფაქტის შესახებ. 

ვინაიდან საარჩევნო კოდექსში მუდმივად ცხოვრების ფაქტის ლეგალური დეფინიცია არ 

არსებობს, მსგავს საქმეებზე სასამართლო პრაქტიკით განისაზღვრა, რომ ცხოვრების ფაქტის დადგენის 

ერთ-ერთი პირობაა პირის აღნიშნულ პერიოდში უშუალო მონაწილეობა ქვეყნის საზოგადოებრივ-

პოლიტიკურ საქმიანობასა და ცხოვრებაში, რისი დამადასტურებელი დოკუმენტაციაც საქმეში 

წარმოდგენილია.  

167-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე საარჩევნო რეგისტრაციაში ატარებს მერობის კანდიდატს, თუ კანდიდატის 

სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს საარჩევნო კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს. 

შესაბამისად, კოდექსის 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნას კანდიდატი 

აკმაყოფილებდა, ვინაიდან ცესკოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის 

სამსახურეობრივი ბარათის (ცესკოში რეგისტრაციის №07/422) შესაბამისად, მოქალაქე ირაკლი 

კაკულიას 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზდენტო არჩევნებისას ფაქტობრივ 

მდგომარეობაში მითითებული ჰქონდა „საკონს. აღრ.“, ასევე სსიპ სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს 2014 წლის 19 მაისის №01/103224 წერილით ირკვევა, რომ მოქალაქე ირაკლი 

კაკულია საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 2012 წლის 29 აგვისტოდან, რაც არ 

გამორიცხავს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მის საქართველოში ცხოვრებას და ყოველდღიურ 

მონაწილეობას საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მტკიცებულება იმისა, რომ 

აღნიშნული პიროვნება არ ცხოვრობდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში, არც მომჩივანს არ 

წარმოუდგენია და არც საქმეში არ მოიპოვება. ამასთანავე, აღსანიშნავი იყო, რომ ირაკლი კაკულია 

აღნიშნულ პერიოდში მუშაობდა ქალაქ ფოთის მერიაში. შესაბამისად, გასაჩივრებული განკარგულება 

არ ეწინააღმდეგება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე 

მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნებს. 



 

101 

 

 

ამასთან, კომისიის სხდომაზე საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” ცესკოში 

წარმომადგენლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით გაირკვა რომ მოქალაქე ირაკლი კაკულია 

2010 წლის 3 იანვრიდან 2014 წლის 3 იანვრამდე შრომით ურთიერთობაში იმყოფებოდა შ.პ.ს. 

„სიბარიტთან” და აღნიშნულ პერიოდში მის მიერ ადგილი ჰქონდა სამსახურებირივ მივლინებებს, რაც 

დადგინდა წარმოდგენილი შ.პ.ს. „სიბარიტის” დირექტორის ბრძანებებით მივლინების შესახებ. 

ამასთანავე, აღსანიშნავი იყო, რომ საქმეში არსებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ადმინისტრაციის უფროსის წერილში მოყვანილი ფაქტები, 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების 

დანიშვნის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოქალაქე ირაკლი კაკულიას მიერ სახელმწიფო 

საზღვრის კვეთის თაობაზე, ემთხვევა ი. კაკულიას ზემოხსენებულ სამსახურებრივ მივლინებებში 

ყოფნის პერიოდს და ადასტურებდა, რომ მოპასუხე ცხოვრობდა საქართველოში და მისი აღნიშნულ 

პერიოდში საზღვარგარეთ გამგზავრებები დაკავშირებული იყო მის სამსახურებრივ მივლინებებთან 

და არა საზღვარგარეთ მუდმივ ცხოვრებასთან. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება წარმოადგენს 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს. 

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესწავლისა და ანალიზის მიხედვით, პ/გ „ეროვნულ 

დემოკრატიული მოძრაობის“ საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილებულიყო, რადგან №70 ფოთის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 17 მაისის №44/2014 განკარგულება არ 

ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ მე-3 

მუხლის „ა” პუნქტის „ა.ბ” ქვეპუნქტისა და 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს, 

რაც წარმოადგენდა ზემოხსენებული საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების 

ძალაში დატოვების საფუძველს. 

ამასთან, №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის ზემოხსენებული განკარგულებით მერობის 

კანდიდატი ირაკლი კაკულია რეგისტრაციაში გატარდა როგორც „ქართული ოცნება დემოკრატიული 

საქართველოს” მიერ წარდგენილი კანდიდატი. ვინაიდან, კანდიდატის წარმდგენი საარჩევნო 

სუბიექტი 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებისათვის 

რეგისტრირებულია როგორც ბლოკი „ქართული ოცნება”, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის შესაბამისად 

განკარგულების პირველ მუხლში უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილება. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა პ/გ „ეროვნულ დემოკრატიული 

მოძრაობის“ საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/1303) და ძალაში დატოვა 2014 წლის 15 ივნისის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მერობის კანდიდატის რეგისტრაციაში 

გატარების შესახებ №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 17 მაისის 

№44/2014 განკარგულება. 

 

15. ს/ბ „არასაპარლამენტო ოპოზიციის (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” 2014 წლის 18 

მაისის №10/640 საჩივარი  ს/ბ ”ქართული ოცნების” თვითმმართველი ქალაქის 

რუსთავის მერობის კანდიდატის დავით ჯიქიას რეგისტრაციაში გატარების  შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, 2014 წლის 18 მაისს, შემოვიდა საარჩევნო 

ბლოკის „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” საჩივარი (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/1307). 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

2014 წლის 17 მაისის განკარგულებით საარჩევნო რეგისტრაციაში გატარდა საარჩევნო ბლოკის 

„ქართული ოცნება” თვითმმართველი ქალაქის რუსთავის მერობის კანდიდატი დავით ჯიქია, 

რომელსაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში  არ უცხოვრია საქართველოში. მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ 
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იგი იმყოფებოდა დიდ ბრიტანეთში, სადაც 2012 წლის ნოემბრამდე ჩართული იყო ინგლისური ენის 

სპეციალურ პროგრამაში.   

საჩივრის ავტორი მიუთითებდა №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მხრიდან „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის დარღვევაზე და ითხოვდ №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მიერ რეგისტრირებული საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ წარდგენილი 

მერობის კანდიდატის - დავით ჯიქიას რეგისტრაციის გაუქმებას.  

შემოსულ საჩივრებში მითითებული ფაქტების შესწავლის მიზნით, საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის მიერ №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო 

კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის „2014 წლის 15 ივნისის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკი „ქართული ოცნების” მიერ 

წარდგენილი მერობის კანდიდატის დავით ჯიქიას რეგისტრაციის შესახებ“ 2014 წლის 17 მაისის 

№042/2014 განკარგულება და საქმის სხვა მასალები. საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ მიერ 

წარდგენილ თვითმმართველი ქალაქის რუსთავის - მერობის კანდიდატს დ. ჯიქიას გადაეგზავნა 

ზემოაღნიშნული საჩივარი და ეთხოვა, რომ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 

დაუყოვნებლივ წარუდგინოს წერილობითი მოსაზრებანი საჩივარში მოყვანილ გარემოებებთან 

დაკავშირებით, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების 

დანიშვნის დღემდე საქართველოში ბოლო 2 წლის მანძილზე მისი მუდმივად ცხოვრების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ წარმომადგენელს 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში თ. კობახიძეს ასევე გადაეგზავნა ზემოაღნიშნული 

საჩივარი და ეთხოვა წერილობითი მოსაზრებების წარმოდგენა საჩივარში აღნიშნულ გარემოებებთან 

დაკავშირებით. 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტს ეთხოვა, იურიდიული დეპარტამენტისთვის შემდეგი ინფორმაციის წერილობით 

მოწოდება: 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის განკუთვნილ 

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში მოქალაქე დავით ჯიქიას უფიქსირდება თუ არა საკონსულო 

რეგისტრაცია (საკონსულო აღრიცხვა). 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმდინარე წლის 19 მაისის №01-03/854 

წერილით მიემართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მოქ. 

დავით ჯიქიას მიერ 2012 წლის 14 აპრილიდან 2014 წლის 14 აპრილამდე საქართველოს სახელმწიფო 

საზღვრის კვეთის (შემოსვლა-გასვლის მითითებით) შესახებ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციის 

წარმოდგენის მოთხოვნით, ხოლო ცესკოს ამა წლის 19 მაისის №01-03/855 წერილით - სსიპ 

„სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს” მოქ. დავით ჯიქიას საკონსულო აღრიცხვაზე 

დადგომის თარიღის შესახებ ინფორმაციის მოწოდების თხოვნით. 

2014 წლის 19 მაისს ცესკოში შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ წარდგენილი 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერობის კანდიდატის დავით ჯიქიას მოსაზრებები ხსენებულ 

საკითხზე (ცესკოში რეგისტრაციის №1/1340), სადაც აღნიშნული იყო, რომ საჩივარი იყო 

დაუსაბუთებელი და იგი არ უნდა დაკმაყოფილდეს, რადგან დავით ჯიქია სასწავლებლად 

იმყოფებოდა დიდ ბრიტანეთში 2012 წლის 30 მაისიდან 2012 წლის 26 ნოემბრამდე პერიოდში, რასაც 

ადასტურებდა დანართის სახით წარმოდგენილი ცნობა ჩარიცხვისა და სწავლის დადასტურების 

შესახებ, პასპორტისა და ვიზის ასლები, ასევე, სსიპ მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის შესახებ, რომლის შესაბამისად მოქალაქე დავით ჯიქიას 

2012 წლის პირველი აპრილიდან 2013 წლის პირველ იანვრამდე გადაკვეთილი აქვს სსკგ „თბილისის 

აეროპორტის” გავლით. განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ საარჩევნო კოდექსი არ განმარტავს, თუ რა 

ითვლება საქართველოში მუდმივად ცხოვრებად და მიუთითებდა საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის 34-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილებზე, რომელთა შესაბამისად, საქართველოს რეზიდენტად 

მთელი მიმდინარე საგადასახადო წლის განმავლობაში ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც 

ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს, ნებისმიერი უწყვეტი 12 

კალენდარული თვის პერიოდში, რომელიც მთავრდება ამ საგადასახადო წელს ან ფიზიკური პირი, 

რომელიც ამ საგადასახადო წლის განმავლობაში იმყოფებოდა უცხო ქვეყანაში საქართველოს 
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სახელმწიფო სამსახურში. საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დროდ ითვლება დრო, 

რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი იმყოფებოდა საქართველოში, აგრეთვე დრო, რომლითაც 

იგი გავიდა საქართველოს ფარგლების გარეთ სპეციალურად სამკურნალოდ, დასასვენებლად, 

მივლინებით ან სასწავლებლად. მოცემულ შემთხვევაში დავით ჯიქია საზღვარგარეთ იმყოფებოდა 180 

დღის განმავლობაში, ხოლო საქართველოში - 185 დღე. განმცხადებელი უდავოდ მიიჩნევდა იმ ფაქტს, 

რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დავით ჯიქია საზღვარგარეთ იმყოფებოდა 

სწავლის მიზნით, ვინაიდან მასზე გაცემულია სტუდენტური ვიზა. განმცხადებელი მიუთითებდა 

საერთაშორისო პრაქტიკაზე, რომ იქ, სადაც ფიზიკური ყოფნა სავალდებულოა, ასეთად მიიჩნევა 

შემთხვევა, როდესაც პირი 6 თვეზე მეტი ვადით არ იმყოფება ქვეყნის ტერიტორიაზე, ხოლო ფინეთში 

- 1 წლამდე ვადით.  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსის 2014 წლის 20 მაისის 

№951362 წერილით ირკვეოდა, რომ დავით ჯიქია 2012 წელს ქვეყნიდან გასული იყო 180 დღე (30 

მაისიდან 26 ნოემბრამდე), ხოლო ქვეყანაში იმყოფებოდა 185 დღე. 2013 წელს ქვეყნიდან გასული იყო 

3 დღე (25 სექტემბრიდან 28 სექტემბრამდე), ხოლო ქვეყანაში იმყოფებოდა 362 დღე. 

საჩივრისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული მასალების შესწავლის 

შედეგად დადგინდა, რომ საარჩევნო ბლოკის „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია 

ჩიხრაძე)” 2014 წლის 18 მაისის №10/640 საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი ფაქტობრივი და 

სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, მერად/გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს 

მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელი მაინც და არჩევნების 

დანიშვნის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში. ამავე მუხლის 

მე-8 პუნქტის თანახმად, მერობის/გამგებლობის კანდიდატი რეგისტრაციაში გატარდება, თუ 

წარდგენილია: 

ა) კანდიდატის სააღრიცხვო ბარათი; 

ბ) კანდიდატის წარდგენის შესახებ განცხადება, რომელიც დამოწმებულია პარტიების/საარჩევნო 

ბლოკების ხელმძღვანელ პირთა ხელმოწერებით; 

გ) ორი ფოტოსურათი. 

ხოლო „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანულ კანონის 167-ე მუხლის მე-9 

პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მერობის კანდიდატი ვალდებულია სააღრიცხვო ბარათში 

მიუთითოს საქართველოში 5 წლის, მათ შორის ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრების 

ფაქტის შესახებ. 

ვინაიდან საარჩევნო კოდექსში მუდმივად ცხოვრების ფაქტის ლეგალური დეფინიცია არ 

არსებობს, მსგავს საქმეებზე სასამართლო პრაქტიკით განისაზღვრა, რომ ცხოვრების ფაქტის დადგენის 

ერთ-ერთი პირობაა პირის აღნიშნულ პერიოდში უშუალო მონაწილეობა ქვეყნის საზოგადოებრივ-

პოლიტიკურ საქმიანობასა და ცხოვრებაში, რისი დამადასტურებელი დოკუმენტაციაც საქმეში 

წარმოდგენილია.  

167-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე საარჩევნო რეგისტრაციაში ატარებს მერობის კანდიდატს, თუ კანდიდატის 

სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს საარჩევნო კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს. 

შესაბამისად, კოდექსის 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნას კანდიდატი 

აკმაყოფილებდა, ვინაიდან ცესკოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის 

სამსახურეობრივი ბარათის (ცესკოში რეგისტრაციის №07/422) შესაბამისად, მოქალაქე დავით ჯიქიას 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას ფაქტობრივ მდგომარეობაში მითითებული ჰქონდა „საკონს. 

აღრ.“, ასევე სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2014 წლის 19 მაისის №01/103224 

წერილით ირკვევა, რომ მოქალაქე დავით ჯიქია საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 

2012 წლის 10 სექტემბრიდან, რაც არ გამორიცხავს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მის საქართველოში 

ცხოვრებას და მონაწილეობას საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტკურ ცხოვრებაში. შესაბამისად, 

გასაჩივრებული განკარგულება არ ეწინააღმდეგება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 167-ე მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნებს. 



 

104 

 

 

ის, რომ აღნიშნული პიროვნება იმყოფებოდა სასწავლებლად, აღნიშნული არ უნდა ჩაითვალოს 

კანდიდატად რეგისტრაციისათვის დამაბრკოლებელ გარემოებას, რადგან მას ამ ფაქტით თავისი 

საცხოვრებელი ადგილი არ შეუცვლია. 

ამავე 2-წლიან პერიოდში დავით ჯიქია მუშაობდა ქალაქ რუსთავის მერიაში, რაც ასევე 

ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ იგი ბოლო 2 წლის განმავლობაში მონაწილეობდა ქვეყნის ყოველდღიურ 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება წარმოადგენს 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს. 

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესწავლისა და ანალიზის მიხედვით, საარჩევნო ბლოკის 

„არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს, 

რადგან №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 17 მაისის №042/2014 

განკარგულება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ მე-3 მუხლის „ა” პუნქტის „ა.ბ” ქვეპუნქტისა და 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ 

მოთხოვნებს, რაც წარმოადგენს ზემოხსენებული საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

განკარგულების ძალაში დატოვების საფუძველს. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ  „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია 

ჩიხრაძე)” 2014 წლის 18 მაისის №10/640 საჩივარი არ დააკმაყოფილა და  ძალაში დატოვა „2014 წლის 15 

ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკი „ქართული 

ოცნების” მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატის დავით ჯიქიას რეგისტრაციის შესახებ“ №20 

რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 17 მაისის №042/2014 

განკარგულება. 

 

16. ს/ბ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 19 მაისის №0894/01 საჩივარი 

№47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების  

ნაწილობრივ ბათილად ცნობის შესახებ; 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 19 მაისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/1342) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” საჩივარი. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 

მიერ №47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან რეგისტრაციის მიზნით 

წარდგენილ იქნა მესტიის თემის საკრებულოს პარტიული სია, რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის განკარგულებით რეგისტრირებულ იქნა მესტიის თემის საკრებულოს პარტიულ სიაში 

შეყვანილი ელისო მურღვლიანის გარეშე, ხოლო ხსენებული კანდიდატი არ იქნა გატარებული 

საარჩევნო რეგისტრაციაში იმ მიზეზით, რომ ის უკვე შეყვანილი იყო 2014 წლის 15 ივნისს დანიშნული 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი 

არჩევნებისთვის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნებში დამოუკიდებლად 

მონაწილე რეგისტრირებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „საქართველოს მწვანეთა 

პარტიის“ მიერ №47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან რეგისტრაციის მიზნით 

წარდგენილ მესტიის თემის საკრებულოს პარტიულ სიაში.  

მომჩივანი ითხოვდა ბათილად იქნას ცნობილი №47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისთვის №47 მესტიის ოლქში „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტიის“ 

და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პარტიული სიით წარდგენილი დეპუტატობის 

კანდიდატისთვის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ 2014 წლის 18 მაისის №48 განკარგულება 

აღნიშნული პიროვნების რეგისტრაციიდან მოხსნის ნაწილში და დაევალა საოლქო საარჩევნო 
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კომისიის თავმჯდომარეს, რომ ხსენებული პიროვნების საარჩევნო რეგისტრაცია მოახდინოს 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პარტიულ სიაში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 145-ე მუხლის მე-6 

პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, „პარტიული სია ან საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილი 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატი რეგისტრაციაში არ გატარდება ან საარჩევნო რეგისტრაცია 

გაუქმდება თუ კანდიდატი შეყვანილია ერთზე მეტ პარტიულ სიაში და ერთდროულად არსებობს ან 

არსებობდა მისი თანხმობა ერთზე მეტ სიაში შეყვანაზე.“ 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ საქმის მასალების შესწავლის შედეგად როგორც გაირკვა, 

ელისო მურღვლიანი შეყვანილ იქნა ორ პარტიული სიაში, როგორც პ/გ „საქართველოს მწვანეთა 

პარტიის“ ასევე საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მიერ წარდგენილ 

პარტიულ სიებში. ამასთან, არსებობდა შესაბამისი დოკუმენტაცია სააღრიცხვო ბარათების სახით, 

სადაც ელისო მურღვლიანი თანხმობას აცხადებდა ორივე ზემოთ აღნიშნული პარტიების  პარტიული 

სიით კენჭისყრაზე.  

ამავე კოდექსის 145-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული მუხლის მე-6 პუნქტში 

აღნიშნულ მოთხოვნათა დარღვევისას კანდიდატს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 

რეგისტრაციაში არ ატარებს. ხოლო ზემოთ აღნიშნულიდან ნათლად ჩანდა, რომ დარღვეულია 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 145-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „გ“ 

ქვეპუნქტი, რაც  კონკრეტული კანდიდატის რეგისტრაციაში გატარებაზე უარის თქმის საფუძველს 

წარმოადგენდა. 

ამდენად, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601   მუხლის მიხედვით, არ არსებობდა 

სადაო აქტის ბათილად ცნობისა და ახალი სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალდებულების 

საფუძველი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ. 

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის” საჩივარი მითითებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე უსაფუძვლობის გამო და 

ძალაში დატოვა №47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის 

არჩევნებისთვის №47 მესტიის ოლქში „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტიის“ და „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ პარტიული სიით წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატისთვის 

რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ 2014 წლის 18 მაისის №48 განკარგულება. 

 

17. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 20 მაისის 

№0937/01 განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის   შესახებ;  

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 21 მაისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/1411) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება თანდართული 

ფოტომასალებით. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ვაზისუბნის დასახლებაში, 

დავით კვაჭანტირაძის ქ. №1-თან მდებარე ქალაქ თბილისის №90 საჯარო სკოლის წინ მდებარე 

გაჩერებასთან და ვაზისუბნის დასახლების პირველი მიკრო რაიონის გაჩერებასთან ადგილი ჰქონდა, 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მიერ დამზადებული ქ. თბილისის მერობის 

კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და ქ. თბილისის ისნის (ვაზისუბნის) ადგილობრივი მაჟორიტარული 

ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - გიორგი ონიანის ამსახველი სააგიტაციო 

მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, დაზიანებას, გადაღებვას და საარჩევნო ბლოკის - „ქართული 

ოცნება“ მიერ წარდგენილი საქართველოს დედაქალაქის - ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის დავით 

ნარმანიას პლაკატებით დაფარვას, რომლის უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად 

ახორციელებდნენ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” აქტივისტები, რომლებიც ასახულნი არიან 

თანდართულ ფოტომასალებში. 
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განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტის დარღვევას, აღნიშნულ ქმედებებს იგი მიიჩნევდა 

საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ და კანონის საწინააღმდეგოდ 

განხორციელებულ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მიუთითებდა ამავე კოდექსის 79-ე მუხლზე, 

შესაბამისად, ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით 

დადგენილი ჯარიმა გათვალისწინებულია წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით 

მონაწილეობის მიღებისათვის. საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც ნებისმიერი სახის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღეს საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” ადგენს სხვა სახის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს და ამ ნორმების დარღვევებისათვის ითვალისწინებს 

კონკრეტულ სანქციას. 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზეა ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და 

ქ. თბილისის ისნის (ვაზისუბნის) ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - გიორგი ონიანის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევა, 

განადგურება, დაზიანება, გადაღებვა, დაფარვა, რაც არ იძლევა საქართველოს ორგანული კანონის 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლის შემადგენლობას და არ შეიძლება გამოყენებული 

იქნას ამ მუხლით გათვალისწინებული სანქცია, რადგან ზემოაღნიშნულ ქმედებებს მოიცავს 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” მე-80 მუხლის დეფინიცია. 

საარჩევნო პლაკატების გავრცელებაში ხელის შეშლა, თუ ეს ხელის შეშლა, როგორც მოცემულ 

შემთხვევებში, გამოხატულია მის უკანონო დაფარვაში, ჩამოხევაში, დაზიანებაში და ა.შ, რომც 

მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მასზე გავრცელდეს საქართველოს ორგანული კანონის 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლი, ასეთ შემთხვევაში აზრს კარგავს საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-80 მუხლისა და 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის 

ნორმების არსებობა კოდექსში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”. 

მითითებული სამართლის ნორმის დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას კანონის დარღვევით 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებად, რადგან ამ მუხლის მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას წარმოადგენს კანონის მოთხოვნათა დაცვით განთავსებული სააგიტაციო მასალის 

გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატება ამ მასალის ჩამოხსნის, ჩამოხევის, დაფარვის ან 

დაზიანების აკრძალვაში და მითითებული მუხლის დარღვევა კვალიფიცირდება, როგორც 

წინასაარჩევნო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა უკანონოდ დაფარული, დაზიანებული, 

ჩამოხეული პლაკატების ნაწილში.  

აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, განისაზღვრება ქ. თბილისის 

თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2014 წლის 20 მაისის №0937/01 განცხადება თანდართულ 

ფოტომასალებთან ერთად ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიასა და ქ. თბილისის 

ისნის (ვაზისუბნის) ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის - გიორგი ონიანის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევის, განადგურების, 
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დაზიანების, გადაღებვის, დაფარვის საკითხის შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით 

გადაუგზავნა ქ. თბილისის მერიას.  

 

18. საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის 

ირაკლი ჭყოიძის 2014 წლის 29 მაისის განცხადება საარჩევნო სუბიექტის 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 29 მაისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/1783) შემოვიდა საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” 

წარმომადგენლის ირაკლი ჭყოიძის საჩივარი. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ 

გამოსცა განკარგულება №117/2014, რის შედეგადაც №24 დმანისის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო 

სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” პარტიული სიით წარდგენილ საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატს ელდარ პაკელიანს გაუუქმდა საარჩევნო რეგისტრაცია.  

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ აღნიშნული განცხადება ელდარ პაკელიანმა დაწერა ზეწოლის 

შედეგად და მის განცხადებას არ აქვს იურიდიული ძალა.  

საჩივრის ავტორი ითხოვდა №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

ზემოხსენებული განკარგულების გაუქმებასა და საკრებულოს წევრობის ზემოთ მოხსენიებული 

კანდიდატისათვის საარჩევნო რეგისტრაციის აღდგენას.  

ცესკოში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, №24 დმანისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა საჩივართან დაკავშირებული მასალები.  

საქმის გარემოებათა შესწავლის შედეგად ირკვეოდა, რომ საარჩევნო სუბიექტის „ნინო 

ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის ირაკლი ჭყოიძის საჩივარი უნდა დაკმაყოფილდეს 

შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

მიმდინარე წლის 28 მაისს №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს 

ლონგინოზ ყულიაშვილს განცხადებებით მიმართა ელდარ პაკელიანმა, რომლებითაც ითხოვდა მისი 

კანდიდატურის მოხსნას №24 დმანისის საარჩევნო ოლქის №24/13 სარკინეთის ადგილობრივ 

მაჟორიტარულ ოლქში საარჩევნო რეგისტრაციიდან და ასევე უარს აცხადებდა 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზე, როგორც საარჩევნო სუბიექტის 

„ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატი და ითხოვდა 

საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას.  

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2014 წლის 28 მაისს მიღებულ 

იქნა №115/2014 განკარგულება, რომლითაც რეგისტრაცია გაუუქმდა №24 დმანისის საარჩევნო ოლქის 

№24/13 სარკინეთის ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში დარეგისტრირებული პარტიის „ნინო 

ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” მაჟორიტარობის კანდიდატს ელდარ პაკელიანს, საკუთარი 

განცხადების საფუძველზე. აღნიშნული განკარგულება ცესკოში არ გასაჩივრებულა. რაც შეეხება №24 

დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის №117/2014 განკარგულებას, რომლითაც 

რეგისტრაცია გაუუქმდა №24 დმანისის საარჩევნო ოლქში პარტიული სიით დარეგისტრირებული 

პარტიიდან „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” საკრებულოს წევრობის კანდიდატს ელდარ 

პაკელიანს, საკუთარი განცხადების საფუძველზე, აღნიშნულის თაობაზე საჩივარი იქნა შემოტანილი 

ცესკოში, რომლის შესწავლის შედეგად დგინდება შემდეგი:  

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლონგინოზ ყულიაშვილის მიერ 

ცესკოში მიმდინარე წლის 29 მაისის წერილიდან (ცესკოში რეგისტრაციის №1/1830) ირკვეოდა, რომ იგი 

პირადად ესაუბრა საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” მიერ წარდგენილ 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატს ელდარ პაკელიანს მის მიერ შევსებულ სააღრიცხვო ბარათში 

მითითებულ ტელეფონის ნომერზე მიმდინარე წლის 29 მაისს, 18:20 საათზე, რომელიც მასთან 

საუბარში აღნიშნავდა, რომ განცხადება საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის თაობაზე მისი ხელით 

და მისი სურვილით იქნა დაწერილი.  
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№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანი ნატო ავალიშვილი მიმდინარე წლის 29 

მაისის წერილით (ცესკოში რეგისტრაც №1/1832) ადასტურებს, რომ საარჩევნო სუბიექტის „ნინო 

ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” მიერ პარტიული სიით წარდგენილმა დეპუტატობის კანდიდატმა 

ელდარ პაკელიანმა თვითონ მიიტანა საოლქო საარჩევნო კომისიაში განცხადება საარჩევნო 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ ამა წლის 28 მაისს, რომელიც მის მიერ იქნა დარეგისტრირებული.  

2014 წლის 30 მაისს, 10:28 სთ-ზე, ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან 

ურთიერთობისა და საარჩევნო დავების განყოფილების უფროსი დაუკავშირდა ელდარ პაკელიანს 

სააღრიცხვო ბარათში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე - 555121527 და ჩამოართვა ახსნა-განმარტება, 

რა დროსაც ელდარ პაკელიანმა განაცხადა, რომ №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის სახელზე 2014 წლის 28 მაისს დაწერილი ორივე განცხადება დეპუტატობის 

კანდიდატობაზე უარის თქმის შესახებ დაიწერა მისი თხოვნით, ხოლო ხელი მის მიერ იქნა მოწერილი. 

ასევე აღნიშნავდა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც თავადვე მიიტანა ხსენებული განცხადებები და 

მის მიმართ ზეწოლას ადგილი არ ჰქონდა (სატელეფონო საუბრის ამსახველი აუდიო ჩანაწერი და 

ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის თაობაზე შედგენილი ოქმი თან ერთვის). 

ზემოაღნიშნულიდან გაირკვა, რომ №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

ლონგინოზ ყულიაშვილის მიერ ელდარ პაკელიანთან პირადად საუბარსა და ცესკოს იურიდიული 

დეპარტამენტის მიერ ჩამორთმეულ ახსნა-განმარტებას შორის არსებობს აშკარა წინააღმდეგობა, №24 

დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ელდარ პაკელიანი აცხადებს, რომ 

განცხადება საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის თაობაზე მისი ხელით და მისი სურვილით იქნა 

დაწერილი, მაშინ, როდესაც ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან 

ურთიერთობისა და საარჩევნო დავების განყოფილების უფროსთან საუბრისას განაცხადა, რომ ორივე 

განცხადება მისი თხოვნით დაიწერა ანუ ტექსტი შესრულებულ იქნა სხვა პიროვნების მიერ, ხოლო 

ხელმოწერა მის მიერ იქნა შესრულებული. ამდენად, ახსნა-განმარტებებს შორის არსებული 

შეუსაბამობა იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ საკითხი დამატებით იქნას შესწავლილი და მიღებულ 

იქნას კანონშესაბამისი გადაწყვეტილება.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გააუქმა 

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 28 მაისის №117/2014 

განკარგულება და დაავალა №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, საარჩევნო 

სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” მიერ პარტიული სიით წარდგენილი დეპუტატობის 

კანდიდატის ელდარ პაკელიანის სახელით საოლქო საარჩევნო კომისიაში შესული განცხადების 

შესწავლა და სრულყოფილი ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების შემდეგ შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღება 3 დღის ვადაში.  

 

19. საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის 

ირაკლი ჭყოიძის 2014 წლის 29 მაისის განცხადება საარჩევნო სუბიექტის 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 29 მაისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/1784) შემოვიდა საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” 

წარმომადგენლის ირაკლი ჭყოიძის საჩივარი. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ №41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

განკარგულებებით საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” მიერ წარდგენილ 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატებს ვანიკ თუმასიანსა და საიათ აღაიანს გააუქმდათ საარჩევნო 

რეგისტრაცია.  

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ აღნიშნულის თაობაზე მათთვის გვიან გახდა ცნობილი. ასევე 

მიუთითებდა, რომ ზემოხსენებულ კანდიდატებს საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე 

განცხადებები არ დაუწერიათ. საჩივრის ავტორს მიაჩნდა, რომ ადგილი ჰქონდა კრიმინალურ 

დანაშაულს და ამ პიროვნებების განცხადებების გაყალბებას და ითხოვდა №41 ნინოწმინდის საოლქო 
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საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებების გაუქმებასა და საკრებულოს წევრობის ზემოთ 

მოხსენიებული კანდიდატებისათვის საარჩევნო რეგისტრაციის აღდგენას.  

ცესკოში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, №41 ნინოწმინდის საოლქო 

საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა საჩივართან დაკავშირებული მასალები.  

საქმის გარემოებათა შესწავლის შედეგად ირკვეოდა, რომ მიმდინარე წლის 27 მაისს №41 

ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს განცხადებებით მიმართეს საარჩევნო 

სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია” პარტიული სიის მე-10 ნომრით წარდგენილმა 

კანდიდატმა ვანიკ თუმასიანმა და ამავე სუბიექტის პარტიული სიის მე-7 ნომრით წარდგენილმა 

კანდიდატმა საიათ აღაიანმა, რომლებმაც უარი განაცხადეს ზემოაღნიშნული საარჩევნო სუბიექტის 

პარტიული სიით კენჭისყრაზე და მოითხოვეს საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება.  

№41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2014 წლის 27 მაისს 

მიღებულ იქნა №75/2014 განკარგულება, რომლითაც საარჩევნო რეგისტრაცია გაუუქმდა №41 

ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის” პარტიული სიით 

წარდგენილ, რეგისტრირებულ კანდიდატს - საიათ აღაიანს და №76/2014 განკარგულება, რომლითაც 

საარჩევნო რეგისტრაცია გაუუქმდა №41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი 

ოპოზიციის” პარტიული სიით წარდგენილ, რეგისტრირებულ კანდიდატს - ვანიკ თუმასიანს.  

გასაჩივრებული საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებები, გამოცემულია 

კანონის მოთხოვნათა უხეში დარღვევით, კერძოდ: ორივე განკარგულების გამოცემის სამართლებრივ 

საფუძველს წარმოადგენს „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 118-

ე მუხლის „ა” ქვეპუნქტი, აღნიშნული მუხლი არეგულირებს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში 

მონაწილე რეგისტრირებული მაჟორიტარი კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების საკითხებს და ამ 

მუხლის გამოყენება  სამართლებრივ საფუძვლად იმ სამართლებრივ აქტებში, რომლითაც უნდა 

დარეგულირდეს ადილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების დროს გამოსაცემი 

სამართლებრივი აქტები, დაუშვებელია და ეწინააღმდეგება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 146-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნას. 

გასაჩივრებული განკარგულებების მე-2 მუხლების თანახმად მითითებულია, რომ: „ეს 

განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ახალქალაქის რაიონულ სასამართლოში 2 დღის განმავლობაში” 

-ასევე ეწინააღმდეგება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე 

მუხლის მე-4 და 32-ე პუნქტების მოთხოვნებს.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირების 

გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში, 

ხოლო ამავე მუხლის 32-ე პუნქტის თანახმად, „....გადაწყვეტილებაში მხარეს ასევე უნდა მიეთითოს 

გასაჩივრების ვადა და ადგილი (დაწესებულების დასახელება და მისამართი ), სადაც შეიძლება მისი 

გასაჩივრება”. 

მოცემულ შემთხვევაში, სამართლებრივი აქტების გამოცემის სამართლებრივი საფუძველი 

ეწინააღმდეგება კანონს, მხარეს არასწორად მიეთითა გასაჩივრების ვადა, არასწორად მიეთითა 

ორგანოს დასახელება სადაც შეიძლებოდა მისი გასაჩივრება და  საერთოდ არ მიეთითა იმ ორგანოს 

მისამართი სადაც შეიძლებოდა საჩივრის შეტანა.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

გააუქმა №41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 27 მაისის 

№75/2014 და 76/2014 განკარგულებები და დაავალა №41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარეს, „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის” მიერ წარდგენილი კანდიდატების საიათ 

აღაიანისა და ვანიკ თუმასიანის სახელით, საოლქო საარჩევნო კომისიაში შესული განცხადებების 

შესწავლა და სრულყოფილი ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების შემდეგ შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღება 3 დღის ვადაში. 
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20. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 28 მაისის  

განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის   შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, 2014 წლის 29 მაისს, (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/1744) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება თანდართული 

ფოტო მასალით. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, კ. ფოცხვერაშვილის ქუჩის №4-დან №13-მდე 

ადგილი ჰქონდა, საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მიერ დამზადებული ქ. 

თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და ქ. თბილისის ჩუღურეთის ადგილობრივი 

მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - დავით 

დაღელაშვილის ამსახველი სააგიტაციო მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, დაზიანებას, გადაღებვას 

და საარჩევნო ბლოკი - „ქართული ოცნების” მიერ წარდგენილი საქართველოს დედაქალაქის - ქ. 

თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - რამინა (რიმა) ბერაძის და ამავე საარჩევნო ბლოკის 

მიერ ქ. თბილისის მერობის კანდიდატად წარდგენილი - დავით ნარმანიას, ასევე საარჩევნო სუბიექტის 

„ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის” მიერ წარდგენილი ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის - გიორგი ჯიქიას წინასაარჩევნო სააგიტაციო პლაკატებით დაფარვას, რომლის 

უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად ახორციელებდნენ საარჩევნო ბლოკი - „ქართული 

ოცნების” და საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის” აქტივისტები. 

ხსენებული მოქმედებები ხორციელდებოდა საჯაროდ, დღის საათებში, ხსენებულ ქუჩაზე მყოფთა 

თანდასწრებით, რაც ასევე დაფიქსირებულია ხსენებულ ადგილებში განთავსებული ფოტო-ფიქსაციის 

ჩანაწერებით, რომელიც თან ახლავს განცხადებას. 

განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტის დარღვევას, აღნიშნულ ქმედებებს იგი მიიჩნევდა 

საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ და კანონის საწინააღმდეგოდ 

განხორციელებულ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მიუთითებდა ამავე კოდექსის 79-ე მუხლზე, 

შესაბამისად, ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით 

დადგენილი ჯარიმა გათვალისწინებულია წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით 

მონაწილეობის მიღებისათვის. საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც ნებისმიერი სახის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღეს საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” ადგენს სხვა სახის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს და ამ ნორმების დარღვევებისათვის ითვალისწინებს 

კონკრეტულ სანქციას. 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზეა ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და 

ქ. თბილისის ჩუღურეთის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის - დავით დაღელიშვილის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევა, 

განადგურება, დაზიანება, გადაღებვა, დაფარვა, რაც არ იძლევა საქართველოს ორგანული კანონის 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლის შემადგენლობას და არ შეიძლება გამოყენებული 

იქნას ამ მუხლით გათვალისწინებული სანქცია, რადგან ზემოაღნიშნულ ქმედებებს მოიცავს 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” მე-80 მუხლის დეფინიცია. 

საარჩევნო პლაკატების გავრცელებაში ხელის შეშლა, თუ ეს ხელის შეშლა, როგორც მოცემულ 

შემთხვევებში, გამოხატულია მის უკანონო დაფარვაში, ჩამოხევაში, დაზიანებაში და ა.შ, რომც 

მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მასზე გავრცელდეს საქართველოს ორგანული კანონის 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლი, ასეთ შემთხვევაში აზრს კარგავს საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-80 მუხლისა და 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის 

ნორმების არსებობა კოდექსში. 
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საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”. 

მითითებული სამართლის ნორმის დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას კანონის დარღვევით 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებად, რადგან ამ მუხლის მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას წარმოადგენდა კანონის მოთხოვნათა დაცვით განთავსებული სააგიტაციო მასალის 

გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატება ამ მასალის ჩამოხსნის, ჩამოხევის, დაფარვის ან 

დაზიანების აკრძალვაში და მითითებული მუხლის დარღვევა კვალიფიცირდება, როგორც 

წინასაარჩევნო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა უკანონოდ დაფარული, დაზიანებული, 

ჩამოხეული პლაკატების ნაწილში.  

აღსანიშნავი იყო, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, განისაზღვრება ქ. თბილისის 

თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 28 მაისის №1101/01 განცხადება 

თანდართულ ფოტო მასალასთან ერთად ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და ქ. 

თბილისის ჩუღურეთის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის - დავით დაღელაშვილის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევის, 

განადგურების, დაზიანების, გადაღებვის, დაფარვის საკითხის შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების 

მიზნით გადაუგზავნა ქ. თბილისის მერიას.  

 

21. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 31 მაისის 

განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის   შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 31 მაისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/1925) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება თანდართული 

ფოტო მასალით. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლების პირველი მრ/რ 

პირველი კორპუსის უკან მდებარე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკზე, ასევე ამავე დასახლების პირველი 

მრ/რ მე-3 კორპუსის, მე-3 მრ/რ მე-3 კორპუსის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე, ადგილი ჰქონდა 

საარჩევნო ბლოკი - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მიერ დამზადებული ქ. თბილისის მერობის 

კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და ქ. თბილისის გლდანის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან 

ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - ალექსი თაბუაშვილის ამსახველი სააგიტაციო 

მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, დაზიანებას, გადაღებვას და საარჩევნო ბლოკი - „ქართული 

ოცნების”, „არასაპარლამენტო ოპოზიციის (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” და ს/ბ „ნინო ბურჯანაძე - 

ერთიანი ოპოზიციის” მიერ წარდგენილი საქართველოს დედაქალაქის - ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატების - ქეთევან ჯოხაძის, ავთანდილ სულაქველიძის და სხვათა წინასაარჩევნო 

სააგიტაციო პლაკატებით დაფარვას, რომლის უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად 

ახორციელებდნენ საარჩევნო ბლოკი - „ქართული ოცნების”, საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე - 

ერთიანი ოპოზიციის”, „არასაპარლამენტო ოპოზიციის (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” აქტივისტები, 

ხსენებული მოქმედებები ხორციელდებოდა საჯაროდ, დღის საათებში, ხსენებულ ქუჩაზე მყოფთა 

თანდასწრებით, რაც ასევე დაფიქსირებულია ხსენებულ ადგილებში განთავსებული ფოტო-ფიქსაციის 

ჩანაწერებით, რომელიც თან ახლავს განცხადებას. 
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განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტის დარღვევას, აღნიშნულ ქმედებებს იგი მიიჩნევდა 

საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ და კანონის საწინააღმდეგოდ 

განხორციელებულ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მიუთითებდა ამავე კოდექსის 79-ე მუხლზე, 

შესაბამისად, ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით 

დადგენილი ჯარიმა გათვალისწინებულია წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით 

მონაწილეობის მიღებისათვის. საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც ნებისმიერი სახის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღეს საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონი ადგენს სხვა სახის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს და ამ ნორმების დარღვევებისათვის ითვალისწინებს 

კონკრეტულ სანქციას. 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზეა ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და 

ქ. თბილისის გლდანის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის - ალექსი თაბუაშვილის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევა, 

განადგურება, დაზიანება, გადაღებვა, დაფარვა, რაც არ იძლევა საქართველოს ორგანული კანონის 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლის შემადგენლობას და არ შეიძლება გამოყენებული 

იქნას ამ მუხლით გათვალისწინებული სანქცია, რადგან ზემოაღნიშნულ ქმედებებს მოიცავს 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” მე-80 მუხლის დეფინიცია. 

საარჩევნო პლაკატების გავრცელებაში ხელის შეშლა, თუ ეს ხელის შეშლა, როგორც მოცემულ 

შემთხვევებში, გამოხატულია მის უკანონო დაფარვაში, ჩამოხევაში, დაზიანებაში და ა.შ, რომც 

მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მასზე გავრცელდეს საქართველოს ორგანული კანონის 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლი, ასეთ შემთხვევაში აზრს კარგავს საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-80 მუხლისა და 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის 

ნორმების არსებობა კოდექსში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”. 

მითითებული სამართლის ნორმის დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას კანონის დარღვევით 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებად, რადგან ამ მუხლის მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას წარმოადგენს კანონის მოთხოვნათა დაცვით განთავსებული სააგიტაციო მასალის 

გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატება ამ მასალის ჩამოხსნის, ჩამოხევის, დაფარვის ან 

დაზიანების აკრძალვაში და მითითებული მუხლის დარღვევა კვალიფიცირდება, როგორც 

წინასაარჩევნო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა უკანონოდ დაფარული, დაზიანებული, 

ჩამოხეული პლაკატების ნაწილში.  

აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, განისაზღვრება ქ. თბილისის 

თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 31 მაისის №1156/01 განცხადება 

თანდართულ ფოტო მასალასთან ერთად ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და ქ. 

თბილისის გლდანის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის - ალექსი თაბუაშვილის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევის, განადგურების, 
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დაზიანების, გადაღებვის, დაფარვის საკითხის შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით 

გადაუგზავნა ქ. თბილისის მერიას.  

 

22. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 31მაისის 

განცხადება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” კანდიდატებზე ზეწოლის ფაქტის 

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 31 მაისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/1927) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ 2014 წლის 16 მაისიდან ხელისუფლების მიერ საარჩევნო 

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” წინააღმდეგ მიმდინარეობს ბრძოლის ახალი ფორმა - 

ზეწოლა უკვე დარეგისტრირებულ კანდიდატებზე, რათა მათ თითქოს „საკუთარი სურვილით” უარი 

განაცხადონ კანდიდატობაზე. ზეწოლა მიმდინარეობს როგორც მაჟორიტარული წესით ასარჩევ, ასევე 

პარტიული სიით წარდგენილ კანდიდატებზე. განცხადების ავტორის აზრით, დასახელებულ 

კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებში ჩართულნი არიან სამართალდამცავები და მათი მხრიდან 

მიმდინარეობს პირდაპირი მუქარა, რომ საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მიერ 

წარდგენილ კანდიდატებს ან მათი ოჯახის წევრებს ჩაუდებენ იარაღს ან ნარკოტიკულ საშუალებას, 

დააპატიმრებენ, მათი ოჯახის წევრები და ნათესავები დაკარგავენ სამსახურს და აიძულებენ, დაწერონ 

განცხადება.  

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობდა აღნიშნული 

პროცესი დმანისის მუნიციპალიტეტში. სამართალდამცავების ზეწოლის შედეგად კანდიდატობაზე 

უარი განაცხადეს საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” პარტიული სიით 

წარდგენილმა საკრებულოს წევრობის ოთხმა კანდიდატმა: სტამბულ ყურბანოვმა, შახვადინ კოჯაევმა, 

ალმაზ რამაზანოვმა და ელმურაზ გასანოვმა. ხსენებულ პირთა განცხადებები საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში წარდგენილ იქნა სხვა პირის მიერ.  

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მიერ თემის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატად რეგისტრირებული მახმუდ ოვჩიევისა და მარინე ბეგდარაშვილის სახელით მიმდინარე 

წლის 29 და 31 მაისს საოლქო საარჩევნო კომისიაში შეიტანეს განცხადებები საკუთარი სურვილით 

კანდიდატურების მოხსნის თაობაზე, რითაც, განმცხადებლის აზრით, ხელისუფლებას სურს მიაწღიოს 

იმ მიზანს, რომ დმანისის მუნიციპალიტეტში, სადაც საარჩევნო ბლოკს „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” ჰყავს სხვა სუბიექტებზე უფრო მეტი მხარდამჭერი, საერთოდ გაუქმდეს დმანისის თემის 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა სია.  

განცხადების ავტორი ითხოვდა „2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისათვის №24 დმანისის საარჩევნო 

ოლქში პარტიული სიით დარეგისტრირებული ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან” 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატის მახმუდ ოვჩიევის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ” №24 

დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 29 მაისის №120/2014 

განკარგულების ბათილად ცნობას გამოცემის დღიდან, ასევე ცესკოს თხოვს, რომ „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „კ” 

ქვეპუნქტის საფუძველზე, საკუთარი ინიციატივით შეისწავლოს სტამბულ ყურბანოვისათვის, 

შახვადინ კოჯაევისათვის, ალმაზ რამაზანოვისათვის, ელმურაზ გასანოვისათვის და მარინე 

ბეგდარაშვილისათვის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე გამოცემული ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების კანონიერების საკითხი და ხსენებულ კანდიდატთა 

საწინააღმდეგო ნების არსებობის დადასტურების შემთხვევაში, ბათილად ცნოს მათი რეგისტრაციის 

გაუქმების თაობაზე გამოცემული №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

განკარგულებები მათზე განხორციელებული ზეწოლის, შანტაჟისა და მუქარის გამო. 

ცესკოში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, №24 დმანისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა განცხადებასთან დაკავშირებული მასალები.  
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საქმის გარემოებათა შესწავლის შედეგად გაირკვა, რომ მიმდინარე წლის 29 მაისს №24 დმანისის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს განცხადებით მიმართა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა” მიერ პარტიული სიით წარდგენილმა კანდიდატმა მახმუდ ოვჩიევმა, 

რომელმაც უარი განაცხადა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 

მონაწილეობაზე და მოითხოვა საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება.  

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2014 წლის 29 მაისს მიღებულ 

იქნა №120/2014 განკარგულება, რომლითაც საკუთარი განცხადების საფუძველზე საარჩევნო 

რეგისტრაცია გაუუქმდა №24 დმანისის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” პარტიული სიით წარდგენილ, საკრებულოს წევრობის კანდიდატს მახმუდ ოვჩიევს.  

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმდინარე წლის 1 ივნისის 

წერილიდან ირკვევა, რომ 2014 წლის 29 მაისს 10:30 სთ-ზე დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” პარტიული სიით წარდგენილმა, საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატმა მახმუდ ოვჩიევმა შეიტანა განცხადება მისი საარჩევნო რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ. კომისიის მდივნის მიერ, განცხადების რეგისტრაციის დროს, კომისიაში შევიდნენ 

საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” გამგებლობის კანდიდატი ბაკურ მგელაძე 

და ამავე პარტიის პარტიული სიის კანდიდატი ლევან მოსეშვილი, რომლებმაც მოსთხოვეს მახმუდ 

ოვჩიევს, ეპასუხა, თუ ვისი დავალებით დაწერა განცხადება. ამასთანავე, ბაკურ მგელაძემ კომისიის 

მდივანს გამოსტაცა განცხადება და დახია. ამის შემდგომ მახმუდ ოვჩიევმა და სხვა პირებმა დატოვეს 

კომისია. დაახლოებით 11:40 სთ-ზე, მახმუდ ოვჩიევი ხელმეორედ მივიდა კომისიაში და შეიტანა 

მეორე განცხადება, რომელიც დარეგისტრირდა კომისიის მდივნის მიერ. საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის ამავე წერილში აღნიშნული იყო, რომ მახმუდ ოვჩიევის მიმართ მათ მიერ დასმულ 

იქნა შეკითხვა იმის თაობაზე, საკუთარი ნებით შემოჰქონდა თუ არა განცხადება რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ, რაც დადასტურებულ იქნა მისი მხრიდან. აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში შედგა აქტი, რომელიც მიმართვასთან ერთად გადაეგზავნა შსს დმანისის 

რაიონულ სამმართველოს რეაგირებისათვის. ანალოგიურს ადასტურებდა №24 დმანისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის მდივანი ნატო ავალიშვილიც თავისი მ/წლის 1 ივნისის წერილით.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირების 

გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში. 

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის №120/2014  განკარგულება 

მიღებულია 2014 წლის 29 მაისს, შესაბამისად, მისი გასაჩივრება საარჩევნო ბლოკს „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა” შეეძლო მითითებული დღის მომდევნო დღეს, ანუ 30 მაისს. 

ზემოხსენებული განკარგულება კი ცესკოში გასაჩივრებულ იქნა 31 მაისს.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-10 

პუნქტის თანახმად, აკრძალულია გასაჩივრებისა და დავის განხილვის ვადების გაგრძელება. 

რაც შეეხება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-14 

მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ცესკოს მიერ საკუთარი ინიციატივით 

სტამბულ ყურბანოვისათვის, შახვადინ კოჯაევისათვის, ალმაზ რამაზანოვისათვის, ელმურაზ 

გასანოვისათვის და მარინე ბეგდარაშვილისათვის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე გამოცემული 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების კანონიერების შესწავლის საკითხს, 

ცესკოს 2014 წლის 31 მაისის სხდომაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, ცესკოს თავმჯდომარისა და 

კომისიის წევრების მიერ ადგილზე მომხდარიყო განცხადებაში მოყვანილი ფაქტების შესწავლა, 

რისთვისაც ზემოთ დასახელებული პირები, მიმდინარე წლის 1 ივნისს ცესკოს თავმჯდომარესა და 

წევრებთან შეხვედრის მიზნით, დაბარებულ იქნენ №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

(მხარის ტექნიკური საშუალებებით დაბარების აქტები თან ერთვის), თუმცა არც ერთი მათგანი 

კომისიაში არ გამოცხადებულა. ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ცესკო აგრძელებს მოკვლევას 

საკუთარი ინიციატივით განცხადებაში მოყვანილი ფაქტების შესწავლის, კერძოდ, განცხადებაში 

ჩამოთვლილი პირების მიმართ გამოცემული სამართლებრივი აქტების კანონიერების საკითხის 

შესწავლისა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით.  
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ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

განუხილველი დატოვა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება (ცესკოში 

რეგისტრაც. №1/1927) №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 29 მაისის 

№120/2014 განკარგულების ბათილად ცნობის ნაწილში მისი გასაჩივრების ვადის დარღვევის გამო. 

 

23. პ/გ „ირაკლი ღლონტი - რეფორმატორების“ თავმჯდომარის 2014 წლის 2 ივნისის 

განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 2 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2014) შემოვიდა პოლიტიკური გაერთიანების „რეფორმატორები” განცხადება თანდართული ფოტო 

მასალით. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, სანზონაში, ქვიშხეთის 

ქ. კორპ. №2-ის გვერდით მდებარე კედელზე და ამავე კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქვე 

მდებარე განათების ძელებზე ადგილი ჰქონდა საარჩევნო სუბიექტის „ირაკლი ღლონტი - 

რეფორმატორების” მიერ დამზადებული ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ირაკლი ღლონტისა და 

ქ. თბილისის ნაძალადევის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის - ბექა ჯანგიშერაშვილის ამსახველი სააგიტაციო მასალების დაზიანებას, 

ჩამოხევას და საარჩევნო ბლოკი - „თვითმმართველობა ხალხს” ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის - ნუკრი ჯანეზაშვილისა და ამავე ბლოკის მერობის კანდიდატის - სერგო ჯავახაძის 

წინასაარჩევნო პლაკატებით გადაფარვას ბლოკის „თვითმმართველობა ხალხს” აქტივისტების 

მხრიდან. ხსენებული მოქმედებები ხორციელდებოდა (01/06/2014) დღის საათებში. ხსენებული ფაქტის 

დამადასტურებელი ფოტო მასალა თან ერთვის  განცხადებას. 

განმცხადებლი ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”.  

აღსანიშნავი იყო, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, განისაზღვრება ქ. თბილისის 

თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

პოლიტიკური გაერთიანების „რეფორმატორები” 2014 წლის 2 ივნისის №46/014 განცხადება 

თანდართულ ფოტო მასალასთან ერთად ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ირაკლი ღლონტისა და 

ქ. თბილისის ნაძალადევის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის - ბექა ჯანგიშერაშვილის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევის, 

დაზიანების, დაფარვის საკითხის შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა ქ. 

თბილისის მერიას.  
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24. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” და ს/ბ ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის მიერ მარნეულის თემის გამგებლობის კანდიდატად 

რეგისტრირებული პირის აკმამედ იმამკულიევის 2014 წლის 6 ივნისის მაჟორიტარი 

კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე წლის 6 ივნისს, (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2219) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” და 

საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მიერ მარნეულის თემის გამგებლობის 

კანდიდატად რეგისტრირებული პირის აკმამედ იმამკულიევის ერთობლივი საჩივარი. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 167-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“ მიერ №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს წარედგინა მარნეულის 

თემის გამგებლობის კანდიდატად აკმამედ იმამკულიევის რეგისტრაციის მოთხოვნა, რაც 

დაკმაყოფილებულ იქნა №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

საარჩევნო რეგისტრაციის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემით.  

(№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის №67/2014 განკარგულება, 16.05.2014).  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის გათვალისწინებით, „საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირების 

გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში“. 

ამავე კოდექსის მე-8 მუხლის მე-13 მუხლის მოხმობით, საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ 

განიხილოს განცხადება/საჩივარი, თუ დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი“. მომჩივნები 

მიუთითებდნენ, რომ №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ მარნეულის თემის გამგებლობის 

კანდიდატად აკმამედ იმამკულიევის რეგისტრაციის შესახებ არ გასაჩივრებულა კანონით დადგენილ 

ვადაში. 

2014 წლის 31 მაისს, №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შევიდა „თავისუფალი 

განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის” განცხადება, რომლის მოთხოვნა გამგებლობის 

კანდიდატ აკმამედ იმამკულიევის რეგისტრაციის გაუქმება იყო. მომჩივნებს მიაჩნდათ, რომ 

განცხადება შეტანილი იყო საარჩევნო კანონმდებლობით გასაჩივრებისათვის განსაზღვრული ვადების 

უხეში დარღვევით (16 დღის შემდეგ), ამდენად კანონიერი იქნებოდა აღნიშნული განცხადება 

განუხილველი  დარჩენილიყო. 

მომჩივნები აგრეთვე აღნიშნავდნენ, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის თანახმად, გამგებლობის კანდიდატის სარეგისტრაციოდ წარდგენილ 

დოკუმენტებს, უნდა ერთვოდეს ყოველი კანდიდატის ორი ფოტოსურათი და მის მიერ ხელმოწერილი 

სააღრიცხვო ბარათი (ორ ცალად) შევსების თარიღის მითითებით. მომჩივნები მიიჩნევდნენ, რომ 

ხსენებული შესრულებულ იქნა კანდიდატის მხრიდან და არ დარღვეულა საარჩევნო 

კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები. მომჩივნები მიუთითებდნენ „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის მე-10 პუნქტზე და განმარტავდნენ, რომ იგი 

არ ითვალისწინებს გამგებლობის კანდიდატის პირდაპირ მოხსნას, ვინაიდან მას გააჩნია 

საგამონაკლისო დანაწესი, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულების მიღება დასაშვებია, მხოლოდ ხარვეზის დადგენის ვალდებულების 

გათვალისწინებით. 

მომჩივნები მიუთითებდნენ, რომ „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

და აღმასრულებელი ორგანოთა არჩევნებისათვის, №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში, გამგებლობის 

კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ“ №22  მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 5 ივნისის №148/2014 განკარგულება მიღებული, გამოცემული, 

რეგისტრირებული და გაცემულ იქნა 2014 წლის 5 ივნისს საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის 

დადგენილი სამუშაო საათების ამოწურვის შემდგომ, მაშინ როდესაც დახურული უნდა ყოფილიყო 
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საოლქო საარჩევნო კომისიის სამართლებრივი აქტების, განკარგულებების რეგისტრაციისა და 

შემოსული და გასული დოკუმენტების სარეგისტრაციო ჟურნალი, ხოლო „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-8 მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, „სარჩევნო 

კომისია საარჩევნო დოკუმენტაციის მიღებას, გაცემასა და რეგისტრაციას ახორციელებს სამუშაო დღის 

18 საათამდე“, რაც რეალურად არ იქნა დაცული №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

მხრიდან. 

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე მომჩივნები ითხოვდნენ „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოთა არჩევნებისათვის, 

მარნეულის თემის გამგებლობის კანდიდატად საარჩევნო ბლოკი - „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ მიერ წარდგენილი და რეგისტრირებული პირის - აკმამედ იმამკულიევისათვის 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ“ №22 მარნეულის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 5 

ივნისის №148/2014 განკარგულების გამოცემის დღიდან ბათილად ცნობას მის გამოცემამდე არსებული 

სამართლებრივი მდგომარეობის აღდგენასა და შენარჩუნების მიზნით. მომჩივნები აგრეთვე 

ითხოვდნენ №22  მარნეულის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური 

საქმისწარმოების დაწყებასა და მისთვის ადეკვატური დისციპლინური სახდელისა და ზომების 

შეფარდებას. 

შემოსულ საჩივარში მითითებული ფაქტების შესწავლის მიზნით, საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის მიერ №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოთა 

არჩევნებისათვის, №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში, გამგებლობის კანდიდატის რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ“ №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 5 

ივნისის №148/2014 განკარგულება და ადმინისტრაციული წარმოების  სხვა მასალები.  

მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოთა არჩევნებისათვის, №22 მარნეულის საარჩევნო 

ოლქში, გამგებლის კანდიდატის საარჩევნო რეგისტრაციის შესახებ“ №22 მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 16 მაისის №67/2014 განკარგულებით რეგისტრაციაში 

გატარდა, №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 

მიერ წარმოდგენილი გამგებლობის კანდიდატი აკმამედ იმამკულიევი. 

2014 წლის 31 მაისს ადგილობრივმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ „თავისუფალი 

განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაცია“ განცხადებით მიმართა №22 მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ №22 მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით აკმამედ მამაკულიევი მარნეულის გამგებლობის 

კანდიდატად რეგისტრაციაში გატარდა კანონის უხეში დარღვევით, ვინაიდან იგი არ აკმაყოფილებდა 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 134-ე და 167-ე მუხლების 

მოთხოვნებს - მას არჩევნების დანიშვნის დღემდე ბოლო ორი წელი მუდმივად საქართველოში არ 

უცხოვრია.  

დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის მიერ მიმდინარე წლის 2 ივნისს №57 წერილით მიემართა საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტს გამგებლობის კანდიდატის აკმამედ 

იმამკულიევის მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს საზღვრის კვეთის შესახებ 

ინფორმაციის წარმოდგენის მოთხოვნით. 

 საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ წარდგენილ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლობის - კანდიდატს ა. იმამკულიევს მიმდინარე წლის 4 ივნისს №59 

წერილით ეთხოვა ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის „თავისუფალი განვითარებისა და 

უფლებების დაცვის ასოციაცია“ განცხადებაში მითითებულ გარემოებებთან  დაკავშირებით საკუთარი 

მოსაზრების წარდგენა.  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსის 2014 წლის 4 ივნისის 

№1051453 წერილით №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ეცნობა, რომ 

აკმამედ იმამკულიევის მიერ 2012 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 3 ივნისამდე საქართველოს 

სახელმწიფო საზღვრის კვეთის ფაქტები დაფიქსირდა ს.ს.კ.გ. „წითელი ხიდი“ -ს და ს.ს.კ.გ. „აეროპორტ 
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- თბილისის“ გავლით. მითითებული წერილის შესწავლის შედეგად №22 მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დაადგინა, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის 

კანდიდატი აკმამედ იმამკულიევი ადგილობრივი თვითმმართველობის 2014 წლის 15 ივნისის 

არჩევნების დანიშვნამდე, 2012 წლის 14 აპრილიდან 2014 წლის აპრილამდე პერიოდში ანუ ბოლო ორი 

წლის განმავლობაში საქართველოში არ იმყოფებოდა 310 დღის განმავლობაში. 

2014 წლის 5 ივნისს მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შევიდა საარჩევნო ბლოკის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მიერ წარდგენილი მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლობის კანდიდატის აკმამედ იმამკულიევის მოსაზრებები ხსენებულ საკითხზე, სადაც 

აღნიშნული იყო, რომ საჩივარი წარმოდგენილია „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის დარღვევით, ხოლო ამავე 

კოდექსის მე-8 მუხლის მე-13 პუნქტისა და 77-ე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო კომისია 

უფლებამოსილია არ განიხილოს განცხადება/საჩივარი, თუ დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი. 

განცხადებაში აგრეთვე აღნიშნული იყო, რომ აკმამედ იმამკულიევი არის საქართველოს მოქალაქე, 

რეგისტრირებულია საქართველოში და საქართველოში ნაცხოვრები აქვს 5 წელზე მეტი ვადის 

განმავლობაში, ხოლო ბოლო 2 წლის განმავლობაში, საქართველო წარმოადგენს მის საცხოვრებელ 

ადგილს. 

2014 წლის 5 ივნისს №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს განცხადებით 

მიმართა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ წარმომადგენელმა №22 მარნეულის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში ხათუნა გოგორიშვილმა, სადაც აღნიშნა, რომ აკმამედ იმამკულიევი 

არის ბიზნესმენი, რომელსაც საკუთარი ბიზნეს საქმიანობიდან გამომდინარე უწევდა საქმიან 

მივლინებაში ყოფნა აზერბაიჯანში, ყირგიზეთში, ყაზახეთში და ჩინეთში. განცხადებას თან ერთვოდა 

დოკუმენტი 5 ფურცლად.  

საჩივრისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული მასალების შესწავლის 

შედეგად დადგინდა, რომ საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” და მათ მიერ 

წარდგენილი გამგებლობის კანდიდატის მიერ 2014 წლის 6 ივნისის ცესკოში შემოსული საჩივარი არ 

უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, მერად/გამგებლად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს 

მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელი მაინც და არჩევნების 

დანიშვნის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში. ამავე მუხლის 

მე-8 პუნქტის თანახმად, მერობის/გამგებლობის კანდიდატი რეგისტრაციაში გატარდება, თუ 

წარდგენილია: 

ა) კანდიდატის სააღრიცხვო ბარათი; 

ბ)კანდიდატის წარდგენის შესახებ განცხადება, რომელიც დამოწმებულია პარტიების/საარჩევნო 

ბლოკების ხელმძღვანელ პირთა ხელმოწერებით; 

გ) ორი ფოტოსურათი. 

ხოლო „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანულ კანონის 167-ე მუხლის მე-9 

პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მერობის კანდიდატი ვალდებულია სააღრიცხვო ბარათში 

მიუთითოს საქართველოში 5 წლის, მათ შორის ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრების 

ფაქტის შესახებ. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი საარჩევნო მიზნებისათვის 

„მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის“ ლეგალურ დეფინიციას არ განსაზღვრავს. 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიაჩნდა, რომ №22 მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - 

სამართლებრივი აქტის კანონიერების შემოწმების თვალსაზრისით აუცილებელია დადგინდეს 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი 

პუნქტით დადგენილი შეზღუდვის მიზანი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ცხადია, რომ 

მუნიციპალიტეტის გამგებლად შეიძლება არჩეული იყოს პიროვნება, რომელიც არჩევნების დღემდე 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში ანუ უშუალოდ, ქვეყანაში 
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ფიზიკურად ყოფნის (ცხოვრების) პირობებში მონაწილეობს ქვეყნის საზოგადოებრივ - პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-3 მუხლის „ა” პუნქტის 

„ა.ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, „პასიური საარჩევნო უფლება აქვს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, 

რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ კანონით დადგენილ პირობებს, გარდა იმ პირებისა, რომლებსაც 

საქართველოს კონსტიტუციითა და ამ კანონით შეზღუდული აქვთ პასიური საარჩევნო უფლება“. 

მითითებული მუხლის შინაარსიდანაც ნათლად ჩანდა, რომ პასიური საარჩევნო უფლება არ აქვს 

საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც კანონით შეზღუდული აქვს ეს უფლება. ცალსახაა, რომ 

გამგებლობის კანდიდატს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს, 

საარჩევნო კანონმდებლობით შეზღუდული აქვს პასიური საარჩევნო უფლება და გამგებლობის 

კანდიდატის სტატუსით ვერ მიიღებს მონაწილეობას 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში.  

ამავე მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, რეგისტრირებული გამგებლობის კანდიდატის 

რეგისტრაცია გაუქმდება საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით, თუ საარჩევნო 

კომისიისათვის წარდგენილ განცხადებებსა და საბუთებში აღნიშნული მონაცემები არასრულია ან 

არასწორია. კანდიდატის მიერ კი კომისიაში წარდგენილ საბუთში - სააღრიცხვო ბარათში უნდა იყოს 

მითითებული, თანახმად ამავე კოდექსის მე-9 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა, მისი საქართველოში 5 წლის, 

მათ შორის  ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრების ფაქტი. 

მითითებული სამართლის ნორმა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ანიჭებს 

უფლებამოსილებას, რომ რეგისტრირებული გამგებლობის კანდიდატის საბუთებში არასრული, ან 

არასწორი მონაცემების დადასტურების შემთხვევაში გამოსცეს განკარგულება მისი რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ. რაც შეეხება გამგებლობის კანდიდატის საბუთებში არასრული ან არასწორი 

მონაცემების აღმოჩენის პერიოდს/ვადას, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 

უფლებამოსილია, მითითებული საფუძვლით  გამგებლობის კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ განკარგულება გამოსცეს მაშინ, როდესაც ცნობილი და დადასტურებული გახდება მისთვის 

კანდიდატის კანონის მოთხოვნებთან შეუსაბამობის ფაქტი.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 167-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო 

რეგისტრაციაში ატარებს გამგებლობის კანდიდატს, თუ კანდიდატის სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია 

აკმაყოფილებს საარჩევნო კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს. შესაბამისად, მითითებული სამართლის 

ნორმით დადგენილ მოთხოვნას აკმამედ იმამკულიევი არ აკმაყოფილებდა, ვინაიდან როგორც საქმის 

მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა იგი ბოლო ორი წლის განმავლობაში  მუდმივად არ 

ცხოვრობდა საქართველოში, ანუ ფიზიკურად არ იმყოფებოდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსის 2014 წლის 4 ივნისის №1051453 წერილიდან  ნათლად ჩანს, 

რომ  აკმამედ იმამკულიევი  ადგილობრივი თვითმმართველობის 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების 

დანიშვნამდე ბოლო ორი წლის, 2012 წლის 14 აპრილიდან 2014 წლის 14 აპრილის პერიოდის 

განმავლობაში - საქართველოში არ იმყოფებოდა 300 დღეზე მეტი დროის განმავლობაში.  

აღსანიშნავი იყო, რომ მომჩივანთა მიერ, საჩივარზე თანდართული დოკუმენტები, რომლებიც 

შედგენილია რუსულ და სავარაუდოთ აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ქვეყნის ენაზე, არ წარმოადგენდა 

არჩევნებამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში კანდიდატის საქართველოში მუდმივად ცხოვრების 

ფაქტის დამადასტურებელ მტკიცებულებას.  

ამასთანავე, ცესკოში საჩივრის შემოსვლის შემდგომ, ცესკოს თავმჯდომარის წერილით, 

საჩივარზე შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, მიემართა სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს. 

სახელმწიფო სერვისების განვითარებისა სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის 

დირექტორის, თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია სულავას (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2241) წერილიში აღნიშნული იყო, რომ 1997 წლის 27 მაისს მარნეულის შს 

განყოფილების მიერ გაცემულია საქართველოს მოქალაქის პირადობის №ა0146989 მოწმობა 1980 წლის 

12 აგვისტოს დაბადებულ აკმამედ იმამკულიევის (პირადი ნომერი 28001005839) სახელზე. პირადობის 
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მოწმობის გაცემის საქმისწარმოებისას აკმამედ იმამკულიევი „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ” 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-3 მუხლის „ბ” პუნქტის შესაბამისად ჩაითვალა საქართველოს 

მოქალაქედ. განცხადება-ანკეტაზე მითითებული იყო, რომ აკმამედ იმამკულიევი დაიბადა 1980 წლის 

12 აგვისტოს ქ. ჩარჯოუში (თურქმენეთი). პირადობის მოწმობის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს 

1981 წლის 2 თებერვალს ქ. ჩარჯოუს მმაჩის ბიუროს მიერ გაცემული დაბადების №329534 მოწმობა. 

ზემოაღნიშნული პირადობის მოწმობა 2006 წლის 12 ოქტომბერს გაუქმებულია დოკუმენტის 

გამოსაყენებლად უვარგისობის მიზეზით. 

1997 წლის 23 ივნისს რუსთავის შს განყოფილების მიერ განცხადება-ანკეტის, სახელმწიფო ბაჟის 

გადახდის დამადასტურებელი ქვითრისა და მშობლის (დედა - ელიზავეტა ზაზოვა) თანხმობის 

საუძველზე, აკმამედ იმამკულიევის სახელზე გაცემულია საქართველოს მოქალაქის №0249773 

პასპორტი. აღნიშნული პასპორტი 2007 წლის 12 თებერვალს გაუქმებულია მიზეზით - დოკუმენტის 

დაკარგვა.  

2006 წლის 12 ოქტომბერს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მარნეულის სამსახურის მიერ 

გაცემულია საქართველოს მოქალაქის პირადობის №ა0968088 მოწმობა აკმამედ იმამკულიევის 

სახელზე. აღნიშნული მოწმობა 2010 წლის 25 აგვისტოს გაუქმებულია მიზეზით - დოკუმენტის 

დაკარგვა. 

2007 წლის 12 თებერვალს სააგენტოს მარნეულის სამსახურის მიერ აკმამედ იმამკულიევის 

სახელზე გაცემულია საქართველოს მოქალაქის №06AC90024 პასპორტი. აღნიშნული პასპორტი 2012 

წლის 05 ოქტომებრს გაუქმებულია მიზეზით - დოკუმენტის დაკარგვა. 

2010 წლის 25 აგვისტოს სააგენტოს მარნეულის სამსახურის მიერ აკმამედ  იმამკულიევის 

სახელზე გაცემულია საქართველოს მოქალაქის პირადობის №დ1341346 მოწმობა. აღნიშნული მოწმობა 

დღეის მდგომრეობით აქტიურია (მოქმედია). 

2012 წლის 05 ოქტომბერს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მარნეულის 

სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის მიერ აკმამედ იმამკულიევის სახელზე გაცემულია საქართველოს 

მოქალაქის ბიომეტრიული №10CC75130 პასპორტი, აღნიშნული პასპორტი დღეის მდგომარეობით 

აქტიურია (მოქმედია). 

1980 წლის 12 აგვისტოს დაბადებული აკმამედ აკმურადის ძე იმამკულიევი 1997 წლის 27 

მაისიდან რეგიტრირებულია მისამართზე: მარნეული, შ. რუსთაველის ქუჩა VI ჩიხი, №8. 

2005 წლამდე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის საქმისწარმოების 

მასალები განადგურებულია. წერილის თანახმად, სააგენტოში არ მოიპოვება სრულყოფილი 

ინფორმაცია ა. იმამკულიევის სახელზე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის 

საქმისწარმოებისას მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და მისი მშობლების შესახებ. 

აღსანიშნავი იყო, ასევე ის გარემოება, რომ მომჩივანთა აზრით საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარემ გასაჩივრებული სამართლებრივი აქტი გამოსცა სამუშაო საათების დასრულების 

შემდგომ, რაც საჩივრის შესაბამისად, პროცედურულ დარღვევას წარმოადგენდა და მისი გაუქმების 

ერთ-ერთი წინაპირობაა, ცესკო აღნიშნავდა, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საარჩევნო კომისიის წევრებს 

საარჩევნო პერიოდში  ეძლევათ თანამდებობრივი სარგოს ორმაგი ოდენობა, აღნიშნული ნორმა 

განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ საარჩევნო კომისიის წევრები არჩევნების მოზადებისა და 

ჩატარების პერიოდში გამუდმებით ეწევიან ზეგანაკვეთურ საქმიანობას. კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტის - საოლქო საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის პირველი მუხლის მე-5 პუნქტის 

თანახმად, 18 საათზე საოლქო საარჩევნო კომისია, მუშაობას წყვეტს მხოლოდ არასაარჩევნო პერიოდში.   

ამასთანავე ვერ გავიზიარებთ, მომჩივანის პოზიციას, იმის შესახებ, რომ ამ განკარგულების 

გაუქმება აუცილებელია იმ საფუძვლით, რომ იგი უნდა დარჩენილიყო განუხილველი გასაჩივრების 

ვადის დარღვევის გამო. ამასთან დაკავშირებით, ცესკოს მიაჩნდა, რომ მართალია საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება საჩივრდება ცესკოში ერთი კალენდარული დღის ვადაში და 

აკრძალულია ამ ვადის გაგრძელება, ამის და მიუხედავად საარჩევნო კოდექსის 167-ე მუხლის მე-10 

მუხლის დანაწესი, რომელიც აძლევს უფლებამოსილებას საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს 

საკუთარი განკარგულებით რეგისტრირებული კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმებას ამავე მუხლის 

პირობების გათვალისწინებით, გულისხმობდა იმას, რომ ასეთი მოთხოვნით ცესკოში გასაჩივრების 
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ვადით წარდგენილი საჩივარი არ განიხილება, რაც არ ნიშნავს თავად საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარისათვის კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობას.  

საარჩევნო კოდექსის 28-ე მუხლის შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრისადმი 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების წესსა და ამ ზომათა სახეებს განსაზღვრავს 

ცესკო, რომელსაც მიაჩნდა, რომ არ არსებობდა საჩივარში მოთხოვნილი პასუხისმგებლობის ზომის 

შეფარდების საკითხის განხილვის სამართლებრივი საფუძვლები მარნეულის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის მიმართ.  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, „ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები”, ხოლო ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, კანონის არსებითი დარღვევაა კანონის 

ისეთი დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე მიღებული იქნებოდა 

სხვაგვარი გადაწყვეტილება.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება წარმოადგენს 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივ აქტს. 

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესწავლისა და ანალიზის მიხედვით, საარჩევნო ბლოკის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” და მის მიერ მარნეულის თემში  წარდგენილი გამგებლობის 

კანდიდატის ერთობლივი საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილებულიყო, რადგან №22 მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელ ორგანოთა არჩევნებისათვის, №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში, გამგებლობის 

კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ“ 2014 წლის 5 ივნისის №148/2014 განკარგულება არ 

ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ მე-3 

მუხლის „ა” პუნქტის „ა.ბ” ქვეპუნქტისა და 167-ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს, 

იგი გამოცემულია ამავე კოდექსის 167-ე მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად, რაც გასაჩივრებული 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობაზე უარის საფუძველს 

წარმოადგენდა. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

არ დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”  და მის მიერ მარნეულის 

თემში წარდგენილი გამგებლობის კანდიდატის აკმამედ იმამკულიევის მიერ ცესკოში 2014 წლის 6 

ივნისის წარდგენილი საჩივარი და ძალაში დატოვა №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოთა არჩევნებისათვის, №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში, გამგებლობის კანდიდატის 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ“ 2014 წლის 5 ივნისის №148/2014 განკარგულება, ამასთანავე უარი 

ეთქვას მომჩივანს დისციპლინური სახდელის დაკისრებაზე უსაფუძვლობის გამო №22 მარნეულის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ. 

 

25. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 5 ივნისის 

საჩივარი №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის №10 ახალსოფლის საუბნო საარჩევნო 

კომისიის შესასვლელში,„ქართული ოცნების” წარდგენილი კანდიდატის ილია 

მზექალაშვილის სააგიტაციო პლაკატის განთავსების შესახებ 

2014 წლის 5 ივნისს, საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, შემოვიდა საარჩევნო 

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №2182), რომლითაც 

მოთხოვნილია „საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 27 მაისის №1084/01 

განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ” №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 4 ივნისის №99/2014 განკარგულების ბათილად ცნობა და ამავე კომისიის 

თავმჯდომარისათვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის დავალება 

საჩივარში მითითებულ პირთა მიმართ. 
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საარჩევნო ბლოკმა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 29 მაისს, განცხადებით 

მიმართა №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ №16 ყვარლის 

საარჩევნო ოლქის №10 ახალსოფლის საუბნო საარჩევნო კომისიის შესასვლელში, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის აბრის ფონზე განთავსებული იყო საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” წარდგენილი 

კანდიდატის ილია მზექალაშვილის სააგიტაციო პლაკატი (განცხადებას თან ერთვოდა ფოტოსურათი). 

განცხადების ავტორის აზრით, აღნიშნული შენობა-ნაგებობა იმავდროულად წარმოადგენდა 

სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ნივთს, რომელშიც განთავსებულია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ ახალსოფლის საჯარო სკოლა. განმცხადებელი 

აღნიშნულ ფაქტს მიიჩნევდა სამართალდარღვევად და უთითებდა „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტზე, მე-2 მუხლის „ჰ1” და „ჰ7” 

პუნქტებზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაზე სააგიტაციო მასალების განთავსებას და 

ხსენებული მოქმედებების აღკვეთისათვის ხელმძღვანელი საჯარო მოხელის მხრიდან უმოქმედობას, 

წინააღმდეგობის გაუწევლობას განმცხადებელი ასევე მიიჩნევდა წინასაარჩევნო აგიტაციად და 

ითხოვდა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლის დირექტორისა და №16 

ყვარლის საარჩევნო ოლქის №10 ახალსოფლის საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირის 

მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე და 88-ე მუხლების მოთხოვნათა 

დარღვევისათვის. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში შესწავლილ იქნა საქმის ფაქტობრივი და სამართლებრივი 

გარემოებები, კერძოდ, №10 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, მოადგილეს, მდივანსა და 

წევრებს მიეცათ საკუთარი მოსაზრებების წარმოდგენის შესაძლებლობა, აგრეთვე გამოკითხულ იქნა 

იმ სკოლის დირექტორიც, რომლის შენობაშიც განთავსებულია საარჩევნო უბანი. საქმის გარემოებების 

შესწავლის შედეგად, ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული ინფორმაციის 

საფუძველზე, №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 4 ივნისის 

№99/2014 განკარგულებით არ დაკმაყოფილდა საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” განცხადება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე 

მუხლით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენის მოთხოვნის თაობაზე 

განცხადებაში ჩამოთვლილი პირების მიმართ სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო. №16 

ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თავის განკარგულებას საფუძვლად დაუდო 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წლის 22 აპრილს მიღებული №19 განკარგულება 

„საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის არჩევნებთან 

დაკავშირებით საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ”, 

რომლის პირველი მუხლის „ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებით, ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო 

პლაკატების გამოსაკრავად განსაზღვრულ ადგილებად მიჩნეულ იქნა სახელმწიფო ხელისუფლებისა 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული სასწავლო-აღმზრდელობითი 

დაწესებულებების კაპიტალური მესერი. ასევე, საკითხის გადაწყვეტის მიზნით საოლქო საარჩევნო 

კომისიამ მიმდინარე წლის 29 მაისს, №54 წერილით მიმართა ყვარლის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს იმის გასარკვევად, საჯარო სკოლის მესერი და მესერში არსებული რკინის დიდი კარი 

შეიძლებოდა თუ არა გამოყენებული ყოფილიყო სააგიტაციო მასალის გამოსაკრავად, რაზეც ყვარლის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 მაისის №37 წერილით განიმარტა, რომ ახალსოფლის 

№1 საჯარო სკოლის მესერი და მესერში არსებული დიდი რკინის კარი შესაძლებელია განხილული 

ყოფილიყო, როგორც სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულების კაპიტალური მესერი.  

№16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზემოაღნიშნული განკარგულება 

გასაჩივრებულ იქნა ცესკოში. 

საქმის გარემოებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ საჩივარი უნდა დაკმაყოფილებულიყო, ვინაიდან „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 43-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 

თანახმად, საკრებულოს განკარგულება წარმოადგენდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 
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ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტს. შესაბამისად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 22 აპრილის №19 განკარგულება „საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების 2014 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) 

ადგილების განსაზღვრის შესახებ” წარმოადგენდა საკრებულოს სამართლებრივ აქტს, რომლითაც 

ცალსახად განისაზღვრა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მიერ დაფუძნებული სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებების მხოლოდ კაპიტალური მესერი 

წარმოადგენდა საარჩევნო პლაკატების გამოსაკრავად ნებადართულ ადგილს და არა რკინის კარი, 

რომლის საშუალებითაც ხდება მისვლა ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის №1 საჯარო 

სკოლაში და მასში განთავსებულ №10 საუბნო საარჩევნო კომისიაში. რკინის კარი არ შეიძლებოდა 

მიჩნეული ყოფილიყო კაპიტალურ მესერად და შესაბამისად, პლაკატების გამოსაფენ ადგილად. 

ამასთანავე, საკრებულოს 2014 წლის 30 მაისის №37 წერილი ვერ ჩაითვლებოდა არსებულ 

სამართლებრივ აქტში შეტანილ ცვლილებად და შესაბამისად, შესაძლებელია, რომ 

ადმინისტრაციული დარღვევის შემთხვევაში, მითითებული წერილის შინაარსი ემსახურებოდეს 

პასუხისმგებლობის თავიდან არიდების შესაძლო მიზანს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბათილად 

ცნო №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 4 ივნისის №99/2014 

განკარგულება „საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 27 მაისის №1084/01 

განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ და საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“ 2014 წლის 5 ივნისის №1220/01 საჩივარი თანდართულ მასალებთან ერთად 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების 

შედგენის მიზნით, გადაეგზავნა №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. 

 

26. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 1 ივნისის 

განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის   შესახებ   

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, 2014 წლის 3 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2048), შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება 

თანდართული ფოტო მასალით. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, აბაშიძის ქუჩასა და აკაკი წერეთლის 

გამზირზე, გლდანის პირველ მ/რ-ში, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მოსულიშვილის ქ. №1-თან, 

დიდი დიღმის მე-3 მკრ/რ-ში გაჩერებებთან ადგილი ჰქონდა საარჩევნო ბლოკი - „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” მიერ დამზადებული ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას 

და ქ. თბილისის შესაბამისი ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატების - ჰენრი (ბაჩო) დოლიძის და ქეთევან ქოჩორაშვილის, ასევე საარჩევნო 

ბლოკის პლაკატების - „იძებნება ქართული ოცნების დაპირებული 100 ქარხანა”, „იძებნება ქართული 

ოცნების დაპირებული ახალი სამუშაო ადგილები” - ამსახველი სააგიტაციო მასალების ჩამოხევას, 

განადგურებას, დაზიანებას, გადაღებვას და საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების”, მპგ „უფლის 

სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე”-სა და მპგ „დავით თარხან-მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსის”  მიერ წარდგენილი საქართველოს დედაქალაქის - ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის 

დავით ნარმანიას და ქ. თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების - მურთაზ შელიას, მიხეილ 

(გელა) სალუაშვილის, თარხან გასვიანის და სხვათა წინასაარჩევნო სააგიტაციო პლაკატებით 

დაფარვას, რომლის უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად ახორციელებდნენ საარჩევნო 

ბლოკი - „ქართული ოცნების”, მპგ „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე”-სა და მპგ „დავით 

თარხან მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”-ს აქტივისტები, ხსენებული მოქმედებები 

ხორციელდებოდა საჯაროდ, დღის საათებში, ხსენებულ ქუჩაზე მყოფთა თანდასწრებით, რაც ასევე 

დაფიქსირებულია ხსენებულ ადგილებში განთავსებული ფოტო-ფიქსაციის ჩანაწერებით, რომელიც 

თან ახლავს განცხადებას. 
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განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტის დარღვევას, აღნიშნულ ქმედებებს იგი მიიჩნევდა 

საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ და კანონის საწინააღმდეგოდ 

განხორციელებულ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მიუთითებდა ამავე კოდექსის 79-ე მუხლზე, 

შესაბამისად, ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით 

დადგენილი ჯარიმა გათვალისწინებულია წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით 

მონაწილეობის მიღებისათვის. საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც ნებისმიერი სახის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღეს საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონი ადგენს სხვა სახის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს და ამ ნორმების დარღვევებისათვის ითვალისწინებს 

კონკრეტულ სანქციას. 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზეა ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ნიკანორ მელიას და 

ქ. თბილისის შესაბამისი ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატების - ჰენრი (ბაჩო) დოლიძის და ქეთევან ქოჩორაშვილის, ასევე საარჩევნო 

ბლოკის - „იძებნება ქართული ოცნების დაპირებული 100 ქარხანა”, „იძებნება ქართული ოცნების 

დაპირებული ახალი სამუშაო ადგილები”  ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევა, განადგურება, 

დაზიანება, გადაღებვა, დაფარვა, რაც არ იძლევა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლის შემადგენლობას და არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ მუხლით 

გათვალისწინებული სანქცია, რადგან ზემოაღნიშნულ ქმედებებს მოიცავს საქართველოს ორგანული 

კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” მე-80 მუხლის დეფინიცია. საარჩევნო პლაკატების 

გავრცელებაში ხელის შეშლა, თუ ეს ხელის შეშლა, როგორც მოცემულ შემთხვევებში, გამოხატულია 

მის უკანონო დაფარვაში, ჩამოხევაში, დაზიანებაში და ა.შ. რომც მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციად 

და მასზე გავრცელდეს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე 

მუხლი, ასეთ შემთხვევაში აზრს კარგავს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” მე-80 მუხლისა და 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ნორმების არსებობა კოდექსში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”. 

მითითებული სამართლის ნორმის დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას კანონის დარღვევით 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებად, რადგან ამ მუხლის მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას წარმოადგენს კანონის მოთხოვნათა დაცვით განთავსებული სააგიტაციო მასალის 

გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატება ამ მასალის ჩამოხსნის, ჩამოხევის, დაფარვის ან 

დაზიანების აკრძალვაში და მითითებული მუხლის დარღვევა კვალიფიცირდება, როგორც 

წინასაარჩევნო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა უკანონოდ დაფარული, დაზიანებული, 

ჩამოხეული პლაკატების ნაწილში.  

აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, განისაზღვრება ქ. თბილისის 

თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 3 ივნისის (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2048) განცხადება თანდართულ ფოტო მასალასთან ერთად ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - 

ნიკანორ მელიას და ქ. თბილისის შესაბამისი ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის 
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საკრებულოს წევრობის კანდიდატების - ჰენრი (ბაჩო) დოლიძის და ქეთევან ქოჩორაშვილის, ასევე 

საარჩევნო ბლოკის  - „იძებნება ქართული ოცნების დაპირებული 100 ქარხანა”, „იძებნება ქართული 

ოცნების დაპირებული ახალი სამუშაო ადგილები” ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევის, 

განადგურების, დაზიანების, გადაღებვის, დაფარვის საკითხის შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების 

მიზნით გადაეგზავნა ქ. თბილისის მერიას.  

 

27. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 7 ივნისის 

საჩივარი №რუსთავის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარეებისა და წევრების მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

მონაწილეობის მიღების შესახებ; 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 7 ივნისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის № 1/2270) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” საჩივარი 

თანდართულ მასალებთან და CD დისკთან ერთად, რომლითაც მოთხოვნილია „საარჩევნო ბლოკის - 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 28 მაისის №1108/01 საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის შესახებ” №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 6 ივნისის 

№085/2014 განკარგულების გამოცემის დღიდან ბათილად ცნობა და ახალი ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემით ამავე კომისიის თავმჯდომარის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული 

აკრძალული ქმედების განხორციელებისათვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების 

შედგენის დავალდებულება საჩივარში მითითებული და ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში 

გამოვლენილ, ასევე სადავო განკარგულებაში ხსენებულ პირთა მიმართ და იმავდროულად მათ 

მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობისათვის კანონით გათვალისწინებული მკაცრი სახდელის 

გამოყენება, საჩივრის ავტორი ასევე ითხოვს №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყებას მისთვის ადეკვატური 

დისციპლინური სახდელისა და ზომის შეფარდების მიზნით.  

საარჩევნო ბლოკმა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 29 მაისს №1108/01 საჩივრით 

მომართა ცესკოს, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ ქ. რუსთავში, ფიროსმანის ქ. №9-ში განთავსებული 

ააიპ „Sida”-ს საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობა უსასყიდლო ფორმით დაეთმო საარჩევნო 

ბლოკს „ქართული ოცნება”. აღნიშნულს ადასტურებდა ააიპ-ის ხელმძღვანელობასა და 

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ზვიად დევდარიანი. საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ 

მიმდინარე წლის 28 მაისს საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ ზემოხსენებულ მისამართზე 

მობილიზებულ იქნა №20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის შემადგენლობაში შემავალი ყველა საუბნო 

საარჩევნო კომისიის მხოლოდ ის წევრები, რომლებიც არჩეულ იქნენ №20 რუსთავის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის მხრიდან აპოლიტიკური წესით და ასევე წევრები, რომლებიც დანიშნული არიან 

საარჩევნო ბლოკში „ქართული ოცნება” შემავალი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების 

მხრიდან. ხსენებული შეხვედრა, მომჩივანის აზრით, წარმოადგენდა პარტიულ შეხვედრას საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრებთან, რომელსაც უძღვებოდნენ პარტიული ტრენერები - მირანდა 

გომელაური და ცირა გვარამია, რომლებიც იმავდროულად წარმოადგენდნენ „ქართული ოცნების” 

მხარდამჭერებსა და აქტივისტებს. მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ ხსენებული შეხვედრა ორგანიზებული 

იყო საარჩევნო ბლოკის ,,ქართული ოცნების” მიერ და მასში მონაწილეობის მისაღებად ორგანიზება არ 

განუხორციელებია არც №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობას და არც 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის რომელიმე უფლებამოსილ სტრუქტურულ ერთეულს ან 

რგოლს. საჩივრის ავტორი მიუთითებდა პარტიულ შეხვედრაში მონაწილე საუბნო საარჩევნო 

კომისიების მოხელეთა ნაწილს, კერძოდ: №64 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ეთერ 

ზედელაშვილს (მპგ „ეროვნული ფორუმიდან”), №64 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი მარინე 

იმნაიშვილს (მპგ „თავისუფალი დემოკრატებიდან”), №75 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილეს გიგა ნერგაძეს (მპგ „რესპუბლიკური პარტიიდან”), №75 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს 

გელა დონგაძეს (მპგ „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოდან”). მომჩივანის აზრით, 
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აღნიშნულ შეხვედრაზე განხილულ იქნა საარჩევნო პროცედურები იმდაგვარად, რომლებიც უნდა 

გახდეს №20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის შემადგენლობაში შემავალ ყველა საუბნო საარჩევნო 

კომისიაში „ქართული ოცნებისათვის” საუკეთესო შედეგის მომტანი. საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მოქმედებები დაფიქსირებულია ვიდეო-ჩანაწერების სახით, 

რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების იდენტიფიცირება მათი 

ვინაობის დადგენის მიზნით.  

მომჩივანის აზრით, აღნიშნული წარმოადგენდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ აგიტაციას, რომელიც ქმნის ამავე კოდექსის 79-

ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ნორმის შემადგენლობას და ითხოვდა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას, სამართალდამრღვევ პირთა 

გამოვლენას შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით, აგრეთვე პოლიტიკური მიზნით 

ორგანიზებულ შეხვედრაში მონაწილე საუბნო სარჩევნო კომისიის წევრების მიმართ მკაცრი 

დისციპლინური სახდელისა და ზომის შეფარდებას.  

ხსენებული საჩივარი ცესკოს თავმჯდომარის მიმდინარე წლის 29 მაისის №01-03/1007 წერილით 

გადაეგზავნა №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, რომელმაც თავისი 2014 

წლის 6 ივნისის №085/2014 განკარგულებით არ დააკმაყოფილა წარდგენილი საჩივარი. მომჩივანი 

მიიჩნევდა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება დაუსაბუთებელია და არსებითად 

ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს. 

საჩივრის, მასზე თანდართული მასალებისა და ვიდეოფირის შესწავლის შედეგად დადგინდა, 

რომ საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” საჩივარი სრულად უნდა 

დაკმაყოფილდეს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2014 წლის 6 ივნისს მიღებულ 

იქნა №085/2014 განკარგულება, რომლის მე-2 მუხლით ამავე მუხლში ჩამოთვლილი პირების მიმართ, 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ” 

ქვეპუნქტის თანახმად, გამოყენებულ იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა 

ხელფასის/ხელფასის ნაწილის დაკავება. აღნიშნულ პირებს დაექვითათ ერთი დღის ხელფასი.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის თანახმად, დისციპლინური გადაცდომისათვის საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების 

წევრების მიმართ შესაბამისმა ზემდგომმა საარჩევნო კომისიამ შეიძლება გამოიყენოს დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომები. აღნიშნული ნორმის შინაარსი ცხადყოფს, რომ საუბნო საარჩევნო 

კომისიების წევრების მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება საოლქო 

საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილებას განეკუთვნება. ამასთან, ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, დისციპლინური სახდელების შეფარდებას ახდენს საარჩევნო კომისია საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების 

ჩატარების გზით და არა კომისიის თავმჯდომარე. ამდენად, ზემოაღნიშნული განკარგულება საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების 

თაობაზე გამოცემულია არაუფლებამოსილი პირის მიერ. შესაბამისად, სამართლებრივ საფუძველსაა 

მოკლებული ხელფასის დაქვითვის ნაწილში კომისიის თავმჯდომარის აღნიშნული გადაწყვეტილება.  

აღსანიშნავია, რომ სრულყოფილად არ არის შესწავლილი კომისიის წევრების აღნიშნულ 

ღონისძიებაზე დასწრება და შეიცავდა თუ არა ეს ღონისძიება წინასაარჩევნო აგიტაციის ნიშნებს.  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, „ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები”. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება წარმოადგენს 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 6 ივნისის №085/2014 განკარგულება წინააღმდეგობაში მოდის 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე მუხლის მე-2 და მე-4 

პუნქტებთან, რაც მისი ბათილობის საფუძველია.  
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№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გაგა აფციაურის ქმედება 

წარმოადგენს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 28-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დისციპლინურ გადაცდომას, რომელიც 

კვალიფიცირდება, როგორც სამსახურეობრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულება. ამავე მუხლის 

მე-2 პუნქტის საფუძველზე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია, 

მითითებული დისციპლინური გადაცდომისათვის მის  მიმართ გამოიყენოს კანონით 

გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა.   

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 7 ივნისის (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2270) №1274/01 საჩივარი, შესაბამისად გაუუქმა №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 6 ივნისის №085/2014 განკარგულება და დაევალა №20 რუსთავის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოვლენილ 

სამართალდამრღვევ პირთა დადგენა და სამართალდარღვევის ფაქტების დადგენის შემთხვევაში 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენა.  

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიას, საჩივართან დაკავშირებით  „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის  28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, 

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება და  დისციპლინური სახდელების დაკისრების 

საკითხის თაობაზე კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება, ასევე ცესკომ №20 რუსთავის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს შეუფარდა დისციპლინური სახდელის ზომა  - შენიშვნა. 

 

28. საარჩევნო ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 8 ივნისის 

№1287/01 საჩივარი №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრების და ასევე ქვიტირის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - 

რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებლის  მხრიდან  წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

მონაწილეობის მიღების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 8 ივნისს  შემოვიდა 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” საჩივარი №1287/01 (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2290). 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქის №45 და №46 საუბნო 

საარჩევნო კომისიების წევრები და ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქვიტირის 

ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი 2014 წლის 

21 მაისს 16 საათსა და 20 წუთიდან მონაწილეობდნენ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” მიერ 

ამავე საარჩევნო ოლქში წარდგენილი ქვიტირის ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 

წარდგენილი საკრებულოს წევრობის კანდიდატის თორნიკე ჭეიშვილის წინასაარჩევნო კამპანიაში. 

მომჩივანის განცხადებით, აღნიშნული საჩივარი განიხილა წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარემ, რომელმაც 2014 წლის 7 ივნისს მიღებული განკარგულებით არ 

დააკმაყოფილა ზემოხსენებული საჩივარი, რასაც მომჩივანი მიიჩნევდა დაუსაბუთებლად და 

ითხოვდა მის გაუქმებას გამოცემის დღიდან. 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების 

ფარგლებში, საქმის შესწავლის მიზნით, ცესკოს მიერ №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიიდან 

გამოთხოვილ იქნა ამავე კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოცემული განკარგულება და 

ზემოხსენებულ საჩივართან დაკავშირებით საქმის სხვა მასალები. 

გამოთხოვილი დოკუმენტებიდან ირკვეოდა, რომ №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის №86/2014 განკარგულება მიღებულია 2014 წლის 3 ივნისს, ნაცვლად საჩივრის ავტორის 

მიერ მითითებული 7 ივნისისა. შესაბამისად, მისი გასაჩივრება მხარეს ცესკოში შეეძლო მითითებული 

დღის მომდევნო დღეს, ანუ 4 ივნისს, რასაც ადგილი არ ჰქონია. ასევე, №58 წყალტუბოს საოლქო 
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საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წერილიდან ირკვეოდა, რომ მიმდინარე წლის 7 ივნისს, მის მიერ 

არცერთი განკარგულება არ ყოფილა გამოცემული. 

ასევე, გამოთხოვილი დოკუმენტებიდან ირკვეოდა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 

წარმომადგენელს №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თენგიზ გოგელიას, ამავე კომისიის 

თავმჯდომარის მიერ 2014 წლის 3 ივნისს გამოცემული №86/2014 განკარგულება „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის 2014 წლის 23 მაისის განცხადების დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის შესახებ” ჩაბარდა იმავე დღეს.  

ცნობისთვის თენგიზ გოგელია ცესკოს მდივნის 2014 წლის 6 მაისის №01-15/2014 განკარგულებით 

დანიშნულია წარმომადგენლად წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, მომჩივანი სუბიექტის 

მიერ. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირების 

გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის  მე-10 

პუნქტის თანახმად, აკრძალულია ამ მუხლით დადგენილი გასაჩივრებისა და დავის განხილვის 

ვადების გაგრძელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

განუხილველი დატოვა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 8 ივნისის 

№1287/1 საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2290) მისი გასაჩივრების ვადის დარღვევის გამო.  

 

29. საარჩევნო ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 8 ივნისის 

საჩივრის №24 დმანისის საარჩევნო ოლქის №32 მაშავერას საუბნო საარჩევნო 

კომისიის შესასვლელ კარზე „ქართული ოცნების” წარდგენილი კანდიდატის გოგი 

ბარბაქაძის სააგიტაციო პლაკატის განთავსების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 8 ივნისს შემოვიდა საარჩევნო 

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” №1286/01 საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2289 

08.062014) თანდართული მასალებით. საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ №24 დმანისის საარჩევნო 

ოლქის №32 მაშავერას საუბნო საარჩევნო კომისიის შესასვლელ კარზე, საუბნო საარჩევნო კომისიის 

აბრის ფონზე ერთდროულად განთავსებული იყო საარჩევნო ბლოკისა „ქართული ოცნება“ და ამავე 

ბლოკის მიერ დმანისის თემის საკრებულოს კანდიდატად წარდგენილი პირის, გოგი ბარბაქაძის 

სააგიტაციო პლაკატი, რისი დამადასტურებელი ფოტოასლიც ერთოდა საჩივარს. მომჩივანი 

მიუთითებდა, რომ აღნიშნული შენობა-ნაგებობა იმავდროულად წარმოადგენდა დმანისის 

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საკუთრებაში მყოფ უძრავ ნივთს, რომელშიც განთავსებული 

იყო დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშავერას ტერიტორიული ორგანო - რწმუნებულის 

აპარატი.  

საჩივრის ავტორი მიუთითებდა საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-2 პუნქტზე, რომლის 

თანახმად, „აკრძალულია სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრა საკულტო ნაგებობებზე, 

კულტურული მემკვიდრეობის შენობა-ნაგებობებზე, სახელმწიფო ხელისუფლებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სასამართლოების, პროკურატურის, სამხედრო 

შენაერთებისა და პოლიციის შენობების ინტერიერებსა და ექსტერიერებში, აგრეთვე საგზაო ნიშნებზე.  

საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაზე სააგიტაციო 

მასალების განთავსება და ხსენებული მოქმედების აღკვეთისათვის ხელმძღვანელი საჯარო მოხელის 

მხრიდან უმოქმედობა წარმოადგენს აგიტაციას, რომლისთვისაც საარჩევნო კოდექსის 88-ე მუხლით 

დადგენილია პასუხისმგებლობა - დაჯარიმება 2000 ლარის ოდენობით და მოითხოვდა სხვა პირებთან 

ერთად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლის დირექტორის მიმართ, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას. 
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მომჩივანი ასევე მიუთითებდა საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლზე და აღნიშნავდა, რომ 

წარმოდგენილი მასალები საკმარისი საფუძველი იყო იმისათვის, რომ სამართალდამრღვევ პირებს 

დაკისრებოდათ ამ მუხლით გათვალისწინებული სანქცია. 

მომჩივანი საჩივარში ითხოვდა, დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშავერას ტერიტორიული 

ორგანოს - რწმუნებულის, №24 დმანისის საარჩევნო ოლქის №32 მაშავერას საუბნო საარჩევნო კომისიის 

ხელმძღვანელი პირისა და საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ დმანისის თემის საკრებულოს 

კანდიდატად წარდგენილი პირის გოგი ბარბაქაძის მიმართ ადმინისტრაციული საქმისწარმოების 

დაწყებას საარჩევნო კოდექსის 79-ე და 88-ე მუხლების მოთხოვნათა დარღვევისათვის. 

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, 2014 წლის 7 ივნისის №136/2014 

განკარგულებით არ დააკმაყოფილა წარდგენილი საჩივარი.  

მომჩივანს მიაჩნდა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის აღნიშნული 

განკარგულება დაუსაბუთებელია, ეწინააღმდეგება საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს, რის გამოც ის 

უნდა გაუქმდეს მისი გამოცემის დღიდან, ამასთან ცესკოს მიერ უნდა დაევალოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა, ხოლო №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მიმართ კანონსაწინააღმდეგო აქტების მიღების გამო, გამოყენებული უნდა იქნეს 

ყველაზე მკაცრი დისციპლინური ზომა და სახდელი.  

საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ ხსენებული აქტი არის დაუსაბუთებელი, არ შეიცავს 

მსჯელობას იმ ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ, რამაც განაპირობა ამგვარი გადაწყვეტილების 

მიღება. მომჩივნის განმარტებით, აქტის დასაბუთების მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ მის 

ადრესატს უნდა შეეძლოს იმის განსაზღვრა, თუ რა კრიტერიუმებით მივიდა ამ გადაწყვეტილებამდე 

შესაბამისი ორგანო/თანამდებობის პირი. მომჩივანი მიუთითებს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 53-ე მუხლზე, რომლის შესაბამისად, წერილობითი ფორმით გამოცემული 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტი უნდა შეიცავდეს წერილობით 

დასაბუთებას. საჩივრის ავტორი აღნიშნავს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს არ 

გამოუკვლევია რეალური ფაქტობრივი გარემოებები, რის გამოც სადავო აქტი კანონსაწინააღმდეგოა, 

დარღვეულია მისი მომზადებისა და გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები და 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლის შესაბამისად, ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი.  

საჩივრის ავტორი მოითხოვდა, №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 

წლის 7 ივნისის №136/2014 განკარგულების ბათილად ცნობას, მისთვის ახალი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალებას, კერძოდ, საჩივარში განხილული 

ფაქტის გამო, ზემოთ აღნიშნული პირების მიმართ საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით 

გათვალისწინებული სანქციისა და ყველაზე მძიმე დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებას, 

ასევე №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური 

საქმისწარმოების დაწყებას. 

საჩივარში მოყვანილი გარემოებების შესწავლის მიზნით, ადმინისტრაციული წარმოების 

ფარგლებში, №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა №24 დმანისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 7 ივნისის №136/2014 განკარგულება, ასევე საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები - 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში ზემოთ აღნიშნული საჩივრის განხილვის ზეპირი მოსმენის ოქმი №1, 

ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიაში აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით წარდგენილი მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ დმანისის რაიონული ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივნის - ლევან 

მოსეშვილის, საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის - ნაია ასლანიშვილის, საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ დმანისის საარჩევნო 

შტაბის თავმჯდომარის - ლერი ბერუაშვილის, ამავე საარჩევნო ბლოკის სოფელ მაშავერას 

კოორდინატორის - შმაგი მოსეშვილის, „ქართული ოცნების“ აგიტატორის - ლალი ზურაბიშვილის, 

№32 მაშავერას საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის (გელა სიმონიშვილი), მდივნისა (ალბინა 

ღამბარაშვილი) და 2 წევრის (მაკა ზურაბიშვილი, ირინე სიმონიშვილი) ახსნა-განმარტებები.  

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 7 ივნისის ზეპირი მოსმენის ოქმიდან და 

მასში აღნიშნული პირების მიერ წარმოდგენილი წერილობითი ახსნა-განმარტებებიდან ირკვეოდა, 

რომ პარტიის „ქართული ოცნება“ დმანისის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ლერი ბერუაშვილმა 
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მოახდინა საარჩევნო პლაკატებისა და სხვა სააგიტაციო მასალის გადაცემა კოალიციის 

კოორდინატორზე - შმაგი მოსეშვილზე, რომელსაც გავლილი ჰქონდა ტრენინგი, სააგიტაციო მასალის 

გაკვრასთან დაკავშირებით. ლერი ბერუაშვილის ახსნა-განმარტებიდან ასევე ირკვეოდა, რომ 

სააგიტაციო მასალა არ დაკარგულა ოფისიდან, თუმცა მას ჰქონდა ინფორმაცია საარჩევნო ბლოკის 

„ქართული ოცნება“ გამგებლობის კანდიდატის - გოგი ბარბაქაძის პლაკატის ერთ-ერთი სავაჭრო 

ობიექტიდან ჩამოხსნასთან დაკავშირებით, თუმცა მისთვის უცნობი იყო ამ ქმედების ჩამდენის 

ვინაობა. საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ კოორდინატორი, შმაგი მოსეშვილი აღნიშნავდა, რომ 

მან საგიტაციო მასალა გადასცა სოფელ მაშავერაში აგიტატორებს კანონით დადგენილ ადგილებზე 

გამოსაკრავად. კოორდინატორის განცხადებით, მან მეორე დღეს შეამოწმა, თუ რა ადგილას იყო 

გამოკრული სააგიტაციო მასალა და არ დაუფიქსირებია, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის კარზე 

ყოფილიყო გამოკრული პლაკატი, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მაღაზიის შენობაზე გაკრული 3 პლაკატი იყო 

დაკარგული, რის შემდეგაც დილით კომისიის წევრთაგან შეიტყო მომხდარი ფაქტის შესახებ. იგი 

აცხადებდა, რომ არ ჰქონდა ინფორმაცია, ვის მიერ იქნა გაკრული აღნიშნული პლაკატი საუბნო 

საარჩევნო კომისიის შენობის კარებზე.  კოალიციის „ქართული ოცნება“ აგიტატორის - ლალი 

ზურაბიშვილის, რომელიც ამავე დროს ზემოთ აღნიშნული საარჩევნო უბნის ახლოს ცხოვრობს, ახსნა-

განმარტებიდან ირკვეოდა, რომ მას არ დაუნახავს არაფერი ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მისთვის 

მხოლოდ ის იყო ცნობილი, რომ დაიკარგა ერთ-ერთი მაღაზიის შენობაზე გაკრული პლაკატები, ხოლო 

შემდეგ შეიტყო მომხდარი ფაქტის შესახებ. ზეპირი მოსმენის ოქმიდან ირკვეოდა, რომ გამოკითხულ 

იქნენ  №32 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, მდივანი და 2 წევრი. საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრების - ი. სიმონიშვილისა და მ. ზურაბიშვილის ახსნა-განმარტებიდან ირკვეოდა, რომ 

მათ დილით დახვდათ საარჩევნო უბნის შენობის კარებზე გაკრული პლაკატი. ამის შემდგომ, კომისიის 

მდივანმა, ალბინა ღამბარაშვილმა ამის შესახებ აცნობა კომისიის თავმჯდომარეს, რომლის 

მითითებითაც მოხდა აღნიშნული პლაკატის ჩამოხსნა. კომისიის წევრები, მ. ზურაბიშვილი და ი. 

სიმონიშვილი დამატებით აღნიშნავდნენ, რომ წინა საღამოს პლაკატი არ ყოფილა გაკრული საარჩევნო 

უბნის კარებზე. სადავო ფაქტთან დაკავშირებით, გამოიკითხნენ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

დმანისის რაიონული ორგანიზაციის არმასრულებელი მდივანი ლევან მოსეშვილი, ასევე ხსენებული 

საარჩევნო სუბიექტის პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატი - ნ. ასლანიშვილი, რომლის 

განცხდებით ირკვეოდა, რომ მან აღმოაჩინა რა საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობის კარებზე გაკრული 

პლაკატი, გადაუღო ფოტო და ელფოსტით გადაუგზავნა ლ. მოსეშვილს, რომელმაც ის გადაგზავნა 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ცენტრალურ ოფისში, ხოლო წინა დღეს ის არ შეუნიშნავს. მათი 

განცხადებით, უცნობია პლაკატის გამკვრელის ვინაობა და გაკვრის დრო.  

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, მოკვლევის შედეგად დაადგინა, რომ არ 

არსებობდა რაიმე დამადასტურებელი მტკიცებულება საჩივარში მოთხოვნილი პირების 

ბრალეულობით სამართალდარღვევის ჩადენისა, რის გამოც უსაფუძვლოდ ჩათვალა 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა და გამოსცა შესაბამისი განკარგულება 

№136/2014 საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. 

საჩივრისა და თანდართული მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საარჩევნო ბლოკის 

„ქართული ოცნება“ მიერ წარდგენილი დმანისის გამგებლობის კანდიდატის გოგი ბარბაქაძის 

საარჩევნო პლაკატი ნამდვილად იყო გაკრული №32 მაშავერას საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობის 

კარებზე, რაც დასტურდება საჩივარზე თანდართული ფოტომასალითა და გამოკითხულ პირთა ახსნა-

განმარტებებით. მოცემულ შემთხვევაში საქმის მასალებიდან არ იკვეთებოდა იმ კონკრეტული პირის 

ვინაობა, ვის მიერაც უშუალოდ მოხდა აღნიშნული პლაკატის საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობის 

კარებზე გაკვრა. ამდენად, განსახილველი ფაქტი საჭიროებს დამატებით გამოკვლევასა და შესწავლას, 

კერძოდ, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ უნდა დაადგინოს კონკრეტულად იმ პირის 

ვინაობა, ვინც იყო პასუხისმგებელი სააგიტაციო მასალის განთავსებაზე №32 მაშავერას საუბნო 

საარჩევნო კომისიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამის შემდგომ მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.   

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, 

ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილი არ არის თავისი გადაწყვეტილება დააფუძნოს იმ 

გარემოებებზე, ფაქტებზე, მტკიცებულებებზე ან არგუმენტებზე, რომლებიც არ იქნა გამოკვლეული და 

შესწავლილი ადმინისტრაციული წარმოების დროს. ამავე კოდექსის 601-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
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თანახმად, „ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები”. გამომდინარე იქიდან, რომ საჩივარში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ არ ჩატარებულა სრულყოფილი მოკვლევა, საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება კანონს, 

შესაბამისად, იგი უნდა იქნას გაუქმებული. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” №1286/01 საჩივარი,  გააუქმა 

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 7 ივნისის №136/2014 

განკარგულება და გადაუგზავნა №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს 

საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება“ სააგიტაციო მასალის საჩივარში ხსენებული საუბნო საარჩევნო 

კომისიის შენობის კარებზე განთავსების ფაქტის დამატებითი შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების 

მიზნით, ასევე ცესკომ №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს სამსახურებრივი 

მოვალეობების არაჯეროვანი შესრულებისათვის, შეუფარდა დისციპლინური სახდელის ზომა  - 

გაფრთხილება. 

 

30. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ირაკლი ღლონტი - რეფორმატორები“ 

თავმჯდომარის 2014 წლის 7 ივნისის საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, 

განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   შესახებ 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 7 ივნისს შემოვიდა პოლიტიკური გაერთიანების 

„ირაკლი ღლონტი - რეფორმატორები” საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2263) თანდართული 

ფოტო მასალით. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისში, ისნის რაიონი, ავლაბარი, ქეთევან წამებულის 

გამზ. სომხური თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ადგილი ჰქონდა საარჩევნო სუბიექტის „ირაკლი 

ღლონტი - რეფორმატორების” მიერ დამზადებული ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ირაკლი 

ღლონტისა და ქ. თბილისის ავლაბრის ადგილობრივი მაჟორიტარულ ოლქში ქ. თბილისის 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - იზა ფხოველიშვილის ამსახველი სააგიტაციო მასალების 

გადაფარვას (გადაკვრას) საარჩევნო სუბიექტის „საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” ლიდერის - 

შალვა ნათელაშვილის პლაკატებით. საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის აქტივისტების მხრიდან 

ხსენებული მოქმედებები ხორციელდებოდა (02/06/2014) დღის საათებში. აღნიშნული ფაქტის 

დამადასტურებელი ფოტო მასალა თან ერთვის განცხადებას. 

მომჩივანი ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის  მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”.  

აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, განისაზღვრება ქ. თბილისის 

თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის   მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

პოლიტიკური გაერთიანების „ირაკლი ღლონტი - რეფორმატორები” 2014 წლის 7 ივნისის №058/014 

საჩივარი თანდართულ ფოტო მასალასთან ერთად ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის - ირაკლი 

ღლონტისა და ქ. თბილისის ავლაბრის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქიდან ქ. თბილისის 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატის - იზა ფხოველიშვილის ამსახველი სააგიტაციო პლაკატების 
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ჩამოხევის, დაზიანების, დაფარვის საკითხის შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით 

გადაუგზავნა ქ. თბილისის მერიას.  

 

31. №53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა” წარმომადგენლის გრიგოლ მატარაძის 2014 წლის 10 

ივნისის საჩივარი ვანის თემის საკრებულოს მაჟორიტარ კანდიდატად 

რეგისტრირებული პირის შალვა ლორთქიფანიძის რეგისტრაციაში გაუქმების 

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 10 ივნისს შემოვიდა №53 ვანის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

წარმომადგენლის გრიგოლ მატარაძის საჩივარი თანდართულ მასალებთან ერთად (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2454). 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ მან მიმდინარე წლის 6 ივნისს საჩივრით მიმართა №53 ვანის 

საოლქო საარჩევნო კომისიას, ვინაიდან მისთვის ცნობილი გახდა, რომ საარჩევნო ბლოკის 

„არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)” პარტიული სიის პირველი ნომერი შალვა 

ლორთქიფანიძე არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველო” წევრი. ის იმავდროულად არის წარდგენილი ვანის თემის საკრებულოს მაჟორიტარ 

კანდიდატად №53.06 დიხაშხოს თემის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში. მომჩივანის აზრით, 

აღნიშნული ეწინააღმდეგება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 

145-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის მოთხოვნას.  

საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ №53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

არ დაკმაყოფილდა მისი მოთხოვნა კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე და ითხოვდა 

საჩივარში მოყვანილი ფაქტების შესწავლასა და კანონმდებლობის შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მიღებას.  

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიაჩნდა, რომ წარმოდგენილი საჩივარი არ უნდა 

დაკმაყოფილდეს და გასაჩივრებული განკარგულება უნდა დარჩეს ძალაში შემდეგ გარემოებათა გამო: 

პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” მიერ 2014 

წლის 7 ივნისს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახელზე წარდგენილი წერილის 

მიხედვით, შალვა ლორთქიფანიძე ირიცხება ამ პარტიის წევრად. 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში, შალვა ლორთქიფანიძის მიერ შედგენილი სააღრიცხვო ბარათის 

მიხედვით, იგი აცხადებდა, რომ არის უპარტიო. იგივეს ადასტურებდა მის მიერ 2014 წლის 8 ივნისს 

წარდგენილი ახსნა-განმარტება, რომლის მიხედვითაც არ უარყოფდა, რომ მის მიერ პარტიაში 

გასაწევრიანებლად 2012 წლის ოქტომბრამდე რამდენიმე თვით ადრე მართლაც იყო დაწერილი 

განცხადება, თუმცა ადასტურებდა, რომ ამის თაობაზე არც დასტური და არც უარყოფა არ მიუღია. იგი 

უარყოფდა ამ პარტიასთან რაიმე შეხებას, ამ პარტიის რაიონული ორგანიზაციის კონფერენციამდეც და 

მის შემდგომაც. 

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-13 

მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, პარტიის წესდებაში უნდა იყოს აღნიშნული 

პირის წევრად მიღებისა და წევრობის შეწყვეტის წესი და პირობები.  

ცესკოში წარმოდგენილი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველო“ წესდების მე-6 მუხლის თანახმად, გაწერილია პირის წევრად მიღების 

წესი, ხოლო მე-8 მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად კი, გაწერილია, რომ პარტიის წევრს უფლება აქვს 

„პოლიტიკური საბჭოს ან/და ადგილობრივი ორგანიზაციისადმი წერილობითი მიმართვით შეაჩეროს 

თავისი წევრობა ან გავიდეს პარტიიდან“.  

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-3 

მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, პარტიის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია პარტიიდან 

გასვლის ნებაყოფლობითობა. ამავე კანონის მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად კი, პარტიიდან 

გასვლა თავისუფალია. 
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ზემოაღნიშნული ნორმები და პარტიის წესდების ზემოთ ხსენებული მუხლის შინაარსიც 

მიუთითებს, რომ პარტიის წევრს უფლება აქვს წერილობითი მიმართვის წარდგენის გზით შეიჩეროს 

წევრობა ან გავიდეს პარტიიდან.  

შესაბამისად, არც კანონი და არც მის საფუძველზე მიღებული წესდება არ ითვალისწინებს 

პარტიიდან გასვლის რაიმე აუცილებელ პროცედურას, მათ შორის პარტიის ან მისი ხელმძღვანელი 

პირების მიერ რაიმე ქმედების განხორციელების გზით, თუმცა ასეც რომ იყოს, შალვა ლორთქიფანიძის 

განცხადებით, მას არ ჰქონდა არანაირი ინფორმაცია, რომ ის მიღებული იყო ან უარი ეთქვა პარტიის 

წევრად მიღებაზე და შესაბამისად წევრობიდან გასვლის მიზნითაც  ვერანაირ ქმედებას ვერ 

განახორციელებდა.  

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იხელმძღვანელა რა, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტითა და 77-ე მუხლის 

მე-4 პუნქტით და არ დააკმაყოფილა №53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ წარმომადგენლის გრიგოლ მატარაძის 2014 წლის 10 ივნისს 

ცესკოში შემოტანილი საჩივარი და ძალაში დატოვა №53 ვანის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 9 ივნისის №95/2014 განკარგულება. 

 

32. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 9 ივნისის 

განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის   შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 9 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2339) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება თანდართული 

ფოტომასალებით. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 15 ივნისს დანიშნული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნების 

ფარგლებში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა პირების 

მხრიდან საარჩევნო ბლოკი - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა” და მის მიერ წარდგენილი 

კანდიდატების ამსახველი სააგიტაციო მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, დაზიანებას, გადაღებვას 

და საარჩევნო ბლოკის - „ქართული ოცნების” და სხვათა წინასაარჩევნო სააგიტაციო მასალებით 

გადაფარვას, რომლის უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად ახორციელებს საარჩევნო 

ბლოკი - „ქართული ოცნების” აქტივისტები. ხსენებული მოქმედებები ხორციელდება დღის საათებში, 

შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ჩამოხეული იყო საარჩევნო ბლოკი - ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის კანდიდატის - თეიმურაზ ბასილაიას საარჩევნო პლაკატი. შესაძლო დანაშაულის ჩადენის 

ადგილი იყო - ქ. ზუგდიდი, გამსახურდიას 1. №13 (ერთვის ფოტო). 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში უკანონოდ დაფარული იყო საარჩევნო ბლოკი - ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი კანდიდატის ლევან ბაღაშვილის საარჩევნო პლაკატი 

ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატის - ნიკოლოზ ჯანიაშვილის საარჩევნო პლაკატით, ასევე 

აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში ჩამოხეული იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების 

საარჩევნო პლაკატები. სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილებია - ამავე მუნიციპალიტეტის სოფ. 

ზემო; 

ასევე 2014 წლის 5 ივნისს დაახლოებით 20:15 საათზე დაბა ჩოხატაურის ცენტრში ორ 

ელექტროგადამცემ ბოძს შორის განთავსებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბანერი, 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მიერ უკანონოდ ჩამოხსნილ და 

საარჩევნო ბლოკი - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” ჩოხატაურის რაიონული ორგანიზაციის წინ 

იქნა დაგდებული დაჭრილ და განადგურებულ მდგომარეობაში. განცხადებას მტკიცებულებების 

სახით თან ერთვის ფოტო მასალა. 

განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტის დარღვევას, აღნიშნულ ქმედებებს იგი მიიჩნევდა 
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საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ და კანონის საწინააღმდეგოდ 

განხორციელებულ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მიუთითებდა ამავე კოდექსის 79-ე მუხლზე, 

შესაბამისად, ითხოვს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით 

დადგენილი ჯარიმა გათვალისწინებულია წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით 

მონაწილეობის მიღებისათვის. საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც ნებისმიერი სახის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღეს საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” ადგენს სხვა სახის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს და ამ ნორმების დარღვევებისათვის ითვალისწინებს 

კონკრეტულ სანქციას. 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზეა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო ბლოკი - 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის - თეიმურაზ ბასილაიას საარჩევნო პლაკატის 

ჩამოხევა, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ლევან ბაღაშვილის საარჩევნო პლაკატის ქართული 

ოცნების გამგებლობის კანდიდატის - ნიკოლოზ ჯანიაშვილის საარჩევნო პლაკატით გადაფარვა და 

ასევე დაბა ჩოხატაურის ცენტრში ორ ელექტროგადამცემ ბოძს შორის განთავსებული ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის ბანერის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების მიერ 

უკანონოდ ჩამოხევა. რაც არ იძლევა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” 79-ე მუხლის შემადგენლობას და არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ მუხლით 

გათვალისწინებული სანქცია, რადგან ზემოაღნიშნულ ქმედებებს მოიცავს საქართველოს ორგანული 

კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” მე-80 მუხლის დეფინიცია. საარჩევნო პლაკატების 

გავრცელებაში ხელის შეშლა, თუ ეს ხელის შეშლა, როგორც მოცემულ შემთხვევებში, გამოხატულია მის 

უკანონო დაფარვაში, ჩამოხევაში, დაზიანებაში და ა.შ, რომც მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციად და 

მასზე გავრცელდეს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე 

მუხლი, ასეთ შემთხვევაში აზრს კარგავს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” მე-80 მუხლისა და 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ნორმების არსებობა კოდექსში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”. 

მითითებული სამართლის ნორმის დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას კანონის დარღვევით 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებად, რადგან ამ მუხლის მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას წარმოადგენს კანონის მოთხოვნათა დაცვით განთავსებული სააგიტაციო მასალის 

გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატება ამ მასალის ჩამოხსნის, ჩამოხევის, დაფარვის ან 

დაზიანების აკრძალვაში და მითითებული მუხლის დარღვევა კვალიფიცირდება, როგორც 

წინასაარჩევნო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა უკანონოდ დაფარული, დაზიანებული, 

ჩამოხეული პლაკატების ნაწილში.  

აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება განისაზღვრება შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები.” 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო 

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 9 ივნისის №1305/01 განცხადება (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2339) თანდართულ ფოტომასალებთან ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 

საარჩევნო ბლოკი - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის - თეიმურაზ ბასილაიას საარჩევნო 

პლაკატის ჩამოხევის ნაწილში, შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ორგანოს, ასევე დედოფლისწყაროს 
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მუნიციპალიტეტში ლევან ბაღაშვილის საარჩევნო პლაკატის ქართული ოცნების გამგებლობის 

კანდიდატის - ნიკოლოზ ჯანიაშვილის საარჩევნო პლაკატით გადაფარვის ნაწილში, შესწავლისა და 

შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ 

ორგანოს და ასევე დაბა ჩოხატაურის ცენტრში ორ ელექტროგადამცემ ბოძს შორის განთავსებული 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბანერის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

თანამშრომლების მიერ უკანონოდ ჩამოხევის ნაწილში, შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით 

გადაუგზავნა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ორგანოს. 

 

33. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 10 ივნისის 

№1324/01 განცხადება ცაგერში კულტურის ცენტრის საკონცერტო დარბაზში 

მოსახლეობასთან, მხარდამჭერებთან და ამომრჩევლებთან წინასაარჩევნო 

შეხვედრის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 10 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2441) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება. 

განცხადებაში აღნიშნულიიყო, რომ 2014 წლის 9 ივნისს საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა” ცენტრალურ საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს გიორგი(გიგი) უგულავას და 

მპგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საერთაშორისო მდივანს გიგა ბოკერიას 2014 წლის 15 ივნისს 

დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების არჩევნების მიმდინარეობისას ქ. ცაგერში, კულტურის ცენტრის საკონცერტო დარბაზში 

უნდა გაემართათ მოსახლეობასთან, მხარდამჭერებთან და ამომრჩევლებთან წინასაარჩევნო შეხვედრა. 

განცხადებაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” მიერ ცაგერის 

თემის საკრებულოს კანდიდატებად წარდგენილმა პირებმა ლაშა კვირიკაშვილმა, მირიან ხეცურიანმა 

და რამაზ მურცხვალაძემ, რომლებსაც ცაგერის თემის საკრებულოს პარტიულ სიაში უკავიათ რიგითი 

ნომრები შესაბამისად 9, 25, 39, ასევე საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” ცაგერის რაიონული 

ორგანიზაციის კოორდინატორებმა თენგიზ ახვლედიანმა, ნოდარ ახვლედიანმა, მამუკა ჩიქოვანმა და 

საინიციატივო ჯგუფის მიერ ცაგერის თემის საკრებულოს კანდიდატად წარდგენილმა პირმა რამაზ 

მურცხვალაძემ, ასევე ამავე მუნიციპალიტეტის №45.03 აღვის თემის მაჟორიტარმა კანდიდატმა გოგიტა 

ახვლედიანმა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” ცენტრალური საარჩევნო შტაბის 

ხელმძღვანელს გიორგი (გიგი) უგულავას და მპგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საერთაშორისო 

მდივანს გიგა ბოკერიას არ მისცეს ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრის ჩატარების საშუალება, რაც 

გამოიხატა ქ. ცაგერის ცენტრში მათ მიერ ორგანიზებული არეულობის მოწყობით, ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის წევრების, ასევე გიგი უგულავას და გიგა ბოკერიას მიმართ სასურსათო 

პროდუქტებისა და სხვა საგნების სროლაში. 

განმცხადებელი ითხოვდა წარმოდგენილ განცხადებაზე ეფექტურ და ქმედით რეაგირებას.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ჰ1” 

პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაციას წარმოადგენს აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, 

რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

არჩევას. 

ცესკო აღნიშნავდა, რომ საარჩევნო სუბიექტებს/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებს 

შეუძლიათ წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა, მათ შორის სხვა საარჩევნო სუბიექტების მიმართ 

საწინააღმდეგო ქმედების განხორციელება ან ნებისმიერი საჯარო ქმედება, რომელიც ხელს უშლის მათ 

არჩევას, თუმცა ასეთი ხელის შეშლა არ უნდა გადაიზარდოს საქართველოს კანონმდებლობის 

დარღვევაში. შესაბამისად, ვინაიდან განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ შეხვედრა ჩაიშალა, 

შესასწავლია, ხომ არ ჰქონდა ადგილი აღნიშნულ შემთხვევაში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-80 მუხლით განსაზღვრულ გარემოებებს, რისი შესწავლაც და 

ფაქტების დადასტურებისა და სამართალდამრღვევთა დადგენის შემთხვევაში ამავე კოდექსის 93-ე 

მუხლის თანახმად, რეაგირების უფლებამოსილება ცაგერის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის კომპეტენციაა. 
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საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2341-ე მუხლის თანახმად, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა შესაძლებელია სამართალდარღვევის 

ჩადენის ადგილზე. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება გადაუგზავნა №45 ცაგერის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს განცხადების შესწავლისა და სამართალდარღვევის 

დადგენის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის მიზნით.  

 

34. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 10 ივნისის საჩივარი 

„ქართული ოცნების” სენაკის თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის ბესიკ ნარმანიას 

მიერ სააგიტაციო მასალის გავრცელების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, 2014 წლის 10 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2440), შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” საჩივარი თანდართული 

მასალებით, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ სენაკის 

თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატად №64.10 ნოსირის ადგილობრივი მაჟორიტარული 

ოლქიდან წარდგენილ იქნა ბესიკ ნარმანია, რომელიც საარჩევნო სუბიექტად რეგისტრირებულ იქნა 

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით. მომჩივანი აღნიშნავდა, 

რომ ხსენებული მაჟორიტარი კანდიდატის მიერ გავრცელდა და ახლაც ვრცელდება სააგიტაციო 

მასალები, რომლებიც არაა დამზადებული საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად. მომჩივანი 

მიუთითებდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 46-ე მუხლის მე-

6 და მე-7 პუნქტების დარღვევებზე. საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ დასახელებული მაჟორიტარი 

კანდიდატის მხრიდან საზოგადოებაში გავრცელდა წინასაარჩევნო სააგიტაციო მასალა 

„მემორანდუმის” სახელწოდებით, რომელიც არ შეიცავდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 46-ე მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებს და 

მისი ეგზემპლარიც ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე არ არის წარდგენილი იმ საარჩევნო 

კომისიაში, რომელშიც საარჩევნო სუბიექტმა გაიარა რეგისტრაცია.  

საჩივარში აგრეთვე საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ ხსენებული შინაარსის იგივე დასახელების 

სააგიტაციო მასალა იგივე კანდიდატის მხრიდან გავრცელდა იმ აღნიშვნის დართვით, რომ ის თითქოს 

დაკვეთილია მაჟორიტარობის კანდიდატის ბესიკ ნარმანიას მიერ, რაც, მომჩივანის აზრით, 

წარმოადგენდა კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევას, ვინაიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებისას კანდიდატს არა აქვს უფლება ცალკე, დამოუკიდებლად გახსნას 

საარჩევნო კამპანიის ფონდი, ვინაიდან ყველა საარჩევნო ხარჯი დაფარული უნდა იქნას მხოლოდ და 

მხოლოდ პარტიის/ბლოკის საარჩევნო კამპანიის ფონდიდან. საჩივრის ავტორი თვლიდა, რომ 

ხსენებული კანდიდატის მხრიდან ადგილი ჰქონდა კანონით აკრძალული წესით წინასაარჩევნო 

აგიტაციას აკრძალული სახსრებით. 

მომჩივანი აქვე აღნიშნავდა, რომ მსგავსი სახის დარღვევებს ჰქონდა ადგილი №51 ზესტაფონის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ წარდგენილი 

კანდიდატების მხრიდან. თვლიდა, რომ №51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მიმართ დაწყებული უნდა იქნას დისციპლინური წარმოება იმის გამო, რომ მას არ 

მიუღია ზომები ხსენებული დარღვევების აღკვეთისათვის.  

დასასრულს, საჩივრის ავტორი ყოველივე ზემოაღნიშნულს მიიჩნევდა „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის, „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” 

საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს გენერალური აუდიტორის ნორმატიული 

შინაარსის ბრძანებების ხელყოფად, რისთვისაც ითხოვდა შესაბამისი დამრღვევი ფიზიკური და 

იურიდიული პირების მიმართ კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შეფარდებას.  

საჩივრისა და წარმოდგენილი მასალების შესწავლის შედეგად უნდა აღინიშნოს, რომ 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 46-ე მუხლის მე-6 პუნქტის 

თანახმად, ბეჭდვით სააგიტაციო მასალაზე აღნიშნული უნდა იყოს დამამზადებელი და დამკვეთი 

ორგანიზაციების სახელწოდებები, მისამართები, ინფორმაცია მისი ტირაჟის, რიგითი ნომრისა და 
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გამოშვების თარიღის შესახებ. აკრძალულია ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალის გავრცელება ამ 

ინფორმაციის მითითების გარეშე”. ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად კი ბეჭდვითი სააგიტაციო 

მასალის ეგზემპლარები უნდა წარედგინოს იმ საარჩევნო კომისიას, რომელშიც საარჩევნო სუბიექტმა 

გაიარა საარჩევნო რეგისტრაცია ამ მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებული სააგიტაციო მასალის 

გამოშვების თარიღიდან არაუგვიანეს მე-5 დღისა.  

ამასთან, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 54-ე მუხლის მე-

3 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი სარგებლობს მისი 

წარმდგენი სუბიექტის ფონდით. „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის 

არჩევნებისათვის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის 

მოწესრიგების შესახებ” გენერალური აუდიტორის 2014 წლის 23 აპრილის №76/37 ბრძანების მე-8 

მუხლის თანახმად, საარჩევნო სუბიექტის მიერ საარჩევნო კამპანიის ხარჯების დაფინანსებისას 

საარჩევნო სუბიექტის ფონდის სახსრების გარდა სხვა სახსრების გამოყენება დაუშვებელია. შესაბამისი 

ფონდის გახსნის შემდეგ, არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე, საარჩევნო სუბიექტის 

მიერ გაწეული ყველა ხარჯი უნდა ანაზღაურდეს საარჩევნო კამპანიის ფონდიდან.  

საჩივარზე თანდართული მასალებიდან დადგინდა, რომ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” 

მიერ სენაკის თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატად წარდგენილ ბესიკ ნარმანიას მიერ 

გავრცელებულ მემორანდუმზე, რომელიც თავისი არსით, არის სააგიტაციო მასალა, დამკვეთად 

მითითებულია №64.10 ნოსირის ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატი ბესიკ ნარმანია, ნაცვლად საარჩევნო ბლოკისა ,,ქართული ოცნება”, ვინაიდან, როგორც 

ზემოთ აღინიშნა,  საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს ცალკე, დამოუკიდებლად 

საარჩევნო კამპანიის ფონდის გახსნის უფლება არ გააჩნია, ის სარგებლობს მისი წარმდგენი სუბიექტის 

ფონდით.  

რაც შეეხება ამავე მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევას, №64 სენაკის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ცესკოში 2014 წლის 11 ივნისს წარმოდგენილი წერილიდან 

ირკვეოდა, რომ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” სენაკის თემის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის ბესიკ ნარმანიას მიერ მიმდინარე წლის 9 ივნისს წარდგენილ იქნა 2014 წლის 7 ივნისით 

დათარიღებული სააგიტაციო მასალის ეგზემპლარი.   

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო სააგიტაციო მასალების 

გავრცელებასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 46-ე მუხლის  მე-7 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნების დარღვევას, კერძოდ, №51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან 

გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით, ამავე ოლქში ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალების შესახებ 

ინფორმაცია და ეგზემპლარები საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ 12 ივნისის 

მდგომარეობით წარდგენილი არ არის. ცესკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში 

გადამოწმებული ინფორმაციის შედეგად ირკვევა, რომ საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” 

მხოლოდ ზესტაფონის გამგებლობის კანდიდატის ტარიელ თუთარაშვილის სააგიტაციო მასალის 

ეგზემპლარია (ბუკლეტის სახით) ცესკოში წარმოდგენილი. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე მუხლის 

შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრისადმი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების 

შეფარდების წესსა და ამ ზომათა სახეებს განსაზღვრავს ცესკო. საკითხის შესწავლისას დადგინდა, რომ 

არ არსებობდა საჩივარში მოთხოვნილი პასუხისმგებლობის ზომის შეფარდების სამართლებრივი 

საფუძვლები №51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ გამომდინარე 

იქიდან, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს საარჩევნო კანონმდებლობით არ 

ევალებოდა ბეჭვდითი სააგიტაციო მასალის ეგზემპლარების საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

წარუდგენლობის აღკვეთისათვის რაიმე სახის ზომების მიღება.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 10 ივნისის №1322/01 (ცესკოში 

რეგისტრაც. №1/2440) საჩივარი თანდართულ მასალებთან ერთად საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნება” სენაკის თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის ბესიკ ნარმანიას მიერ სააგიტაციო 
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მასალის დამზადებასთან დაკავშირებით გაწეული ფინანსური სახსრების კანონიერების შესწავლის 

მიზნით გადაუგზავნა გენერალურ აუდიტორს. 

35. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 15 ივნისის 

განცხადება სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, 

გადაღებვის   შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 15 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2597) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” განცხადება თანდართული 

ფოტომასალებით. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 15 ივნისს დანიშნული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნების 

ფარგლებში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა პირების 

მხრიდან საარჩევნო ბლოკი - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა” და მის მიერ წარდგენილი 

კანდიდატების ამსახველი სააგიტაციო მასალების ჩამოხევას, განადგურებას, დაზიანებას, გადაღებვას 

და საარჩევნო ბლოკის - „ქართული ოცნების” წინასაარჩევნო სააგიტაციო მასალებით გადაფარვას, 

რომლის უზრუნველყოფას ორგანიზებულად და ჯგუფურად ახორციელებს საარჩევნო ბლოკი - 

„ქართული ოცნების” აქტივისტები. ხსენებული მოქმედებები ხორციელდება დღის საათებში, კერძოდ: 

ქ. თბილისში, კოტე აფხაზის (ყოფილი ლესელიძის) ქ. №45-ში გადაფარულ იქნა საარჩევნო 

ბლოკი - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატის ხათუნა ბერძენიშვილის ამსახველი საარჩევნო პლაკატი, 

საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” რიგითი ნომრის - „41” ამსახველი სააგიტაციო მასალით - 

წებვადი სტიკერებით. 

ასევე საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორვილაში, გადაფარულ იქნა საარჩევნო ბლოკი - 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ საჩხერის თემის გამგებლობის კანდიდატად წარდგენილი და 

რეგისტრირებული პირის ნუგზარ დუშუაშვილის ამსახველი საარჩევნო პლაკატი, საარჩევნო ბლოკის 

„ქართული ოცნების” მიერ ამავე თემის გამგებლობის კანდიდატად რეგისტრირებული პირის - მალხაზ 

ბაზაძის ამსახველი პლაკატით. 

განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტის დარღვევას, აღნიშნულ ქმედებებს იგი მიიჩნევდა 

საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ და კანონის საწინააღმდეგოდ 

განხორციელებულ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მიუთითებდა ამავე კოდექსის 79-ე მუხლზე, 

შესაბამისად, ითხოვდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დაწყებას 

სამართალდამრღვევ პირთა გამოვლენისა და შესაბამისი სახდელის დაკისრების მიზნით.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლით 

დადგენილი ჯარიმა გათვალისწინებულია წინასაარჩევნო აგიტაციაში კანონის დარღვევით 

მონაწილეობის მიღებისათვის. საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც ნებისმიერი სახის წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში მონაწილეობა მიიღეს საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” ადგენს სხვა სახის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს და ამ ნორმების დარღვევებისათვის ითვალისწინებს 

კონკრეტულ სანქციას. 

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზეა საარჩევნო ბლოკის - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 

მიერ წარდგენილი საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის 

ხათუნა ბერძენიშვილის ამსახველი საარჩევნო პლაკატის საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” 

რიგითი ნომრის - „41” ამსახველი სააგიტაციო მასალით - წებვადი სტიკერებით გადაფარვა და ასევე 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორვილაში საარჩევნო ბლოკის - ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის მიერ საჩხერის თემის გამგებლობის კანდიდატად წარდგენილი პირის ნუგზარ 

დუშუაშვილის ამსახველი საარჩევნო პლაკატის საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” მიერ ამავე 
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თემის გამგებლობის კანდიდატად რეგისტრირებული პირის - მალხაზ ბაზაძის ამსახველი პლაკატით 

გადაფარვა,  რაც არ იძლევა საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-

ე მუხლის  შემადგენლობას და არ შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ მუხლით გათვალისწინებული 

სანქცია, რადგან ზემოაღნიშნულ ქმედებებს მოიცავს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის” მე-80 მუხლის დეფინიცია. საარჩევნო პლაკატების გავრცელებაში ხელის შეშლა, 

თუ ეს ხელის შეშლა, როგორც მოცემულ შემთხვევებში, გამოხატულია მის უკანონო დაფარვაში, 

ჩამოხევაში, დაზიანებაში და ა.შ, რომც მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციად და მასზე გავრცელდეს 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 79-ე მუხლი, ასეთ შემთხვევაში 

აზრს კარგავს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-80 მუხლისა 

და 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ნორმების არსებობა კოდექსში. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”. 

მითითებული სამართლის ნორმის დარღვევა არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას კანონის დარღვევით 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღებად, რადგან ამ მუხლის მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას წარმოადგენს კანონის მოთხოვნათა დაცვით განთავსებული სააგიტაციო მასალის 

გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატება ამ მასალის ჩამოხსნის, ჩამოხევის, დაფარვის ან 

დაზიანების აკრძალვაში და მითითებული მუხლის დარღვევა კვალიფიცირდება, როგორც 

წინასაარჩევნო მასალის გავრცელებისათვის ხელის შეშლა უკანონოდ დაფარული, დაზიანებული, 

ჩამოხეული პლაკატების ნაწილში.  

აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება განისაზღვრება შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 15 ივნისის №1403/01 განცხადება 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2597) თანდართულ ფოტომასალებთან ერთად, საარჩევნო ბლოკის - 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატის ხათუნა ბერძენიშვილის ამსახველი საარჩევნო პლაკატის 

საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” რიგითი ნომრის - „41” ამსახველი სააგიტაციო მასალით - 

წებვადი სტიკერებით გადაფარვის ნაწილში, შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით 

გადაუგზავნა ქ. თბილისის მერიას, ასევე საჩხერის თემის გამგებლობის კანდიდატად წარდგენილი 

პირის ნუგზარ დუშუაშვილის ამსახველი საარჩევნო პლაკატის საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნების” მიერ ამავე თემის გამგებლობის კანდიდატად რეგისტრირებული პირის - მალხაზ ბაზაძის 

ამსახველი პლაკატით გადაფარვა ნაწილში, შესწავლისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით 

გადაუგზავნა საჩხერის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ორგანოს. 

 

36. №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნება“ წარმომადგენლის დაჩი ცხვედიაშვილის 2014 წლის 14 ივნისის საჩივარი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატის 

კახა გურგენიძის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 14 ივნისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2592) შემოვიდა №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის 

„ქართული ოცნება“ წარმომადგენლის დაჩი ცხვედიაშვილის 2014 წლის 14 ივნისის საჩივარი, სადაც 

აღნიშნული იყო, რომ ქ. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა გურგენიძე, რომელიც 
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იმავდროულად არის  საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მიერ წარდგენილი 

მაჟორიტარი კანდიდატი. მოსახლეობასთან შეხვედრებზე იგი გადაადგილდებოდა ქ. რუსთავის 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ავტომანქანით, რითაც ის როგორც მაჟორიტარი კანდიდატი 

იყენებდა ადმინისტრაციულ რესურსს, რითაც დაიღრვა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 48–ე მუხლის მოთხოვნები. ამის თაობაზე მან საჩივრით მიმართა 

რუსთავის №20 საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომელიც №20 რუსთავის  საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 13 ივნისის 087/2014 განკარგულებით უსაფუძვლობის გამო არ 

დაკმაყოფილდა. 

მომჩივანი ითხოვდა, რუსთავის №20 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2014 

წლის 13 ივნისს მიღებული №087/2014 განკარგულების გაუქმებას და კახა გურგენიძის, როგორც 

საარჩევნო სუბიექტის მიმართ ჯარიმის დაკისრებას, 2000 ლარის ოდენობით. 

საჩივარში მითითებული გარემოებების შესწავლის მიზნით, ცესკოს იურიდიული 

დეპარტამენტის მიერ №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა №20 

რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 13 ივნისის 087/2014 განკარგულება 

და საქმის სხვა მასალები. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-2 მუხლის „ჰ1” 

პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაცია განმარტებულია, როგორც ამომრჩეველთა მოწოდება 

საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, 

აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და 

რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის წინასაარჩევნო ღონისძიების 

ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა ან გავრცელება, 

მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში ყოფნა. 

ხოლო საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-2 მუხლის „ხ” 

პუნქტის თანახმად, პოლიტიკურ თანამდებობის პირად მიჩნეულია  საქართველოს პრეზიდენტი, 

საქართველოს პარლამენტის წევრი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს მთავრობის სხვა 

წევრები და მათი მოადგილეები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი 

წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

მთავრობათა ხელმძღვანელები, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს წევრი და აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი, სახელმწიფო რწმუნებული − 

გუბერნატორი; 

პოლიტიკური თანამდებობის პირს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა არ ეკრძალება, იგი 

უფლებამოსილია წინასაარჩევნო აგიტაცია განახორციელოს სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და 

სამსახურეობრივი ფუნქციების შესრულებისას. პოლიტიკური თანამდებობის პირი რომლის დაცვას 

კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 

უფლებამოსილია წინასაარჩევნო აგიტაციის განხორციელების დროს გამოიყენოს სახელმწიფო 

ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საკუთრებაში არსებული 

სატრანსპორტო საშუალებები. 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ქ. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე 

კახა გურგენიძე, რომელიც იმავდროულად არის საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“ მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატი გადაადგილდებოდა ქ. რუსთავის 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ავტომანქანით. რომელიც მას ემსახურებოდა ქ. რუსთავის 

საკრებულოს თავმჯდომარედ ყოფნის პერიოდში.  

კახა გურგენიძეს, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს არ იცავს სახელმწიფო დაცვის 

სპეციალური სამსახური, შესაბამისად მასზე ვრცელდება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი საარჩევნო აგიტაციის 

დროს სამსახურებრივი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილების შეზღუდვა, მაგრამ კახა 

გურგენიძის მიერ ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ავტომანქანით 

გადაადგილება არ შეიძლება მივიჩნიოთ წინასაარჩევნო აგიტაციის პროცესში ადმინისტრაციული 

რესურსის გამოყენებად, რადგან წარმოდგენილი მასალების მიხედვით კახა გურგენიძის მხრიდან 

ადგილი არ ჰქონია რაიმე წინასაარჩევნო მოწოდებებს ან სხვა რაიმე საჯარო მოქმედებებს, რომელიც 
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მიმართული იქნებოდა რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის არჩევის ხელშეწყობისაკენ ან 

ხელისშეშლისკენ. კახა გურგენიძის ქმედება გამოიხატა მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოს საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებაში, რაც არ იძლევა მის მიერ 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 

შემადგენლობას. ამასთანავე რაგბის მატჩზე დასწრება, ასევე არ შეიძლება იქნას მიჩნეული 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობად თუ მას სხვა კანონით დადგენილი ისეთი ქმედებები არ 

ახლავს თან, რასაც „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი აგიტაციაში 

მოიაზრებს. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი ფოტოსურათი არ იძლევა აგიტაციაში მონაწილეობის 

ფაქტის დადგენის საფუძველს.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-10 თავით 

განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის, კერძოდ, 88-ე 

მუხლის შესაბამისად, ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

მიღება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. ამ კანონის 88-ე მუხლით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ცესკო, ცესკოსა და შესაბამისი 

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები (თანამდებობის პირები).  

როგორც საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ კახა გურგენიძეს არ 

დაურღვევია „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 48-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი მოთხოვნა ამდენად მის მიმართ საქართველოს 

ცენრტალურმა საარჩევნო კომისიამ არ უნდა შეადგინოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმი. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

არ დააკმაყოფილა №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნება“ წარმომადგენლის დაჩი ცხვედიაშვილის საჩივარი და ძალაში დატოვა №20 რუსთავის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 13 ივნისის №087/2014 განკარგულება. საარჩევნო 

ბლოკი „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ წარმომადგენლის დაჩი ცხვედიაშვილის 

საჩივრის, უსაფუძვლობის გამო, არ დაკმაყოფილების შესახებ;; (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2592) 

 

37. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 13 ივნისის 

№1387/01 საჩივარი „SIDA” საკუთრებაში არსებულ შენობაში საარჩევნო  ბლოკი 

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” მიერ ორგანიზებულ  სასწავლო 

ტრენინგის ჩატარების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 14 ივნისს შემოვიდა 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 14 ივნისის №1387/01 საჩივარი 

თანდართული CD დისკის სახით.  

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 28 მაისს ქ. რუსთავში, ფიროსმანის ქუჩა   №9-ში 

განთავსებულ (არასამეწარმეო იურიდიული) პირის „SIDA” საკუთრებაში არსებულ შენობაში 

ტარდებოდა ბლოკი „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს” მიერ ორგანიზებული 

სასწავლო ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შემადგენლობაში შემავალი ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიის მხოლოდ ის წევრები, რომლებიც 

არჩეულნი იქნენ №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის მხრიდან აპოლიტიკური წესით და ასევე 

წევრები, რომლებიც დანიშნულნი იყვნენ საარჩევნო ბლოკ „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველო” შემავალი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების მხრიდან. ხსენებული შეხვედრა, 

საჩივრის ავტორის აზრით, წარმოადგენდა პარტიულ შეხვედრას, რომელზეც განხილულ იქნა 

საარჩევნო პროცედურები იმდაგვარად, რომლებიც უნდა გამხდარიყო №20 რუსთავის საარჩევნო 

ოლქის შემადგენლობაში შემავალ ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკისათვის 

„ქართული ოცნება” საუკეთესო შედეგის მომტანი.     

საჩივრის ავტორი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიუთითებდა, რომ  საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 9 ივნისის №227 განკარგულებით სრულად 
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დაკმაყოფილდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”  2014 წლის 7 ივნისის 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2270) №1274/01 საჩივარი, ძალაში შესვლის დღიდან გაუქმდა „საარჩევნო 

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 28 მაისის №1108/01 საჩივრის 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ” №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 6 ივნისის №085/2014 განკარგულება და ამავე კომისიის თავმჯდომარეს 

დაევალა ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოვლენილ სამართალდამრღვევ პირთა დადგენა 

და სამართალდარღვევის ფაქტების დადგენის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმების შედგენა. მომჩივანი მხარე აღნიშნავდა, რომ ცესკოს ხსენებული განკარგულების შესრულების 

მიზნით მიღებულ იქნა №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 13 ივნისის №078/2014 

განკარგულება და ამავე კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 13 ივნისის №088/2014 განკარგულება, 

რომლითაც რეალურად არ განხორციელდა ცესკოს მიერ მითითებული დავალების შესრულება და 

აღნიშნული აქტები გამოცემული იქნა იგივე შინაარსით, რა ფორმითაც ის იყო წინა შემთხვევაში 

გამოცემული.  

მომჩივანი მოითხოვდა, რომ ბათილად იქნას ცნობილი №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 2014 წლის 13 ივნისის №078/2014 განკარგულება და ამავე კომისიის თავმჯდომარის 2014 

წლის 13 ივნისის №088/2014 განკარგულება ს/ბ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 2014 წლის 28 

მაისის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ და ახალი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვალდებულების დაკისრების სახით ითხოვდა, 

დაევალოს ამავე კომისიის თავმჯდომარეს განცხადებაში განხილულ ფაქტზე საქართველოს 

ორგანული კანონის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული 

აკრძალული ქმედების განხორციელებისათვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების 

შედგენა საჩივარში მითითებული და ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოვლენილი, 

სადავო განკარგულებაში სახელდებით ხსენებულ სხვა პირთა მიმართ და იმავდროულად მათ მიმართ 

გამოყენებულ იქნას დისციპლინური პასუხისმგებლობისათვის კანონით გათვალისწინებული ზომები. 

ასევე მომჩივანი მოითხოვდა, რომ №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მიმართ დაწყებულ იქნას დისციპლინური საქმისწარმოება მისთვის ადეკვატური დისციპლინური 

სახდელისა და ზომის შეფარდების მიზნით. 

ცესკოს მიერ საჩივრისა და მასზე თანდართული მასალების, ასევე №20 რუსთავის საოლქო 

საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილი მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საარჩევნო 

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი 

ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო:   

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ შესწავლილ იქნა 

განცხადებაში მოხსენიებული პირების მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში შესაძლო მონაწილეობის 

ფაქტები, ახსნა-განმარტებები ჩამოერთვა ვიდეოფირზე ამოცნობილ ყველა პიროვნებას. აღნიშნული 

კომისიის თავმჯდომარის მიერ დაბარებულები იყვნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები, 

რომელთა დახმარებითაც მოხდა მათ ოლქებში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების 

ამოცნობა. საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების მიერ ახსნა-განმარტებებში აღინიშნა, რომ 

სასწავლო ტრენინგი  მიზნად ისახავდა საარჩევნო პროცედურების დახვეწას, მათი უნარ-ჩვევების 

გაუმჯობესებას  და იქ არანაირ აგიტაციას ადგილი არ ჰქონია.  

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ ჩატარებული 

ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მასალების მოკვლევისა და შესწავლის შედეგად არ 

დაკმაყოფილდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” საჩივარი, ვინაიდან 

წარმოდგენილი ვიდეომასალით ვერ დგინდებოდა 2014 წლის 28 მაისს ქ. რუსთავში, ფიროსმანის ქ. 

№9-ში განთავსებულ ააიპ „Sida”-ს საკუთრებაში არსებულ შენობაში საარჩევნო ბლოკის „ქართული 

ოცნება” მიერ ორგანიზებულ სასწავლო ტრენინგზე „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ჰ1” პუნქტით გათვალისწინებული წინასაარჩევნო აგიტაციის 

ნიშნები, შესაბამისად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის წინაპირობები არ 

არსებობდა.  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 96-ე მუხლის თანახმად, 

ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს 
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საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა 

შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე.  

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ ადმინისტრაციული 

წარმოებისას გამოკვლეულ იქნა საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა შესაძლო გარემოება, ცესკოს 

მიაჩნია, რომ ვინაიდან არ მოიპოვება საჩივარში მოხსენიებულ პირთა მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

მონაწილეობის ნიშნები საკმარისი მტკიცებულებების არარსებობის გამო, შესაბამისად, არ არსებობს 

ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” ხელმძღვანელის ბ-ნ მ. მაჭავარიანის 2014 წლის 28 მაისის 

№1108/01 საჩივრის არ დაკმაყოფილების შესახებ” №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 13 ივნისის №088/2014 განკარგულების ბათილად ცნობის საფუძველი. 

რაც შეეხება მომჩივანის მოთხოვნას „№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შემადგენლობაში არსებული საარჩევნო უბნების კომისიის წევრთა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ” №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 

წლის 13 ივნისის №078/2014 განკარგულების ბათილად ცნობის საკითხს, ამასთან დაკავშირებით უნდა 

აღინიშნოს, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე მუხლით 

საოლქო საარჩევნო კომისიას მინიჭებული აქვს დისკრეციული უფლებამოსილება შეუფარდოს საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა დისციპლინური გადაცდომის 

არსებობის შემთხვევაში, უფრო მეტიც, სწორედ საოლქო საარჩევნო კომისიამ უნდა განსაზღვროს, თუ 

რა სახის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა უნდა იქნას გამოყენებული კონკრეტული საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრის მიმართ. ამასთან, კომისია თავად აფასებს ჩადენილი დისციპლინური 

გადაცდომის სიმძიმეს და იღებს გადაწყვეტილებას გადაცდომის სიმძიმის ადეკვატური 

პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების თაობაზე. დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება 

უკავშირდება უფლებამოსილი კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემას, რომლის გამოცემის დავალება კოლეგიური ადმინისტრაციული 

ორგანოსათვის დაუშვებელია, რამდენადაც საკითხი კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს 

დისკრეციულ უფლებამოსილებას მიეკუთვნება. ასეთ შემთხვევაში ცესკოს კანონიერ 

უფლებამოსილებას წარმოადგენს, შეამოწმოს მხოლოდ ის გარემოება, პროცედურულად კანონის 

მოთხოვნების დაცვით ჩატარდა თუ არა კომისიის სხდომა და რამდენად კანონიერად მოხდა კომისიის 

მიერ გასაჩივრებული განკარგულების გამოცემა, ხოლო სახდელის ზომის სახის განსაზღვრა და 

სახდელის შეფარდების საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ საოლქო საარჩევნო კომისიის გადასაწყვეტია.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ  

არ დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 13 ივნისის 

(ცესკოში რეგისტრაც. №1/2584) №1387/01 საჩივარი და ძალაში დატოვა ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის” ხელმძღვანელის ბ-ნ მ. მაჭავარიანის 2014 წლის 28 მაისის №1108/01 საჩივრის არ 

დაკმაყოფილების შესახებ” №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 13 

ივნისის №088/2014 განკარგულება და „№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობაში 

არსებული საარჩევნო უბნების კომისიის წევრთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის 

გამოყენების შესახებ” №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 13 ივნისის №078/2014 

განკარგულება, ასევე უარი ეთქვა მომჩივანს №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების დაწყების მოთხოვნაზე.  

 

38. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 15 ივნისის 

განცხადება  საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” მიერ ჩხოროწყუს თემის 

გამგებლობის კანდიდატად წარდგენილი დავით გოგუას მხრიდან ამომრჩევლის 

მოსყიდვის  შესახებ; 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 15 ივნისს შემოვიდა საარჩევნო 

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” განცხადება თანდართული CD დისკით.  

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 2 ივნისს, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

მოქმედმა გამგებელმა, იმავდროულად საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ ჩხოროწყუს თემის 



 

144 

 

 

გამგებლობის კანდიდატად წარდგენილმა და რეგისტრირებულმა პირმა დავით გოგუამ, №69 

ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის №7 თაიას საუბნო საარჩევნო კომისიის ტერიტორიაზე სოფელ თაიას 

ამომრჩეველთან იამზე თოდუასთან საუბრისას გამოხატა მზადყოფნა მასზედ, რომ ჩხოროწყუს 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით დაეხმარებოდა ამავე სოფლის ამომრჩეველს 

სულიკო საჯაიას, რისთვისაც განცხადებით უნდა მიემართა მისთვის, როგორც გამგებლისათვის. 

განმცხადებლის აზრით, ადგილი ჰქონდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს 

ორგანული კანონის 47-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის დარღვევას და ითხოვდა 

წარმოდგენილ ინფორმაციასა და მტკიცებულებაზე ქმედით რეაგირებას. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 47-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, არჩევნების დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის 

გამოქვეყნებიდან არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე აკრძალულია: ა) საარჩევნო 

სუბიექტების, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან 

ვინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა (მიუხედავად მათი ღირებულებისა), შეღავათიან ფასად 

საქონლის მიყიდვა, უფასოდ ნებისმიერი საქონლის (გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული 

სააგიტაციო მასალისა) მიწოდება ან გავრცელება, აგრეთვე საქართველოს მოქალაქეების დაინტერესება 

ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემის 

დაპირებით (მიუხედავად მათი ღირებულებისა).  

ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც უშუალოდ ან თავისი 

წარმომადგენლის ან მის სასარგებლოდ მოქმედი ნებისმიერი სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის 

მეშვეობით ეწეოდა ამ მუხლით გათვალისწინებულ აკრძალულ საქმიანობას, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით უუქმდება რეგისტრაცია ასეთი ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში. ამდენად, 

მითითებული მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა (სანქცია) ამ ნორმის მოთხოვნათა 

დარღვევაზე მხოლოდ საარჩევნო სუბიექტის მიმართ იქნა დადგენილი.  

განცხადებაზე თანდართული ვიდეოჩანაწერიდან არ ჩანდა, რომ ჩხოროწყუს თემის 

გამგებლობის კანდიდატი დავით გოგუა სოფელ თაიას ამომრჩეველს სულიკო საჯაიას დახმარებას 

პირდება ჩხოროწყუს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით, ამასთან, დავით გოგუა 

სოფ. თაიას ამომრჩეველთან საუბრობს განცხადებით მისთვის მიმართვაზე, რომელიც არ უკავშირდება 

ფულად ან სხვა სახის მატერიალურ დახმარებას.  

ამასთან, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 78-ე მუხლის მე-

15 პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, მერობის/გამგებლობის კანდიდატის მიერ ამავე კოდექსის 47-ე 

მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული წესის დარღვევის შემთხვევაში პარტიას უფლება აქვს 

მიმართოს სასამართლოს სარჩელით საარჩევნო სუბიექტისათვის რეგისტრაციის გაუქმების 

მოთხოვნით. აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე, საარჩევნო ბლოკს „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” შეუძლია თავად მიმართოს სასამართლოს ჩხოროწყუს თემის გამგებლობის 

კანდიდატისათვის რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცესკოს მიაჩნდა, რომ არ არსებობდა აუცილებელი 

საფუძველი იმისათვის, რომ მიემართა სასამართლოს ზემოაღნიშნული კანდიდატის საარჩევნო 

რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ  არ მიმართა სასამართლოს 

საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” მიერ წარდგენილი ჩხოროწყუს თემის გამგებლობის 

კანდიდატის დავით გოგუას საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით უსაფუძვლობის გამო.  
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39. საარჩევნო ბლოკის „თვითმმართველობა ხალხს” თავმჯდომარის - სერგო ჯავახიძის  

2014 წლის 14 ივნისის განცხადება №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქის რამდენიმე 

საარჩევნო უბანზე, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანილ ამომრჩეველთა 

რაოდენობის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 14 ივნისს  შემოვიდა 

საარჩევნო ბლოკის „თვითმმართველობა ხალხს” თავმჯდომარის №11/02/501 განცხადება (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2583). 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ №58 წყალტუბოს საარჩევნო ოლქის რამდენიმე საარჩევნო 

უბანზე, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანილ ამომრჩეველთა რაოდენობა აღემატება 

საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში არსებული ამომრჩევლების რაოდენობის 3 

პროცენტს. განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ ამომრჩევლები, რომლებმაც განცხადებით მიმართეს 

საუბნო საარჩევნო კომისიებს, არ აკმაყოფილებდნენ კანონით დადგენილ მოთხოვნას და საუბნო 

საარჩევნო კომისიებს არ უნდა შეეყვანათ ისინი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში. კერძოდ, №36 

საარჩევნო უბანზე გურამ ძოწენიძე, ნაზიკო ძოწენიძე, ვახტანგ ტურბელაძე და №31 საარჩევნო უბანზე 

- ლამარა ჯოხაძე და რეზო დანგაძე არ საჭიროებენ გადასატანი საარჩევნო ყუთით მომსახურებას.  

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიამ 2014 წლის 12 ივნისს №17/2014 განკარგულებით, 

დადებითად გადაწყვიტა გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის მიზანშეწონილობის 

საკითხი. 

განმცხადებელი მოითხოვდა, რომ ცესკომ გადაამოწმოს ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია 

წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში და იმოქმედოს კანონის შესაბამისად. 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების 

ფარგლებში, საქმის შესწავლის მიზნით, ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ №58 წყალტუბოს 

საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 

წლის 12 ივნისის №17/2014 განკარგულება, კომისიის სხდომის ოქმი და საქმის სხვა მასალები. 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად, დადგინდა, რომ „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის 

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ” №58 წყალტუბოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 12 ივნისის №17/2014 განკარგულების მიღებას მხარი დაუჭირა 

კომისიის ცამეტივე წევრმა 0-ის წინააღმდეგ. 

ასევე №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 14 ივნისის 

წერილით ირკვეოდა, რომ 2014 წლის 12 ივნისს №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის 

განკარგულებით №31 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში არსებული ამომრჩევლების 3%-

ის შევსების შემდეგ, მხოლოდ ერთ ამომრჩეველეზე – ლამარა ჯავახიძეზე იქნა მიღებული დადებითი 

გადაწყვეტილება გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანის შესახებ მისი ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გათვალისწინებით (არის მოხუცი, გადაადგილება გაჭირვებით ხელჯოხით და არ 

შეუძლია კენჭისყრის შენობაში მისვლა). №31 საარჩევნო უბანზე რეზო დანგაძე და №36 საარჩევნო 

უბანზე ნაზიკო ძოწენიძე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანილი არიან საკუთარი 

განცხადების საფუძველზე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში არსებული ამომრჩეველთა 

3%–ის ფარგლებში, შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულების საფუძველზე მათი 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. კერძოდ, რეზო დანგაძე არის ახალი ნაოპერაციები 

და უჭირს გადაადგილება, ხოლო ნაზიკო ძოწენიძეს მოტეხილი აქვს ქვედა კიდურები და ვერ 

გადაადგილდება. №36 საარჩევნო უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში არ არიან შეყვანილი 

გურამ ძოწენიძე და ვახტანგ ტურაბელიძე. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 33-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანილი ამომრჩევლების რაოდენობა არ 

უნდა აღემატებოდეს საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში არსებული ამომრჩევლების 3 

პროცენტს. აღნიშნული რაოდენობის შევსების შემდეგ ამომრჩეველთა გადასატანი ყუთის სიაში 
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შეყვანის მიზანშეწონილობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისია 

სხდომაზე დამსწრეთა ორი მესამედით. 

გარდა აღნიშნულისა, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-

ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირების 

გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში. 

№58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის №17/2014 განკარგულება მიღებულია 2014 წლის 

12 ივნისს, შესაბამისად, მისი გასაჩივრება მხარეს შეეძლო მითითებული დღის მომდევნო დღეს, ანუ 13 

ივნისს.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის  მე-10 

პუნქტის თანახმად, აკრძალულია ამ მუხლით დადგენილი გასაჩივრებისა და დავის განხილვის 

ვადების გაგრძელება, თუ ამ კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი, ხოლო ამავე კოდექსის მე-8 

მუხლის მე-13 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს 

განცხადება/საჩივარი, თუ დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

განუხილველი დატოვა საარჩევნო ბლოკის „თვითმმართველობა ხალხს” თავმჯდომარის №11/02/501 

განცხადება (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2583) მისი გასაჩივრების ვადის დარღვევის გამო.  

 

40. გარდაბნის თემის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატის ელშად გაჯიევის 2014 

წლის 18 ივნისის განცხადება №21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის №58 და №59 

საარჩევნო უბნებიდან გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე წლის 18 ივნისს, შემოვიდა 

გარდაბნის თემის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატის ელშად გაჯიევის განცხადება (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2614). 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ მიმდინარე წლის 15 ივნისის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების მიმდინარეობის პროცესში, №21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის №58 

და №59 საარჩევნო უბნებიდან გატანილი იქნა საარჩევნო ყუთები იმ მოტივით, რომ ავადმყოფ 

მოქალაქეებს უნდა მიეცათ ხმა. განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ არც ერთი ამომრჩეველი, ვისაც ხმა 

სახლიდან გაუსვლელად უნდა მიეცა, უუნარო არ ყოფილა. განმცხადებლის განმარტებით, ამ 

ამომრჩევლობის უუნარობის დამადასტურებელი არც ერთი ოფიციალური დოკუმენტი საუბნო 

საარჩევნო კომისიებს არ ჰქონია. 

განცხადებაში აგრეთვე აღნიშნული იყო, რომ განმცხადებელს უფლება ჰქონდა შესულიყო №58-ე 

სააუბნო საარჩევნო კომისიაში და თვალი ედევნებინა საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობისათვის, 

მაგრამ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ი. საფაროვმა და თავმჯდომარის მოადგილემ კ. 

რაგინმა ხელი შეუშალეს კანონით მინიჭებული უფლების განხორციელებაში. 

განმცხადებელი ითხოვდა, აღნიშნული დარღვევების შესწავლას და ხელახალი არჩევნების 

დანიშვნას. 

განცხადებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ გარდაბნის თემის საკრებულოს 

დეპუტატობის კანდიდატის, ელშად გაჯიევის განცხადება არ უნდა იქნას დაკმაყოფილებული 

შემდეგი სამართლებრივი გარემოებების გამო:  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 33-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია დგება ამომრჩეველთა ერთიანი 

და სპეციალური სიების საფუძველზე, თუ ამომრჩეველს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ 

შეუძლია კენჭისყრის შენობაში მისვლა, ხოლო მეორე მუხლის თანახმად, კენჭისყრის დღეს, 

კენჭისყრის შენობაში მისვლის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ამომრჩეველი გადასატანი საარჩევნო 

ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით საუბნო საარჩევნო კომისიას მიმართავს კენჭისყრის 

დღემდე 2 დღით ადრე მაინც. ამომრჩეველი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეჰყავთ მას შემდეგ, 

რაც საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში რეგისტრაციაში გაატარებს და 

ხელმოწერით დაადასტურებს ამომრჩევლის წერილობით განცხადებას ან სატელეფონო ზეპირ 
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განცხადებას, სატელეფონო შეტყობინების ზუსტი დროისა და შესაბამისი ტელეფონის ნომრის 

მითითებით. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 33-ე მუხლის მე-3 

პუნქტის თანახმად, „გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შესაყვანი ამომრჩევლების შესახებ 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა გამოიკრას საარჩევნო უბანში თვალსაჩინო ადგილზე. საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრებს, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებსა და დამკვირვებლებს უფლება 

აქვთ, გადაამოწმონ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნის 

საფუძვლიანობა და არჩევნების დღემდე ნებისმიერ დროს დასვან საუბნო საარჩევნო კომისიის წინაშე 

ამ პირების გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანის მიზანშეწონილობის საკითხი. აღნიშნულ 

საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს საუბნო საარჩევნო კომისია“. 

მოცემულ უბნებზე, გადასატანი ყუთით ხმის მიცემის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილებები, 

თავის დროზე ეჭვქვეშ არ დაყენებულა და არც გასაჩივრებულა. 

რაც შეეხება განმცხადებლის მითითებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ის №58-ე უბანში არ 

შეუშვეს და არ მისცეს საშუალება, რომ როგორც საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატს თვალი 

ედევნებინა საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობისათვის, ამ შემთხვევაში არ დარღვეულა 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი მოთხოვნები, 

რადგან ამ კოდექსის მე-8 მუხლის მე-16 პუნქტით გაწერილია კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების 

მქონე პირთა წრე. მითითებული სამართლის ნორმის შესაბამისად, საკრებულოს დეპუტატობის 

კანდიდატი არ არის უფლებამოსილი იმყოფებოდეს კენჭისყრის შენობაში და აკვირდებოდეს 

საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ვ“ პუნქტის 

თანახმად, ხელახალი არჩევნები ტარდება: 

ა) თუ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილეობდა ერთი 

კანდიდატი და ამ კანონით დადგენილი წესით მოიხსნა მისი კანდიდატურა; 

ბ) თუ პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილე ვერც ერთმა 

საარჩევნო სუბიექტმა ვერ გადალახა საარჩევნო ბარიერი, ან არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდა 

საარჩევნო ოლქების ნახევარზე მეტში; 

გ) თუ არჩევნების შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილებით. 

რაც შეეხება საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გასაჩივრებული უბნების 

შედეგების კანონიერებას, განმცხადებელს კანონით დადგენილ ვადაში შეეძლო მისი გასაჩივრება 

ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ხოლო შემდგომ კი სასამართლოში. აღნიშნული 

პროცედურების დარღვევით წარდგენილი საჩივრები არ განიხილება.  

განცხადებაში მითითებულ ფაქტობრივ გარემოებებთან „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ვ“ პუნქტით გათვალისწინებული სამართლებრივი 

შედეგები არ დამდგარა, შესაბამისად არ არსებობს ხელახალი არჩევნების დანიშვნის სამართლებრივი 

საფუძვლები. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა გარდაბნის თემის საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატის ელშად გაჯიევის 2014 

წლის 18 ივნისის განცხადება (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2614) ხელახალი არჩევნების დანიშვნის 

ნაწილში უსაფუძვლობის გამო, ასევე დატოვა განუხილველი გარდაბნის თემის საკრებულოს 

დეპუტატობის კანდიდატის ელშად გაჯიევის 2014 წლის 18 ივნისის განცხადება (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2614) №21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის №58 და №59 საარჩევნო უბნებში შესაძლო 

დარღვევების შესწავლის ნაწილში გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო. 
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41. საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის 

№28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მერი ფოლოდაშვილის განცხადებები 

№28 დუშეთის საარჩევნო ოლქში შემავალი №53 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

საარჩევნო ბიულეტენების ხელახლა გადათვლის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა საარჩევნო სუბიექტის „ნინო 

ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის №28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მერი 

ფოლოდაშვილის განცხადებები (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2606; №1/2607; №1/2608). 

პირველ განცხადებაში (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2606) აღნიშნული იყო, რომ მიმდინარე წლის 

15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვით, საარჩევნო 

სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია” გამგებლობის კანდიდატმა, გიორგი ხუციშვილმა 

მიიღო ამომრჩეველთა ხმების 20,26% - 2367 ხმა. განმცხადებელი აღნიშნავს, რომ აღნიშნული შედეგი 

არ არის ახლოს რეალობასთან და თვლის, რომ ადგილი ჰქონდა არჩევნების შედეგების გაყალბებას 

საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ. ასევე მიაჩნდა, რომ №1 დუშეთის საუბნო საარჩევნო კომისიიდან 

საარჩევნო ოლქში შესული კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არის გადაკეთებული 

ციფრებით, რასაც არა აქვს დართული შესწორების ოქმი. განმცხადებელი ითხოვდა №28 დუშეთის 

საარჩევნო ოლქში შემავალი 53 საუბნო საარჩევნო კომისიის საარჩევნო ბიულეტენების ხელახლა 

გადათვლას. 

მეორე განცხადებაში (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2607) აღნიშნული იყო, რომ №28 დუშეთის 

საარჩევნო ოლქში შემავალი №50 ებნისის საარჩევნო უბნის ამომრჩეველია ლალი ოქროპირიძე, 

რომელიც მიმდინარე წლის 15 ივნისს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე არ 

გამოცხადებულა, როგორც ამომრჩეველი და არ დაუფიქსირებია საკუთარი არჩევანი, მაგრამ სამაგიდო 

სიაზე ფიქსირდება ლალი ოქროპირიძის ხელმოწერა, რომელიც გაყალბებულია. 

განმცხადებელი ითხოვდა, რომ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად გადაამოწმოს (გახსნას №50 ებნისის) საარჩევნო უბნის ბიულეტენები, 

სამაგიდო სიები და იმოქმედოს კანონის შესაბამისად. 

მესამე განცხადებაში (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2608) აღნიშნული იყო, რომ ამა წლის 15 

ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, №52 დუშეთის საუბნო საარჩევნო 

კომისიიდან წარმომადგენლის მიერ წამოღებულ იქნა კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი, 

რომელიც დამოწმებული იყო საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბეჭდით. აღნიშნულ ოქმში 

არ ფიქსირდებოდა მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა და კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა 

რაოდენობა. განმცხადებელი დამატებით მიუთითებს, რომ №28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში წარმოდგენილი ოქმები სერიოზული დარღვევების საფუძველია და იგი ითხოვდა 

მოქმედებას კანონის ფარგლებში. 

განცხადებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე - 

ერთიანი ოპოზიცია” წარმომადგენლის №28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მერი 

ფოლოდაშვილის განცხადებები განუხილველად უნდა იქნას დატოვებული შემდეგი სამართლებრივი 

გარემოებების გამო:  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს 

ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის 

მოთხოვნით წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც ამ განცხადებას/საჩივარს გადასცემს 

ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 დღის განმავლობაში. ამავე კოდექსის 74-

ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განცხადებას/საჩივარს საოლქო საარჩევნო კომისია 

განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საოლქო საარჩევნო კომისიაში განცხადების/საჩივრის 

რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს 

განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ სასამართლოში ამ კანონით დადგენილი 

წესით. 
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ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად კი ამ კანონის 72-ე და 73-ე მუხლებით დადგენილი 

პროცედურების დარღვევით წარდგენილი განცხადება/საჩივარი არ განიხილება, რის თაობაზედაც 

შესაბამისი საარჩევნო კომისია იღებს გადაწყვეტილებას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლით გაწერილია 

საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გასაჩივრების ვადა და 

წესი. აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევა შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საარჩევნო კომისიაში. საარჩევნო კომისიის 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან სასამართლოში ამ კანონით 

დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის 

გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილება 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის 

რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. 

ზემოთ მოყვანილი ნორმების შინაარსი ცხადყოფს, რომ განცხადება/საჩივარი, რომელიც შეეხება 

კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევებს, ასევე კენჭისყრის შედეგების შეჯამებას, 

უნდა გასაჩივრდეს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც შემდგომში საჩივრდება 

სასამართლოში. ამდენად, საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია” 

წარმომადგენელს №28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მერი ფოლოდაშვილს №28 დუშეთის 

ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებში არსებული შესაძლო დარღვევების თაობაზე განცხადებები უნდა 

წარედგინა დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც გასაჩივრდებოდა 

მცხეთის რაიონულ სასამართლოში. „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის მე-8 მუხლის მე-13 პუნქტით, საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს 

განცხადება/საჩივარი, თუ დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი. კონკრეტულ შემთხვევაში, მერი 

ფოლოდაშვილის მიერ დარღვეულია განცხადებების შეტანის წესი, რაც მისი განუხილველად 

დატოვების საფუძველია.   

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

განუხილველად დატოვა საარჩევნო სუბიექტის „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია” 

წარმომადგენლის №28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მერი ფოლოდაშვილის განცხადებები 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2606; №1/2607; №1/2608) მათი გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო.  

 

42. საარჩევნო სუბიექტის „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია” წარმომადგენლის 

№30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გელა გურასპაშვილის №1/2605 

განცხადება №30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალ სოფ. მეტეხის №22 

საარჩევნო უბანზე, ასევე მთელ რიგ უბნებზე პარტიის მიერ მიღებული ხმების 

გაბათილების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2605) შემოვიდა 

საარჩევნო სუბიექტის „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია” წარმომადგენლის გელა 

გურასპაშვილის განცხადება. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ მთელ რიგ საარჩევნო უბნებზე იყო დარღვევები, რაც 

გამოიხატებოდა იმაში, რომ №30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიის კატეგორიული მოთხოვნის 

მიუხედავად საარჩევნო სუბიქტის წარმომადგენელი არ იქნა დაშვებული №30 კასპის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში შემავალ სოფ. მეტეხის №22 საარჩევნო უბანზე. განმცხადებელი დამატებით 

მიუთითებს, რომ მთელ რიგ უბნებზე გაბათილდა პარტიის მიერ მიღებული ხმები. 

განმცხადებელი ითხოვდა, რომ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

ზემოაღნიშნულს მისცეს შესაბამისი რეაგირება. 
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განცხადების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ საარჩევნო სუბიექტის „გიორგი გაჩეჩილაძე - 

მწვანეთა პარტია” წარმომადგენლის №30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გელა გურასპაშვილის 

განცხადება განუხილველად უნდა იქნეს დატოვებული შემდეგი სამართლებრივი გარემოებების გამო:  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს 

ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის 

მოთხოვნით წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც ამ განცხადებას/საჩივარს გადასცემს 

ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 დღის განმავლობაში. ამავე კოდექსის 74-

ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განცხადებას/საჩივარს საოლქო საარჩევნო კომისია 

განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საოლქო საარჩევნო კომისიაში განცხადების/საჩივრის 

რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს 

განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ სასამართლოში ამ კანონით დადგენილი 

წესით. 

ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად კი ამ კანონის 72-ე და 73-ე მუხლებით დადგენილი 

პროცედურების დარღვევით წარდგენილი განცხადება/საჩივარი არ განიხილება, რის თაობაზედაც 

შესაბამისი საარჩევნო კომისია იღებს გადაწყვეტილებას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლით გაწერილია 

საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გასაჩივრების ვადა და 

წესი. აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევა შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საარჩევნო კომისიაში. საარჩევნო კომისიის 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან სასამართლოში ამ კანონით 

დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის 

გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილება 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის 

რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. 

ზემოთ მოყვანილი ნორმების შინაარსი ცხადყოფს, რომ განცხადება/საჩივარი, რომელიც შეეხება 

კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევებს, ასევე კენჭისყრის შედეგების შეჯამებას, 

უნდა გასაჩივრდეს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც შემდგომში საჩივრდება 

სასამართლოში. ამდენად, საარჩევნო სუბიექტის „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია” 

წარმომადგენელს №30 კასპის  საოლქო საარჩევნო კომისიაში გელა გურასპაშვილს №30 კასპის ოლქში 

შემავალ საარჩევნო უბნებში არსებული შესაძლო დარღვევების თაობაზე განცხადებები უნდა 

წარედგინა კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც გასაჩივრდებოდა გორის 

რაიონულ სასამართლოში. „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-

8 მუხლის მე-13 პუნქტით, საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს განცხადება/საჩივარი, 

თუ დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი. კონკრეტულ შემთხვევაში, გელა გურასპაშვილის მიერ 

დარღვეულია განცხადების შეტანის წესი, რაც მისი განუხილველად დატოვების საფუძველია.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

განუხილველად დატოვა საარჩევნო სუბიექტის „გიორგი გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია” 

წარმომადგენლის №30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გელა გურასპაშვილის განცხადება 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2605) მისი გასაჩივრების წესის დარღვევის გამო.  
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43. ააიპ „კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო”-ს  

წარმომადგენლის თეიმურაზ ქორიძის საჩივარი მარნეულის საარჩევნო ოლქის 

შემადგენლობაში შემავალი №24 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმების ბათილად 

ცნობის  და შედეგების გადამოწმების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 18 ივნისს შემოვიდა (ცესკოში რეგი-

სტრაციის №1/2620) ააიპ „კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო”-ს 

წარმომადგენლის თეიმურაზ ქორიძის საჩივარი თანდართულ მასალებთან ერთად. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ ამ ორგანიზაციის დამკვირვებელმა საბინა ტალიბოვამ №22 

მარნეულის საარჩევნო ოლქში წარადგინა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საჩივრები, რომლებიც 

ეხებოდა მარნეულის საარჩევნო ოლქის შემადგენლობაში შემავალი 24 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი 

ოქმების ბათილად ცნობას და შედეგების გადამოწმებას. მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ ორგანიზაციის 

დამკვირვებელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში გამოცხადდა 2014 წლის 16 ივნისს დაახლოებით 18 

საათამდე, კომისიის მდივანმა საჩივრების წაკითხვისა და შემოწმების შემდგომ, დაახლოებით 17 

საათსა და 50 წუთზე, ორგანიზაციის წარმომადგენელს განუცხადა, რომ საჩივარს აღარ მიიღებდა, 

ვინაიდან ხარვეზიანი იყო და არ გაატარებდა რეგისტრაციაში. მდივნის აღნიშნულმა განმარტებამ 

გამოიწვია გაუგებრობა და ამ გაუგებრობის გარკვევაში შესრულდა 18 საათი, რის შემდეგაც კომისიის 

მდივანმა უარი უთხრა წარმომადგენელს საჩივრების მიღებაზე იმ მოტივით, რომ 18 საათის შემდგომ 

საჩივრები აღარ მიიღებოდა. თუმცა, მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ ამ დროისათვის სხვა 

ორგანიზაციების საჩივრები რეგისტრირდებოდა. ამ ინციდენტს შეესწრო საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში მყოფი რამდენიმე პირი, მათ შორის, ცესკოს მდივანი, თუმცა ვითარება არ შეცვლილა.  

საჩივრის ავტორი მიუთითებდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 74-ე მუხლის მე-2 პუნქტზე და აღნიშნავდა, რომ არავითარი ხარვეზის დადგენას ადგილი არ 

ჰქონია, სარეგისტრაციო ჟურნალშიც კი არ გაკეთებულა შესაბამისი ჩანაწერი და ამ პროცედურას 

ოფიციალური სახე არ მიუღია. მისი აზრით, საოლქო საარჩევნო კომისიამ თვითნებურად, 

სამართლებრივი პროცედურების უგულვებელყოფით, უბრალოდ არ მიიღო კომისიისათვის 

უსიამოვნო საჩივრები, რომლებიც არის დასაბუთებული და წარმოადგენს მარნეულის საარჩევნო 

ოლქში შემავალი 24 საარჩევნო უბნის შედეგების გადამოწმების რეალურ სამართლებრივ საფუძველს.  

მომჩივანი ითხოვდა, რომ დაევალოს №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიას, 

რეგისტრაციაში გაატაროს ააიპ „კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი 

საქართველო”-ს მიერ წარდგენილი საჩივრები.  

ცესკოში წარმოდგენილ ზემოაღნიშნულ საჩივარს თან ერთვოდა ააიპ „კავშირი საერთო-

სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო”-ს ის საჩივრებიც თანდართულ მასალებთან 

ერთად, რომელიც წარდგენილ იქნა №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 

16 ივნისს. მათი განცხადებით მრავალ შემთხვევაში დარღვევის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ №22 

მარნეულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების საუბნო მაჟორიტარული, 

საუბნო პროპორციული და გამგებლის შემაჯამებელი ოქმები დამოწმებული არ არის საარჩევნო 

კომისიის ბეჭდით, ზოგიერთი შემაჯამებელი ოქმების ასლები დამოწმებულია საარჩევნო კომისიის 

ორიგინალი ბეჭდებით, თუმცა არ ახლავს ბეჭდის ასლი, რომელიც უნდა ადასტურებდეს ოქმის 

დედანს, ერთ-ერთი უბნის შემაჯამებელ ოქმს ახლავს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

ახსნა-განმარტება, რომელიც, მომჩივანის აზრით, შემაჯამებელი ოქმის ბეჭდის მაგივრობას ვერ გაწევს. 

მომჩივანი მიუთითებდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 71-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტზე და აღნიშნავს, რომ კანონმდებლობა სავალდებულოდ აცხადებს კენჭისყრის 

შემაჯამებელი ოქმის კომისიის ბეჭდით დამოწმებას.  

მომჩივანი ითხოვდა, რომ მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიას ბათილად ეცნო №22 

მარნეულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო მაჟორიტარული, პროპორციული და გამგებლის 

შემაჯამებელი ოქმები, ასევე ითხოვდა მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიისგან საარჩევნო 

ბიულეტენების დათვლის სიზუსტის შემოწმებას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. 
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ზემოაღნიშნული საჩივრების განხილვის შედეგად უნდა აღნიშნულიყო, რომ არსებული 

სასამართლო პრაქტიკიდან გამომდინარე, შემაჯამებელ ოქმებზე კომისიის ბეჭდის არარსებობამ არ 

შეიძლება გამოიწვიოს ასეთი შემაჯამებელი ოქმებისა და შედეგების ბათილად ცნობა, რამდენადაც 

აღნიშნული, მართალია, წარმოადგენს „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 71-ე მუხლის მე-4 პუნქტის დარღვევას, თუმცა აღნიშნული დარღვევის არარსებობა ვერ 

გახდება სხვაგვარი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი, ასეთი დარღვევა რაიმე ფორმით ასახვას 

ვერ ჰპოვებს კენჭისყრის შედეგზე. აღსანიშნავია, რომ ამ სახის დარღვევა არ იწვევს „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-3 მუხლით განსაზღვრული არჩევნების 

ძირითადი პრინციპების შელახვას, რის გამოც საჩივარში მითითებული გარემოებები საარჩევნო 

კოდექსის უხეშ დარღვევას არ წარმოადგენს. საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შემაჯამებელი 

ოქმები შეიძლება ბათილად იქნას ცნობილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროცედურული 

მოთხოვნები არსებითად არის დარღვეული. არსებით დარღვევად კი ჩაითვლება მხოლოდ ისეთი 

დარღვევა, თუ მისი არარსებობის შემთხვევაში მიიღებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება (იხ. თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2010 წლის 6 ივნისის გადაწყვეტილება 

№3/2287-10 საქმეზე).  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს 

ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის 

მოთხოვნით წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც ამ განცხადებას/საჩივარს გადასცემს 

ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 დღის განმავლობაში. 

განმცხადებელმა/მომჩივანმა იმავე დარღვევაზე განცხადება/საჩივარი იმავე ვადაში შეიძლება 

უშუალოდ გადასცეს საოლქო საარჩევნო კომისიას.  

ააიპ „კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო”-ს წარმომადგენელი 

თეიმურაზ ქორიძე საჩივარში აღნიშნავს, რომ ორგანიზაციის დამკვირვებელი საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში გამოცხადდა 2014 წლის 16 ივნისს დაახლოებით 18 საათამდე. საარჩევნო კოდექსის 73-ე 

მუხლიდან გამომდინარე, მომჩივანს უფლება ჰქონდა, საჩივარი საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის 

წარედგინა კენჭისყრის დღიდან 2 დღის განმავლობაში, ანუ 17 ივნისსაც, რაც მისი მხრიდან არ 

მომხდარა. იმ შემთხვევაში, თუ მომჩივნის მიერ საჩივარში შეცდომით მოხდა საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში საჩივრების წარდგენის თარიღის მითითება და აღნიშნული განხორციელდა არა 16, არამედ 

17 ივნისს, ცესკოს მხრიდან მაინც ვერ მოხდება მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის 

ხსენებული საჩივრების მიღებისა და რეგისტრაციაში გატარების დავალდებულება, ვინაიდან გასულია 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრის წარდგენის ორდღიანი ვადა. „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად კი აკრძალულია 

გასაჩივრებისა და დავის განხილვის ვადების გაგრძელება. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა ააიპ „კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო”-ს 

წარმომადგენლის თეიმურაზ ქორიძის ცესკოში 2014 წლის 18 ივნისს წარმოდგენილი საჩივრის 

მოთხოვნა სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო. 

 

44. საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი მარტვილის თემის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის ნოდარ ჯღარკავას განცხადება ლეხაინდრაოს №26 საარჩევნო 

უბანში გამოუყენებელი ბიულეტენების გადათვლის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2654) 

მარტვილის თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის ნოდარ ჯღარკავას განცხადება, რომელშიც 

აღნიშნულია, რომ იგი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კენჭს იყრიდა №65 მარტვილის 

საარჩევნო ოლქის ლეხაინდრაოს №26 უბანში საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ 

კანდიდატად. აღნიშნულ უბანში, განმცხადებლის მოსაზრებით, დარღვეულ იქნა საარჩევნო კოდექსის 

მოთხოვნები, რაზედაც მიმდინარე წლის 16 ივნისს განცხადებით მიმართა №65 მარტვილის საოლქო 
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საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 18 ივნისს გამართულ 

სხდომაზე, რომელსაც თავად განმცხადებელიც ესწრებოდა, განუხილველად იქნა დატოვებული მისი 

განცხადება. 

განმცხადებელი ითხოვდა, მისი თანდასწრებით მოხდეს ლეხაინდრაოს №26 საარჩევნო უბანში 

გამოუყენებელი ბიულეტენების გადათვლა.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს 

ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის 

მოთხოვნით წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც ამ განცხადებას/საჩივარს გადასცემს 

ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 დღის განმავლობაში. 

განმცხადებელმა/მომჩივანმა იმავე დარღვევაზე განცხადება/საჩივარი იმავე ვადაში შეიძლება 

უშუალოდ გადასცეს საოლქო საარჩევნო კომისიას. ამავე კოდექსის 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

შესაბამისად, განცხადებას/საჩივარს საოლქო საარჩევნო კომისია განიხილავს და გადაწყვეტილებას 

იღებს საოლქო საარჩევნო კომისიაში განცხადების/საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო 

საარჩევნო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს 

მხოლოდ სასამართლოში ამ კანონით დადგენილი წესით. ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად კი ამ 

კანონის 72-ე და 73-ე მუხლებით დადგენილი პროცედურების დარღვევით წარდგენილი 

განცხადება/საჩივარი არ განიხილება, რის თაობაზედაც შესაბამისი საარჩევნო კომისია იღებს 

გადაწყვეტილებას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლით გაწერილია 

საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გასაჩივრების ვადა და 

წესი. აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევა შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საარჩევნო კომისიაში. საარჩევნო კომისიის 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან სასამართლოში ამ კანონით 

დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამავე 

მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის 

გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილება 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის 

რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. 

ზემოთ მოყვანილი ნორმების შინაარსი ცხადყოფს, რომ განცხადება/საჩივარი, რომელიც შეეხება 

კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევებს, ასევე კენჭისყრის შედეგების შეჯამებას, 

უნდა გასაჩივრდეს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც შემდგომში საჩივრდება 

სასამართლოში.  

მარტვილის №65/13 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ნოდარ ჯღარკავამ 2014 წლის 16 ივნისს 

განცხადებით მიმართა №65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და მოითხოვა 

№26 და №39 საარჩევნო უბნებიდან დაბრუნებული ბიულეტენების გადათვლა. 

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 2014 წლის 18 ივნისს მიღებულ იქნა №26/2014 

განკარგულება, რომლითაც მარტვილის №65/13 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატის ნოდარ 

ჯღარკავას №09.09.671 განცხადება დარჩა განუხილველი. აღნიშნული განკარგულების მე-2 მუხლში 

მიეთითა ის ორგანო, რომელშიც შეიძლებოდა აღნიშნული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება, აგრეთვე მისი მისამართი და საჩივრის წარდგენის ვადა. ამდენად, 

მარტვილის №65/13 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატს ნოდარ ჯღარკავას №65 მარტვილის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის ზემოაღნიშნული განკარგულება უნდა გაესაჩივრებინა ქ. სენაკის რაიონულ 

სასამართლოში მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში ანუ 19 და 20 ივნისს და არა ცესკოში. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-8 მუხლის მე-13 პუნქტით, 

საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს განცხადება/საჩივარი, თუ დარღვეულია მისი 

შეტანის ვადა და წესი. კონკრეტულ შემთხვევაში, ნოდარ ჯღარკავას მიერ დარღვეულია განცხადების 

შეტანის წესი, რაც მისი განუხილველად დატოვების საფუძველია.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

განუხილველად დატოვა მარტვილის №65/13 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატის ნოდარ ჯღარკავას 
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2014 წლის 19 ივნისის განცხადება (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2654) მისი გასაჩივრების წესის 

დარღვევის გამო.  

 

45. პ/გ ,,საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი’’ ბოლნისის თემის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის დალი მამულაშვილის საჩივარი კაზრეთის თემის №11, №12, №13 და 

№14 საარჩევნო უბნებზე კანონდარღვევების  შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა ბოლნისის თემის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის დალი მამულაშვილის საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2659), სადაც 

აღნიშნულია, რომ კაზრეთის თემის №11, №12, №13 და №14 საარჩევნო უბნებზე 15 ივნისს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მიმდინარეობის პროცესი, ადგილი ჰქონდა 

კანონდარღვევებს, კერძოდ: №14 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლების მიერ მიცემულ ხმათა 

რაოდენობაში გადასწორებულია ციფრი, ანალოგიური დარღვევა არის დაფიქსირებული №13 

საარჩევნო უბანზეც. №11 საარჩევნო უბანზე, ბიულეტენზე არ იყო დასმული ბეჭედი და ბიულეტენი 

გაბათილდა. 

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოტანილი 

საჩივრის მსგავსი შინაარსის საჩივრით მიმართა №23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარეს ნ. კაპანაძეს, მაგრამ საჩივარი არ განხილულა საჩივრის, ვადის დარღვევით შეტანის 

გამო. 

მომჩივანი განმარტავდა, რომ საჩივრის ვადის დარღვევით შეტანა მოხდა მისგან 

დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, რადგან საარჩევნო უბნებზე ხმის დათვლა დაიწყო კანონით 

დადგენილი დროის ნაცვლად, დაგვიანებით 23:00 საათზე და შესაბამისად საარჩევნო უბნებიდან 

შემაჯამებელი ოქმების წარმოდგენა მოხდა მეორე დღეს და ეს გახდა მისი განცხადებით №23 

ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრის დაგვიანებით წარდგენის მიზეზი.  

მომჩივანი ითხოვდა, რომ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გაითვალისწინოს 

ზემოაღნიშნული მიზეზი და დაავალოს №23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიას №11, №12, №13 

და №14 საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა ხმების ხელახლა გადათვლა. 

საჩივარში მითითებული გარემოებების შესწავლის მიზნით, საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის მიერ №23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა 

„ბოლნისის თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის დალი მამულაშვილის საჩივრის 

(რეგისტრაციის №958) ვადის დარღვევით შეტანის გამო განუხილველად დატოვების შესახებ“ №23 

ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 21 ივნისის 43/2014 განკარგულება და საქმის სხვა 

მასალები. 

განცხადებების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ბოლნისის თემის საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის დალი მამულაშვილის საჩივარი განუხილველად უნდა იქნეს დატოვებული შემდეგი 

სამართლებრივი გარემოებების გამო:  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლით გაწერილია 

საარჩევნო დავებთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გასაჩივრების ვადა და 

წესი. აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევა შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საარჩევნო კომისიაში. საარჩევნო კომისიის 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან სასამართლოში ამ კანონით 

დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის 

გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილება 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის 

რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. 

მითითებული სამართლის ნორმის შინაარსიდან ცალსახად დადგინდა, რომ საუბნო საარჩევნო 

კომისიის გადაწყვეტილებები, მათ შორის საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმები მისი მიღებიდან მხოლოდ 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს საოლქო 
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საარჩევნო კომისიაში, ხოლო მითითებულ საკითხთან დაკავშირებით საოლქო საარჩევნო კომისიის 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მხოლოდ 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის 

სასამართლოში. 

უსაუძვლოა მომჩივნის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მან №23 ბოლნისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში საჩივრი კანონით დადგენილ ვადებში იმის გამო ვერ წარადგინა, რომ №11, №12, 

№13 და №14 საუბნო საარჩევნო კომისიებმა ხმის დათვლა დაიწყეს დაგვიანებით 23:00 საათზე და 

საარჩევნო უბნებიდან შემაჯამებელი ოქმების წარმოდგენა მოხდა მეორე დღეს. მის მიერ საქართველოს 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარმოდგენილი საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია 2014 წლის 15 და 16 ივნისს. ამდენად მომჩივანი 

უფლებამოსილი იყო ზემოაღნიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმები №23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გაესაჩივრებინა შესაბამისად 2014 

წლის 17 ან 18 ივნისს. შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ ხმის დათვლის პროცესის 

დაგვიანებით დაწყება არ წარმოადგენდა მომჩივნისათვის საჩივრის №23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ 

ვადებში წარდგენის დამაბრკოლებელ გარემოებას. შესაბამისად, „ბოლნისის თემის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის დალი მამულაშვილის საჩივრის (რეგისტრაციის №958) ვადის დარღვევით 

შეტანის გამო განუხილველად დატოვების შესახებ“ №23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 

წლის 21 ივნისის 43/2014 განკარგულება კანონიერია. 

ბოლნისის თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატს დალი მამულაშვილს უფლება ჰქონდა 

„ბოლნისის თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის დალი მამულაშვილის საჩივრის 

(რეგისტრაციის №958) ვადის დარღვევით შეტანის გამო განუხილველად დატოვების შესახებ“ №23 

ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 21 ივნისის 43/2014 განკარგულება „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ ვადებში გაესაჩივრებინა 

ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში, მაგრამ დალი მამულაშვილმა მითითებული განკარგულება 

გაასაჩივრა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-8 მუხლის მე-13 

პუნქტით, საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს განცხადება/საჩივარი, თუ 

დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ბოლნისის თემის საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატს დალი მამულაშვილის მიერ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 

შემოტანილი საჩივარი და დავის საგანი არ წარმოადგენს ამ ეტაპზე ცესკოს განხილვის საგანს, 

აღნიშნული საარჩევნო დავა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონით 

დადგენილ ვადებში ჯერ საოლქო საარჩევნო კომისიის, ხოლო შემდეგ შესაბამისი სასამართლო 

ინსტანციების განჯადი საკითხია, რის გამოც დარღვეულია საჩივრის შეტანის ვადა და წესი, რაც მისი 

განუხილველად დატოვების საფუძველია.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

განუხილველად დატოვა ბოლნისის თემის საკრებულოს წევრობის კანდიდატის დალი მამულაშვილის 

საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2659) მისი გასაჩივრების ვადის და წესის დარღვევის გამო. 
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46. პ/გ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” 

წარმომადგენლის №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თეიმურაზ 

მჭედლიშვილის წარმომადგენლის №15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

გიორგი ყულოშვილის  წარმომადგენლის №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში დავით რობაქიძის 2014 წლის 25 ივნისის საჩივრები საოლქო საარჩევნო 

კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე წლის 25 ივნისს, შემოვიდა 

პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” 

წარმომადგენლის №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თეიმურაზ მჭედლიშვილის, 

წარმომადგენლის №15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გიორგი ყულოშვილისა და 

წარმომადგენლის №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დავით რობაქიძის საჩივრები.  

პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” 

წარმომადგენლის №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თეიმურაზ მჭედლიშვილის 

საჩივარში (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2722) აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 15 ივნისის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

არჩევნებზე, კენჭისყრის დღეს №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში არჩევნებს აკვირდებოდა 

საქართველოს ლეობორისტული პარტიის წარმომადგენელი. აღნიშნულ ოლქში შემავალ თითქმის 

ყველა უბანზე დაფიქსირდა რიგი დარღვევები, რაც გასაჩივრებულ იქნა შესაბამის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში, რაზეც მომჩივნის მითითებით, საოლქო საარჩევნო კომისიამ ნაჩქარევად მიიღო არასწორი 

და უკანონო გადაწყვეტილება, იგი არ დაელოდა ცესკოს პასუხს და ნაჩქარევად შეაჯამა შედეგები. 

მომჩივანი თავის საჩივარში ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ №11 საგარეჯოს საარჩევნო 

ოლქში შემავალ №40 საარჩევნო უბანზე შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი და ხსენებულ უბანზე 

განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარება არსებით გავლენას ახდენს მის ინტერესზე, ვინაიდან 

ზემოაღნიშნულ არჩევნებზე საქართველოს ლეიბორისტულ პარტიას მიღებული აქვს ხმების 3.996%. 

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაარღვია 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის მოთხოვნები და 

ითხოვდა, №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის, როგორც არასწორ 

შემაჯამებელ ოქმებზე დაყრდნობით შედგენილის ბათილად ცნობას, ასევე ხსენებული საოლქო 

საარჩევნო კომისიისათვის ყველა შედეგის თავიდან გადათვლის დავალებას და №40 საარჩევნო უბანზე 

განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარებას. 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლის №15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში გიორგი ყულოშვილისა (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2772) და  წარმომადგენლის №79 

ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დავით რობაქიძის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2771) 

საჩივრებში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებზე, კენჭისყრის დღეს №15 

ლაგოდეხისა და №79 ბათუმის საარჩევნო ოლქებში შემავალ უბნებზე დაფიქსირდა დარღვევები, რაც 

გასაჩივრებულ იქნა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე 

მუხლით გათვალისწინებული ვადისა და წესის დაცვით, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ 

ხსენებული საჩივრები არ დაკმაყოფილდა. მომჩივნები აღნიშნავდნენ, რომ მათ მიმართ დარღვეულ 

იქნა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 74-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

მოთხოვნა, მიუთითებენ, რომ თუ საჩივრები არ შეესაბამებოდა საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს, 

ასეთ შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისიებს უნდა დაედგინა ხარვეზი და მიეცა დრო მის 

გამოსასწორებლად, რაც საოლქო საარჩევნო კომისიებს არ შეუსრულებიათ.   

საჩივრებში აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მიერ წარდგენილი 

მტკიცებულებები უტყუარად ადასტურებდნენ, რომ ტოტალური გაყალბება მოხდა და შედეგები 

თავიდან უნდა გადაითვალოს, ასევე ათასობით ბიულეტენი, სადაც შემოხაზული იყო საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტიიდან წარდგენილი კანდიდატები, გაუქმებულ და გადახაზულ იქნა 

გაბათილების მიზნით. 
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საჩივრის ავტორები ყურადღებას ამახვილებდნენ იმ გარემოებაზე, რომ აღნიშნულ არჩევნებზე 

ბათილად ცნობილი ბიულეტენების უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა იყო, რომ არჩევნები ჩატარდა 

ფალსიფიცირებული ამომრჩეველთა სიით, საიდანაც ამომრჩეველთა უმრავლესობა არის 

გარდაცვლილი და წლებია აღარ ცხოვრობს საქართველოში, რაც დადასტურდება სამაგიდო სიის 

გადამოწმებით. 

მომჩივნები მიიჩნევდნენ, რომ ვინაიდან, საოლქო საარჩევნო კომისია ოლქის შედეგებს აჯამებს 

საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, ცხადია ოლქის შედეგები ვერ 

იქნება სწორი და ვერ ასახავს არჩევნების რეალურ შედეგებს, რადგან საარჩევნო უბნებზე მოხდა 

უამრავი მნიშვნელოვანი დარღვევა. 

მომჩივნები ითხოვდნენ №15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის  შემაჯამებელი ოქმისა და 

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის  შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობას, ხსენებული 

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჩივარში აღნიშნული დარღვევების გათვალისწინებით ყველა 

შედეგის თავიდან გადათვლას და ბათილად მიჩნეული ყველა ბიულეტენის გადამოწმებას. 

წარმოდგენილი საჩივრებისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული 

მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლების საჩივრები არ უნდა 

დაკმაყოფილებულიყო შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 70-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგები აისახება ცესკოს, საოლქო და საუბნო 

საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. შესაბამისად, 

შემაჯამებელი ოქმი არის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც ცალკე გასაჩივრებას 

ექვემდებარება კანონით დადგენილი წესით. კერძოდ, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება 

გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც საჩივრდება 

შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე, საუბნო 

საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, მათ შორის, შემაჯამებელი ოქმი, ჯერ საჩივრდება საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში, ხოლო შემდეგ - სასამართლოში.  

კონკრეტულ შემთხვევაში საჩივრის ავტორები მოითხოვდნენ არასწორ შემაჯამებელ ოქმებზე 

დაყრდნობით შედგენილი №11 საგარეჯოს, №15 ლაგოდეხისა და №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო 

კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობას, ხსენებული საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 

ყველა შედეგის თავიდან გადათვლას, ასევე ბათილად მიჩნეული ყველა ბიულეტენის გადამოწმებას, 

ხოლო №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის №40 საარჩევნო უბანთან დაკავშირებით განმეორებითი 

კენჭისყრის ჩატარებას. მომჩივნები მოთხოვნის ფაქტობრივ საფუძვლებად მიუთითებდნენ საარჩევნო 

უბნებზე მომხდარ მნიშვნელოვან დარღვევებზე, აგრეთვე საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ 

ნაჩქარევად მიღებულ უკანონო და არასწორ გადაწყვეტილებებზე.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურების დარღვევების შესახებ განცხადება/საჩივარი 

შედგენილი უნდა იქნეს ამ კანონის დარღვევის შემჩნევისთანავე, ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი 

წესით, კენჭისყრის დღის 7 საათიდან საარჩევნო ყუთის გახსნამდე, რომელიც წარედგინება საუბნო 

საარჩევნო კომისიას, ხოლო განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების 

შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების 

გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც 

ამ განცხადებას/საჩივარს გადასცემს ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 

დღის განმავლობაში. ამავე კოდექსის 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

განცხადებას/საჩივარს საოლქო საარჩევნო კომისია განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში განცხადების/საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო 

კომისია გადაწყვეტილებას იღებს განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ 

სასამართლოში ამ კანონით დადგენილი წესით. 
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ზემოთ მოყვანილი ნორმების შინაარსიდან გამომდინარე, თუ პოლიტიკური გაერთიანების 

„შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლებს მიაჩნდათ, რომ 

საუბნო საარჩევნო კომისიებში ადგილი ჰქონდა კენჭისყრის პროცედურების დარღვევებს, ხმის 

დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილ დარღვევებს, 

აგრეთვე საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით შედგენილ 

შემაჯამებელ ოქმებს, შეეძლოთ განცხადებებით/საჩივრებით მიემართათ შესაბამისი საარჩევნო 

კომისიებისათვის, ასევე აღნიშნული შემაჯამებელი ოქმები გაესაჩივრებინათ საოლქო საარჩევნო 

კომისიებში, რასაც ამ კონკრეტულ შემთხვევებში ადგილი არ ჰქონია. 

აღნიშნულს ადასტურებდა №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, №15 

ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 25 ივნისის ახსნა-განმარტებითი ბარათები, საიდანაც ირკვევა, 

რომ პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” 

წარმომადგენლებს №11 საგარეჯოს, №15 ლაგოდეხისა და №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო 

კომისიებში არც ერთი განცხადება/საჩივარი, მათ შორის შემაჯამებელი ოქმების კანონიერების 

თაობაზე არ წარუდგენიათ. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 75-ე მუხლი ადგენს 

კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შეჯამების წესს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. საოლქო 

საარჩევნო კომისია, აღნიშნული მუხლის თანახმად,  უფლებამოსილია, შეადგინოს საარჩევნო ოლქში 

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების განხილვის შედეგების გათვალისწინებით შემაჯამებელი 

ოქმები.  

გამომდინარე იქედან, რომ №11 საგარეჯოს, №15 ლაგოდეხისა და №79 ბათუმის საარჩევნო 

ოლქებში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილი შემაჯამებელი ოქმები არ იქნა 

გასაჩივრებული საოლქო საარჩევნო კომისიებში, შესაბამისად, №11 საგარეჯოს, №15 ლაგოდეხისა და 

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიების არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილ 

იქნა კანონიერ ძალაში შესული საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე. 

ამასთან, ცესკოს საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსის მიმდინარე წლის 26 ივნისის 

სამსახურებრივი ბარათებიდან დგინდება, რომ №11 საგარეჯოს, №15 ლაგოდეხისა და №79 ბათუმის 

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საკრებულოს, მერისა და გამგებლის არჩევნების შემაჯამებელი 

ოქმები შედგენილია საუბნო საარჩევნო კომისიების შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმისა და 

თანდართული შესწორების ოქმის/ახსნა-განმარტების საფუძველზე და ზუსტად ასახავს მათ შეტანილ 

მონაცემებს. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები. 

№11 საგარეჯოს, №15 ლაგოდეხისა და №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიების არჩევნების 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმები, როგორც კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, მიღებულია კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დაცვით და არ არსებობს მათი ბათილად ცნობის საფუძველი. შესაბამისად, 

სამართლებრივ საფუძველსაა მოკლებული საჩივრის ავტორების მოთხოვნა ყველა შედეგის საოლქო 

საარჩევნო კომისიების მიერ ხელახლა გადათვლის ნაწილშიც და ბათილად მიჩნეული ყველა 

ბიულეტენის გადამოწმების ნაწილშიც. 

რაც შეეხება  №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის №40 საარჩევნო უბანში განმეორებითი კენჭისყრის 

ჩატარების მოთხოვნის საკითხს, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მიერ 

ამა წლის 22 ივნისის №168/06 წერილით ცესკოს ეთხოვა   №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის №40 

საარჩევნო უბანში განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარება აღნიშნულ უბანში კენჭისყრის შედეგების 

ბათილად ცნობის გამო. ცესკოს მიერ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარეს 

მიმდინარე წლის 24 ივნისის №01-03/1317 წერილით ეცნობა, რომ ზემოაღნიშნული საოლქო საარჩევნო 

კომისიის მიერ ხსენებულ საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის შედეგები არ იყო გაბათილებული და 

შესაბამისად ცესკოს არ გააჩნდა განმეორებითი კენჭისყრის დანიშვნის სამართლებრივი საფუძველი. 
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აღნიშნულს ცესკომ საფუძვლად დაუდო №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

2014 წლის 23 ივნისის №308 წერილი და ამავე კომისიის 2014 წლის 17 ივნისის №31/2014 განკარგულება, 

რომლის თანახმადაც ხელახლა გადაითვალა (და არა ბათილად იქნა ცნობილი) №40 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის საუბნო მაჟორიტარული, პროპორციული და გამგებლის არჩევნების 

კენჭისყრის შედეგები.   

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია” წარმომადგენლის №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თეიმურაზ მჭედლიშვილის, 

წარმომადგენლის №15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გიორგი ყულოშვილისა და 

წარმომადგენლის  №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დავით რობაქიძის საჩივრები №11 

საგარეჯოს, №15 ლაგოდეხისა და №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიების არჩევნების შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის ნაწილში, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის 

შედეგების ხელახლა გადათვლის დავალების ნაწილში და ბათილად მიჩნეული ყველა ბიულეტენის 

გადამოწმების ნაწილში, ასევე უარი ეთქვა პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენელს №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში თეიმურაზ მჭედლიშვილს №11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის №40 საარჩევნო უბანში 

განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარებაზე სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო. 

 

47. პ/გ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” 

წარმომადგენლის №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თემურ 

წიკლაურის 2014 წლის 26 ივნისის საჩივარი №26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში 

შემავალ უბნებზე დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 26 ივნისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2795) შემოვიდა საქართველოს ლეობორისტული პარტიის წარმომადგენლის №26 

თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თემურ წიკლაურის საჩივარი, სადაც აღნიშნული იყო, 

რომ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებზე, კენჭისყრის დღეს №26 თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში 

შემავალ უბნებზე დაფიქსირდა დარღვევები, რაც გასაჩივრებულ იქნა „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლით გათვალისწინებული ვადისა და წესის 

დაცვით, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ხსენებული საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. 

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ მის მიმართ დარღვეულ იქნა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 74-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა, მომჩივანი მიუთითებდა, 

რომ თუ საჩივარი არ შეესაბამებოდა საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს, ასეთ შემთხვევაში საოლქო 

საარჩევნო კომისიას უნდა დაედგინა ხარვეზი და მიეცა დრო მის გამოსასწორებლად, რაც საოლქო 

საარჩევნო კომისიას არ შეუსრულებია.  

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მიერ წარდგენილი 

მტკიცებულებები უტყუარად ადასტურებენ ტოტალურ გაყალბებას და შედეგები თავიდან უნდა 

გადაითვალოს, ასევე ათასობით ბიულეტენი, სადაც შემოხაზული იყო საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტიიდან წარდგენილი კანდიდატები, გაუქმებულ და გადახაზულ იქნა გაბათილების მიზნით. 

საჩივრის ავტორი ყურადღებას ამახვილებდა იმ გარემოებაზე, რომ აღნიშნულ არჩევნებზე 

ბათილად ცნობილი ბიულეტენების უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა იყო, რომ არჩევნები ჩატარდა 

ფალსიფიცირებული ამომრჩეველთა სიით, საიდანაც ამომრჩეველთა უმრავლესობა არის 

გარდაცვლილი და წლებია აღარ ცხოვრობს საქართველოში, რაც დადასტურდება სამაგიდო სიის 

გადამოწმებით. 

მომჩივანი მიიჩნევდა, რომ ვინაიდან საოლქო საარჩევნო კომისია ოლქის შედეგებს აჯამებს 

საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, ოლქის შედეგები ვერ იქნება 
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სწორი და ვერ ასახავს არჩევნების რეალურ შედეგებს, რადგან საარჩევნო უბნებზე მოხდა უამრავი 

მნიშვნელოვანი დარღვევა. 

მომჩივანი ითხოვდა №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის 

ბათილად ცნობას, ხსენებული საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საჩივარში აღნიშნული დარღვევების 

გათვალისწინებით ყველა შედეგის თავიდან გადათვლას და ბათილად მიჩნეული ყველა ბიულეტენის 

გადამოწმებას. 

წარმოდგენილი საჩივრისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული 

მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლის №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში თემურ წიკლაურის საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი ფაქტობრივი და 

სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 70-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგები აისახება ცესკოს, საოლქო და საუბნო 

საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. შესაბამისად, 

შემაჯამებელი ოქმი არის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც ცალკე გასაჩივრებას 

ექვემდებარება კანონით დადგენილი წესით. კერძოდ, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება 

გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც საჩივრდება 

შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე, საუბნო 

საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, მათ შორის, შემაჯამებელი ოქმი, ჯერ საჩივრდება საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში, ხოლო შემდეგ - სასამართლოში.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურების დარღვევების შესახებ განცხადება/საჩივარი 

შედგენილი უნდა იქნეს ამ კანონის დარღვევის შემჩნევისთანავე, ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი 

წესით, კენჭისყრის დღის 7 საათიდან საარჩევნო ყუთის გახსნამდე, რომელიც წარედგინება საუბნო 

საარჩევნო კომისიას, ხოლო განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების 

შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების 

გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით შედგენილ უნდა იქნეს საარჩევნო ყუთის გახსნიდან 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი წესით. 

აღნიშნული განცხადება/საჩივარი წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც ამ 

განცხადებას/საჩივარს გადასცემს ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 დღის 

განმავლობაში. ამავე კოდექსის 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განცხადებას/საჩივარს 

საოლქო საარჩევნო კომისია განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

განცხადების/საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო კომისია 

გადაწყვეტილებას იღებს განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ სასამართლოში 

ამ კანონით დადგენილი წესით. 

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 26 ივნისის №125/09-

11 წერილიდან ირკვევა, რომ პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია” №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიაში ერთ-ერთი საჩივარი 

წარადგინა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, რაც აღნიშნული კომისიის მიერ არ იქნა 

დარეგისტრირებული სარეგისტრაციო ჟურნალში იმ მოტივით, რომ მათ მიერ გაგზავნილი საჩივარი 

არ შეესაბამებოდა კანონის მოთხოვნებს, მას არ ჰქონდა ხელმოწერა და თარიღი. როგორც ზემოთ 

აღინიშნა, საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურების დარღვევების შესახებ, ასევე  ხმის დათვლისა 

და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების შესახებ და 

კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით განცხადებები/საჩივრები 

შედგენილი უნდა იქნეს ადგილზე, საარჩევნო უბანში, ამ კანონის დარღვევის შემჩნევისთანავე, 

კენჭისყრის დღის 7 საათიდან საარჩევნო ყუთის გახსნამდე და საარჩევნო ყუთის გახსნიდან 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი წესით. 
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მხოლოდ ამგვარი წესით წარდგენილ განცხადებაზე/საჩივარზეა შესაძლებელი ხარვეზის დადგენა, მის 

გამოსასწორებლად გონივრული ვადის განსაზღვრა და ხარვეზის შევსების შემთხვევაში მისი 

განხილვა. თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის აღნიშნული ქმედება საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტიის მიერ გასაჩივრდა თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში, რომელმაც 

დადგენილად მიიჩნია, რომ ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი საჩივარი ითვლება „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 72-ე, 73-ე მუხლებით დადგენილი წესის 

დარღვევით წარდგენილ საჩივრად (იხ. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 21 ივნისის 

გადაწყვეტილება საქმეზე №3/14-14).   

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 26 ივნისის №125/09-

11 წერილიდან ასევე დგინდება, რომ პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენელმა №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში თემურ წიკლაურმა აღნიშნულ ოლქში წარადგინა საჩივრები როგორც კენჭისყრის 

პროცედურების დარღვევებთან დაკავშირებით, ასევე შემაჯამებელი ოქმების კანონიერების თაობაზე. 

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ აღნიშნულ საჩივრებზე მიღებულ იქნა 

შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რომლებიც კანონით დადგენილი წესითა და ვადებში არ 

გასაჩივრებულა და შესაბამისად შესულია კანონიერ ძალაში. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 75-ე მუხლი ადგენს 

კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შეჯამების წესს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. საოლქო 

საარჩევნო კომისია, აღნიშნული მუხლის თანახმად,  უფლებამოსილია, შეადგინოს საარჩევნო ოლქში 

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების განხილვის შედეგების გათვალისწინებით შემაჯამებელი 

ოქმები.  

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი 

შედგენილ იქნა კანონიერ ძალაში შესული საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების 

საფუძველზე.  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები. 

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმი, როგორც კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, მიღებულია კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დაცვით და არ არსებობს მისი ბათილად ცნობის საფუძველი.  

მომჩივნის მოთხოვნას ასევე წარმოადგენდა №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის 

მიერ საჩივარში აღნიშნული დარღვევების გათვალისწინებით ყველა შედეგის  თავიდან გადათვლა და 

ბათილად მიჩნეული ყველა ბიულეტენის გადამოწმება. 

№26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 2014 წლის 19 ივნისს მიღებულ იქნა 

№20/2014 განკარგულება, რომლითაც საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” საჩივარი 

თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში არსებული 41-ვე საარჩევნო უბნის შედეგების ხელახლა 

გადათვლასთან დაკავშირებით არ დაკმაყოფილდა უსაფუძლობის გამო. აღნიშნულ საკითხზე 

იმსჯელა თეთრიწყაროს რაიონულმა სასამართლომ თავის 2014 წლის 21 ივნისის გადაწყვეტილებაში 

(იხ.საქმეზე №3/14-14),  სადაც აღნიშნა, რომ საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

საჩივრის საოლქო საარჩევნო კომისიაში განხილვაში მონაწილეობდა „შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს ლეიბორისტული პარტიაც, რომელიც მხარს უჭერდა საჩივარში მითითებულ 

მოთხოვნებს. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის სასარჩელო 

მოთხოვნაც 2014 წლის 19 ივნისს განხილულ საჩივარში მითითებული მოთხოვნების შესაბამისი იყო, 

თეთრიწყაროს რაიონულმა სასამართლომ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-4 

მუხლის მე-3 ნაწილის საფუძველზე, დაუშვებლად მიიჩნია სხვადასხვა პირის მიმართ განსხვავებული 

გადაწყვეტილების მიღება საქმის გარემოებათა იდენტურობის შემთხვევაში. ამასთან, აქვე უნდა 

აღნიშნულიყო, რომ №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება №26 

თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქის შემადგენლობაში შემავალი №01-დან №41-ის ჩათვლით საუბნო 
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საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების გადათვლაზე 

უარის თქმის შესახებ მიღებულ იქნა 2014 წლის 19 ივნისს. პოლიტიკურ გაერთიანებას „შალვა 

ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”, რომელიც ესწრებოდა ამ საკითხის 

განხილვას, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად შეეძლო, აღნიშნული განკარგულება გაესაჩივრებინა საქართველოს ცენტრალურ 

საარჩევნო კომისიაში მისი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში, რასაც ამ კონკრეტულ 

შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია.  

ამასთან, არსებობს კანონიერ ძალაში შესული თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს 2014 

წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილება (იხ. საქმე №3/16-14), რომლითაც არ დაკმაყოფილდა საარჩევნო 

სუბიექტის - საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” მოთხოვნა №26 თეთრიწყაროს 

საარჩევნო ოლქის №01-დან №41-ის ჩათვლით საარჩევნო უბნებში შედეგების ხელახლა გადათვლასთან 

დაკავშირებით. ამდენად, სამართლებრივ საფუძველსაა მოკლებული საჩივრის ავტორის მოთხოვნა 

ყველა შედეგის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ხელახლა გადათვლისა და ბათილად მიჩნეული 

ყველა ბიულეტენის გადამოწმების ნაწილში. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია” წარმომადგენლის №26 თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიაში თემურ წიკლაურის 2014 

წლის 26 ივნისის საჩივარი  სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის გამო. 

 

48. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” წარმომადგენლების - №2 

ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისიაში თენგიზ თევზაძის, №3 საბურთალოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში პაატა კიკვაძის, №5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნათია 

თუშიშვილის, №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დიანა ტოროსიანისა და 

№7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ეკატერინე ისახანაშვილის 2014 წლის 

26 ივნისის საჩივრები საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების 

ბათილად ცნობის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 26 ივნისს შემოვიდა 

საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლების - №2 ვაკის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში თენგიზ თევზაძის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2833), №3 საბურთალოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში პაატა კიკვაძის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2836), №5 ისნის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში ნათია თუშიშვილის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2834), №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში დიანა ტოროსიანის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2835) და №7 ჩუღურეთის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში ეკატერინე ისახანაშვილის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2832) საჩივრები. 

აღნიშნული საჩივრებით მოთხოვნილი იყო 2014 წლის 25 ივნისს №2 ვაკის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის მიერ შედგენილი №0002, 0003 (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმის, №3 საბურთალოს 

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილი №0004, 0005, 0006 (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი 

ოქმის, №5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილი №0008, 0009, 0010 (მაჟორიტარული) 

შემაჯამებელი ოქმის, №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილი №0011, 0012, 0013, 

0014 (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმის და №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 

შედგენილი №0015 (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობა, ვინაიდან მომჩივანთა 

მითითებით, 2015 წლის 15 ივნისს ჩატარებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 

თითოეულ ზემოაღნიშნულ ოლქში შემავალ უბნებზე დაფიქსირდა მთელი რიგი კანონდარღვევები, 

რაც გასაჩივრებულ იქნა კანონით დადგენილი წესით და ვადებით, სადაც მოთხოვნილი იყო იმ 

უბნების შემაჯამებელი ოქმების ხელახლა გადათვლა და დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში 

შედეგების ბათილად ცნობა, სადაც დაფიქსირდა დისბალანსი. საჩივრების ავტორები ყურადღებას 

ამახვილებდნენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 26 აპრილის 24/2014 დადგენილებაზე 
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და აღნიშნავდნენ, რომ რიგ შემთხვევბში ხელმოწერების რაოდენობა ბევრად ნაკლები იყო საარჩევნო 

ყუთში მოთავსებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობაზე.  

საჩივრებში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის უხეშ 

დარღვევადაა მითითებული ის გარემოება, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მოხდა კენჭისყრის 

დღის შემაჯამებელი ოქმების გამოსწორობა უბანზე პასუხისმგებელი პირების (თავმჯდომარე, 

მდივანი) ზეპირი მახსოვრობით შედგენილი ახსნა-განმარტებების საფუძველზე, სადაც მიზეზად 

მიუთითეს მექანიკური შეცდომა, რაც მათ მიერ აღმოჩენილ იქნა ოქმების მხოლოდ ოლქებში ჩაბარების 

შემდეგ და აქვე საუბარია „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 70-

ე მუხლის დარღვევაზე, კერძოდ, შემაჯამებელი ოქმის შევსებისას დაშვებული შეცდომა არ იქნა 

გამოსწორებული შესწორების ოქმით, არამედ მხოლოდ ახსნა-განმარტების საფუძველზე მოხდა 

საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების კანონდარღვევით დაბალანსება. 

წარმოდგენილი საჩივრებისა და თანდართული მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” წარმომადგენლების საჩივრები 

განუხილველად უნდა იქნას დატოვებული შემდეგი სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და არჩევნების 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმები წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტებს, რომელთა გასაჩივრება, ამავე კოდექსის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, შესაძლებელია 

მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში.  

საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილია, რომ კონკრეტულ საარჩევნო დავებზე საჩივრების 

შეტანა შეუძლიათ მხოლოდ კონკრეტულ უფლებამოსილ პირებს. მოცემულ შემთხვევაში, 

წარმოდგენილ საჩივრებში დავის საგანს წარმოადგენდა საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი 

ოქმები. „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-11 

პუნქტისა და 78-ე მუხლის 23-ე პუნქტის თანახმად, ამ დავაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენდნენ 

არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტია, საარჩევნო ბლოკი, ამომრჩეველთა საინიციატივო 

ჯგუფის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, მაჟორიტარი კანდიდატი, თვითმმართველი 

ქალაქის/თემის მერობის/გამგებლობის კანდიდატი, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაცია 

და არა პარტიის ან ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რის გამოც საარჩევნო 

კოდექსის 77-ე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, სხვა პირთა მიერ საარჩევნო კომისიაში შეტანილი 

საჩივარი განუხილველი რჩება. 

ამასთან, არსებობდა კანონიერ ძალაში შესული თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 22 ივნისის გადაწყვეტილება (იხ. საქმე №3/2152-14), 

რომლითაც არ დაკმაყოფილდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” სარჩელი №2 

ვაკის, №3 საბურთალოს, №5 ისნისა და №9 ნაძალადევის საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმების, კენჭისყრის შედეგების ბათილად ცნობასა და საარჩევნო 

ბიულეტენების ხელახლა გადათვლასთან დაკავშირებით. ბათილად იქნა ცნობილი  №6 სამგორის 

საარჩევნო ოლქის მხოლოდ №106 საარჩევნო უბანზე პროპორციული, მერის და მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემით ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ნაწილში და დაევალა 

ზემოხსენებულ საოლქო საარჩევნო კომისიას ამ უბანზე კენჭისყრის შედეგების ხელახლა გადათვლა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში იქნა დატოვებული 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მიერ. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ  

განუხილველად დატოვა საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

წარმომადგენლების - №2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისიაში თენგიზ თევზაძის, №3 საბურთალოს 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში პაატა კიკვაძის, №5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნათია 

თუშიშვილის, №6 სამგორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დიანა ტოროსიანისა და №7 ჩუღურეთის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში ეკატერინე ისახანაშვილის 2014 წლის 26 ივნისის საჩივრები 

არაუფლებამოსილი პირების მიერ მათი ცესკოში გასაჩივრების გამო. 
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49. პ/გ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” 

წარმომადგენლების -№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნ.სამუშიას 

წარმომადგენლის №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, მ.მამესწარაშვილის 

წარმომადგენლის №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ნ.პაპიაშვილის და 

წარმომადგენლის №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კ. ჩალაძის 2014 

წლის 27 ივნისის საჩივრები აღნიშნულ ოლქებში დაფიქსირებული დარღვევების  

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 27 ივნისს შემოვიდა 

პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” 

წარმომადგენლის №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნ.სამუშიას (ცესკოში რეგისტრაც. 

№1/2910), წარმომადგენლის №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მ.მამესწარაშვილის (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2911), წარმომადგენლის №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

ნ.პაპიაშვილის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2912) და წარმომადგენლის №20 რუსთავის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში კ. ჩალაძის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2913) საჩივრები.  

აღნიშნულ საჩივრებში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებზე, 

კენჭისყრის დღეს №20 რუსთავის, №24 დმანისის, №32 გორისა და №68 წალენჯიხის საარჩევნო 

ოლქებში არჩევნებს აკვირდებოდა საქართველოს ლეობორისტული პარტიის წარმომადგენელები. 

მათი განმარტებით, აღნიშნულ ოლქებში შემავალ თითქმის ყველა უბანზე დაფიქსირდა რიგი 

დარღვევები, რაც გასაჩივრებულ იქნა შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლით გათვალისწინებული ვადისა და 

წესის დაცვით, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ ხსენებული საჩივრები არ დაკმაყოფილდა. 

მომჩივნები აღნიშნავდნენ, რომ მათ მიმართ დარღვეულ იქნა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 74-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა და მიუთითებენ, რომ თუ 

საჩივრები არ შეესაბამებოდა საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს, ასეთ შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო 

კომისიებს უნდა დაედგინა ხარვეზი და მიეცა დრო მის გამოსასწორებლად, რაც საოლქო საარჩევნო 

კომისიებს არ შეუსრულებიათ.  

საჩივრებში აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მიერ წარდგენილი 

მტკიცებულებები უტყუარად ადასტურებდნენ, რომ ტოტალური გაყალბება მოხდა და შედეგები 

თავიდან უნდა გადაითვალოს, ასევე ათასობით ბიულეტენი, სადაც შემოხაზული იყო საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტიიდან წარდგენილი კანდიდატები, გაუქმებულ და გადახაზულ იქნა 

გაბათილების მიზნით. 

საჩივრის ავტორები ყურადღებას ამახვილებდნენ იმ გარემოებაზე, რომ აღნიშნულ არჩევნებზე 

ბათილად ცნობილი ბიულეტენების უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობა იყო, რომ არჩევნები ჩატარდა 

ფალსიფიცირებული ამომრჩეველთა სიით, საიდანაც ამომრჩეველთა უმრავლესობა არის 

გარდაცვლილი და წლებია აღარ ცხოვრობს საქართველოში, რაც დადასტურდება სამაგიდო სიის 

გადამოწმებით. 

მომჩივნები მიიჩნევდნენ, რომ ვინაიდან, საოლქო საარჩევნო კომისია ოლქის შედეგებს აჯამებს 

საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, ცხადია ოლქის შედეგები ვერ 

იქნება სწორი და ვერ ასახავდა არჩევნების რეალურ შედეგებს, რადგან საარჩევნო უბნებზე მოხდა 

უამრავი მნიშვნელოვანი დარღვევა. 

მომჩივნები მოითხოვდნენ №20 რუსთავის, №24 დმანისის, №32 გორისა და №68 წალენჯიხის 

საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობას, ხსენებული საოლქო 

საარჩევნო კომისიების მიერ საჩივარში აღნიშნული დარღვევების გათვალისწინებით ყველა შედეგის 

თავიდან გადათვლას და ბათილად მიჩნეული ყველა ბიულეტენის გადამოწმებას. 

წარმოდგენილი საჩივრებისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული 

მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-
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საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლების საჩივრები არ უნდა დაკმაყოფილდეს 

შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 70-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგები აისახება ცესკოს, საოლქო და საუბნო 

საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. შესაბამისად, 

შემაჯამებელი ოქმი არის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც ცალკე გასაჩივრებას 

ექვემდებარება კანონით დადგენილი წესით. კერძოდ, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება 

გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც საჩივრდება 

შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე, საუბნო 

საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, მათ შორის, შემაჯამებელი ოქმი, ჯერ საჩივრდება საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში, ხოლო შემდეგ - სასამართლოში.  

კონკრეტულ შემთხვევაში საჩივრის ავტორები მოითხოვდნენ არასწორ შემაჯამებელ ოქმებზე 

დაყრდნობით შედგენილი №20 რუსთავის, №24 დმანისის, №32 გორისა და №68 წალენჯიხის საოლქო 

საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობას, ხსენებული საოლქო საარჩევნო 

კომისიის მიერ ყველა შედეგის თავიდან გადათვლას, ასევე ბათილად მიჩნეული ყველა ბიულეტენის 

გადამოწმებას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურების დარღვევების შესახებ განცხადება/საჩივარი 

შედგენილი უნდა იქნეს ამ კანონის დარღვევის შემჩნევისთანავე, ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი 

წესით, კენჭისყრის დღის 7 საათიდან საარჩევნო ყუთის გახსნამდე, რომელიც წარედგინება საუბნო 

საარჩევნო კომისიას, ხოლო განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების 

შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების 

გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც 

ამ განცხადებას/საჩივარს გადასცემს ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 

დღის განმავლობაში. ამავე კოდექსის 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

განცხადებას/საჩივარს საოლქო საარჩევნო კომისია განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში განცხადების/საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო 

კომისია გადაწყვეტილებას იღებს განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ 

სასამართლოში ამ კანონით დადგენილი წესით. 

ზემოთ მოყვანილი ნორმების შინაარსიდან გამომდინარე, თუ პოლიტიკური გაერთიანების 

„შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლებს მიაჩნდათ, რომ 

საუბნო საარჩევნო კომისიებში ადგილი ჰქონდა კენჭისყრის პროცედურების დარღვევებს, ხმის 

დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილ დარღვევებს, 

აგრეთვე საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით შედგენილ 

შემაჯამებელ ოქმებს, შეეძლოთ განცხადებებით/საჩივრებით მიემართათ შესაბამისი საარჩევნო 

კომისიებისათვის, ასევე აღნიშნული შემაჯამებელი ოქმები გაესაჩივრებინათ საოლქო საარჩევნო 

კომისიებში, რასაც ამ კონკრეტულ შემთხვევებში ადგილი არ ჰქონია. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 75-ე მუხლი ადგენს 

კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შეჯამების წესს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. საოლქო 

საარჩევნო კომისია, აღნიშნული მუხლის თანახმად,  უფლებამოსილია, შეადგინოს საარჩევნო ოლქში 

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების განხილვის შედეგების გათვალისწინებით შემაჯამებელი 

ოქმები.  

გამოთხოვილი მასალებიდან დადგინდა, რომ №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

„საქართველოს ახალგაზრდთა იურისტთა ასოციაციის“ მიერ საჩივრით მოთხოვნილ იქნა მხოლოდ 

№47, №54, №68 და №104 საუბნო საარჩევნო კომისიის შესაბამისი თანამდებობის პირთა მიმართ 

დისციპლინური პასუხიმგებლობის ზომების დაკისრება და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის 

ოქმების შედგენა.  
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საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ აღნიშნულ საჩივრებზე მიღებულ იქნა №76/2014, №77/2014 და 

№78/2014 განკარგულებები, რომლებიც გასაჩივრდა გორის რაიონულ სასამართლოში. გორის 

რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 21 ივნისის გადაწყვეტილებით (იხ. საქმე №8265319) სარჩელი 

განუხილველად იქნა დატოვებული, რომელიც გასაჩივრებულ იქნა ზედგომ სააპელაციო 

სასამართლოში, რომელმაც ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ამ 

ნაწილში არსებობდა კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილებები.  

გორის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან წარმოების ფარგლებში გამოთხოვილი ინფორმაციიდან 

ასევე დადგინდა, რომ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” 

წარმომადგენლების მიერ არც საუბნო და არც საოლქო საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრისა და ხმის 

დათვლის პროცედურებთან დაკავშირებით, ასევე შედეგების შემაჯამაბელი ოქმის გასაჩივრებასთან 

დაკავშირებით, საჩივარი არ წარდგენილა. გამონაკლის წარმოადგენდა აღნიშნული სუბიექტის 

წარმომადგენლის მალხაზ მამესწარაშვილის მიერ გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

ელექტრონული ფორმით წარდგენილი საჩივარი, რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ 

დაარეგისტრირა, ვინაიდან იგი წარდგენილი იყო საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დარღვევით, რომელთან დაკავშირებითაც, აღნიშნული სუბიექტის მიერ გორის რაიონულ 

სასამართლოში შეტანილ იქნა საჩივარი. შესაბამისად, საქმეში არსებებობდა კანონიერ ძალაში შესული 

სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც აღნიშნულ საჩივართან დაკავშირებით, არ დააკმაყოფილა 

მოსარჩელის მოთხოვნა, რომელიც ასევე ძალაში დატოვა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ.  

ასევე, საქმეში წარმოდგენილი იყო კანონიერ ძალაში შესული 2014 წლის 24 ივნისის რუსთავის 

საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება (იხ.საქმე №3/92–14) რომელიც ძალაში იქნა დატოვებული 

ზემდგომი სააპელაციო სასამართლოს მიერ. აღნიშნული გადაწყვეტილებით არ დაკმაყოფილდა 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’ წარმომადგენლის სარჩელი, რომელიც 

ეხებოდა №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 20 ივნისის №094/2014; №095/2014; 

№096/2014; №097/2014; № 098/2014; №099/2014; №100/2014; №101/2014; №102/2014; №103/2014; 

№104/2014; №105/2014; №106/2014; №107/2014; №108/2014; №109/2014; №110/2014 განკარგულებების, 

№20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის №4; №5; №17; №24; №30; №31; №39; №45; №49; №53; №54; №56; №57; 

№61; №64; №66; №82 და №84 საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობას. 

ასევე, აღნიშნული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, არ დაკმაყოფილდა მოსარჩელის მოთხოვნა 

ბიულეტენების გადათვლასთან დაკავშირებით. 

ამასთანავე, როგორც №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წერილიდან 

ირკვევა, პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია” წარმომადგენლის მიერ აღნიშნულ კომისიაში წარდგენილ იქნა საჩივარი, რომლითაც 

მოთხოვნილ იქნა ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიის შედეგების ბათილად ცნობა. მაგრამ ვინაიდან 

აღნიშნული საჩივარი წარდგენილ იქნა საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით, ის 

განუხილველად იქნა დატოვებული კომისიის მიერ. თავმჯდომარის წერილიდან, ასევე, ირკვეოდა, 

რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, არსებობდა კანონიერ ძალაში შესული რუსთავის საქალაქო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც ზემოაღნიშნული სუბიექტის მოთხოვნა არ იქნა 

დაკმაყოფილებული. ასევე არსებობდა, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელთაც 

პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურების დარღვევების შესახებ განცხადება/საჩივარი 

შედგენილი უნდა იქნეს ამ კანონის დარღვევის შემჩნევისთანავე, ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი 

წესით, კენჭისყრის დღის 7 საათიდან საარჩევნო ყუთის გახსნამდე, რომელიც წარედგინება საუბნო 

საარჩევნო კომისიას, ხოლო განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების 

შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების 

გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც 

ამ განცხადებას/საჩივარს გადასცემს ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 

დღის განმავლობაში. ამავე კოდექსის 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

განცხადებას/საჩივარს საოლქო საარჩევნო კომისია განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში განცხადების/საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო 



 

167 

 

 

კომისია გადაწყვეტილებას იღებს განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ 

სასამართლოში ამ კანონით დადგენილი წესით. განსახილველ შემთხვევაში პ/გ „შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლის ნინო სამუშიას მიერ საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში 2014 წლის 16 ივნისს შეტანილ იქნა საჩივარი №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

№10 და №11 საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებთან დაკავშირებით, რაზეც №68 

წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიამ იმსჯელა და 2014 წლის 17 ივნისის №33/2014 

განკარგულებით დააკმაყოფილა საჩივარი. თუ პ/გ „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლებს მიაჩნდათ, რომ №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში შემავალ სხვა საუბნო საარჩევნო კომისიებში ადგილი ჰქონდა კენჭისყრის პროცედურების 

დარღვევებს, ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილ 

დარღვევებს, აგრეთვე საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით 

შედგენილ შემაჯამებელ ოქმებს, შეეძლოთ განცხადებებით/საჩივრებით მიემართათ შესაბამისი 

საარჩევნო კომისიისათვის, ასევე აღნიშნული სხვა შემაჯამებელი ოქმები გაესაჩივრებინათ საოლქო 

საარჩევნო კომისიებში, რასაც ამ კონკრეტულ შემთხვევებში ადგილი არ ჰქონია. 

შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საუბნო საარჩევნო 

კომისიების შემაჯამებელი ოქმებისა და კანონიერ ძალაში შესული ყველა ინსტანციის 

სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა გათვალისწინების შედეგად და არ არსებობს 

მათი ბათილად ცნობის საფუძველი. 

წარმოდგენილი საჩივრისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული 

მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლის №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში ნაზი პაპიაშვილის საჩივარი განუხილველი უნდა დარჩეს შემდეგი ფაქტობრივი და 

სამართლებრივი გარემოებების გამო:  

№24 დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილი ინფორმაციიდან ირკვეოდა, რომ 

ნაზი პაპიაშვილი არის პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია” მიერ დანიშნული წარმომადგენელი №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში და ის არ იყო მაჟორიტარობის კანდიდატი. ასევე, ირკვეოდა, რომ აღნიშნულ პოლიტიკურ 

გაერთიანებას, არ ჰყოლია დანიშნული წარმომადგენლები დმანისის საარჩევნო ოლქის არცერთ 

უბანზე. 

აღსანიშნავია, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და 

არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტებს, რომელთა გასაჩივრება, ამავე კოდექსის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, 

შესაძლებელია მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში.  

საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილია, რომ კონკრეტულ საარჩევნო დავაზე საჩივრის 

შეტანა შეუძლია მხოლოდ კონკრეტულ უფლებამოსილ პირს. მოცემულ შემთხვევაში, წარმოდგენილ 

საჩივარში დავის საგანს წარმოადგენდა საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-11 პუნქტისა 

და 78-ე მუხლის 23-ე პუნქტის თანახმად, ამ დავაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ არჩევნებში 

დამოუკიდებლად მონაწილე პარტია, საარჩევნო ბლოკი, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის 

წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, მაჟორიტარი კანდიდატი, თვითმმართველი 

ქალაქის/თემის მერობის/გამგებლობის კანდიდატი, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაცია 

და არა პარტიის ან ბლოკის წარმომადგენელი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რის გამოც საარჩევნო 

კოდექსის 77-ე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, სხვა პირთა მიერ საარჩევნო კომისიაში შეტანილი 

საჩივარი განუხილველი რჩება. მოცემულ შემთხვევაში კი, საჩივრის ავტორი - პოლიტიკური 

გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენელი №24 

დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში,  არ იყო მაჟორიტარობის კანდიდატი, შესაბამისად ის არ 

წარმოადგენდა უფლებამოსილ პირს გაესაჩივრებინა საოლქო საარჩევნო კომისიის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმი ცესკოში.  
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ამასთანავე, ცესკოს საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსის მიმდინარე წლის 28 ივნისის 

სამსახურებრივი ბარათებიდან დადგინდა, რომ №20 რუსთავის, №24 დმანისის, №32 გორისა და №68 

წალენჯიხის საარჩევნო ოლქებში, პროპორციული, მაჟორიტარული სისტემით და მერისა და 

გამგებლის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საუბნო საარჩევნო კომისიების შესაბამისი 

შემაჯამებელი ოქმისა და თანდართული შესწორების ოქმის/ახსნა-განმარტების საფუძველზე და 

ზუსტად ასახავს მათ შეტანილ მონაცემებს.  

შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საუბნო საარჩევნო 

კომისიების შემაჯამებელი ოქმებისა და კანონიერ ძალაში შესული ყველა ინსტანციის 

სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა გათვალისწინების შედეგად და არ არსებობდა 

მათი ბათილად ცნობის საფუძველი.  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები. 

№24 დმანისის, №32 გორისა და №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიების ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმები, როგორც კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, მიღებულია კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დაცვით და არ არსებობდა მათი ბათილად ცნობის საფუძველი. შესაბამისად, 

სამართლებრივ საფუძველსაა მოკლებული საჩივრის ავტორების მოთხოვნა ყველა შედეგის საოლქო 

საარჩევნო კომისიების მიერ ხელახლა გადათვლის ნაწილშიც და ბათილად მიჩნეული ყველა 

ბიულეტენის გადამოწმების ნაწილშიც. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია” №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლის კობა ჩალაძის, №32 გორის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლის მალხაზ მამესწარაშვილის და №68 წალენჯიხის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლის ნინო სამუშიას საჩივრები, №20 რუსთავის, №32 გორის 

და №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიების არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმების 

ბათილად ცნობის, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის შედეგების ხელახლა გადათვლის 

დავალებისა და ბათილად მიჩნეული ყველა ბიულეტენის გადამოწმების ნაწილში, ასევე 

განუხილველად იქნა დატოვებული პოლიტიკური გაერთიანების „შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია” წარმომადგენლის №24 დმანისის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში ნაზი პაპიაშვილის 2014 წლის 27 ივნისის საჩივარი, არაუფლებამოსილი პირის მიერ მისი 

ცესკოში გასაჩივრების გამო. 

 

50. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 2014 წლის 27 ივნისის  

საჩივრები №24 დმანისის საარჩევნო ოლქში შემავალ უბნებზე დაფიქსირებული 

დარღვევების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე წლის 27 ივნისს, შემოვიდა 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საჩივრები (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2894; 

№1/2920; №1/2921). 

პირველ საჩივარში (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2894) აღნიშნული იყო, რომ პირველი და 

სააპელაციო ინსტანციების სასამართლოების კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებებით, 

მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის დაკისრებული ვალდებულების შესრულების მიზნით, 

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ განხორციელდა №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის 

შემადგენლობაში შემავალ №28; №33; №35; №38; №46 და №75 საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ 

განხორციელებული საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის სიზუსტე, რამაც გამოავლინა სხვადასხვა 

შინაარსისა და ხასიათის დარღვევები. აღნიშნულმა გადათვლებმა, მომჩივანის აზრით, წარმოაჩინა, 
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რომ  მარნეულის საარჩევნო ოლქის შემადგენლობაში შემავალ ყველა საარჩევნო უბანზე საუბნო 

საარჩევნო კომისიების მიერ კენჭისყრის შედეგების შეჯამება განხორციელდა კანონის არსებითი 

დარღვევებით, რომელთა არარსებობის შემთხვევაში მიღებული იქნებოდა სრულიად განსხვავებული 

და საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები. გარდა ამისა, საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ საარჩევნო 

ბიულეტენების დათვლის სიზუსტის შემოწმებისას დაფიქსირდა შეუსაბამოდ მაღალი ნაკლებობა 

ბიულეტენებისა, რომლის შესწავლა, გამოკვლევა და შეფასება არ უზრუნველყო საოლქო საარჩევნო 

კომისიამ.  

მომჩივანი ითხოვდა მარნეულის საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნების 

კენჭისყრის შედეგებზე შედგენილი №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული 

მარნეულის თვითმმართველი თემის გამგებლის, მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემით 

ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების გამოცემის დღიდან ბათილად ცნობას, 

ასევე მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 26 ივნისის №65/2014; №66/2014; №67/2014; 

№69/2014; №70/2014; №71/2014 განკარგულებების ბათილად ცნობას.  

წარმოდგენილი საჩივრისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული 

მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ  საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” პირველი საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2894) არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი 

ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მიერ 2014 წლის 21 ივნისს  განხილულ იქნა საარჩევნო 

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” სარჩელი, სადაც დავის საგანს წარმოადგენდა №22 

მარნეულის საარჩევნო ოლქის შემადგენლობაში შემავალი, მათ შორის, №28; №33; №35; №38; №46 და 

№75 საარჩევნო უბნების, გამგებლობის კანდიდატთა გამოვლენასთან დაკავშირებით წინასწარი 

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმების, თანდართული ახსნა-განმარტებებისა და შესწორების ოქმების 

ბათილად ცნობა მათი ძალაში შესვლის დღიდან. ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით (იხ. საქმე №3/38-14) ბათილად იქნა ცნობილი №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 2014 წლის 18 ივნისის განკარგულებები №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში შემავალი №33; 

№35; №46 და №75 უბნებზე კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობისა და 

ბიულეტენების გადათვლაზე უარის თქმის შესახებ გამგებლის კანდიდატთა გამოვლენის ნაწილში და 

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიას დაევალა ამავე ოლქში შემავალ №28; №31; №33; №35; №46 

და №75 საარჩევნო უბნებში საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის სიზუსტის შემოწმება და შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღება გამგებლის კანდიდატთა გამოვლენის ნაწილში. დანარჩენ ნაწილში 

მოსარჩელეს უარი ეთქვა სარჩელის დაკმაყოფილებაზე.  

მიმდინარე წლის 25 ივნისს №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიამ განახორციელა №33; 

№35; №38 და №79 საარჩევნო უბნებში საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის სიზუსტის შემოწმება, 

ხოლო №13; №28; №31; №39; №46 და №75 საარჩევნო უბნებზე - მხოლოდ გამგებლის ნაწილში 

უზრუნველყო ბიულეტენების დათვლის სიზუსტის შემოწმება და აღნიშნული შემოწმების შედეგად 

მიიღო №63/2014; №64/2014; №65/2014; №66/2014; №67/2014; №68/2014; №69/2014; №70/2014; №71/2014; 

№73/2014; №74/2014 განკარგულებები კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ.  

ზემოხსენებულ განკარგულებებში შეტანილი მონაცემების საფუძველზე, №22 მარნეულის 

საოლქო საარჩევნო კომისიამ მ/წლის 26 ივნისს შეადგინა გამგებლის, მაჟორიტარული და 

პროპორციული შემაჯამებელი ოქმები. აღნიშნული ქმედების განხორციელებისას საოლქო საარჩევნო 

კომისია დაეყრდნო „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 75-ე 

მუხლის პირველ პუნქტს, რომლის თანახმადაც, საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო 

კომისიების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევის განხილვის შედეგების გათვალისწინებით, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-11 დღისა 

აჯამებს არჩევნების შედეგებს, ადგენს კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს, 

რომლებსაც არაუგვიანეს მომდევნო დღისა გადასცემს ცესკოს. აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე,  

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია უფლებამოსილი იყო კანონით დადგენილ ვადაში, 

მ/წლის 27 ივნისამდე, შეედგინა შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმები, მით უფრო, როდესაც ყველა 

დარღვევაზე უკვე არსებობდა ამ დროისათვის როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლოს, ასევე 



 

170 

 

 

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები და შესაბამისად, საოლქო სააარჩევნო კომისიას, 

არჩევნების შედეგების შესაჯამებლად, ორგანული კანონით მინიჭებული სხვა ვადა არ გააჩნდა. 

ამასთან, როგორც ცესკოს საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსის ამა წლის 28 ივნისის 

სამსახურებრივი ბარათიდან ირკვეოდა, №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

პროპორციული, მაჟორიტარული სისტემით და გამგებლის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები 

შედგენილია საუბნო საარჩევნო კომისიების შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმისა და თანდართული 

შესწორების ოქმის/ახსნა-განმარტების საფუძველზე და ზუსტად ასახავს მათ შეტანილ მონაცემებს.  

რაც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის სიზუსტის 

შემოწმებისას ბიულეტენების ნაკლებობის დაფიქსირების საკითხს, აღნიშნულ საკითხზე არსებობდა 

კანონიერ ძალაში შესული თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 

2014 წლის 21 ივნისის გადაწყვეტილება (იხ. საქმე №3/2156-14), სადაც სასამართლომ იმსჯელა 

არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობასთან შედარებით საარჩევნო ყუთში 

აღმოჩენილი ბიულეტენების ნაკლებობის შემთხვევაზე და დაადგინა, რომ მართალია, სახეზეა 

გარკვეული უზუსტობა, თუმცა აღნიშნული ვერ ჩაითვლებოდა არსებით დარღვევად. 

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები. 

№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმი, როგორც კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, აგრეთვე ამავე კომისიის მიერ 

გამოცემული ზემოხსენებული განკარგულებები მიღებულია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით 

და არ არსებობს მათი ბათილად ცნობის საფუძველი. 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მეორე საჩივარში (ცესკოში რეგისტრაც. 

№1/2920) აღნიშნულია, რომ 2014 წლის 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებზე №68 წალენჯიხის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალ №8, №12, №14, №16, №20 და №22 საარჩევნო უბნებზე 

დაფიქსირდა დარღვევები, რაც გასაჩივრებული იქნა კანონით დადგენილი წესით და ვადებში. 

მომჩივანი მიუთითებდა №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალ №16 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის (09 მაჟორიტარული ოლქი) მიერ შედგენილ №3201 მაჟორიტარულ ოქმში 

დაფიქსირებულ, საარჩევნო კოდექსის 71-ე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევაზე.  

საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ მე-16 უბანთან დაკავშირებით, წალენჯიხის საოლქო 

საარჩევნო კომისიამ საკუთარი ინიციატივით დააყენა საკითხი უბნის გახსნისა და შედეგებისა და 

ხელმოწერების გადათვლის შესახებ, თუმცა სხდომაზე ეს გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული. 

რამდენიმე დღეში  ხელახლა დადგა საკითხი, თუმცა გადაწყვეტილება კვლავაც არ იქნა მიღებული. 

შემდგომ პროცესი გაგრძელდა პირველი და სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოებში, რის 

შედეგადაც, სასამართლომ არ დაავალდებულა საოლქო საარჩევნო კომისია, გადაეთვალა №16 უბნის 

შედეგები. 

მომჩივანი მიუთითებდა, რომ 2014 წლის 26 ივნისს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ შედეგების 

შეჯამებისას, სხდომაზე კვლავ წამოიჭრა №16 უბნის შედეგების უზუსტობის საკითხი, რასაც მოყვა 

უბნის გახსნისა და შედეგების გადათვლის საკითხის დაყენება, რასაც მხარი არ დაუჭირა კომისიამ.   

საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ №16 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზე 

განხორციელდა ზეწოლა, ასევე უბანზე იმყოფებოდნენ არაუფლებამოსილი პირები, რომლებიც 

აძლევდნენ მითითებებს კომისიას. 

საჩივრის ავტორი ითხოვდა №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 26 

ივნისის №0954 (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობას, ასევე №68 წალენჯიხის 

საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის №16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმის მონაცემების შემოწმების შედეგის შესაბამისად, აღნიშნულ საარჩევნო უბანში 

კენჭისყრის შედეგების შეცვლას ან ბათილად ცნობასა და საარჩევნო კოდექსის 28-ე მუხლის 

შესაბამისად, №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის (თემურ მიქავა, ოლღა 
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შამუგია, ელგუჯა ძაძამია, ირმა კალანდია, ქრისტინე წულაია) დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დაკისრებას. 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ აღნიშნული საჩივარიც არ უნდა 

დაკმაყოფილდეს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 70-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგები აისახება ცესკოს, საოლქო და საუბნო 

საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. შესაბამისად, 

შემაჯამებელი ოქმი არის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც ცალკე გასაჩივრებას 

ექვემდებარება კანონით დადგენილი წესით. კერძოდ, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება 

გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც საჩივრდება 

შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე, საუბნო 

საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, მათ შორის, შემაჯამებელი ოქმი, ჯერ საჩივრდება საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში, ხოლო შემდეგ - სასამართლოში.  

ამასთან, ცესკოს საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსის მიმდინარე წლის 28 ივნისის 

სამსახურებრივი ბარათიდან დგინდება, რომ №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 

საკრებულოს, მერისა და გამგებლის შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საუბნო საარჩევნო კომისიების 

შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმისა და თანდართული შესწორების ოქმის/ახსნა-განმარტების 

საფუძველზე და ზუსტად ასახავს მათ შეტანილ მონაცემებს. 

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიას 2014 წლის 17 ივნისს  საარჩევნო ბლოკის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ წარმომადგენელმა ობუჯის №16 საუბნო საარჩევნო კომისიაში 

დათო მესხიამ საჩივრით მიმართა და მოითხოვა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისათვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება, ასევე ამ უბანზე მიღებული ხმების რაოდენობის 

ბათილად ჩათვლა. №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 18 ივნისის №37/2014 

განკარგულებით საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებასთან 

დაკავშირებით იმსჯელა როგორც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ (საქმე №020310514529280 

(3/42-14)), ასევე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ (საქმე №3/ბ-261-14წ). ზუგდიდის რაიონულმა 

სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ სარჩელი, 

ხოლო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 

გადაწყვეტილება. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 75-ე მუხლი ადგენს 

კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შეჯამების წესს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. საოლქო 

საარჩევნო კომისია, აღნიშნული მუხლის თანახმად,  უფლებამოსილია, შეადგინოს საარჩევნო ოლქში 

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების განხილვის შედეგების გათვალისწინებით შემაჯამებელი 

ოქმები.  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები. 

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმები, როგორც კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, მიღებულია კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დაცვით და არ არსებობს მათი ბათილად ცნობისა და შესაბამისად, საჩივარში 

დასახელებული საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დაკისრების საფუძველი. შესაბამისად, სამართლებრივ საფუძველსაა მოკლებული საჩივრის ავტორის 

მოთხოვნა ყველა შედეგის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ ხელახლა გადათვლის, ბათილად 
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მიჩნეული ყველა ბიულეტენის გადამოწმებისა და საოლქო საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი 

წევრისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების ნაწილშიც. 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მესამე საჩივარში (ცესკოში რეგისტრაც. 

№1/2921) აღნიშნულია, რომ 2014 წლის 27 ივნისს №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია შეიკრიბა 

და გაიმართა სხდომა. სხდომაზე მიღებულ იქნა №20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის შემაჯამებელი 

ოქმები: საოლქო მერის №2, საოლქო პროპორციული №11 და საოლქო მაჟორიტარული №0171, 0172, 

0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179 და 0180. 

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ სხდომაზე დაფიქსირდა სხვადასხვა სერიოზული დარღვევა და 

ითხოვს №20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის ყველა შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობას და და 

შედეგების გადათვლას ქვემოთ მოცემულ საარჩევნო უბნებში. 

მომჩივანი განმარტავდა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომა ჩატარდა საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევით, კერძოდ, დარღვეულია აქტის 

შედგენის თარიღი. მომჩივნის აზრით, საოლქო მერის №2, საოლქო პროპორციულ №11 და საოლქო 

მაჟორიტარულ ყველა (0171-01180) შემაჯამებელ ოქმებში შედგენის დროდ დაფიქსირებულია 

26.06.2014 წლის 23:45 საათი, მაშინ, როდესაც კომისიის სხდომა დაიწყო 27.06.2014 წლის 00:05 საათზე.  

მომჩივანი მიუთითებდა, რომ ზემოაღნიშნული შემაჯამებელი ოქმების ლეგიტიმურობას ეჭვის 

ქვეშ აყენებს ის გარემოებაც, რომ  №5, №39, და №57 საარჩევნო უბნების საუბნო მერის შემაჯამებელი 

ოქმები №45 და №53  საარჩევნო უბნების საუბნო პროპორციული შემაჯამებელი ოქმები და №4,  №17, 

№24, №30, №31, №49, №54, №56, №64, №82 და №84 საარჩევნო უბნების საუბნო მაჟორიტარული 

შემაჯამებელი ოქმები არის გაყალბებული, რადგან საარჩევნო ყუთში არსებული ბიულეტენების 

რაოდენობა აღემატება არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას.  

მომჩივანი ყურადღებას ამახვილებდა იმ გარემოებაზე, რომ დავით მაღლაკელიძე საკრებულოს 

წევრად არჩეულია, როგორც ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქიდან, ასევე პარტიული სიით. მომჩივანი 

მიიჩნევდა, რომ საოლქო პროპორციული №3 შემაჯამებელ ოქმში დავით მაღლაკელიძე არ უნდა 

ფიგურირებდეს. 

მომჩივანი მიიჩნევდა, რომ ზემოაღნიშნული ფაქტობრივი გარემოებები ადასტურებდა იმას, რომ 

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის ყველა ოქმი დაწერილია ადმინისტრაციული წარმოების 

წესის დარღვევით, რაც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა და „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად არის აქტის ბათილობის საფუძველი.  

შემოსულ საჩივარში მითითებული ფაქტების შესწავლის მიზნით, საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის მიერ №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა №20 

რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები და საქმის სხვა 

მასალები. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 75-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების 

საფუძველზე, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის განხილვის შედეგების 

გათვალისწინებით, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-11 დღისა აჯამებს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს, მერის/გამგებლის არჩევნების 

შედეგებს და ადგენს საკრებულოსა და მერის/გამგებლის არჩევნების შედეგებს და საარჩევნო ოლქში 

გამართული კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს, რომლებსაც არაუგვიანეს 

მომდევნო დღისა გადასცემს ცესკოს. 

მითითებული საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია 

უფლებამოსილი იყო 2014 წლის 26 ივნისის ჩათვლით შეეჯამებინა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს, მერის/გამგებლის არჩევნების 

რუსთავის საარჩევნო ოლქის შედეგები და შეედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიის არჩევნების 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. როგორც საქმის მასალების (№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის, მოადგილის, მდივნისა და 6 წევრის ახსნა - განმარტებითი ბარათი) 

დადგინდა, №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები 

შედგენილია 2014 წლის 26 ივნისს 23:00 - 23:45 საათამდე პერიოდში. აღნიშნულს ადასტურებს ასევე 

2014 წლის 26 ივნისს შედგენილი №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის №36 ოქმი. 
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„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუქტის თანახმად საოლქო საარჩევნო კომისიის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი 

ოქმი არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი და მისი 

ბათილობის საკითხი უნდა გადაწყდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 

მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად. მითითებული სამართლის ნორმის თანახმად, ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი 

მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები, ანდა კანონის ისეთი 

დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე მიღებული იქნებოდა სხვაგვარი 

გადაწყვეტილება.  

№20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიას ზემოაღნიშნული შემაჯამებელი ოქმები რომც 

შეედგინა 2014 წლის 27 ივნისს, აღნიშნული არ წარმოადგენდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის არსებით დარღვევას, რადგან  საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო 

საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე აჯამებს არჩევნების შედეგებს და 

შემაჯამებელი ოქმის 2014 წლის 27 ივნისს შედგენის შემთხვევაში მასში სხვა შედეგები ვერ აისახებოდა. 

ამდენად, ასეთი დარღვევა არ წარმოადგენს კანონის ისეთ დარღვევას, რომლის არარსებობის 

შემთხვევაში შემაჯამებელ ოქმში აისახებოდა სხვა შედეგები. აღსანიშნავი იყო ის გარემოებაც, რომ 

კომისიის სხდომა 2014 წლის 26 ივნისს გვიან გაიმართა იმ ფაქტის გამო, რომ იმავე დღეს გვიან 

დასრულდა ბოლო საარჩევნო დავის განხილვა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომლის 

გადაწყვეტილების ასახვის გარეშე ვერ შედგებოდა საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები.  

გაურკვეველი იყო მომჩივნის ზემოაღნიშნული მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით,  რომ საოლქო 

პროპორციული №3 შემაჯამებელ ოქმში დავით მაღლაკელიძე არ უნდა ფიგურირებდეს, რადგან 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 148-ე მუხლის მე-6 პუნქტის 

თანახმად, თუ საკრებულოს წევრობის კანდიდატი არჩეულია როგორც ერთმანდატიანი 

მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქიდან, ისე პარტიული სიით, მაშინ იგი ითვლება ერთმანდატიანი 

მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქიდან არჩეულად, ამოიღება პარტიული სიიდან და სიაში კანდიდატის 

წანაცვლება განხორციელდება ამ კანონით დადგენილი წესით. ამდენად, დავით მაღლაკელიძის 

პარტიული სიიდან ამოღება და მის ნაცვლად სხვა კანდიდატის წანაცვლება უნდა განხორციელდეს 

არჩევნების შედეგების შეჯამების შემდგომ ეტაპზე, მას შემდეგ, რაც საოლქო მაჟორიტარული ოქმი შევა 

კანონიერ ძალაში.  

რაც შეეხება მომჩივნის მითითებას №5, №39, და №57 საარჩევნო უბნების საუბნო მერის 

შემაჯამებელ ოქმებთან, №45 და №53 საარჩევნო უბნების საუბნო პროპორციულ შემაჯამებელ 

ოქმებთან  და №4,  №17, №24, №30, №31, №49, №54, №56, №64, №82 და №84 საარჩევნო უბნების საუბნო 

მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებთან მიმართებაში, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება 

გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომელიც საჩივარს იხილავს 2 დღის ვადაში. 

საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის 

რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში, რომელიც საჩივარს იხილავს 2 დღის ვადაში.  ხოლო 

მითითებული მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების 

გასაჩივრების გამო საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ცესკოში 

გასაჩივრების შემთხვევაში განცხადება/საჩივარი განუხილველი რჩება. 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 2014 წლის 24 ივნისს რუსთავის საქალაქო 

სასამართლომ განიხილა საარჩევნო ბლოკის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მიერ შეტანილი 

სარჩელი, სადაც მოთხოვნილი იყო №20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის №4, №5, №17, №24, №30, №31, №45 

№49, №53  №54, №56, №64, №82 და №84 საუბნო სააარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების 

ბათილად ცნობა. მოსარჩელე აგრეთვე ითხოვდა ბიულეტენების ხელახლა გადათვლას. რუსთავის 

საქალაქო სასამართლოს 24 ივნისის გადაწყვეტილებით არ დაკმაყოფილდა სასარჩელო მოთხოვნა. 

მითითებული სასამართლოს გადაწყვეტილება უცვლელად იქნა დატოვებული თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2014 წლის 26 ივნისის განჩინებით. 
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ამდენად, ცალსახაა, რომ გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი, №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები, 

შედგენილია კანონიერ ძალაში შესული საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმებისა და 

კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებების შედეგების გათვალისწინების 

საუძველზე. შესაბამისად, ზემოაღნიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ მიღებული 

შემაჯამებელი ოქმები არ ექვემდებარება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 

ხელახლა გადასინჯვას. ვინაიდან მომჩივანმა მოახდინა საკუთარი უფლების რეალიზაცია როგორც 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ისე საერთო სასამართლოებში, როგორც პირველ ინსტანციაში, ასევე 

სააპელაციო სასამართლოში ყველა პროცედურის დაცვით. არც საოლქო საარჩევნო კომისიაში და არც 

სასამართლოში მხარის მიერ მითითებული გარემოებები არ იქნა მიჩნეული კონკრეტული უბნის 

ბათილობის საფუძვლად. ვინაიდან არსებობს კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არ არის უფლებამოსილი 

იმსჯელოს საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების კანონიერების საკითხზე. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაც. 

№1/2894) №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების 

გამოცემის დღიდან ბათილად ცნობისა და მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 26 

ივნისის №65/2014; №66/2014; №67/2014; №69/2014; №70/2014; №71/2014 განკარგულებების ბათილად 

ცნობის მოთხოვნის თაობაზე უსაფუძვლობის გამო, ასევე არ დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაც. №1/2920) №68 წალენჯიხის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 26 ივნისის №0954 (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმის 

ბათილად ცნობის ნაწილში, ასევე №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის №16 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მონაცემების შემოწმების შედეგის 

შესაბამისად, აღნიშნულ საარჩევნო უბანში კენჭისყრის შედეგების შეცვლის ან ბათილად ცნობის 

ნაწილში და საარჩევნო კოდექსის 28-ე მუხლის შესაბამისად, №68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის წევრებისთვის (თემურ მიქავა, ოლღა შამუგია, ელგუჯა ძაძამია, ირმა კალანდია, ქრისტინე 

წულაია) დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების ნაწილში უსაფუძვლობის გამო, ასევე არ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაც. 

№1/2921) №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის ყველა შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობისა 

და №5, №39 და №57 საარჩევნო უბნების საუბნო მერის, №45 და №53 საარჩევნო უბნების საუბნო 

პროპორციული და №4, №17, №24, №30, №31, №49, №54, №56, №64, №82 და №84 საარჩევნო უბნების 

საუბნო მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმების შედეგების გადათვლის მოთხოვნის თაობაზე 

უსაფუძვლობის გამო.  

 

51. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ხელმძღვანელის მიხეილ 

მაჭავარიანის 2014 წლის 27 ივნისის საჩივრები №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმისა და №10 გლდანის საოლქო 

საარჩვნო კომისიის (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის 

შესახებ 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე წლის 27 ივნისს, შემოვიდა საარჩევნო სუბიექტის 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ხელმძღვანელის, მიხეილ მაჭავარიანის (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2892 და №1/2893) საჩივრები. 

აღნიშნული საჩივრებით მოთხოვნილი იყო 2014 წლის 26 ივნისს №1 მთაწმინდის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილი №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის №0001 

(მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმისა და №10 გლდანის საოლქო საარჩვნო კომისიის №0022, №0023, 

№0024 და №0025 (მაჟორიტარული) შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა, ვინაიდან მომჩივნის 

მითითებით, 2015 წლის 15 ივნისს ჩატარებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 

ზემოაღნიშნული ოლქებში შემავალ უბნებზე დაფიქსირდა მთელი რიგი კანონდარღვევები, რაც 
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გასაჩივრებულ იქნა კანონით დადგენილი წესით და ვადებით, სადაც მოთხოვნილი იყო იმ უბნების 

შემაჯამებელი ოქმების ხელახლა გადათვლა და დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში შედეგების 

ბათილად ცნობა, სადაც დაფიქსირდა დისბალანსი. საჩივრების ავტორი ყურადღებას ამახვილებდნენ 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 26 აპრილის 24/2014 დადგენილებაზე და აღნიშნავს, რომ 

რიგ შემთხვევბში ხელმოწერების რაოდენობა ბევრად ნაკლები იყო საარჩევნო ყუთში მოთავსებული 

საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობაზე.  

საჩივრებში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის უხეშ 

დარღვევადაა მითითებული ის გარემოება, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ მოხდა 

კენჭისყრის დღის შემაჯამებელი ოქმების გამოსწორობა უბანზე პასუხისმგებელი პირების 

(თავმჯდომარე, მდივანი) ზეპირი მახსოვრობით შედგენილი ახსნა-განმარტებების საფუძველზე, 

სადაც მიზეზად მიუთითეს მექანიკური შეცდომა, რაც აღმოჩენილ იქნა ოქმების მხოლოდ ოლქებში 

ჩაბარების შემდეგ და აქვე აღნიშვნაა გაკეთებული „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 70-ე მუხლის დარღვევაზე, კერძოდ შემაჯამებელი ოქმის შევსებისას დაშვებული 

შეცდომა არ იქნა გამოსწორებული შესწორების ოქმით, არამედ მხოლოდ ახსნა განმარტების 

საფუძველზე მოხდა საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების კანონდარღვევით 

დაბალანსება. 

წარმოდგენილი საჩივრებისა და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოპოვებული 

მასალების შესწავლის შედეგად დგინდება, საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ ხელმძღვანელის, მიხეილ მაჭავარიანის საჩივრები არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი 

ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 70-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგები აისახება ცესკოს, საოლქო და საუბნო 

საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. შესაბამისად, 

შემაჯამებელი ოქმი არის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც ცალკე გასაჩივრებას 

ექვემდებარება კანონით დადგენილი წესით. კერძოდ, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება 

გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომლის გადაწყვეტილებაც საჩივრდება 

შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე, საუბნო 

საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, მათ შორის, შემაჯამებელი ოქმი, ჯერ საჩივრდება საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში, ხოლო შემდეგ - სასამართლოში. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 73-ე მუხლის თანახმად, 

საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურების დარღვევების შესახებ განცხადება/საჩივარი 

შედგენილი უნდა იქნეს ამ კანონის დარღვევის შემჩნევისთანავე, ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი 

წესით, კენჭისყრის დღის 7 საათიდან საარჩევნო ყუთის გახსნამდე, რომელიც წარედგინება საუბნო 

საარჩევნო კომისიას, ხოლო განცხადება/საჩივარი ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების 

შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების 

გადასინჯვის ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით შედგენილ უნდა იქნეს საარჩევნო ყუთის გახსნიდან 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი წესით. 

აღნიშნული განცხადება/საჩივარი წარედგინება საუბნო საარჩევნო კომისიას, რომელიც ამ 

განცხადებას/საჩივარს გადასცემს ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღიდან 2 დღის 

განმავლობაში. ამავე კოდექსის 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, განცხადებას/საჩივარს 

საოლქო საარჩევნო კომისია განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

განცხადების/საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო კომისია 

გადაწყვეტილებას იღებს განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ სასამართლოში 

ამ კანონით დადგენილი წესით. 

ამასთან, საჩივარში აღნიშნულ დარღვევებთან დაკავშირებით №1 მთაწმინდის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების მიზნით, თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სარჩელით მიმართეს პ/გ „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 
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პარტიის” წარმომადგენლებმა და ასევე ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

წარმომადგენლებმა. პ/გ „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” 

წარმომადგენლები ითხოვდნენ №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 

წლის 18 ივნისის №18/2014 განკარგულების ბათილად ცნობას და №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის მიერ ხმების ხელახალ გადათვლას, ხოლო ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციის წარმომადგენლები - №37 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული შემაჯამებელი 

ოქმების ბათილად ცნობისა და ხმების ხელახალი გადათვლის ნაწილში „საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციის” №01-585/2014 საჩივრის არ დაკმაყოფილების შესახებ №1 მთაწმინდის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 18 ივნისის №19/2014 განკარგულების ბათილად ცნობას და ასევე №1 

მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის გასაჩივრებულ ნაწილში ახალი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციის №01-585/2014 საჩივრის დაკმაყოფილებასა და მოპასუხისათვის ხმების ხელახლა 

გადათვლის დავალებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხიხლა სარჩელები და გასაჩივრებულ 

საარჩევნო უბნებზე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების 

ბათილად ცნობის თაობაზე გადაწყვეტილება არ მიუღია (საქმე №3/2151-14 და საქმე №3/2153-14). 

ასევე, არსებობდა კანონიერ ძალაში შესული თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 21 და 22 ივნისის გადაწყვეტილებები (იხ. საქმე 

№3/2147-14 და №3/2161-14), რომლებიც არ დაკმაყოფილდა ააიპ „საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციისა” და „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის” 

სარჩელები №10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 18 ივნისის №026/2014 

განკარგულების ბათილად ცნობის, №023/2014 განკარგულების ნაწილობრივ ბათილად ცნობის, №10 

გლდანის საარჩევნო ოლქში შემავალი №12, №48, №49, და №51 საარჩევნო უბნებზე პროპორციული 

წესით ჩატარებული არჩევნების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობისა და ხმების ხელახლა 

გადათვლასთან დაკავშირებით. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 22 ივნისის №3/2147-14 გადაწყვეტილება ნაწილობრივ იქნა 

დაკმაყოფილებული თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მიერ, 

კერძოდ №10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიას დაევალა №10 გლდანის საარჩევნო ოლქში 

შემავალი №19 და №51 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის მიმართ 

დისციპლინური პსუხისმგებლობის დაკისრების თაობზე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 

გამოცემა. დანარჩენ ნაწილში სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

გარდა ამისა, №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის - გიორგი 

ზირაქიშვილის ამა წლის 27 ივნისის ახსნა-განმარტებითი ბარათიდან ირკვეოდა, რომ ს/ბ „ერთიან 

ნაციონალურ მოძრაობამ” მხოლოდ მიმდინარე წლის 17 ივნისს მიმართა საჩივრით №1 მთაწმინდის 

საოლქო საარჩევნო კომისიას და მოითხოვა №14 საარჩევნო უბნის მონაცემების ხელახალი გადათვლა 

და უზუსტობის დადასტურების შემთხვევაში შედეგების ბათილად ცნობა, რომელიც №1 მთაწმინდის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არ დაკმაყოფილა. აღნიშნული გადაწყვეტილება საარჩევნო 

სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მიერ სასამართლოში არ გასაჩივრებულა.  

ასევე №10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის - ჭაბუკი ჭაბუკიანის ამა წლის 

27 ივნისის ახსნა-განმარტებითი ბარათიდან ირკვევა, რომ ს/ბ „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას” 2014 

წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

არჩევნებისთვის №10 გლდანის საარჩევნო ოლქში შემავალ არცერთ საარჩევნო უბანზე, კენჭისყრის 

დღის პროცედურების ან ხმის დათვლის პროცედურების დარღვევასთან დაკავშირებით ან საუბნო 

საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გასაჩივრების მიზნით, არც 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში არცერთი საჩივარი არ წარუდგენია. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 75-ე მუხლი ადგენს 

კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შეჯამების წესს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. საოლქო 

საარჩევნო კომისია, აღნიშნული მუხლის თანახმად,  უფლებამოსილია, შეადგინოს საარჩევნო ოლქში 

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების განხილვის შედეგების გათვალისწინებით შემაჯამებელი 

ოქმები. 
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№1 მთაწმინდისა და №10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიების არჩევნების შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმები შედგენილ იქნა კანონიერ ძალაში შესული საუბნო საარჩევნო კომისიების 

შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, რასაც ასევე ადასტურებდა ცესკოს საორგანიზაციო 

დეპარტამენტის უფროსის - გიორგი სეხნიაშვილის მიმდინარე წლის 28 ივნისის სამსახურებრივი 

ბარათები, რომელთა თანახმადაც, №1 მთაწმინდისა და №10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი შედგენილია საუბნო საარჩევნო 

კომისიების შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმებისა და თანდართული შესწრორების ოქმების/ახსნა-

განმარტების საფუძველზე და ზუსტად ასახავდა მათ შეტანილ მონაცემებს. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 

არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები. 

ამდენად, №1 მთაწმინდისა და №10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიების 2014 წლის 15 

ივნისის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები, როგორც კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების 

დამადასტურებელი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, მიღებულია 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით და არ არსებობდა მათი ბათილად ცნობის საფუძველი. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო სუბიექტის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ხელმძღვანელის, მიხეილ 

მაჭავარიანის 2014 წლის 27 ივნისის №1468/01 (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2892) და №1469/01 (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2893) საჩივრები უსაფუძვლობის გამო. 

 

52. საარჩევნო ბლოკის „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“ 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლის თენგიზ ომანიძის 2014 წლის 2 

და 3 ივლისის საჩივრების №40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო 

უბნებზე ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებებით ბათილად 

ცნობილი უბნების ყველა სახის შემაჯამებელი ოქმების შესახებ; 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, 2014 წლის 2 ივლისს, შემოვიდა 

„არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 

წარმდომადგენლის თენგიზ ომანიძის საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/3027). საჩივარში 

აღნიშნული იყო, რომ №40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე ახალქალაქის 

რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებებით ბათილად იქნა ცნობილი უბნების ყველა სახის 

შემაჯამებელი ოქმები. კერძოდ, მომჩივანი მიუთითებდა, რომ ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს 

მიმდინარე წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილებით, ბათილად იქნა ცნობილი გამგებლის, მაჟორიტარის 

და პროპორციული სისტემით ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები №1 

საარჩევნო უბანზე. ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მიმდინარე წლის 28 ივნისის 

გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები №14 

უბანზე მაჯორიტარული წესით ჩატარებული არჩევნების ნაწილში, ხოლო №28, №37 და №66 საარჩევნო 

უბნებზე გამგებლის, მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემით ჩატარებული კენჭისყრის 

შედეგების შემაჯამებელი ოქმები.  

საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ №1, №28, №37 და №66 საარჩევნო უბნებზე ერთიან სიაში 

ამომრჩეველთა რაოდენობა განისაზღვრა 3,161 ამომრჩევლით.  

გამარჯვებულმა გამგებლობის კანდიდატმა ჯამში მიიღო 10,299 ხმა, ანუ 50%–იანი ბარიერი 

გადალახა სულ რაღაც 1,300 ხმით. აღნიშნული შედეგების და აღნიშნულ 4 უბანზე დაფიქსირებული 

მნიშვნელოვანი დარღვევების გათვალისწინებით, მომჩივანის აზრით მოცემულ უბნებზე 

განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს ოლქის საერთო შედეგებზე. 

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ N40 04 მაჟორიტარული ოლქის (ოლქში შედის მე-14 საარჩევნო 

უბანი) №14 საარჩევნო უბანზე ერთიან სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა განისაზღვრა 457 



 

178 

 

 

ამომრჩევლით. ბლოკის კანდიდატმა ალბერტ მანუშიანმა მაჟორიტარულ ოლქში ჯამში აიღო 406 ხმა, 

ხოლო გამარჯვებულმა კანდიდატმა მანველ საღათელიანმა – 474 ხმა. №40 09 მაჟორიტარული ოლქის 

(ოლქში შედის 28–ე საარჩევნო უბანი) №28 საარჩევნო უბანზე ერთიან სიაში ამომრჩეველთა 

რაოდენობა განისაზღვრა 392 ამომრჩევლით. ბლოკის კანდიდატმა ქაჩავან კირაკოსიანმა 

მაჟორიტარულ ოლქში ჯამში აიღო 377 ხმა, ხოლო გამარჯვებულმა კანდიდატმა მანველ საღათელიანმა 

– 802 ხმა. №40 10 მაჟორიტარული ოლქის (ოლქში შედის 37–ე საარჩევნო უბანი) №28 საარჩევნო უბანზე 

ერთიან სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა განისაზღვრა 739 ამომრჩევლით. ბლოკის კანდიდატმა 

სტეპან არაქელიანმა მაჟორიტარულ ოლქში ჯამში აიღო 523 ხმა, ხოლო გამარჯვებულმა კანდიდატმა 

სარგის უზუნიანმა – 854 ხმა.  

საჩივრის ავტორი მიუთითებდა, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 150-ე მუხლის მე-2 პუნქტზე და აღნიშნავს, რომ სადაო უბნებზე სასამართლოს მიერ 

შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა იწვევს მოცემულ უბნებზე კენჭისყრის შედეგების ბათილად 

ცნობას და არის განმეორებითი კენჭისყრის საფუძველი, როგორც მაჟორიტარული, ისე გამგებლის 

სისტემით. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მომჩივანი ითხოვდა, ახალქალაქის რაიონული 

სასამართლოს მიმდინარე წლის 23 ივნისის და 28 ივნისის გადაწყვეტილებების საფუძველზე №40 

ახალქალაქის №1, №28, №37 და №66 საარჩევნო უბნებზე დაინიშნოს განმეორებითი კენჭისყრა, როგორც 

მაჟორიტარის, ისე გამგებლის ნაწილში, ხოლო №14 საარჩევნო უბანზე მხოლოდ მაჟორიტარის 

ნაწილში.  

ცნობილი იყო, რომ ახალქალაქის №1 საარჩევნო უბანზე, ცესკოს 2014 წლის 19 ივნისის №248/2014 

განკარგულებით, ამა წლის 29 ივნისს ჩატარდა განმეორებითი კენჭისყრა. 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ახალქალაქის რაიონული სასამართოლოს 

2014 წლის 23 ივნისის (საქმე №15031001452997 №3/27–14) და 28 ივნისის (საქმე №150310014535165) 

გადაწყვეტილებების თანახმად, სადაო უბნებზე ჩატარებული კენჭისყრები ბათილად არ ყოფილა 

ცნობილი, სასამართლომ ხსენებულ უბნებზე ბათილად ცნო მხოლოდ ამ უბნებზე ჩატარებული 

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმები და იმვადროულად №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიას 

დაევალა ხმების გადათვლა, რაც თავისთავად წარმოშობს გადათვლის შედეგად მიღებული 

მონაცემების შესაბამისად სადაო უბნებისათვის ახალი შედეგების დადგენას, საოლქო საარჩევნო 

კომისიის მიერ. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 152-ე მუხლის თანახმად 

კი განმეორებითი კენჭისყრები შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ უბნების კენჭისყრის ბათილობის 

შემთხვევაში და არა შემაჯამებელი ოქმების ბათილობის შემთხვევაში, და ისიც ამავე მუხლის პირველი 

პუნქტით დადგენილი გარემოებების გათვალისწინებით. ამავდროულად თვითმმართველობის 

ორგანოთა არჩევნებისას განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარება საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრულია 

მხოლოდ საკრებულოს არჩევნების ნაწილში და არა გამგებლის არჩევნების ნაწილში. 

დადგენილი იყო, რომ 2014 წლის 1 ივლისს №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიამ, 

სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გადათვალა სადაო უბნების ხმები და ამავე დღეს 

საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმში აისახა გადათვლის შედეგები, რომელიც იდენტურია 

ყველა იმ მონაცემისა, რომლებიც იყო შეტანილი სასამართლოს მიერ ბათილად ცნობილ შემაჯამებელ 

ოქმებში და შემდგომ შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმებშიც.  

გადათვლის შედეგების იდენტურობის გამო, რომელიც 2014 წლის პირველ ივლისს 

განხორციელდა, საოლქო საარჩევნო კომისიამ თავისი გადაწყვეტილებით დაადასტურა სადაო 

უბნების მონაცემების საფუძველზე, საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმების მონაცემების 

მარლთზომიერება. აღნიშნული ქმედება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, არც ერთ საარჩევნი სუბიექტს ერთი დღის 

ვადაში (ანუ 2 ივლისს) ცესკოში  სადაოდ არ გაუხდია. 

ასევე, საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 3 ივლისს შემოვიდა 

„არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 

წარმდომადგენლის თენგიზ ომანიძის საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/3043). საჩივარში 

აღნიშნული იყო, რომ №40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქმა კენჭისყრის შედეგების შეჯამების დროს არ 
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გაითვალისწინა უმრავლეს უბნებზე დაფიქსირებული არსებითი ხასიათის დარღვევები და შედეგები 

შეაჯამა დარღვევებზე რეაგირების გარეშე.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მომჩივანი ითხოვდა, №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის  შემაჯამებელი ოქმების ბათილობას და განმეორებით კენჭისყრის დანიშვნას №7, №9, №10, 

№13, №14, №18, №19, №23, №25, №34, №35, №37, №39, №40, №44, №46, №52, №55, №56, №59, №63, №64, 

№66 და №67 საარჩევნო უბნებზე. ასევე ოლქში დაფიქსირებული უხეში დარღვევების საფუძველზე 

მოთხოვნილია №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ჰასმიკ მარანგოზიანის  

გათავისუფლება და მისი პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა.  

დადგენილი იყო, რომ №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 2014 წლის 26 ივნისს 

შედგა საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები, რომელთა გასაჩივრებაც შესაძლებელი იყო 

1 კალენდარული დღის ვადაში საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ასევე დადგენილი 

იყო, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებების შედეგად გადათვლილ უბნებზე საოლქო საარჩევნო 

კომისიის სხდომის ოქმი შედგა 2014 წლის პირველ ივლისს და მისი გასაჩივრება შესაძლებელი იყო 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 2 ივლისს უფლებამოსილი პირის მიერ.  

ამასთან საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის გასაჩივრებაზე 

უფლებამოსილი პირი არის საარჩევნო ბლოკი და არა მისი წარმომადგენელი ცესკოში. „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-8 მუხლის მე-13 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-

10 და მე-11 პუნქტებისა და 78-ე მუხლის 23-ე პუნქტის შესაბამისად, 2014 წლის 3 ივლისს საარჩევნო 

ბლოკის „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“ ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიაში წარმდომადგენლის თენგიზ ომანიძის ცესკოში შემოტანილი საჩივარი უნდა დარჩეს 

განუხილველი, როგორც არაუფლებამოსილი პირის მიერ გასაჩივრების ვადის დარღვევით 

შემოტანილი საჩივარი.  

მითითებული სამართლებრივი ნორმებიდან გამომდინარე, არ არსებობდა მომჩივანის 

მოთხოვნების დაკმაყოფილების სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებები.  

ზემოთ ხსენებულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“ 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარმდომადგენლის თენგიზ ომანიძის 2014 წლის 2 ივლისის  

საჩივარი უსაფუძვლობის გამო, ასევე განუხილველი დარჩა საარჩევნო ბლოკის „არასაპარლამენტო 

ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარმდომადგენლის 

თენგიზ ომანიძის 2014 წლის 3 ივლისის საჩივარი №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

შემაჯამებელი ოქმების ბათილობისა და №7, №9, №10, №13, №14, №18, №19, №23, №25, №34, №35, №37, 

№39, №40, №44, №46, №52, №55, №56, №59, №63, №64, №66 და №67 საარჩევნო უბნებზე განმეორებითი 

კენჭისყრის დანიშვნის მოთხოვნის ნაწილში და უარი ეთქვა მომჩივანს №40 ახალქალაქის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ჰასმიკ მარანგოზიანის გათავისუფლებისა და მისი 

პასუხისმგებლობის საკითხის დასმის მოთხოვნის ნაწილში. 

საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ 

 

1.  გაზეთ „გურია-ნიუსის” მიერ 2014 წლის 15 მაისს გავრცელებული ინფორმაციის 

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისათვის მედიასაშუალებებიდან 

ცნობილი გახდა, რომ 2014 წლის 15 მაისს გაიხსნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის №9 საბავშვო ბაღი. 

ბაღს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი და მის გახსნას ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი 

პირები ესწრებოდნენ. მისულ სტუმრებს ერთ-ერთი ოთახი „ქართული ოცნების” საარჩევნო 

ატრიბუტიკით მორთული დახვდათ, ოთახში ლურჯი ფერის ბუშტები დაკიდეს, რომელზეც 

გამოსახული იყო კოალიციის არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი.  
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საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, ადმინისტრაციული წარმოების 

ფარგლებში, ზემოხსენებულ საკითხზე გამოთხოვილ იქნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის №9 

საბავშვო ბაღის მენეჯერისა და აღმზრდელის ახსნა-განმარტებები.  

ცესკოს მიერ გაზეთ „გურია-ნიუსის” მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შესწავლის შედეგად 

დადგინდა, რომ ადგილი ჰქონდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევას, კერძოდ:  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე 

გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. ამავე კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” 

ქვეპუნქტი, წინასაარჩევნო აგიტაციას განმარტავს შემდეგნაირად: წინასაარჩევნო აგიტაცია არის 

ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს 

ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, 

წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა 

ან გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში 

ყოფნა.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-7 

პუნქტის შესაბამისად, აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის/ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებით ორგანიზებულ 

ღონისძიებაზე/პრეზენტაციაზე ორგანიზატორის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა. აღნიშნული 

ქმედება ჩაითვლება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებად. 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის პირველი 

მუხლის „ბ” პუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს თვითმმართველ ერთეულს. ამავე 

კოდექსის მე-16 მუხლით გაწერილია თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებები, 

რომლის მე-2 პუნქტის „ფ” ქვეპუნქტის თანახმად, ერთ-ერთ უფლებამოსილებას წარმოადგენს 

სკოლამდელი აღზრდისა და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით შექმნა და მათი წესდებების დამტკიცება, 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის ორგანიზება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილებით 

დამტკიცდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი. აღნიშნული ბიუჯეტის მე-9 

მუხლით სკოლამდელი აღზრდა მოექცა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ კლასიფიკაციაში, ხოლო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტად განისაზღვრა და პროგრამის ფარგლებში იქნა 

გათვალისწინებული სკოლამდელი განათლების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ 

შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  

ზემოაღნიშნული ნორმების შინაარსი ცხადყოფს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვი 

ბაღები წარმოადგენენ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ 

დაწესებულებებს.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის №9 საბავშვო ბაღის ერთ-ერთი ოთახში, საარჩევნო ბლოკის 

„ქართული ოცნება” სააგიტაციო მასალის გამოფენა, რომელიც მოხდა ბაღის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების დასრულებისათვის მიძღვნილ ღონისძიებაზე, რომელიც დაფინანსდა ბიუჯეტიდან, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის №9 საბავშვო ბაღის მხრიდან  შეიცავს წინასაარჩევნო აგიტაციის 

ნიშნებს. აღნიშნული ქმედება არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, თანახმად 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის №9 საბავშვო ბაღის მენეჯერი ვერა ვასაძე თავის ახსნა-

განმარტებაში ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ერთ-ერთ ჯგუფში მართლაც იყო ჭერზე დაკიდული 

ბუშტები, რის შესახებაც მან არაფერი იცოდა. ამავე ბაღის აღმზრდელი კი ადასტურებს, რომ მან 

პირადად ჩამოკიდა ბუშტები „41” ნომრით და აღნიშნა, რომ ამას არ ჰქონდა არავითარი პოლიტიკური 



 

181 

 

 

დატვირთვა. აღნიშნულ ახსნა-განმარტებებში მოყვანილი გარემოებები ვერ გახდება, კანონის 

დარღვევის შემთხვევაში, კანონითვე დადგენილი პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების 

საფუძველი. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-10 თავით 

განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის, კერძოდ, 88-ე 

მუხლის შესაბამისად, წინასაარჩევნო აგიტაციისას და კამპანიისას ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენებისას და თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებისას ამ კანონით 

დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

საარჩევნო კოდექსის 93-ე მუხლის თანახმად, ამ კანონის 79-ე, 81-ე და 86-ე−92-ე მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ცესკო, 

აგრეთვე ცესკოსა და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები 

(თანამდებობის პირები).  

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2341 -ე მუხლის თანახმად, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა შესაძლებელია სამართალდარღვევის 

ჩადენის ადგილზე. 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ აღნიშნული განკარგულება საქმის მასალებთან 

ერთად გადაუგზავნა №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის №9 საბავშვო ბაღის მენეჯერის ვერა ვასაძის მიმართ „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 88-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის მიზნით.  

2014 წლის 28 მაისს, ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის №9 საბავშვო ბაღის მენეჯერს ვერა ვასაძეს შეუდგინა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი. აღნიშნული დარღვევა ითვალისწინებდა ”საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის  88-ე მუხლის თანახმად ჯარიმას 2000 ლარის 

ოდენობით.   

2014 წლის 28 მაისს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და საქმის მასალები 

გადაუგზავნა ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოს განსახილველად. 

ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ დააჯარიმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის №9 

საბავშვო ბაღის მენეჯერი ვერა ვასაძე. 

 

2. საინფორმაციო სააგენტო ”კახეთის საინფორმაციო ცენტრის” ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებული ვიდეო მასალის შესახებ 

საინფორმაციო სააგენტო ”კახეთის საინფორმაციო ცენტრის” ვებ-გვერდზე გავრცელდა ვიდეო 

მასალა. გავრცელებული ინფორმაციიდან გამოირკვა, რომ გურჯაანის საარჩევნო ოლქის №5 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრი კოალიცია ”ქართული ოცნების” სასარგებლოდ  მონაწილეობდა 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ოლქში გაიმართა ზეპირი მოსმენა, რომელსაც ასევე 

ესწრებოდნენ დაინტერესებული მხარეები.  

2014 წლის 19 მაისს, გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გურჯაანის 

საარჩევნო ოლქის №5 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს ბესარიონ თოდაშვილს შეუდგინა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. აღნიშნული დარღვევა ითვალისწინებდა 

”საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის  79-ე მუხლის თანახმად 

ჯარიმას 2000 ლარის ოდენობით.   

2014 წლის 20 მაისს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და საქმის მასალები 

გადაუგზავნა გურჯაანის რაიონულ სასამართლოს განსახილველად. 

გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ დააჯარიმა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი ბესარიონ 

თოდაშვილი. 
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სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განცხადება/საჩივრები 
 

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2014 წლის 6 მაისის განცხადება 

მერიის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ 

2014 წლის 6 მაისს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა ახალგაზრდა 

იურიტთა ასოციაციის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/968) განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ 2014 

წლის 29 აპრილს საინფორმაციო სააგენტოს ,,Front News“ გამოქვეყნებული ინფორმაციით თბილისის 

მერიის პრეს - სამსახური აქტიურად აგზავნიდა ინფორმაციას მედიასაშუალებებში მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანებების ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თბილისის მერობის კანდიდატის 

ნიკა მელიას წინასაარჩევნო კამპანიის სააგიტაციო შეხვედრებისა თუ სხვა აქტივობების შესახებ. 

განმცხადებლისათვის, საინფორმაციო სააგენტოს ,,Front News“ ჟურნალისტის ხატია ღოღობერიძის 

მიერ მიწოდებული მასალებით გაირკვა, რომ მერიის პრეს - სამსახური ავრცელებდა შემდეგ 

ინფორმაციას: 

2014 წლის 24 აპრილს თბილისის მერობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ შეხვედრა გამართა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებსა და ექსპერტებთან. შეხვედრაზე მერობის კანდიდატმა სტუმრებს ქალაქში ახალ, 

ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფ სატრანსპორტო საშუალებაზე - ტრამვაის პროექტის 

განხორციელებასთან დაკავშირებით, საკუთარი ხედვა გააცნო; 

2014 წლის 29 აპრილს თბილისის მერობის კანდიდატი ნიკა მელია და ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიგი უგულავა ცენტრალური მთავრობის 

გადაწყვეტილებით შეჩერებული სამშენებლო ობიექტის ადგილზე იმყოფებოდნენ და პროექტის 

მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ. 

2014 წლის 3 აპრილს თბილისის მერობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ მარშალ გელოვანისა და 

სამტრედიის ქუჩის ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ხიდის პროექტის საქართველოს რეგიონალური 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ პროექტის შეჩერებაზე საუბრობდნენ. 

განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ ზემოაღნიშნული ფაქტები შესაძლოა შეიცავდა ,,საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 48-ე მუხლით განსაზღვრული რეგულაციის 

დარღვევას. 

განმცხადებელი ითხოვდა, რომ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეისწავლოს 

აღნიშნული ფაქტი და მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები, რათა შემდგომში თავიდან იქნას 

აცილებული ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის ან/და 

საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ. 

მითითებული ფაქტების შესწავლის მიზნით, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

იურიდიული დეპარტამენტის მიერ ზემოაღნიშნული განცხადება თანდართული მასალებით 

გადაეგზავნა ქ. თბილისის მერიასა და პ/გ ,,ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ და განესაზღვრათ 5 

კალენდარული დღის ვადა საკუთარი წერილოთითი პოზიციების წარმოსადგენათ. 

2014 წლის 14 მაისს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოვიდა ქ. თბილისის 

მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის მოსაზრებები (ცესკოში რეგისტრაციის №1/1164), სადაც 

აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან და მედიასთან 

ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულია 15 თანამშრომელი, რომელთაც შესაძლებლობა ქონდათ 

ესარგებლათ საერთო სარგებლობის ელექტრონული მისამართით. საკითხის შესწავლის მიზნით 

გამოკითხულ იქნენ მითითებული სამსახურის თანამშრომლები, რომელთა მხრიდანაც არ 

დადასტურდა მსგავსი სახის ელექტრონული გზავნილების გაგზავნის ფაქტი. 

მოსაზრებაში აგრეთვე აღნიშნული იყო, რომ ქ. თბილისის მერიაში დასაქმებული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მოხელეთა მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებისა და 

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნათა დართვევის ფაქტი 

არ დასტურდებოდა ვინაიდან არ დგინდებოდა მერიის თანამშრომელთა მიერ სამუშაო დროის 

განმავლობაში მერიის საკუთრებაში არსებული კომპიუტერის გამოყენებით მითითებული 

ელექტრონული გზავნილის შესრულების ფაქტი. მოსაზრების ავტორს მიაჩნდა, რომ აღნიშნული 

ინფორმაციის გავრცელებისათვის თბილისის ბიუჯეტიდან თანხა არ დახარჯულა და  შესაძლოა, რომ 
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გზავნილის განმახორციელებელი პირი არ წარმოადგენდა მერიის თანამშრომელს ან შეჩერებული აქვს 

(ქონდა) უფლებამოსილება შვებულებაში ყოფნის დროს.   

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის ჰ1 პუნქტის 

თანახმად  წინასაარჩევნო აგიტაცია განმარტებული იყო, როგორც ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო 

სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე 

ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც 

შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, წინასაარჩევნო ღონისძიების 

ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა ან გავრცელება, მხარდამჭერთა 

სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში ყოფნა;“ 

აღნიშნული ნორმის შინაარსიდან გამომდინარე, წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა 

გულისხმობდა საარჩევნო სუბიექტის/სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ 

მიმართულ აქტიურ მოქმედებას, რომელიც გავლენას ახდენს  საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და მიზნად 

ისახავს ამომრჩევლის მხარდაჭერის მოპოვებას. 

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 48-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად იკრძალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატის, საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო 

აგიტაციისა და კამპანიის პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება; მათ შორის, 

იკრძალება სახელმწიფო ხელისუფლების დაწესებულებებისათვის ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებისა და იმ ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან (გარდა პოლიტიკური პარტიებისა), განკუთვნილი 

საკომუნიკაციო საშუალებების, საინფორმაციო მომსახურებისა და სხვადასხვა სახის ტექნიკის 

გამოყენება; 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად  დადგინდა, რომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 22 აპრილიდან №22/2014 განკარგულებით ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის 

არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, რეგისტრაციაში გატარდა პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“ ხოლო საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 4 მაისის 

№48/2014 განკარგულებით რეგისტრაციაში გატარდა საარჩევნო ბლოკი - ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“. შესაბამისად პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 22 აპრილიდან 

წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის 

რეგისტრირებულ საარჩევნო სუბიექტს.  

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად აგრეთვე დადგინდა, რომ ქ. თბილისის მერიის 

ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის მედიასთან 

ურთიერთობის განყოფილება ქ. თბილისის მერიისათვის განკუთვნილი საკომუნიკაციო საშუალებების 

გამოყენებით სამუშაო საათების განმავლობაში აქტიურად უგზავნიდა ახალი ამბების სააგენტოს ,,Front 

News“  ინფორმაციას ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თბილისის მერობის კანდიდატის ნიკა 

მელიას მოსახლეობასთან შეხვედრებისა და სხვა აქტივობების შესახებ, ხოლო ამავე განყოფილების 

უფროსმა თეა შათირიშვილმა ახალი ამბების სააგენტოს ,,Front News“ განუცხადა, რომ ნიკა მელია 

მთაწმინდის რაიონის გამგებელია და მერიის მხრიდან მისი აქტივობის გაშუქება კანონის დარღვევა არ 

იყო.   ვინაიდან ახალი ამბების სააგენტო ,,Front News“ ინტერნეტ გვერდის www.frontnews.ge-ის 

საშუალებებით უწყვეტ რეჟიმში ავრცელებდა ინფორმაციებს საქართველოში მიმდინარე მნიშვნელოვან 

მოვლენებთან დაკავშირებით, შესაბამისად ქ. თბილისის მერიის მედიასთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსის თეა შათირიშვილისათვის ცნობილი იყო, რომ მის მიერ ახალი ამბებების 

სააგენტოსათვის გაგზავნილი ინფორმაცია გამოქვეყნდებოდა  ახალი ამბების სააგენტო ,,Front News“ 

ინტერნეტ - გვერდზე, რაც თავის მხრივ გავლენას მოახდენდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ამდენად 

ცალსახაა, რომ ქ. თბილისიის მერიის მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის თეა 

შათირიშვილის მიერ ზემოაღნიშნული ინფორმაციიის ახალი ამბების სააგენტოსათვის გადაგზავნა 

მიზნად ისახავდა საარჩევნო სუბიექტის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ და ქ. თბილისის 

მერობის კანდიდატის ნიკა მელიას მხარდასაჭერად ქ. თბილისის მერიის საკომუნიკაციო საშუალების 
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გამოყენებით განხორციელებულ აქტიურ მოქმედებას, რომლიც გავლენას ახდენდა საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაზე და მიზნად ისახავდა ამომრჩევლის მხარდაჭერის მოპოვებას. 

ქ. თბილისის მერიიის მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის თეა შათირიშვილის 

მიერ განხორციელებული ქმედება წარმოადგენდა ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“’ საქართველოს 

ორგანული კანონი 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დარღვევას და 

უნდა დაკვალიფიცირებულიყო, როგორც წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის პროცესში 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.  

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 93-ე მუხლის თანახმად, 

კოდექსის 48-ე მუხლით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, ამავე კოდექსის 88-ე 

მუხლის შესაბამისად,  სამართალდართვევათა ოქმებს ადგენდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირი. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიის 2012 წლის 30 იანვრის №5/2012 განკარგულებით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიაშ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შემდგენ უფლებამოსილ პირად 

განისაზღვრა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. 

2014 წლის 16 მაისს ცესკოს თავმჯდომარემ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 

შეუდგინა ქ. თბილისის მერიას. რომელიც ეხებოდა საინფორმაციო სააგენტო ’’ფრონტნიუსისთვის’’ 

მერიის მიერ საარჩევნო სუბიექტის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’ საარჩევნო შტაბის 

ხელმძღვანელისა და წარმომადგენლების წინასაარჩევნო აქტივობების შესახებ მიწოდებულ 

ინფორმაციას, რაც მერიიის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას წარმოადგენს. 

აღნიშნული დარღვევა ’’საქართველოს საარჩევნო კოდექსი’’ საქართველოს ორგანული კანონის 88-ე 

მუხლის თანახმად ითვალისწინებს ჯარიმას 2000 ლარის ოდენობით. 

მ/წ 17 მაისს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და თანდართული მასალები 

შემდგომი რეაგირებისათვის გადაუგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. 

 

2. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ორგანიზაციის 2014 წლის 2 მაისის 

განცხადება წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) მოთხოვნათა დარღვევის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 7 მაისს შემოვიდა 

დამკვირვებელი ორგანიზაციის „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/996) განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ მიმდინარე წლის 28 აპრილს, 

ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზებით გაიმართა ღონისძიება, სადაც ქუთაისის 

მერის მოადგილემ ნოდარ მიქიაშვილმა და საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის 

შემსრულებელმა ლევან კირკიტაძემ 14-15 წლის წყალბურთელებს გადასცეს სპორტული 

დანიშნულების ფასიანი საჩუქრები (სპორტული მაისურები, ბურთები), ხოლო აღნიშნული ფასიანი 

საჩუქრები შეიძინა კომპანია „მაკნატუნამ“, რომლის 25% წილის მფლობელიც არის ქუთაისის 

ძელქვიანის მაჟორიტარულ ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელებული გრიგოლ 

გუმბერიძე, რომელმაც საჩუქრების გადაცემაში პირადად მიიღო მონაწილეობა, მიესალმა 

წყალბურთელებს და კომენტარები გააკეთა მედიასთან. განმცხადებელი აღნიშნავს, რომ მაისურებზე 

იყო წარწერები „მაკნატუნა“, რომელიც ასოცირდებოდა ამ კანდიდატთან.  

განმცხადებლი მიუთითებდა, ზემოაღნიშნული ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა 

ქუთაისის მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, შესაბამისი ფოტოს დართვით, რომელზეც ასახული იყო 

საჯარო მოხელეებთან ერთად გრიგოლ გუმბერიძის მიერ სპორტსმენი ბავშვებისთვის საჩუქრების 

გადაცემის ფაქტი. გუმბერიძემ, თავის მხრივ, ინფორმაცია ვიდეო მასალით და ფოტოებით გაავრცელა 

მისივე ოფიციალურ ფეისბუქ-გვერდზე. განცხადებაში აგრეთვე აღნიშნული იყო, რომ გრიგოლ 

გუმბერიძე ინტერვიუში ყვება კომპანიის მიერ გაწეული დახმარების შესახებ, ხოლო ვიცე-მერი 

მადლობას უხდის კომპანია „მაკნატუნას“ და იმედს გამოთქვამს, რომ სხვა სკოლებშიც ჩატარდება 

იგივე ღონისძიებები. აღნიშნულთან დაკავშირებით განმცხადებელი მიუთითებდა გრიგოლ 

გუმბერიძის მხრიდან შესაძლო ამომრჩევლის მოსყიდვის  ნიშნებზე.   

ამასთან, განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ ადგილი ჰქონდა წინასაარჩევნო აგიტაციას ვიცე-მერის 

მხრიდან, ვინაიდან მერიის მიერ ორგანიზებული აღნიშნული ღონისძიება შეიცავდა კონკრეტული 
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მაჟორიტარად დასახელებული პირის მხარდამჭერ ინფორმაციას და შესაბამისად, მიაჩნია, რომ 

დაირღვა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 252 

მუხლი და „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტი და 48-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, განმცხადებელი ითხოვდა აღნიშნული ფაქტის 

შესწავლას უფლებამოსილების ფარგლებში და კანონით გათვალისწინებული ზომების მიღებას.  

ქალაქ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ნოდარ მიქიაშვილის 2014 წლის 13 მაისის 

№01-3329 წერილიდან გაირკვა, რომ დამკვირვებელი ორგანიზაციის „საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია“ განცხადებაში მითითებული ღონისძიება ორგანიზებული იყო არა ქუთაისის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, არამედ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „სპორტის საწყლოსნო სახეობათა იმერეთის ასოციაციის” მიერ. ღონისძიებაში მონაწილეობის 

მისაღებად სტუმრის სტატუსით მიწვეული იყო და მონაწილეობდა ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ლევან კირკიტაძე და ქალაქ ქუთაისის მერის მოადგილე, 

მერის მოვალეობის შემსრულებელი ნოდარ მიქიაშვილი. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-7 

პუნქტის შესაბამისად, აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის/ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებით ორგანიზებულ 

ღონისძიებაზე/პრეზენტაციაზე ორგანიზატორის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა. აღნიშნული 

ქმედება ჩაითვლება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებად. 

თვითმმართველი ქალაქის ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის N233 

დადგენილებით დამტკიცებული „თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის 

შესახებ” მე-17 მუხლის შესაბამისად, იმის გამო, რომ ქალაქში არსებული თეატრალური და 

მუსიკალური კოლექტივები, საჯარო სამართლისა და არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული 

პირები საკუთარი შემოსავლებით ვერ ფარავენ თავიანთ ხარჯებს, კულტურის, სპორტისა და 

განათლების განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაფინანსება განხორციელდეს 

სუბსიდირების წესით. 

ზემოაღნიშნული ნორმის ჩანაწერიდან ჩანდა, რომ არაკომერციული (არასამეწარმეო) 

იურიდიული პირების დაფინანსება კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარებისათვის 

ხორციელდება ბიუჯეტიდან, შესაბამისად, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

„სპორტის საწყლოსნო სახეობათა იმერეთის ასოციაციის” მიერ ორგანიზებული ღონისძიება, 

რომელზეც განხორციელდა სპორტული დანიშნულების ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, დაფინანსდა 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. აღნიშნულ ღონისძიებას, როგორც განცხადებიდან გაირკვა, ესწრებოდა 

ძელქვიანის ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საინიციატივო ჯგუფის მიერ ქუთაისის 

საკრებულოს წევრობის მაჟორიტარ კანდიდატად წარდგენილი გრიგოლ გუმბერიძე, რომელიც 

პირადად იღებდა მონაწილეობას საჩუქრების გადაცემაში.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე 

გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. ამავე კოდექსის მე-2 მუხლის „ჰ1” 

ქვეპუნქტი, წინასაარჩევნო აგიტაციას განმარტავს შემდეგნაირად: წინასაარჩევნო აგიტაცია არის 

ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს 

ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, 

წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა 

ან გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში 

ყოფნა.  

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სპორტის საწყლოსნო სახეობათა 

იმერეთის ასოციაციის” ქმედება აღიქმება ისეთ საჯარო მოქმედებად, რომელიც ხელს უწყობს 

მოცემულ შემთხვევაში ქუთაისის საკრებულოს წევრობის მაჟორიტარ კანდიდატად წარდგენილი 

გრიგოლ გუმბერიძის არჩევას, შესაბამისად, სახეზეა აღნიშნული ორგანიზაციის მხრიდან 
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წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა. აღნიშნული ქმედება ჩაითვლება ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენებად.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-10 თავით 

განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის, კერძოდ, 88-ე 

მუხლის შესაბამისად, წინასაარჩევნო აგიტაციისას და კამპანიისას ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენებისას და თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებისას ამ კანონით 

დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

ქუთაისის ძელქვიანის მაჟორიტარულ ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელებული 

გრიგოლ გუმბერიძის მხრიდან ამომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვასთან დაკავშირებით უნდა 

აღნიშნულიყო, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, არჩევნების დანიშვნის შესახებ შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებიდან არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე 

აკრძალულია: საარჩევნო სუბიექტების, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებისა და მათი 

წარმომადგენლების მიერ პირადად ან ვინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი 

სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა (მიუხედავად მათი 

ღირებულებისა), შეღავათიან ფასად საქონლის მიყიდვა, უფასოდ ნებისმიერი საქონლის (გარდა ამ 

კანონით გათვალისწინებული სააგიტაციო მასალისა) მიწოდება ან გავრცელება, აგრეთვე 

საქართველოს მოქალაქეების დაინტერესება ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდებისა და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემის დაპირებით (მიუხედავად მათი ღირებულებისა).  

ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც უშუალოდ ან თავისი 

წარმომადგენლის ან მის სასარგებლოდ მოქმედი ნებისმიერი სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის 

მეშვეობით ეწეოდა ამ მუხლით გათვალისწინებულ აკრძალულ საქმიანობას, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით უუქმდება რეგისტრაცია ასეთი ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში.  

მითითებული სამართლის ნორმებიდან გამომდინარე დადგინდა, რომ „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე მუხლის მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტის დადგენა 

და კანონის დამრღვევი საარჩევნო სუბიექტის მიმართ საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება ამ 

შემთხვევაში სასამართლოს უფლებამოსილებას წარმოადგენდა. საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის თანახმად კი, თუ განცხადებაში აღნიშნული საკითხი 

სასამართლოს განსჯადია, ადმინისტრაციული ორგანო არ არის უფლებამოსილი, განიხილოს იგი.  

№59 ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილი მასალებიდან გაირკვა, რომ №59 

ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 21 აპრილის №048/02/2014 

განკარგულებით რეგისტრაციაში გატარდა 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი არჩევნებისათვის 59.08 ძელქვიანის 

ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საინიციატივო ჯგუფის მიერ ქუთაისის საკრებულოს 

წევრობის მაჟორიტარ კანდიდატად წარდგენილი გრიგოლ გუმბერიძე, ხოლო №59 ქუთაისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 7 მაისის  №071/02/2014 განკარგულებით გრიგოლ 

გუმბერიძის საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდა პირადი განცხადების საფუძველზე. ამდენად, 

მოცემული მომენტისათვის აღარ არსებობდა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 47-ე მუხლის მოთხოვნათა დარღვევისათვის საარჩევნო სუბიექტის მიმართ 

საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოსადმი მიმართვის სამართლებრივი 

საფუძველი.  

რაც შეეხება საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან კირკიტაძისა და 

ქუთაისის მერის მოადგილის ზემოხსენებულ ღონისძიებაში მონაწილეობის საკითხს, ქალაქ ქუთაისის 

მერის მოვალეობის შემსრულებლის ნოდარ მიქიაშვილის 2014 წლის 13 მაისის №01-3329 წერილიდან 

გაირკვა, რომ მიმდინარე წლის 28 აპრილისთვის, ააიპ „სპორტის საწყლოსნო სახეობათა იმერეთის 

ასოციაციის” მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში ნოდარ მიქიაშვილი მონაწილეობას იღებდა, როგორც 

მერის მოვალეობის შემსრულებელი. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ხ” პუნქტის 

თანახმად, ამ კანონის მიზნებისათვის, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს წევრი და აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი წარმოადგენენ პოლიტიკური 
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თანამდებობის პირებს, რომლებსაც „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 49-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად არ ეკრძალებათ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა 

სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას. შესაბამისად, 

ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან კირკიტაძისა და 

ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ნოდარ მიქიაშვილის ქმედებები არ შეიძლება მიჩნეულ 

იქნას წინასაარჩევნო აგიტაციად და შესაბამისად „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის დარღვევად.  

ამავდროულად, ცესკოს მიაჩნდა, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მიზანს 

წარმოადგენდა ამ რესურსის მიმართვა კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ, რათა სხვა 

სუბიექტებისაგან განსხვავებულ, არაპრივილიგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენების მიზნით, 

არამართლზომიერად ხელი შეუწყოს არჩევნებში მისთვის უპირატესი შედეგის დადგომას. მოცემულ 

შემთხვევაში, ვინაიდან საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ კანდიდატის რეგისტრაცია 

გაუქმებულია ამა წლის 7 მაისს, რის საფუძველზეც პირი აღარ მონაწილეობს არჩევნებში, შესაბამისად 

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მიზანიც აღარ არსებობდა და აქედან გამომდინარე არ 

არსებობდა პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების საფუძველიც. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დამკვირვებელი ორგანიზაციის „საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია“ განცხადებაში მითითებული ფაქტების შესწავლის შედეგად არ იქნა 

გამოყენებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის პასუხისმგებლობის ზომები.  

 

3. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2014 წლის 22 მაისის განცხადება 

საჯარო მოხელის მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების  

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე წლის 27 მაისს, შემოვიდა 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/1616) №გ-01/06-14 

განცხადება თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად, საიდანაც ირკვეოდა, რომ 2014 წლის 16 მაისს, 

დაახლოებით დღის 12 საათზე, კოალიცია „ქართული ოცნების” ოზურგეთის რაიონულ ოფისს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების რწმუნებული ამირან ბაქანიძე ეწვია. აღნიშნულ 

ინფორმაციას თანდართული ფოტომასალით საინფორმაციო პორტალი „გურია ნიუსი” ავრცელებდა. 

ბაქანიძე „გურია ნიუსის” ჟურნალისტთან საუბრისას აცხადებდა, რომ „ქართული ოცნების” ოფისში 

ძმის მოსანახულებლად მივიდა. ჟურნალისტის ინფორმაციით, შეხვედრას „ქართული ოცნების” 

ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით დარჩია, კოალიციის გურიის 

კურატორი გოჩა მეგრელიშვილი და ოზურგეთის საკრებულოს წევრი დიმიტრი კვერღელიძე 

ესწრებოდნენ.  

განცხადების ავტორი აღნიშნავდა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, საჯარო 

მოხელეებს წინასაარჩევნო პერიოდში გარკვეული შეზღუდვები უწესდებათ და მიუთითებდა 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ჰ” ქვეპუნქტსა 

და 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტზე. მისი აზრით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ნატანების რწმუნებულის ამირან ბაქანიძის მხრიდან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლობაში 

ყოფნა წინასაარჩევნო აგიტაციას წარმოადგენდა. განცხადებას თან ერთვოდა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ამირან 

ბაქანიძე ოფისში სტუმრობისას შვებულებით არ სარგებლობდა.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, განმცხადებელი ითხოვდა აღნიშნული ფაქტის შესწავლას 

და კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამის რეაგირებას.  

განცხადებისა და მასზე დართული მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების რწმუნებულის ამირან ბაქანიძის მხრიდან ადგილი ჰქონდა 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მოთხოვნათა დარღვევას, 

კერძოდ: 
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„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ჰ1” 

ქვეპუნქტი წინასაარჩევნო აგიტაციას განმარტავს შემდეგნაირად: წინასაარჩევნო აგიტაცია არის 

ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს 

ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, 

წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა 

ან გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში 

ყოფნა. 

ამავე კოდექსის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) 

იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე, 

ხოლო მე-4 პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, „წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში 

მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, გარდა სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისა - სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და 

როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურეობრივ ფუნქციებს”. 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილ 

იქნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის 20 მაისის №690 წერილი, რომელსაც თან 

ერთვის 2014 წლის 16 მაისის მდგომარეობით შვებულებაში მყოფ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობაში დასაქმებულ თანამშრომელთა სია. წარმოდგენილი სიიდან  ჩანდა, რომ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების რწმუნებული ამირან ბაქანიძე 16 მაისისათვის არ სარგებლობდა 

კუთვნილი შვებულებით. „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის „ბ” 

პუნქტით შვებულება წარმოადგენს სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების ერთ-ერთ საფუძველს. 

სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერებისას მოხელე დროებით განთავისუფლებულია 

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისაგან. როგორც ზემოაღნიშნულიდან ჩანს, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების რწმუნებულს ამირან ბაქანიძეს მ/წლის 16 მაისისათვის 

სამსახურებრივი ურთიერთობა შეჩერებული არ ჰქონდა. 2014 წლის 16 მაისს „ქართული ოცნების” 

რაიონული ორგანიზაციის ოფისში ყოფნას თავადვე ადასტურებდა ამირან ბაქანიძე თავის ახსნა-

განმარტებაში, თუმცა აღნიშნავდა, რომ იქ იმყოფებოდა არა 12 საათზე, არამედ 13 სთ-დან 13 საათსა და 

40 წუთამდე შუალედში, ანუ შესვენების დროს და ასევე მიუთითებდა, რომ იგი ოფისში იმყოფებოდა 

სოფლიდან ჩამოტანილი ნობათის ძმისთვის გადაცემის მიზნით.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების რწმუნებულის ამირან ბაქანიძის ყოფნა 

საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” რაიონული ორგანიზაციის ოფისში 2014 წლის 16 მაისს 

აღიქმება წინასაარჩევნო აგიტაციად, რაც გამოიხატა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლობაში 

ყოფნით.  

რაც შეეხება ოზურგეთის საკრებულოს წევრის დიმიტრი კვერღელიძის საარჩევნო ბლოკის 

„ქართული ოცნება” ოზურგეთის რაიონულ ოფისში ყოფნას, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ხ” პუნქტის თანახმად, ამ კანონის მიზნებისათვის, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი და აღმასრულებელი 

ორგანოს ხელმძღვანელი წარმოადგენენ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, რომლებსაც 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

თანახმად არ ეკრძალებათ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და 

სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას. შესაბამისად, ოზურგეთის საკრებულოს წევრის 

დიმიტრი კვერღელიძის ქმედება არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას წინასაარჩევნო აგიტაციად და 

შესაბამისად „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის დარღვევად.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-10 თავით 

განსაზღვრულია პასუხისმგებლობა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის, კერძოდ, 79-ე 

მუხლის შესაბამისად, ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

მიღება – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

საარჩევნო კოდექსის 93-ე მუხლის თანახმად, ამ კანონის 79-ე, 81-ე და 86-ე−92-ე მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ცესკო, 
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აგრეთვე ცესკოსა და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები 

(თანამდებობის პირები).  

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2341 -ე მუხლის თანახმად, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა შესაძლებელია სამართალდარღვევის 

ჩადენის ადგილზე. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,  საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო 

კომისიამ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/1616) №გ-

01/06-14 განცხადება თანდართულ მასალებთან ერთად დამატებითი მოკვლევისა და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების რწმუნებულის ამირან ბაქანიძის მიმართ „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის საკითხის განხილვის მიზნით  

გადაეგზავნა №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. 

 

4. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” 2014 წლის 7 ივნისის 

№06-10/14 საჩივარი დიდუბის საარჩევნო ოლქის №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 7 ივნისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2260 07.06.2014) შემოვიდა ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის 

„ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია” 2014 წლის 7 ივნისის №06-10/14 საჩივარი 

თანდართულ მასალებთან და CD დისკთან ერთად, რომლითაც მოთხოვნილია №8 დიდუბის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის მიერ 2014 წლის 7 ივნისს მიღებული №14/2014 განკარგულების გაუქმება და ახალი 

განკარგულების მიღება №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლალი ნაფეტვარიძის 

მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევასთან დაკავშირებით. 

ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო 

ობსერვატორია” მიმდინარე წლის 4 ივნისს განცხადებით მიმართა №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარეს, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ ამა წლის 1 ივნისს მუშტაიდის ბაღში 

საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” ქ. თბილისის მერობის კანდიდატი ნიკანორ 

მელია და ამავე სუბიექტის დიდუბის მაჟორიტარი კანდიდატი დავით ნაფეტვარიძე ატარებდნენ 

წინასაარჩევნო შეხვედრებს მოსახლეობასთან. აღნიშნულ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდა №8 

დიდუბის საარჩევნო ოლქის №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლალი ნაფეტვარიძე, 

რომელსაც ბავშვებთან ერთად სურათები აქვს გადაღებული ნაციონალური მოძრაობის სლოგანისა და 

რიგითი ნომრის „5”-იანის ფონზე. 

განმცხადებლის აზრით, ლალი ნაფეტვარიძის მიერ დარღვეულ იქნა „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის მოთხოვნები, 

რაც კრძალავს საარჩევნო კომისიის წევრის მონაწილეობას წინასაარჩევნო აგიტაციაში და მოითხოვა 

პასუხისმგებლობის დაკისრება საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლის საფუძველზე. 

№8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიამ იმსჯელა აღნიშნულ საკითხზე და 2014 წლის 6 ივნისს 

მიიღო განკარგულება №14/2014, რომლითაც „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო 

ობსერვატორიის“ განცხადება არ დაკმაყოფილდა და უარი ეთქვა №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე, თუმცა 2014 

წლის 6 ივნისის №15/2014 განკარგულებით №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, ლალი 

ნაფეტვარიძეს დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - გაფრთხილება, ეთიკის კოდექსის 

დარღვევის გამო, ვინაიდან, კომისიის თავმჯდომარემ არ წარადგინა შესაბამისი განცხადება 

ზემოდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ან/და ცესკოში 5 სამუშაო დღის ვადაში მას შემდეგ, რაც მისი 

ოჯახის წევრი დარეგისტრირდა საარჩევნო სუბიექტად. 

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მიმართ გამოყენებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა - გაფრთხილება 

არის არაობიექტური, ვინაიდან, ლ. ნაფეტვარიძე არის მაჟორიტარი კანდიდატის დ. ნაფეტვარიძის 
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ახლო ნათესავი (და) და შესაბამისად, ვარაუდობს, რომ იგი  იქნება ტენდენციური მის საქმიანობასა და 

გადაწყვეტილების მიღებაში. 

საჩივრის ავტორი ითხოვდა, №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 6 ივნისის 

№14/2014 განკარგულების გაუქმებასა და ახალი განკარგულების მიღებას საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მხრიდან კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის დარღვევის გამო, 

საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციის 2000 ლარის დაკისრების 

თაობაზე. 

მომჩივანი განმარტავდა, დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის კანცელარიას ზემოთ 

აღნიშნული განცხადება ჩაბარდა 4 ივნისს 12:30-ზე, ხოლო განკარგულება გამოიცა 6 ივნისის 17:00-ზე, 

რითაც საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაარღვია განკარგულების გამოცემის ვადები. 

საჩივრისა და თანდართული მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ადგილობირივი 

დამკვირვებელი ორგანიზაციის „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია“ 2014 

წლის 7 ივნისის №06-10/14 საჩივარი უნდა დაკმაყოფილებულიყო შემდეგი სამართლებრივი 

გარემოებების გამო: 

საარჩევნო კოდექსის 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

კანონდარღვევით მონაწილეობის გამო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს 

ადგენს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი (თანამდებობის პირი). №8 

დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 23 იანვრის №001/2012 განკარგულების შესაბამისად, 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილ პირად 

განისაზღვრა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის მიერ საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის დარღვევის 

საკითხზე უნდა ემსჯელა და შესაბამისი გადაწყვეტილება (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმის შედგენის შესახებ) უნდა მიეღო №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თამვჯდომარეს და არა საოლქო საარჩევნო კომისიას, რასაც განსახილველ შემთხვევაში ჰქონდა 

ადგილი. გარდა ამისა, №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის №14/2014 განკარგულების 

გასაჩივრების ადგილად მითითებულია თბილისის საქალაქო სასამართლო, ხოლო გასაჩივრების 

ვადად განსაზღვრულია მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღე. საარჩევნო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-

4 პუნქტის შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირების 

გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 

„ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად 

დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები”. 

გამომდინარე იქიდან, რომ საჩივარში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საოლქო საარჩევნო 

კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება კანონს, კერძოდ კი საარჩევნო კოდექსის 

77-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, შესაბამისად, იგი უნდა 

იქნას გაუქმებული. 

რაც შეეხება №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 6 ივნისის №15/2014 

განკარგულებას, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 28-ე მუხლის 

შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დაკისრების უფლება აქვს ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას. ცესკოს 2012 წლის 9 მარტის 

№14/2012 დადგენილებით დამტკიცებული ეთიკის კოდექსის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად, საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელემ, ოჯახის წევრის საარჩევნო 

სუბიექტად რეგისტრაციის შემთხვევაში, ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან/და ცესკოში 5 სამუშაო 

დღის ვადაში უნდა წარუდგინოს წერილობითი განცხადება, რომლის წარუდგენლობაც აღნიშნულ 

ვადაში შეიძლება გახდეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი. გამომდინარე 

იქიდან, რომ №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ლ. ნაფეტვარიძემ დაარღვია ეთიკის კოდექსის ზემოთ აღნიშნული ნორმა, საოლქო 

საარჩევნო კომისია საარჩევნო კოდექსის 28-ე მუხლის შესაბამისად, უფლებამოსილი იყო აღნიშნული 

პირისთვის დაეკისრებინა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, რაც განხორციელდა კომისიის 

2014 წლის 6 ივნისის №15/2014 განკარგულებით. 
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ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

დააკმაყოფილა ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის „ადვოკატთა და იურისტთა 

საერთაშორისო ობსერვატორია“ №06-10/14 საჩივარი, შესაბამისად გაუუქმა №8 დიდუბის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 6 ივნისის №14/2014 განკარგულება და გადაუგზავნა  ადგილობრივი 

დამკვირვებელი ორგანიზაციის „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია“ №06-

10/14 საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2260) თანდართული მასალებით  №8 დიდუბის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევი პირის დადგენისა და  

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის მიზნით. 

 

5. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ 2014 წლის 10 ივნისის 

საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 10 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2405) შემოვიდა „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” საჩივარი 

თანდართული ფოტომასალებით. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ მათ ხაშურის რაიონიდან მიეწოდათ ინფორმაცია ქართული 

ოცნების მერობისა და მაჟორიტარი კანდიდატების საარჩევნო პლაკატების დაზიანებაზე და 

პლაკატებზე სხვა პარტიის წარმომადგენლების მიერ, კონკრეტულად კი, იმერეთის და რუსთაველის 

ქუჩებზე და პლაკატებზე გადაკრულია „მწვანეთა პარტიის” და „თარხან მოურავის” პარტიის 

პლაკატები.  

საჩივრის ავტორი მიიჩნევდა, რომ ადგილი აქვს საარჩევნო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი 

პუნქტის მოთხოვნის დარღვევას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-80 მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „ამ კანონით დადგენილი წესით წინასაარჩევნო მოწოდებების, განცხადებების, 

წარწერების, ფურცლების, ფოტო- და სხვა მასალების გავრცელებისათვის ხელის შეშლა და 

ჩამორთმევა, აგრეთვე სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური 

მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა საშუალებების ჩამორთმევა ან წინასაარჩევნო აგიტაციის მიზნით 

მათი გამოყენებისათვის ხელის შეშლა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით”. 

სახეზეა ხაშურის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” კანდიდატების 

საარჩევნო პლაკატების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო პლაკატით გადაფარვა.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”.  

აღსანიშნავი იყო, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება განისაზღვრება შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

„ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” 2014 წლის 10 ივნისის №15.06/14 

საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2405) თანდართული ფოტომასალებთან ერთად შესწავლისა და 

შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა ხაშურის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ორგანოს. 
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6. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ 2014 წლის 10 ივნისის 

საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 10 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2406) შემოვიდა „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” საჩივარი 

თანდართული ფოტომასალებით. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ დედოფლისწყაროს რაიონში, სოფელ გამარჯვებაში (ყოფილი 

სტალინის ქუჩა, ცენტრალური ქუჩა) ადგილი აქვს სააგიტაციო მასალის ჩამოხევას, დაფარვასა და 

დაზიანებას. მომჩივანი მისთვის მიწოდებული ინფორმაციით ვარაუდობს, რომ აღნიშნული ქმედება 

ჩადენილია ნაციონალური მოძრაობის მიერ.  

საჩივრის ავტორი მიიჩნევდა, რომ ადგილი ჰქონდა საარჩევნო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი 

პუნქტის მოთხოვნის დარღვევას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-80 მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „ამ კანონით დადგენილი წესით წინასაარჩევნო მოწოდებების, განცხადებების, 

წარწერების, ფურცლების, ფოტო და სხვა მასალების გავრცელებისათვის ხელის შეშლა და ჩამორთმევა, 

აგრეთვე სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური მოწყობილობით 

აღჭურვილი სხვა საშუალებების ჩამორთმევა ან წინასაარჩევნო აგიტაციის მიზნით მათი 

გამოყენებისათვის ხელის შეშლა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით”. 

სახეზეა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” 

კანდიდატების საარჩევნო პლაკატების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო პლაკატით 

გადაფარვა.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”.  

აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება განისაზღვრება შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები.” 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

„ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” 2014 წლის 10 ივნისის №16.06/14 

საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2406) თანდართული ფოტომასალებთან ერთად შესწავლისა და 

შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ 

ორგანოს. 

 

7. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია” 2014 წლის 12 ივნისის 

საჩივარი №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2014 წლის 

11 ივნისს მიღებული №30/2014 განკარგულების გაუქმებას და ახალი განკარგულების 

მიღებას, ასევე №8 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვანო ბურდულის 

მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე წლის 12 ივნისს, (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/2518 12.06.2014) შემოვიდა ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის 

„ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია” 2014 წლის 12 ივნისის №29.06/14 საჩივარი, 

რომლითაც მოთხოვნილ იქნა №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 2014 
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წლის 11 ივნისს მიღებული №30/2014 განკარგულების გაუქმება და ახალი განკარგულების მიღება, 

ასევე №8 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვანო ბურდულის მიმართ დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრება. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ „ადვოკატთა 

და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია” მიმდინარე წლის 7 ივნისს ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიაში გაასაჩივრა დიდუბის №8 საოლქო საარჩევნო კომისიის 14/2014  განკარგულება, რომლითაც 

ითხოვდა მის გაუქმებას და ახალი განკარგულების მიღებას, №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის ლალი ნაფეტვარიძის მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევასთან 

დაკავშირებით. 

მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ დიდუბის №8 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვანო 

ბურდულის მიერ 2014 წლის 11 ივნისს გამოცემულ იქნა №30/2014 განკარგულება, რომლის თანახმად, 

ადგილობრივი დამკვირვებლი ორგანიზაციის განცხადება, დიდუბის №23 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის ლ. ნაფეტვარიძის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა 

ოქმის შედგენის თაობაზე სამართლებრივი საფუძვლის არ არსებობის გამო არ დაკმაყოფილდა.   

საჩივრის ავტორი ითხოვდა, დიდუბის №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ლ. 

ნაფეტვარიძეს „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 45–ე მუხლის 

მე–4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის დარღვევის გამო დაეკისროს ამავე კოდექსის 79-ე მუხლით 

გათვალისწინებული საჯარიმო სანქცია, ასევე, დიდუბის №8 საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარეს ვ. ბურდულს, ცესკოს 2014 წლის №226/2014 განკარგულების მე-3 მუხლში 

გათვალისწინებული მოთხოვნის შეუსრულებლობის და „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის დარღვევის გამო 

დაეკისროს, ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

პასუხისმგებლობანი. 

საჩივრისა და თანდართული მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ადგილობირივი 

დამკვირვებელი ორგანიზაციის „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია“ 2014 

წლის 12 ივნისის №29.06/14 საჩივარი ნაწილობრივ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი სამართლებრივი 

გარემოებების გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის „ჰ1“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაცია წარმოადგენს ამომრჩეველთა მოწოდებას საარჩევნო 

სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერ საჯარო მოქმედებას, რომელიც 

ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და, რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, 

მათ შორის, წინასაარჩევნო ღონისძიების ჩატარებაში მონაწილეობას. ამავე კანონის 45-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის მიხედვით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღების უფლება არ აქვს საარჩევნო 

კომისიის წევრს.  

საქმეში არსებული ფოტომასალა წარმოადგენს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

მტკიცებულებას. ვინაიდან ლ. ნაფეტვარიძის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ისეთ ქმედებას, რაც 

შესაძლებელია აღქმულ იყოს ისეთ საჯარო მოქმედებად, რომელიც მიმართულია საარჩევნო 

სუბიექტის მხარდასაჭერად. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 79-ე მუხლის თანახმად, 

კანონის დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა იწვევს სამართალდამრღვევი პირის 

დაჯარიმებას, რომლის თაობაზეც ამავე კანონის 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმს ადგენენ ცესკო, აგრეთვე ცესკოსა და შესაბამისი 

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 

„ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად 

დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები”. 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის წესის ერთ-ერთ არსებით 

დარღვევად ითვლება კანონის ისეთი დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ 

საკითხზე მიღებული იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება. მოცემულ შემთხვევაში, საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისთვის იყო წარდგენილი ფოტომასალა, რომელიც კანონის 



 

194 

 

 

მიხედვით საკმარისი მტკიცებულებაა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შესადგენად, 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს უნდა გაეთვალისწინა აღნიშნული და შესაბამისად  უნდა მიეღო 

სხვაგვარი გადაწყვეტილება.  

რაც შეეხება საჩივარში აღნიშნულ მოთხოვნას, დიდუბის №8 საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის ვ. ბურდულის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს, 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე მუხლის თანახმად, 

წყვეტს ზემდგომი საარჩევნო კომისია, მოცემულ შემთხვევაში – ცესკო. საქმის მასალებიდან 

გამოდინარე ცესკოს მიაჩნია, რომ დიდუბის  №8 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვ. 

ბურდულის მიმართ არ უნდა იქნეს გამოყენებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, 

ვინაიდან ცესკოს არ დაუვალებია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა. ხოლო 

ის, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ არ შეადგინა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევათა ოქმი წარმოადგენს მის უფლებამოსილებას და არა ვალდებულებას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

ნაწილობრივ დააკმაყოფილა „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ №29.06/14 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/2518) საჩივარი, გააუქმა №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 2014 წლის 11 ივნისის №30/2014 განკარგულება, არ დააკმაყოფილა დიდუბის №8 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის 

დაკისრება და დაავალა №8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა დიდუბის №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის ლალი ნაფეტვარიძის მიმართ.  

 

8. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ 2014 წლის 13 ივნისის 

საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 13 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2552) შემოვიდა „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” საჩივარი 

თანდართული ფოტომასალებით. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ ქალაქ მარნეულში, რუსთაველის ქუჩაზე (ცენტრალური ქუჩა) 

დაზიანებულია საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნების” სააგიტაციო მასალა, კერძოდ გამგებლობის 

კანდიდატის მერაბ თოფჩიშვილის პლაკატზე გადაკრულია „ნაციონალური მოძრაობის” კანდიდატის 

აკმამედ იმამკულიევის პლაკატი. საჩივარზე დართული ფოტოები გადაღებულია შემდეგ 

მისამართებზე: რუსთაველის 73-ში მდებარე გამგეობის შენობის მოპირდაპირე მხარეს კედელზე, ასევე 

იუსტიციის სახლიდან ე.წ. „ბაზრის ხიდისკენ” მიმავალ გზაზე გარე განათების ბოძზე და სამშობიაროს 

მიმდებარე ტერიტორიაზე.  

საჩივრის ავტორი მიიჩნევდა, რომ ადგილი ჰქონდა საარჩევნო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი 

პუნქტის მოთხოვნის დარღვევას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-80 მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „ამ კანონით დადგენილი წესით წინასაარჩევნო მოწოდებების, განცხადებების, 

წარწერების, ფურცლების, ფოტო და სხვა მასალების გავრცელებისათვის ხელის შეშლა და ჩამორთმევა, 

აგრეთვე სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური მოწყობილობით 

აღჭურვილი სხვა საშუალებების ჩამორთმევა ან წინასაარჩევნო აგიტაციის მიზნით მათი 

გამოყენებისათვის ხელის შეშლა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით”. 

სახეზეა მარნეულის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” კანდიდატების 

საარჩევნო პლაკატების გადაფარვა.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”.  
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აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება განისაზღვრება შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

„ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” 2014 წლის 13 ივნისის №30.06/14 

საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2552) თანდართულ ფოტომასალებთან ერთად შესწავლისა და 

შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ 

ორგანოს. 

 

9. „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“ 2014 წლის 13 ივნისის 

საჩივარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის, განადგურების, გადაფარვის, გადაღებვის   

შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2014 წლის 13 ივნისს (ცესკოში რეგისტრაციის 

№1/2572) შემოვიდა „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” საჩივარი 

თანდართული ფოტომასალებით. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ 2013 წლის 12 ივნისს, ქ. ახმეტაში ადგილი ჰქონდა კოალიცია 

„ქართული ოცნების” წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებას, კერძოდ: 12 ივნისს ღამის საათებში, 

ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე, გაურკვეველმა პირებმა ჩამოხსნეს ქართული ოცნების ბანერი და მის ადგილას 

განათავსეს კახეთის წყალმომარაგების კომპანიის ბანერი. 

საჩივრის ავტორი მიიჩნევდა, რომ ადგილი ჰქონდა საარჩევნო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი 

პუნქტის მოთხოვნის დარღვევას. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის მე-80 მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „ამ კანონით დადგენილი წესით წინასაარჩევნო მოწოდებების, განცხადებების, 

წარწერების, ფურცლების, ფოტო- და სხვა მასალების გავრცელებისათვის ხელის შეშლა და 

ჩამორთმევა, აგრეთვე სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური 

მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა საშუალებების ჩამორთმევა ან წინასაარჩევნო აგიტაციის მიზნით 

მათი გამოყენებისათვის ხელის შეშლა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით”. 

სახეზეა ახმეტის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო ბლოკის „ქართული ოცნება” ბანერის ჩამოხსნა.  

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის თანახმად, „დაუშვებელია და ამ კანონით დადგენილი წესით ისჯება სააგიტაციო მასალის 

ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული”.  

აღსანიშნავია, რომ ადგილები, სადაც კანონით დადგენილი წესით შესაძლებელია სააგიტაციო 

მასალების განთავსება განისაზღვრება შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 93-ე მუხლის მე-4 

პუნქტის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო 

პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები”. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

„ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის” 2014 წლის 13 ივნისის №31.06/14 

საჩივარი (ცესკოში რეგისტრაციის №1/2572) თანდართულ ფოტომასალებთან ერთად შესწავლისა და 

შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაუგზავნა ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ორგანოს. 
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მოქალაქის განცხადება/საჩივარი 
 

1. ზურაბ გობრონიძის 2014 წლის 13 მაისის ადმინისტრაციული საჩივარი საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრად აღდგენის შესახებ 

  საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 16 მაისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/1231) შემოვიდა №60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის №23 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის ყოფილი წევრის ზურაბ გობრონიძის ადმინისტრაციული საჩივარი თანდართულ 

მასალებთან ერთად. 

საჩივარში აღნიშნული იყო, რომ ზურაბ გობრონიძე 2014 წლის 12 მაისს, №60 ოზურგეთის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის №18/2014 განკარგულებით გათავისუფლდა №60/23 ბოხვაურის საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრობიდან. საჩივრის ავტორი აღნიშნავდა, რომ ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო 

კომისიამ უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო. იგი, მართალია, 2012 წლის 18 სექტემბერს ოზურგეთის 

რაიონული სასამართლოს მიერ ცნობილ იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენ პირად 

და ადმინისტრაციული სახდელის სახით დაეკისრა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით, მაგრამ მის მიერ 

ჯარიმა გადახდილ იქნა 2012 წლის 31 დეკემბერს. მომჩივანი მიუთითებდა საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 39-ე მუხლზე, რომლის თანახმადაც „თუ 

ადმინისტრაციულ სახდელდადებულს სახდელის მოხდის დღიდან ერთი წლის განმავლობაში არ 

ჩაუდენია ახალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, იგი ჩაითვლება ადმინისტრაციულ 

სახდელდაუდებლად”. 

საჩივრის ავტორი ითხოვდა №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 12 

მაისის №18/2014 განკარგულების გაუქმებას და №60/23 ბოხვაურის საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრად აღდგენას.  

ცესკოში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, ადმინისტრაციული საჩივრისა 

და მასზე თანდართული მასალების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ზურაბ გობრონიძის 

ადმინისტრაციული საჩივარი განუხილველად უნდა იქნას დატოვებული შემდეგ გარემოებათა გამო: 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის მე-5 

პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არ შეიძლება 

აირჩეს/დაინიშნოს: 

ბ) პირი, რომლის მიერ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა დაადასტურა 

სასამართლომ. 

ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებად მიიჩნია, რომ №60 

ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი ზურაბ გობრონიძე 

მონაწილეობდა წინასაარჩევნო აგიტაციაში საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი-ქართული 

ოცნება” მიერ 2012 წლის 13 სექტემბერს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოხვაურში 

ორგანიზებულ წინასაარჩევნო შეხვედრაში, რაც წარმოადგენდა საარჩევნო კოდექსის 79-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას. ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს 2012 წლის 18 

სექტემბრის დადგენილებით №60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის №23 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრი ზურაბ გობრონიძე ცნობილ იქნა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული 

კანონის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენ პირად 

და ადმინისტრაციული სახდელის სახით დაეკისრა ჯარიმა 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით. 

როგორც თავად მომჩივანი აღნიშნავდა, დაკისრებული ჯარიმა მის მიერ გადახდილ იქნა 2012 წლის 31 

დეკემბერს (გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი საჩივარს თან ერთვის). ამდენად, სასამართლოს 

მიერ დადასტურებულ იქნა ზურაბ გობრონიძის მიერ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევა. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მომჩივანი მიუთითებდა საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 39-ე მუხლზე. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ 

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, ნორმატიულ აქტთა 

ურთიერთმიმართებიდან გამომდინარე, საქართველოს ორგანული კანონი, იერარქიის 
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თვალსაზრისით, უფრო მაღლა მდგომი ნორმატიული აქტია და აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა 

საქართველოს კანონების, კონკრეტულ შემთხვევაში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის მიმართ. ამდენად, №60/23 ბოხვაურის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ზურაბ 

გობრონიძის გათავისუფლების თაობაზე 2014 წლის 12 მაისის №18/2014 განკარგულებას №60 

ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიამ სრულიად კანონიერად დაუდო საფუძვლად საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტი.  

გარდა ამისა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლის თანახმად, 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად 

დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.  

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 12 მაისის №18/2014 განკარგულება არ 

ეწინააღმდეგება კანონს, ამასთან, არ დარღვეულა მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით 

დადგენილი სხვა მოთხოვნები, ვინაიდან ზურაბ გობრონიძის საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრობიდან გათავისუფლების საკითხი განხილულ იქნა №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის სხდომაზე (ოქმი №16/2014, 12.05.2014წ.), სადაც სხდომაზე დამსწრე კომისიის13 წევრიდან 12 

წევრმა ხმა მისცა მის გათავისუფლებას.  

ამდენად, №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 12 მაისის №18/2014 

განკარგულება მიღებული იყო კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით და არ არსებობდა მისი ბათილად 

ცნობის საფუძველი და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს 

ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო კომისიის/კომისიის 

ხელმძღვანელი პირების გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში 

შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში. 

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის №18/2014 განკარგულება მიღებულ იყო 2014 

წლის 12 მაისს, შესაბამისად, მისი გასაჩივრება მხარეს შეეძლო მითითებული დღის მომდევნო დღეს, 

ანუ 13 მაისს.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-10 

პუნქტის თანახმად, აკრძალულია ამ მუხლით დადგენილი გასაჩივრებისა და დავის განხილვის 

ვადების გაგრძელება, თუ ამ კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი, ხოლო ამავე კოდექსის მე-8 

მუხლის მე-13 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს 

განცხადება/საჩივარი, თუ დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი. 

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განუხილველად დატოვა ზურაბ გობრონიძის 

ადმინისტრაციული საჩივარი მისი შემოტანის ვადის დარღვევის გამო. 
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დანართი 11 

ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - 

საკრებულოს, თვითმმართველი ქალაქის მერისა და თვითმმართველი თემის გამგებლის 2014 

წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის ცესკოს მონაწილეობით გამართული სასამართლო  

პროცესების შესახებ (პირველი ტური) 

1.საქმის  № 3/1353-14 

25.04.2014. 

მოსარჩელე: პოლიტიკური გაერთიანება ,,ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტია’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 22 აპრილის „პოლიტიკური გაერთიანების 

„სახალხო პარტია” (ცესკოში რეგისტრაციის №1/617; 20.04.2014) და პოლიტიკური მოძრაობის 

„სამართლიანი საქართველოსათვის” (ცესკოში რეგისტრაციის №1/618; 20.04.2014) საჩივრების შესახებ” 

№70/2014 განკარგულება, რის საფუძველზეც ბათილად იქნა ცნობილი 2014 წლის 19 აპრილის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 

წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის „ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტია“-ს მიერ ქალაქ გორის 

№32.01 საარჩევნო ოლქში წარდგენილი თვითმმართველი ქალაქ გორის მერობის კანდიდატის ირაკლი 

ოქრუაშვილის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ” №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის  №35/2014 განკარგულება.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ,,ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტიის’’ 

სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის თაობაზე არ დაკმაყოფილდა 

უსაფუძვლობის გამო. 

იხ.ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2244 

 

საქმის  № 3ბ/590-14 

28.04.2014 

აპელანტი: პოლიტიკური გაერთიანება ,,ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტია’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 

გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით სარჩელის დაკმაყოფილება. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ,,ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტიის’’ 

სააპელაციო სარჩელი არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2246 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2244
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2.საქმის №3/1498-14 

03.05.2014 

მოსარჩელე: სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 30 აპრილის  ,,პოლიტიკური 

გაერთიანება ”საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტიის” და მისი წარმომადგენლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 

წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ” №43/2014 განკარგულების 

ბათილად ცნობა, რის საფუძველზეც გატარდა რეგისტრაციაში პ/გ ,,საქართველოს ქრისტიან-

დემოკრატიული პარტია’’. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის 

განვითარების ცენტრის სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის 

თაობაზე არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული: http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2250 

 

საქმის №3ბ/661-14 

08.05.2014 

აპელანტი: სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 

გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით სარჩელის დაკმაყოფილება. 

 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სამოქალაქო საზოგადოების და 

დემოკრატიის განვითარების ცენტრის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა და უცვლელი დარჩა თბილისის 

საქალაქო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 04 მაისის გადაწყვეტილება. 

 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2260 
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3. საქმის №3/1542 

06.05.2014 

მოსარჩელე: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 4 მაისის 

№48/2014 განკარგულების ბათილად ცნობა იმ ნაწილში, რომლის საფუძველზეც უარი ეთქვა საარჩევნო 

ბლოკს - ,,ერთიანი  ნაციონალური  მოძრაობა’’  2014 წლის 15 ივნისს დანიშნული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მორიგი 

არჩევნებისათვის მონაწილეობაზე რიგითი ნომრით - ,,5’’ და ასევე ბათილად იქნეს ცნობილი 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 6 მაისის №01-04 /701 ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტი - წერილით მიღებული უარმყოფელი გადაწყვეტილება. 

დაევალოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ახალი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციული -სამართლებრივი აქტის გამოცემა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკის ”ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა” სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის თაობაზე   არ 

დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.  

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2255 

 

4.საქმის №3/1655-14 

16.05.2014 

მოსარჩელე: საარჩევნო ბლოკი ,,არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)’’ 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის  2014 წლის 13 მაისის   №121/2014 

განკარგულების ბათილად ცნობა, საარჩევნო ბლოკისთვის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’ 

რიგითი ნომრის „ 5”-ის მინიჭების ნაწილში. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,,არასაპარლამენტო 

ოპოზიცია ( კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძის)’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2268 
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საქმის №3ბ/696-14 

19.05.2014 

აპელანტი: საარჩევნო ბლოკი ,,არასაპარლამენტო ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)’’ 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი:  თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 17 მაისის 

გადაწყვეტილების გაუქმება და მიღებულ იქნას ახალი გადაწყვეტილება, რომლითაც ბათილად იქნება  

ცნობილი ცესკოს 2014 წლის 13 მაისის №121/2014 განკარგულება. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სარჩელზე შეწყდა საქმის წარმოება 

დაუშვებლობის მოტივით. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2279 

 

5.საქმის №3/1735-14 

22.05.2014 

მოსარჩელე: სადამკვირვებლო ორგანიზაციები -,,ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი, სამოქალაქო 

განვითარების საერთაშორისო ქსელი’’, ს/ბ ,,არასაპარლამენტო ოპოზიცია ( კახა კუკავა, ფიქრია 

ჩიხრაძე)’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: ცესკოს 2014 წლის 20 მაისის №162/2014 განკარგულების, ასევე №20 რუსთავის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 17 მაისის №042/2014 განკარგულების ბათილად ცნობა 

და №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისთვის მერობის კანდიდატის დავით 

ჯიქიასთვის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების დავალება. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია -ახალგაზრდა 

ინიციატორთა კლუბისა და სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის’’ სარჩელი არ 

დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2284 
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საქმის №3ბ/738-14 

25.05.2014 

აპელანტი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია - ,,ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი სამოქალაქო 

განვითარების საერთაშორისო ქსელი’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქოსასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 23 

მაისის გადაწყვეტილების გაუქმება  და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მიერ 

ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია -

,,ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბისა და სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის’’ 

სარჩელზე შეწყდა საქმისწარმოება. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2299 

 

6.საქმის №3/1737-14 

22.05.2014 

მოსარჩელე: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია - ,,ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი, სამოქალაქო 

განვითარების საერთაშორისო ქსელი, ,,ჩვენი საქართველო ( მპგ ეროვნულ-დემოკრატიული 

მოძრაობა)’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 17 მაისის 

№161/2014 განკარგულების, ასევე ცესკოს 2014 წლის 20 მაისის №161/2014 განკარგულების ბათილად 

ცნობა და  №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისათვის ახალი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემით საარჩევნო ბლოკი ,,ქართული ოცნების’’ მიერ 

წარდგენილი თვითმმართველი ქალაქი ფოთის მერობის კანდიდატის ირაკლი კაკულიას 

რეგისტრაციის გაუქმება.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია -,,ახალგაზრდა 

ინიციატორთა კლუბისა და  სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის’’ სარჩელი არ 

დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმულიhttp://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2285 

 

 

 

 

 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2299
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2285
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საქმის №3ბ/736-14 

25.05.2014 

აპელანტი: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია -,,ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი, სამოქალაქო 

განვითარების საერთაშორისო ქსელი’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 23 

მაისის გადაწყვეტილების გაუქმება და სააპელაციო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ პალატის მიერ 

ახალი  გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სარჩელზე შეწყდა საქმის წარმოება 

დაუშვებლობის მოტივით.  

იხ. ბმულიhttp://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2298 

 

7.საქმის №3/1756-14 

23.05.2014 

მოსარჩელე: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: №47 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 18 მაისის 

№48/2014 განკარგულების ბათილად ცნობა, რომელიც ეხებოდა 2014 წლის 15 ივნისს დანიშნული 

არჩევნებისათვის მესტიის თემის საკრებულოს პარტიული სიით წარდგენილი საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატის ელისო მურღვლიანის რეგისტრაციაზე უარის თქმას, ასევე ცესკოს 2014 წლის 21 მაისის 

№164/2014 განკარგულების ბათილად ცნობა, რომლის საფუძველზე ძალაში დარჩა №47 მესტიის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 18 მაისის №48/2014 განკარგულება. №47 

მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისათვის ახალი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალდებულება რომლის საფუძველზე 

რეგისტრაციაში გატარდება ხსენებული კანდიდატი საარჩევნო ბლოკის - ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ მიერ წარდგენილი პარტიული სიიდან. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,, ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2289 

 

 

 

 

 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2298
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საქმის №3ბ/737-14 

25.05.2014 

აპელანტი: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოსცენტრალური საარჩევნო კომისია: 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 23 

მაისის გადაწყვეტილების №3/1756-2014 გაუქმება და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული 

პალატის მიერ ახალი  გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება. 

თბილისისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,, ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის’’ სარჩელი დაკმაყოფილდა. 

 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2300 

 

8.საქმის №3/1960-14 

08.06.2014 

მოსარჩელე: საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების 2014 წლის15 ივნისის არჩევნებისათვის მარნეულის თემის გამგებლობის კანდიდატად 

საარჩევნო ბლოკი - ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’ მიერ წარდგენილი და რეგისტრირებული 

პირის -აკმამედ იმამკულიევისათვის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ’’ №22 მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 5 ივნისის №148/2014 განკარგულების ბათილად ცნობა, 

ასევე  ს/ბ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მიერ მარნეულის თემის გამგებლობის კანდიდატად 

რეგისტრირებული პირის აკმამედ იმამკულიევის 2014 წლის 6 ივნისის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე 

უარის თქმის შესახებ’’ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 7 ივნისის 

№207/2014 წლის განკარგულების ბათილად ცნობა მისი გამოცემის დღიდან.  

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,, ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 

 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2371 

 

9. საქმის №3/80-14 

12.06.2014 

მოსარჩელე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

მოპასუხე: №28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი, ზვიად კოლხიდაშვილი; 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2300
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2371
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დავის საგანი: №28 დუშეთისსაოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტა. 

 

მცხეთის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიის სარჩელი დაკმაყოფილდა. 

 

საქმის №3ბ/837-14 

18.06.2014 

აპელანტი: №28 დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი, ზვიად კოლხიდაშვილი; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: მცხეთის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება. 

 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სარჩელზე შეწყდა საქმის წარმოება დავის 

საგნის არარსებობის გამო. 

 

10.საქმის №3/2148-14 

20.06.2014 

მოსარჩელე: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია - ,, ააიპ კავშირი საერთო სამოქალაქო მოძრაობა 

მრავალეროვანი საქართველო’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 19 ივნისის №252/2014 

განკარგულების ბათილად ცნობა და ასევე ცესკოს მიერ №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო 

კომისიისთვის სადამკვირვებლო ორგანიზაცია -,,ააიპ კავშირი საერთო სამოქალაქო მოძრაობა 

მრავალეროვანი საქართველოს’’ საჩივრების რეგისტრაციაში გატარების დავალდებულება. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ,,ააიპ კავშირი 

საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3055 

 

11.საქმის №3/2255-14 

29.06.2014 

მოსარჩელე: პოლიტიკური გაერთიანება ,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3055
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დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 27 ივნისის შემაჯამებელი 

ოქმის ბათილად ცნობა. 

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: პოლიტიკური გაერთიანება ,,შალვა 

ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3135 

  

საქმის №3ბ/942-14 

01.07.2014 

აპელანტი: პოლიტიკური გაერთიანება ,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 30 

ივნისის  გადაწყვეტილების გაუქმება  და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 

მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3142   

 

12.საქმის №3/2258-14 

29.06.2014 

მოსარჩელე: საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 27 ივნისის №258/2014 

განკარგულებით, განუხილველად იქნა დატოვებული  ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’ 

წარმომადგენლების №2 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისიაში თენგიზ თევზაძის, №3 საბურთალოს 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში პაატა კიკვაძის, №5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დიანა 

ტოროსიანის, №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ეკატერინე ისახანაშვილის 2014 წლის 26 

ივნისის საჩივარი, ამავე ოლქების მიერ შედგენილი, მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმების ბათილად 

ცნობა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3134 

 

 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3135
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3142%20%20
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3134
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13. საქმის №3/2262-14 

30.06.2014 

მოსარჩელე: საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 28 ივნისის №261/2014 

განკარგულებით, საჩივრის უსაფუძვლობის გამო არ დაკმაყოფილდა ,, ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ ხელმძღვანელის მიხეილ მაჭავარიანის 2014 წლის 27 ივნისის საჩივარი №1 მთაწმინდის 

საოლქო საარჩევნო  კომისიისა და №10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის (მაჟორიტარული) 

შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის თაობაზე და 2014 წლის 28 ივნისის №260/2014 

განკარგულებით, საჩივრის უსაფუძვლობის გამო არ დაკმაყოფილდა ,, ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ ხელმძღვანელის მიხეილ მაჭავარიანის 2014 წლის 27 ივნისის საჩივარი №20 რუსთავის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის, №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიისა და №68 წალენჯიხის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა. 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 28 ივნისის №260/2014, №261/2014  

განკარგულებების ბათილად ცნობა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3140 

 

საქმის №3ბ/945-14 

02.07.2014 

აპელანტი: საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 30 

ივნისის  გადაწყვეტილების გაუქმება  და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 

მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.  

 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3144 

 

 

 

 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3140
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3144
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14. საქმის №3/2263-14 

30.06.2014 

მოსარჩელე: საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 27 ივნისის საქართველოს 

დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი 

ოქმისა და საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 15 ივნისის 

პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმების 

ბათილად ცნობა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3139 

 

საქმის №3ბ/951-14 

03.07.2014 

აპელანტი: საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 30 

ივნისის  გადაწყვეტილების გაუქმება  და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 

მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

 იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3146  

 

15. საქმის №3/2261-14 

30.06.2014 

მოსარჩელე: პოლიტიკური გართიანება ,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 27 ივნისის №259/2014 

განკარგულება, რომლითაც არ დაკმაყოფილდა საჩივარი რომლითაც მოთხოვნილი იყო N20 

რუსთავის, N24 დმანისის, N32 გორის და N68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიების 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3139
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3146%20
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შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა და ყველა შედეგის თავიდან გადათვლა და ბათილად 

მიჩნეული ბიულეტენების გადამოწმება. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: პოლიტიკური გაერთიანება ,,შალვა 

ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3138 

 

საქმის №3ბ/943-14 

01.07.2014 

აპელანტი: პოლიტიკური გართიანება ,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 30 

ივნისის  გადაწყვეტილების გაუქმება  და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 

მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტიის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

   იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3143 

 

16.  საქმის №3/2257-14 

28.06.2014 

მოსარჩელე: პოლიტიკური გაერთიანება ,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 26 ივნისის №256/2014 განკარგულების 

ბათილად ცნობა, რომლითაც მოთხოვნილი იყო N11 საგარეჯოს, N15 ლაგოდეხის  და N79 ბათუმის 

საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა და ყველა შედეგის თავიდან 

გადათვლა და ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების გადამოწმება. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: პოლიტიკური გაერთიანება ,,შალვა 

ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის’’ სარჩელი განუხილველად იქნა 

დატოვებული. 

 იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3141 

 

 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3138
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3143
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3141%20
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საქმის №3ბ/937-14 

08.07.2014 

აპელანტი: პოლიტიკური გაერთიანება ,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 28 ივნისის გადაწყვეტილების გაუქმება 

და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღებით 

სარჩელის დაკმაყოფილება.   

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: პოლიტიკური გაერთიანება ,,შალვა 

ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ: ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3158 
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დანართი 12 

 

ინფორმაცია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით გამართული 

სასამართლო პროცესების შესახებ (პირველი ტური)  

№1 

ოქმის შემდგენი: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საქართველოს მთავრობის კანცელარია; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: 2014 წლის 29 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ  საქართველოს მთავრობის 

კანცელარია დააჯარიმა. 

 

№2 

ოქმის შემდგენი: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: ქალაქ თბილისის მერია; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№3 

ოქმის შემდგენი: №18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს 

თანამდებობის პირი - მამუკა ხოლეგაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№4 

ოქმის შემდგენი:№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - ბესარიონ 

თოდაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: 2014 წლის 23 მაისს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი - ბესარიონ თოდაშვილი დააჯარიმა. 

 

№5 

ოქმის შემდგენი:№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი -თორნიკე 

წინწალაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  
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გადაწყვეტილება: 2014 წლის 2 ივნისს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ საოლქო საარჩევნო 

კომიიის წევრი თორნიკე წინწალაშვილი - დააჯარიმა. 

 

№6 

ოქმის შემდგენი: №62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: ჩოხატაურის გამგეობის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი - ქეთევან გიორგაძე; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№7 

ოქმის შემდგენი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - იოსებ 

მღვდლიაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№8 

ოქმის შემდგენი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - მაყვალა 

ბეროზაშვილი 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№9 

ოქმის შემდგენი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - ნინო 

ტორიაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№10 

ოქმის შემდგენი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - ნუნუ 

მამულაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
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№11 

ოქმის შემდგენი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის №9 საბავშვო 

ბაღის მენეჯერი -  ვერა ვასაძე; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: 2014 წლის 4 ივნისს ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის №9 საბავშვო ბაღის მენეჯერი ვერა ვასაძე -დააჯარიმა. 

 

№12 

ოქმის შემდგენი: №39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი - ილია თედორაძე; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№13 

ოქმის შემდგენი: №39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური და 

ეკონომიკური განვით.სამსახურის კულტურის, ძეგლთა დაცვის ტურიზმის განვითარების განყოფ. 

წამყვან სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი -  ეკა კალაიჯიშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№14 

ოქმის შემდგენი: №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: ახალსოფლის №1 საჯარო სკოლის დირექტორი -  

მზია კორაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№15 

ოქმის შემდგენი: №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №10 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - თემურ 

დაუდაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
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№16 

ოქმის შემდგენი: №7 ჩუღურეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - ზურაბ 

მელაძე; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№17 

ოქმის შემდგენი: №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №16 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი -  ირმა 

ზუკაკიშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№18 

ოქმის შემდგენი: №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №16 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი -  ნელი 

მეზვრიშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№19 

ოქმის შემდგენი: №11 საგარეჯოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №15 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი -ნინო 

ბლიაძე; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№20 

ოქმის შემდგენი: №17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - ასმათ 

გუმაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
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№21 

ოქმის შემდგენი: №17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №45 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი -  გულნაზ 

კახოშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№22 

ოქმის შემდგენი: №17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - ლელა 

ღაღაშვილი; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№23 

ოქმის შემდგენი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №48 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - იმედა 

კაკავა; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№24 

ოქმის შემდგენი: №9 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №64 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს ნანა 

ტორჩინავა; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 

 

№25 

ოქმის შემდგენი: №15 ლაგოდეხის  საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე;  

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: №1 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი - ნანა 

მაისურაძე; 

დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება;  

გადაწყვეტილება: 2014 წლის 4 ივლისს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ №1 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის მდივანი ნანა მაისურაძე - დააჯარიმა; 
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დანართი 13 
ინფორმაცია ცესკოში შემოსული განცხადება/საჩივრების შესახებ (პირველი ტური) 

 

პოლიტიკური პარტია არასამთავრობო ორგანიზაცია 
ფიზიკური  

პირი 

საოლქო 

საარჩევნო 

კომისიის 

წევრი 

საინიციატივო 

ჯგუფის 

კანდიდატი 
ჯამი 

 

 

 

 

დაკმაყოფილდა 

 

 

 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 
15 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 
1 1 2   

 

 

 

 

 

 

 

33 

ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი 

ოპოზიცია 
2 

თავისუფალი განვითარებისა და 

უფლებების დაცვის ასოციაცია 
1   

რეფორმატორები 
2 

ადვოკატთა და იურისტთა 

საერთაშორისო ობსერვატორია 
5 

სამართლიანი 

საქართველოსთვის 
1 

  

თვითმმართველობა 

ხალხს 
1 

სახალხო პარტია 

 
1 

არასაპარლამენტო 

ოპოზიცია (”ახალი 

მემარჯვენეები”, 

”თავისუფალი 

საქართველო”) 

 

1 

არ დაკმაყოფილდა 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 20 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 
1  

 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინო ბურჯანაძე - 

ერთიანი ოპოზიცია 
1 

სამოქალაქო მოძრაობა - 

მრავალეროვანი საქართველოს 

1 

 

 

 

 

  

 

ქართული ოცნება 

 
1 

 

შალვა ნათელაშვილი - 

ლეიბორისტული პარტია 

 

7 
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სალომე ზურაბიშვილი - 

საქართველოს გზა 
1 

37 

 

 არასაპარლამენტო 

ოპოზიცია (”ახალი 

მემარჯვენეები”, 

”თავისუფალი 

საქართველო”) 

 

 

 

3 

 

ჩვენი საქართველო 

(მპგ/ეროვნულ-

დემოკრატიული 

მოძრაობა) 

 

 

1 

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 2 

ადვოკატთა და იურისტთა  

საერთაშორისო ობსერვატორია 
 

 

1 

    

3 

 

 

 

კომისიის 

განკარგულებით  

განუხილველად 

იქნა დატოვებული 

გიორგი გაჩეჩილაძე - 

მწვანეთა პარტია 1 
  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  18 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 
7 

ნინო ბურჯანაძე - 

ერთიანი ოპოზიცია 
3 

შალვა ნათელაშვილი - 

ლეიბორისტული პარტია 

 

1 

არასაპარლამენტო 

ოპოზიცია (”ახალი 

მემარჯვენეები”, 

”თავისუფალი 

საქართველო”) 

 

1 

თვითმმართველობა 

ხალხს  

 

1 
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საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი 
1 

ცნობად იქნა 

მიღებული 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 

 

12 
      

12 

გათხოვილ იქნა 

უკან 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 
2 

      

2 

  88  10 2 3 2 105 
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დანართი 14 

ინფორმაცია საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული განცხადება/საჩივრების შესახებ (პირველი ტური) 

 
პოლიტიკური პარტია არასამთავრობო ორგანიზაცია 

ფიზიკური  

პირი 

საინიციატივო 

ჯგუფის 

კანდიდატი 

ჯამი 

 

 

 

დაკმაყოფილდა 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 
31 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოება 

 

26 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შალვა ნათელაშვილი – 

საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია 
5 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 

35 

ქართული ოცნება 
3 სამოქალაქო მოძრაობა-მრავალეროვანი 

საქართველო 
2 

სალომე ზურაბიშვილი – 

საქართველოს გზა 

 

2 მომავლის არჩევანი 6 

საქართველოს მწვანეთა 

პარტია 
1 ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი 2 

არასაპარლამენტოოპოზიცია  

(”ახალიმემარჯვენეები”, 

„თავისუფალისაქართველო”) 

4 

საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი 

 

1 

სამოქალაქო საზოგადოებისა და 

დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 
1 

დავით თარხან - მოურავი 

საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსი" 

3 
საქართველოს არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია 
21 

ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი 

ოპოზიცია 

2 

სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო 

ქსელი 

 

1 

 
დემოკრატიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 

6 

თვითმმართველობა ხალხს 

 

1 

თავისუფალი განვითარების და უფლებების 

დაცვის ასოციაცია 
1 
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არ დაკმაყოფილდა 

 

 

 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 24 
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოება 32 

11 

 

 

 

 

 

 

9 
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შალვანათელაშვილი – 

საქართველოსლეიბორისტ

ულიპარტია 
59 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 
39 

 

სამოქალაქო მოძრაობა-მრავალეროვანი 

საქართველო 

17 

არასაპარლამენტოოპოზიცია  

(”ახალიმემარჯვენეები”, 

„თავისუფალისაქართველო”) 
17 

მომავლის არჩევანი 6 

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 2 

ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი 

ოპოზიცია 
21 

საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი 3 

 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა- 

საქართველო 

4 

ქართული ოცნება 9 
დემოკრატიის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი 
3 

რეფორმატორები 2 სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო 

ქსელი 
1 

ირაკლი ოქრუაშვილი- 

ქართული პარტია 
1 

ადამიანის უფლებათა ცენტრი 2 

უმუშევართაკავშირი დასაქმებისთვის 2 
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სახალხო მოძრაობა 1 

სალომე ზურაბიშვილი – 

საქართველოს გზა 

 

1 საზოგადოებრივი დამცველი 1 

 

მერაბ კოსტავას 

საზოგადოება 
1 

თავისუფალი ზონა 1 

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 1 

 

დავით თარხან - მოურავი 

საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსი" 

5 

ინვალიდთა დაცვის ასოციაცია 1 

განვითარების და დემოკრატიის ცენტრი 

 
1 

ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი 

 
2 

 

სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო 

ქსელი 

 

3 

უფლებადამცველთა საერთაშორისო 

ასოციაცია 
1 

სამოქალაქო საზოგადოებისა და 

დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

 

8 

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 
17 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოება 13 

 

1 

 

 

94 

შალვა ნათელაშვილი – 

საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია 

5 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 

 

39 

საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი 3 

არასაპარლამენტო 

ოპოზიცია(”ახალი 

მემარჯვენეები”, 

„თავისუფალი 

საქართველო”) 

 

2 ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 2 



 

222 

 

 

ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი 

ოპოზიცია 

 

7 განვითარების და დემოკრატიის ცენტრი 4 

პატრიოტთა ალიანსი 1 

 

 

 

 

კომისიის 

განკარგულებით 

განუხილველად 

იქნა დატოვებული 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 35 
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოება 16 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 

შალვა ნათელაშვილი – 

საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია 
8 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 
20 

არასაპარლამენტო 

ოპოზიცია  (”ახალი 

მემარჯვენეები”, 

„თავისუფალი 

საქართველო”) 

2 სამოქალაქო მოძრაობა-მრავალეროვანი 

საქართველო 

4 

ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი 

ოპოზიცია 

5 უმუშევართაკავშირი დასაქმებისთვის 1 

 

 

ქართული ოცნება 

 

3 
საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი 2 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 

3 

რეფორმატორები 
1  

მომავლის არჩევანი 
1 

დავით თარხან - მოურავი 

საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსი" 

 

8 
თვითმმართველობა ხალხს 1 

ქრიატიან-

დემოკრატიული 

მოძრაობა 

 

 

2 სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო 

ქსელი 
1 

ქართული ოცნება 5    
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გათხოვილ იქნა 

უკან 

სალომე ზურაბიშვილი – 

საქართველოს გზა 
1 

საქართველოს არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია 
1 

 

 

13 
 

არასაპარლამენტოოპოზიცია  

(”ახალიმემარჯვენეები”, 

„თავისუფალისაქართველო”) 
1 

სახალხო მოძრაობა 1  

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 

 

4 

სულ  299  347 20 10 676 
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დანართი 15 

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში არსებული ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის შესახებ (პირველი ტური) 

№ 

ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის 

შემდგენი 

ოქმის შედგენის 

თარიღი 

სამართალდამრღვევი 

(სახელი, გვარი, თანამდებობა) 

სამართალდარღვევა 

(საარჩევნო კოდექსის 

შესაბამისი ნორმის 

მითითებით) 

ჯარიმის ოდენობა 
სასამართლოს 

გადაწყვეტილება და 

თარიღი 

1. 

№18 ახმეტის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე მინდია 

იუკურიძე 

       16.05.2014 

მამუკა ხოლეგაშვილი, 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურის ყოფილი უფროსი 

88-ე მუხლი 2000 ლარი 

 

არ დაჯარიმდა 

23.05.2014 

2. 
ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარე 

თამარ ჟვანია 

16.05.2014 
მაია ცქიტიშვილი, 

საქართველოს მთავრობის 

კანცელარია 

81-ე მუხლი 1000 ლარი 
დაჯარიმდა 

29.05.2014 

3. 

 

ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარე 

თამარ ჟვანია 

16.05.2014 ქალაქ თბილისის მერია 88-ე მუხლი 2000 ლარი 
 

4. 

№12 გურჯაანის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნატალია 

ბეგაშვილი 

19.05.2014 
ბესარიონ თოდაშვილი 

საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრი 

79-ე მუხლი 2000 ლარი 
დაჯარიმდა 

23.05.2014 

5. 

№12 გურჯაანის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნატალია 

ბეგაშვილი 

27.05.2014 
თორნიკე წინწალაშვილი 

საოლქო საარჩევნო კომისიის 

წევრი 

79-ე მუხლი 2000 ლარი 
დაჯარიმდა 

02.06.2014 

6. 
№62 ჩოხატაურის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე თეიმურაზ 

კუტუბიძე 

25.05.2014 

ქეთევან გიორგაძე 

ჩოხატაურის გამგეობის 

კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის უფროსი 

88-ე მუხლი 2000 ლარი 
არ დაჯარიმდა 

02.06.2014 
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7. 

№12 გურჯაანის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნატალია 

ბეგაშვილი 

04.06.2014 
იოსებ მღვდლიაშვილი 

№31 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 

79-ე მუხლი 2000 ლარი 
არ დაჯარიმდა 

10.06.2014 

8. 

№12 გურჯაანის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნატალია 

ბეგაშვილი 

04.06.2014 
მაყვალა ბეროზაშვილი №32 

საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრი 

79-ე მუხლი 2000 ლარი 
არ დაჯარიმდა 

10.06.2014 

9. 

№12 გურჯაანის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნატალია 

ბეგაშვილი 

04.06.2014 
ნინო ტორიაშვილი 

№32 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 

79-ე მუხლი 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

10.06.2014 

10. 

№12 გურჯაანის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნატალია 

ბეგაშვილი 

04.06.2014 
ნუნუ მამულაშვილი 

№32 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 

79-ე მუხლი 2000 ლარი 
არ დაჯარიმდა 

10.06.2014 

11. 

№60 ოზურგეთის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ზვიად 

თენიეშვილი 

28.05.2014 

ვერა ვასაძე 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის №9 

საბავშვო ბაღის მენეჯერი 

88-ე მუხლი 2000 ლარი 
დაჯარიმდა 

04.06.2014 

12. 
№39 ასპინძის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე როსტომ 

მაგრაქველიძე 

 ილია თედორაძე 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ასპინძის 

მუნიციპალიტეტის 

საინფორმაციო 

საკონსულტაციო სამსახურის 

უფროსი 

79-მუხლი 2000 ლარი არ დაჯარიმდა 

12.06.2014 

13. 

№39 ასპინძის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე როსტომ 

მაგრაქველიძე 

 ეკა კალაიჯიშვილი 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის სოციალური და 

ეკონომიკური განვით.სამსახურის 

კულტურის, ძეგლთა დაცვის 

ტურიზმის განვითარების 

განყოფ.წამყვანი სპეციალისტის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

88-ე მუხლი 2000 ლარი 
დაჯარიმდა 

12.06.2014 
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14. 

№16 ყვარლის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე გოჩა 

სარჯველაძე 

12.06.2014 
მზია კორაშვილი ახალსოფლის 

№1 საჯარო სკოლის 

დირექტორი 

79-ე, 88-ე მუხლები 2000 ლარი 
არ დაჯარიმდა 

26.06.2014 

 

15. 

№16 ყვარლის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე გოჩა 

სარჯველაძე 

12.06.2014 

თემურ დაუდაშვილი 

№10 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
79-ე, 88-ე მუხლები 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

26.06.2014 

16. 

№7 ჩუღურეთის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნოდარ 

სუხიშვილი 

11.06.2014 

ზურაბ მელაძე  

№36 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
79-ე მუხლი 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

02.07.2014 

 

 

17. 

№11 საგარეჯოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე 

მანანა ბარიხაშვილი 

17.06.2014 

ირმა ზუკაკიშვილი 

№16 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი  
79-ე მუხლი 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

25.06.2014 

 

18. 

№11 საგარეჯოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე 

მანანა ბარიხაშვილი 

17.06.2014 

ნელი მეზვრიშვილი 

№16 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
79-ე მუხლი 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

25.06.2014 

 

19. 

№11 საგარეჯოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე 

მანანა ბარიხაშვილი 

17.06.2014 

ნინო ბლიაძე 

№15 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
79-ე მუხლი 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

25.06.2014 

 

20. 

№17 თელავის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე 

დავით მკალავიშვილი 

17.06.2014 

ასმათ გუმაშვილი 

№45 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
79-ე მუხლი 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

19.06.2014 

 

21. 

№17 თელავის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე 

დავით მკალავიშვილი 

17.06.2014 

გულნაზი კახოშვილი 

№45 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
79-ე მუხლი 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

19.06.2014 
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22. 

№17 თელავის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე 

დავით მკალავიშვილი 

17.06.2014 

ლელა ღაღაშვილი 

№13 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
79-ე მუხლი 2000 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

19.06.2014 

 

23. 

№9 ნაძალადევის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნინო 

კიკალიშვილი 

25.06.2014 

იმედა კაკავა 

№48 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
87-ე მუხლი 500 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

07. 07.2014 

 

 

24. 

№9 ნაძალადევის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ნინო 

კიკალიშვილი 

25.06.2014 

ნანა ტორჩინავა 

№64 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი 
87-ე მუხლი 500 ლარი 

არ დაჯარიმდა 

08.07.2014 

 

 

25. 

№15 ლაგოდეხის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ივანე 

ზურიკაშვილი 

19.06.2014 

ნანა მაისურაძე 

№1 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის მდივანი  
87-ე მუხლი 500 ლარი 

დაჯარიმდა 

04.07.2014 
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დანართი 16 

მემორანდუმი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 

საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 

სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

ახალი თაობა - ახალი ინიციატივა 

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი 

ქ. თბილისი                                                                                      5 მაისი 2014წ. 

 

ჩვენ, ქვემორე ხელმომწერი ორგანიზაციები, ვაცნობიერებთ თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნების მნიშვნელობას, ვიზიარებთ რა ადამიანური განზომილების შესახებ ეუთო-ის 

კოპენჰაგენის კონფერენციის დოკუმენტში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას მასზედ, რომ უნდა 

არსებობდეს „ნათელი განსხვავება სახელმწიფოსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის“ (მუხლი 5.4) და, 

რომ სახელწიფომ უნდა უზრუნველყოს „პოლიტიკური პარტიები და ორგანიზაციები აუცილებელი 

სამართლებრივი გარანტიებით, რათა მისცეს მათ ერთმანეთთან შეჯიბრების საშუალება კანონისა და 

ხელისუფლების წინაშე თანაბარი პირობების საფუძველზე“ (მუხლი 7.6),  

ვთანხმდებით, რომ საარჩევნო კოდექსის მე-2, 45-ე, 48-ე და 49-ე მუხლების ქვემოთ მოყვანილი ნორმები 

ჩვენს მიერ განმარტებულია მემორანდუმის ტექსტის შესაბამისად. ამასთან აღვნიშნავთ, რომ 

ადმინისტრაციული და სასამართლო წარმოების დროს ვიხელმძღვანელებთ მემორანდუმში 

მითითებული განმარტებებით.  

1. საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის ,,ჰ1’’ პუნქტი: 

„ჰ1. წინასაარჩევნო აგიტაცია – ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო 

მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს 

წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში 

მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა ან გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, 

პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში ყოფნა.’’ 

 

 



 

229 

 

 

                                                    

კომენტარი/განმარტება - წინასაარჩევნო აგიტაციად ჩაითვალოს წინასაარჩევნო ღონისძიების 

ორგანიზებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, 

პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში ყოფნა, წინასაარჩევნო ღონისძიებისას საარჩევნო 

სუბიექტის/კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ მიმართული, ამომრჩეველთა აზრის 

ფორმირების მიზნით განხორციელებული ქმედება (სიტყვით მიმართვა, ტაში, სტვენა, ზეპირი ან 

წერილობითი მოწოდება), მსვლელობა, მაისურის ან სხვა ატრიბუტის ტარება შესაბამისი საარჩევნო 

სუბიექტის/კანდიდატის მხარდამჭერი  გამოსახულებით.  

2. საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი: 

4. წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არა აქვთ: 

,,გ. საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების, პროკურატურის, დაზვერვის 

სამსახურისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საჯარო მოხელეებისა.’’ 

კომენტარი/განმარტება - საარჩევნო სუბიექტის/კანდიდატის მიერ ორგანიზებული აგიტაციისა და 

კამპანიის (შეკრების) დროს საზოგადოებრივი წესრიგის  დაცვის და შეკრების მონაწილეთა 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებებში მონაწილე შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თითოეული მოსამსახურე ვალდებულია:   

 ეცვას დადგენილი ნიმუშის ფორმის ტანსაცმელი;  

 იმ შემთხვევაში, თუ სააგიტაციო კამპანია (შეკრება) იმართება შენობის გარეთ, არ მიუახლოვდეს 

ამგვარი შეკრების მონაწილეებს 5 მეტრის მანძილზე (გარდა კანონით განსაზღვრული 

შემთხვევებისა) და არ დაუშვას შეკრების მონაწილეებთან დაპირისპირებული ძალის 

მიახლოვება;  

 იმ შემთხვევაში, თუ სააგიტაციო კამპანია (შეკრება) იმართება შენობაში ან სხვა დახურულ 

სივრცეში, დაიცვას შენობის მხოლოდ გარე პერიმეტრი და არ დაუშვას შენობაში  

დაპირისპირებული ძალის შესვლა. ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეს 

კატეგორიულად ეკრძალება ამგვარ შენობაში შესვლა, გარდა კანონით განსაზღვრული 

შემთხვევებისა.  

 

აღნიშნული მოთხოვნების დარღვევით მონაწილეობა, შსს-ს მოსამსახურის მხრიდან, ჩაითვლება 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობად. 

 

3. საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტი: 

4. წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არა აქვთ: 

„თ) სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო 

მოხელეებისა - სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ 

სამსახურებრივ ფუნქციებს“ 
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საარჩევნო კოდექსის 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ” ქვეპუნქტი: 

,,გ) წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევას სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და სამსახურებრივი 

ფუნქციების შესრულებისას.” 

კომენტარი/განმარტება – სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულების დროდ ჩაითვლება საჯარო 

მოხელის მხრიდან უშუალოდ სამსახურეობრივი ფუნქციების შესრულება, მათ შორის ანაზღაურებადი 

დრო. ამ ნორმის მიზნებისთვის სამუშაო საათებში არ ჩაითვლება დაწესებულების შინაგანაწესით 

განსაზღვრული შესვენებისთვის განკუთვნილი დრო. 

4. საარჩევნო კოდექსის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი: 

„სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ, აგრეთვე 

იმ ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, 

დაკავებული შენობების გამოყენება იმ შემთხვევაში, თუ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატებს, საარჩევნო სუბიექტებს არა აქვთ იმავე ან ანალოგიური დანიშნულების 

შენობების იმავე პირობებით გამოყენების შესაძლებლობა;“ 

კომენტარი/განმარტება - შენობების ერთი პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო სუბიექტობის 

კანდიდატების ან საარჩევნო სუბიექტის მიზნებისთვის გამოყენების შემთხვევაში, თუ იგივე სახის 

შესაძლებლობა სხვა პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებს ან სარჩევნო 

სუბიექტებს არ მიეცა, ეს ჩაითვლება ადმინისტრაციული რესურსის თანაბარი ხელმისაწვდომობის 

პრინციპის დარღვევად იმ თანამდებობის პირის მიერ, ვინც უმოქმედობით ან დაუსაბუთებელი უარით 

არ დააკმაყოფილებს მოთხოვნას. 

ამ ნორმაში მოცემულ – საარჩევნო სუბიექტის შესაბამის მიმართვას, როგორც წესი, დასაბუთებული 

წერილობითი პასუხი უნდა გაეცეს მიმართვიდან არაუმეტეს 24 საათისა, რა დროშიც პასუხის 

გაუცემლობა ჩაითვლება მიმართვაზე უარის თქმად. აღნიშნული წესიდან გამონაკლისი დაიშვება 

ობიექტური მიზეზის არსებობის შემთხვევაში. 

ამასთან, აღნიშნული ნორმა მოიცავს: 

ა) იმ პირების სარგებლობაში არსებული სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკუთრებაში მყოფ შენობა-ნაგებობებს, რომლებიც მათ გადაცემული აქვთ ხელშეკრულების 

საფუძველზე გარკვეული ფუნქციის შესასრულებლად. 

ბ) სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული 

პირების ბალანსზე არსებულ ქონებას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, აგრეთვე იმ კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების ბალანსზე არსებულ ქონებას, რომლებშიც სახელმწიფოს წილი 

შეადგენს 20%-ს ან მეტს. 
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5. საარჩევნო კოდექსის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი: 

„ბ) სახელმწიფო ხელისუფლების დაწესებულებებისათვის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და იმ ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

ფინანსდებიან (გარდა პოლიტიკური პარტიებისა), განკუთვნილი საკომუნიკაციო საშუალებების, 

საინფორმაციო მომსახურებისა და სხვადასხვა  სახის ტექნიკის გამოყენება. 

კომენტარი/განმარტება –  სახელმწიფო ხელისუფლების დაწესებულებებისათვის ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებისა და იმ ორგანიზაციებისათვის, რომელთა დაფინანსება ხდება 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, განკუთვნილი საკომუნიკაციო საშუალებების, 

საინფორმაციო მომსახურებისა და სხვადასხვა  სახის ტექნიკის გამოყენება იკრძალება, გარდა 

პოლიტიკური პარტიებისა. 

ამ მუხლის მიზნებისათვის ორგანიზაციებად, რომელთა დაფინანსება ხდება სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან, განიხილებიან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საჯარო და კერძო 

სამართლის იურიდიული პირები. ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსება ხდება საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -  საჯარო და კერძო სამართლის ის იურიდიული პირები, რომლებშიც 

სახელმწიფო წილი შეადგენს 20%-ს ან მეტს. 

6. საარჩევნო კოდექსის 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი: 

„გ) სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საკუთრებაში 

არსებული სატრანსპორტო საშუალებების  გამოყენება,  

კომენტარი/განმარტება – იკრძალება სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება. 

შეზღუდვა არ ვრცელდება სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ მათი 

სამსახურეობრივი ავტომანქანების გამოყენებაზე, რომელთა დაცვას კანონით დადგენილი წესით 

უზრუნველყოფს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური.  

საქართველოს კანონის “სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ” მე-5 მუხლის 

პირველი პუნქტის თანახმად, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დასაცავ პირებს 

საარჩევნო კოდექსის მიზნებისათვის წარმოადგენენ: საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებათა ორგანოების ხელმძღვანელები.  

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული კანონის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის 

თანახმად,  პერსონალური დაცვა შეიძლება დაენიშნოს ან მოეხსნას: საქართველოს პარლამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეს; საქართველოს პარლამენტის წევრს; საქართველოს მთავრობის წევრს; 

საქართველოს სხვა სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელს; საქართველოს სახელმწიფო 

ხელისუფლების მაღალი რანგის თანამდებობის პირს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების 

პერიოდში. 
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7.საარჩევნო კოდექსის 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტი: 

„ა) სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების ჩაბმა ისეთ 

საქმიანობაში, რომელიც ხელს უწყობს კანდიდატის წარდგენას ან/და არჩევას;“ 

კომენტარი/განმარტება – საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირს, რომელსაც სახელმწიფო ან 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში უკავია თანამდებობა, ეკრძალება რომელიმე პარტიის 

(საარჩევნო ბლოკის) ან კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა 

და კამპანიის წარმოების პროცესში უშუალოდ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული პირების და 

ასევე სხვაგვარად დამოკიდებული პირების ჩაბმა, მათ შორის, სამსახურეობრივად დაქვემდებარებულ 

პირებთან შეხვედრის დროს თანამდებობის პირის მიერ პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატის ან საარჩევნო სუბიექტის  წარდგენა, ან რომელიმე კანდიდატის 

მხარდასაჭერი, ან მისი საწინააღმდეგო განცხადების გაკეთება. 

წინამდებარე მემორანდუმის მიზნებისათვის, ტერმინი „სხვაგვარად დამოკიდებული პირები“ 

აღიქმება როგორც პირები, რომლებიც საქმიანობიდან გამომდინარე მატერიალურად ან რაიმე სხვა 

ფორმით დამოკიდებულნი არიან აღნიშნული თანამდებობის პირებზე.  

 

თამარ ჟვანია, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია    ______________________ 

 

თეა წულუკიანი, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისია ______________________ 

 

ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო     ______________________ 

 

კახა კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი   ______________________ 

 

კახა კოჟორიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია    ______________________ 

 

ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ______________________ 

 

ვლადიმერ ბოჟაძე, სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი ______________________ 

 

კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი   ______________________ 

 

მიხეილ დევდარიანი, ახალი თაობა - ახალი ინიციატივა     ______________________ 
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დანართი 17 

 

 

 

 

 

 

 

2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნები  

(I და II ტური) 

 

 

 

გენდერული სტატისტიკა 
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რეგიონები ........................................................................................................................................ 240 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია ................................................................................. 245 
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მთელი საქართველო 
 

I ტური, 12 თვითმმართველი ქალაქის მერობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

II ტური, 8 თვითმმართველი ქალაქის მერობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

I  ტური, თვითმმართველი თემების გამგებლობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

II ტური, თვითმმართველი თემების გამგებლობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

 

 

 

87

77

10

სულ

კაცი

ქალი

88.51%

16

16

0

სულ

კაცი

ქალი

100%

0%

262

252

10

სულ

კაცი

ქალი

96.18%

26

24

2

სულ

კაცი

ქალი

92.31%

7.69%

11.49% 

3.82% 



 

236 

 

 

პროპორციული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები 

 

 

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები 

 

I  ტური, 4 თვითმმართველი ქალაქის არჩეული მერები 

 

II ტური, 8 თვითმმართველი ქალაქის არჩეული მერები 

 

 

 

 

 

13876

9281

4595

სულ

კაცი

ქალი 33.11%

6475

5506

969

სულ

კაცი

ქალი

85.03%

14.97%

4

4

0

სულ

კაცი

ქალი

100%

0%

8

8

0

სულ

კაცი

ქალი 0%

66.89% 

100% 
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I  ტური, თვითმმართველი თემების არჩეული გამგებლები 

 

 

II ტური, თვითმმართველი თემების არჩეული გამგებლები 

 

 

პროპორციული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები 

 

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები 

 

 

 

 

 

46

46

0

სულ

კაცი

ქალი 0%

13

12

1

სულ

კაცი

ქალი 7.69%

1035

875

160

სულ

კაცი

ქალი

84.54%

15.46%

1048

963

85

სულ

კაცი

ქალი

91.89%

8.11%

100% 

  92.31% 
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I ტური, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები 

 

 

 

II ტური, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები 

 

თბილისი 
 

I ტური, თბილისის მერობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

პროპორციული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები 

 

1844314

745604

1585434

739746

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

ქალი კაცი

40%
47%

947059

332865

768455

284586

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

ქალი კაცი

37%
35%

14

12

2

სულ

კაცი

ქალი 14.29%

85.71%

1129

699

430

სულ

კაცი

ქალი 38.09%

61.91%
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მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები 

 

 

პროპორციული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები 

 

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები 

 

I და II ტური, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული და არჩევნებში მონაწილე 

ამომრჩევლები 

 

308

242

66

სულ

კაცი

ქალი 21.43%

78.57%

25

20

5

სულ

კაცი

ქალი 20.00%

80.00%

25

18

7

სულ

კაცი

ქალი 28.00%

72.00%

524313

524944

191860

180430

394354

395076

151136

135584

I ტური

რეგისტრირებული

II ტური

რეგისტრირებული

I ტური

არჩევნებში მონაწილე

II ტური

არჩევნებში მონაწილე

ქალი კაცი

38.32%

34.37%

34.32%

36.59% 



 

240 

 

 

რეგიონები 
 

I  ტური, 11 თვითმმართველი ქალაქის მერობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

II ტური, 7 თვითმმართველი ქალაქის მერობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

 

I  ტური, თვითმმართველი თემების გამგებლობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

II ტური, თვითმმართველი თემების გამგებლობის წარდგენილი კანდიდატები 

 

 

 

 

73

65

8

სულ

კაცი

ქალი

14

14

0

სულ

კაცი

ქალი

100%

0%

262

252

10

სულ

კაცი

ქალი

96.18%

26

24

2

სულ

კაცი

ქალი

92.31%

7.69%

89.04% 

10.96% 

3.82% 

10.06% 
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პროპორციული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები 

 

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე წარდგენილი კანდიდატები 

 

I ტური, 4 თვითმმართველ ქალაქში არჩეული მერები 

 

II  ტური, 7 თვითმმართველ ქალაქში არჩეული მერები 

 

 

 

 

 

12747

8582

4165

სულ

კაცი

ქალი 32.67%

67.33%

6167

5264

903

სულ

კაცი

ქალი 14.64%

4

4

0

სულ

კაცი

ქალი

100%

7

7

0

სულ

კაცი

ქალი 0%

100%

0% 

67.33% 

85.34%% 
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I  ტური, თვითმმართველი თემების არჩეული გამგებლები 

 

II ტური, თვითმმართველი თემების არჩეული გამგებლები 

 

 

პროპორციული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები 

 

მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები 

 

 

 

 

46

46

0

სულ

კაცი

ქალი 0%

13

12

1

სულ

კაცი

ქალი 7.69%

1010

855

155

სულ

კაცი

ქალი

84.65%

15.35%

1023

945

78

სულ

კაცი

ქალი

92.37%

100% 

 

7.63% 

  92.31% 

100% 
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I ტური, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები 

 

 

 

 

 

290152

123070

205982

68290

183076

82603

167035

65538

160173

71520

158086

60847

78367

39111

58854

31963

18276

10802

258088

123024

185920

80054

163259

86713

155286

74097

147627

72590

143503

73220

66893

35560

53238

32410

17266

10942

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე
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ქალი კაცი

47.67%

33.15%
43.06%

45.12%
53.11%

39.24%
47.72%

44.65%
49.17%

38.49%
51.02%

49.91%
53.16%

54.31%
60.88%

59.10%
63.37%

42.42% 
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II ტური, ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული და არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119031

30837

67299

25827

60904

24404

57399

19488

53685

24261

39210

13061

24119

11973

105231

33100

60232

26939

54798

22739

46852

16080

50096

26593

35174

12199

20996

11352

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე

რეგისტრირებული

არჩევნებში მონაწილე
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ქალი კაცი

31.45%

38.38%
44.73%

40.07%
41.50%

33.95%

34.32%

45.19%
53.08%

33.31%
34.68%

49.64%
54.07%

25.91% 
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535

367

168

სულ

ქალი

კაცი

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია 
 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები 

 

ცესკოს აპარატის თანამშრომლები 

 

საოლქო საარჩევნო კომისიის ძირითადი წევრები 

 

 

საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრები 

 

 

 

 

 

 

 

13

10

3

სულ

კაცი

ქალი

76.92%

23.08%

202

105

97

სულ

ქალი

კაცი

51.98%

48.02%

380

207

173

სულ

კაცი

ქალი

 

54.47% 

46.53% 

68.60% 

31.40% 
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I ტური, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები 

 

 

II ტური, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები 

 

 

I ტური, საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალების რაოდენობა 

 

 

II  ტური, საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალების რაოდენობა 

 

 

47138

32211

14927

სულ

ქალი

კაცი

68.33%

31.67%

19511

14531

4980

სულ

ქალი

კაცი 25.52%

74.48%

7583

3309

2247

2027

სულ

მდივანი

მოადგილე

თავმჯდომარე

29.63%

26.73%

43.64%

3443

1425

1062

956

სულ

მდივანი

მოადგილე

თავმჯდომარე

41.39%

30.85%

27.77%
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დანართი 18 

2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების II ტურისათვის რეგისტრირებული ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციები 

 

№ ორგანიზაციის დასახელება  

დამკვირვებელთა 

რაოდენობა -  II 

ტური 

1 
„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოება" (ISFED) 
35 

2 
„საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური 

კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი” 
4 

3 „განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი” 21 

4 ახალი თაობა - დემოკრატიული საქართველოსთვის 31 

5 „ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია" 172 

6 „სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი” 302 

7 საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო” 10 

8 „ევროპულ დემოკრატიული ცენტრი" 1 

9 „დემოკრატიის ცენტრი" 485 

10 სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი 158 

11 „საქართველოს ახალგაზრდობის განვითარების კავშირი" 21 

12 
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და დახმარების საერთაშორისო კავშირი 

„ნდობა” 
3 

13 „თავისუფალი არჩევანი” 250 

14 „ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი” 135 

15 „მომავლის არჩევანი” 363 

16 „თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაცია” 6 

17 „დემოკრატიული განვითრების ეროვნული ცენტრი" 130 

18 „უფლებადამცველთა გაერთიანება” 721 

19 „მწვანე დედამიწა” 838 

20 ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 58 

21 „კლუბი თავისუფალი ზონა” 57 

  ჯამი 3801 
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დანართი 19 

მეორე ტურის ხარჯთაღრიცხვა 

  

პროგრამუ

ლი კოდი 
ხარჯთაღრიცხვა 

 თანხა 

(ლარი)  

სულ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 5,756,994  

  ხარჯები 5,756,994  

  შრომის ანაზღაურება 2,909,028 

  საქონელი და მომსახურება 748,545  

  სხვა ხარჯები 2,099,422  

  არაფინანსური აქტივების ზრდა - 

06 02 01 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 4,413,199  

  ხარჯები 4,413,199  

  შრომის ანაზღაურება 2,909,028  

  საქონელი და მომსახურება 748,545  

  სხვა ხარჯები 755,627  

  არაფინანსური აქტივების ზრდა -    

06 04 03 
საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების 

ხარჯები 
634,845  

  ხარჯები 634,845  

  სხვა ხარჯები 634,845  

06 04 04 საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა დაფინანსება 708,950  

  ხარჯები 708,950  

  სხვა ხარჯები 708,950  
 

 

სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა 2 159 900 ლარი  

        

პროგრამული 

კოდი 
ხარჯთაღრიცხვა 

მე-2 ტურის 

დაფინანსება 

სარეზერვო 

ფომდიდან 

(ლარი)  

საკასო 

ხარჯი 

(ლარი) 

 სულ 3,000,000 2,159,900 
06 02 01 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 2,365,155 1,960,003 

  ხარჯები 2,365,155 1,960,003 

  შრომის ანაზღაურება      2,124,705 1,719,654 

  საქონელი და მომსახურება 240,450 240,349 

06 04 03 
საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო 

რეკლამის განთავსების ხარჯები 
634,845 199,897 

  ხარჯები              634,845 199,897 

  სხვა ხარჯები          634,845 199,897 
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დაფინანსება სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯების დასაფარავად  

ცხრილი 6 

№ საარჩევნოსუბიექტისდასახელება 
მიღებულ ხმათა 

რაოდენობა 

მისაღები 

დაფინანსება 

1 ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია 144,691 434,073 

2 
დავით თარხან მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსი 
66,805 200,415 

 სულ  634,488 
 

საკასო ხარჯებმა შეადგინა: 

ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია - 0 ლარი; 

დავით თარხან მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 199 896.80 ლარი; 
 

საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე საარჩევნო სუბიექტის  წარმომადგენლების დასაფინანსებლად 

გამოიყო 708 950 ლარი   

№ საარჩევნო სუბიექტის დასახელება 
ოლქი 

28 

უბანი 

1535 

სუბიექტის 

წარმომადგენელთა 

დაფინანსება 

(ლარი) 

1 ბლოკი ”ქართული ოცნება”     

 

ქართული ოცნება 

28 1535 
                                                       

235,850  

საქართველოს კონსერვატიული პარტია 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს 

რესპუბლიკური პარტია 

თავისუფალი საქართველო 

ეროვნული ფორუმი 

2 ბლოკი ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”     

 

პ/გ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 
28 1535 157,700 საქართველოს ქრისტიან-

კონსერვატიულიპარტია 

3 ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა 28 1535 157,700 

4 
დავით თარხან მოურავი - საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი 
28 1535 157,700 

 სულ   708,950 
 

პოლიტიკური გაერთიანებებიდან შემოსული, საარჩევნო ოლქებსა და უბნებზე წარმომადგენლობის 

უზრუნველყოფის შესახებ  წერილობითი თანხმობის საფუძველზე მომზადდა ცესკოს თავმჯდომარის 

2014 წლის 8 ივლისის №01-54  ბრძანება  კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის 

დაფინანსების შესახებ. დაფინანსდა ოთხი პოლიტიკური გაერთიანება  
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№ კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია 
სულ 

(ლარი) 
შენიშვნა 

        

1 ბლოკი ”ქართული ოცნება” 235,850    

2 ბლოკი ”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 157,700    

3 ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა 157,700    

4 
დავით თარხან მოურავი - საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი 
14,300  

წარმომადგენლობა 4 საოლქო 

და 137  საუბნო საარჩევნო 

კომისიაში 

 სულ  565,550   

 

საარჩევნო სუბიექტებზე გასაცემი ერთჯერადი საკომპენსაციო თანხების გამოყოფა განხორციელდა 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 აგვისტოს 

№1327 განკარგულებით, რომლითაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გამოეყო 1 770 188 ლარი. 

გამოყოფილი თანხები საარჩევნო სუბიექტებს გადაერიცხათ კანონით დადგენილ ვადაში  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ საარჩევნო სუბიექტი 

საარჩევნო 

კამპანიისთვის 

გაწეული ხარჯების 

ჯამური ოდენობა 

(ლარი) 

გასაცემი საკომპენსაციო 

თანხებისოდენობა / 

სუბიექტს ჩაერიცხა 

(ლარი) 

1 ს/ბ ქართული ოცნება 6,318,827 500,000 

2 ს/ბ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2,438,743 500,000 

3 ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა 795,847 500,000 

4 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 226,385 226,385 

5 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 43,803 43,803 

 სულ 9,823,605 1,770,188 
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დანართი 20 

ანგარიში 
 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოსულ განცხადება/საჩივრებზე რეაგირებისა და 

სამართლებრივი შედეგების შესახებ (მეორე ტური) 

 

საარჩევნო კომისიის წევრთა და პარტიათა წარმომადგენლების განცხადება/საჩივრები 
 

1. №61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის №10 ლესის საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის მარინა 

კომახიძის 2014 წლის 4 ივლისის (ცესკოში რეგისტრაციის №1/3057) განცხადება №61 

ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის №10 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;  

2. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 14 ივლისის (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/3293) №1629/01 საჩივარი №3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის №60 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის გაბათილებისა და შედეგების ხელახლა გადათვლის 
შესახებ. 

 

საარჩევნო კომისიის წევრთა და პარტიათა წარმომადგენლების განცხადება/საჩივრები 
 

1. №61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის №10 ლესის საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის მარინა 

კომახიძის 2014 წლის 4 ივლისის განცხადება №61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის №10 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე წლის 4 ივლისს (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/3057) შემოვიდა №61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის №10 ლესის საუბნო საარჩევნო 

კომისიის მდივნის მარინა კომახიძის განცხადება. 

განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი - ორგანოს არჩევნებში მარინა კომახიძე ასრულებდა №61 

ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის №10 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის მოვალეობას. მასზე 

დაკისრებულ მოვალეობებს იგი ასრულებდა კანონის შესაბამისად. თუმცა, ამის მიუხედავად, საუბნო 

საარჩევნო კომისიის 6 წევრს შეეფარდა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა. 

განმცხადებელი ითხოვდა, რომ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეისწავლოს 

საჩივარში მითითებული ფაქტი. 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების 

ფარგლებში, საქმის შესწავლის მიზნით, ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ №61 ლანჩხუთის 

საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილ იქნა საჭირო დოკუმენტაცია, მათ შორის №61 

ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 1 ივლისის №33/2014 განკარგულება. 

საქმის მასალების შესწავლის შედეგად, დადგინდა, რომ №61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის №33/2014 განკარგულება „2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი - ორგანოს არჩევნებში №10 ლესის და №37 ქალაქის 

საარჩევნო უბნების კომისიის წევრების მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის 

შეფარდების შესახებ” მიღებულია 2014 წლის 1 ივლისს, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, საოლქო საარჩევნო 

კომისიის/კომისიის ხელმძღვანელი პირების გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 1 კალენდარული 

დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში. შესაბამისად, მისი გასაჩივრება მხარეს შეეძლო 

მითითებული დღის მომდევნო დღეს, ანუ 2 ივლისს.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-ე მუხლის  მე-10 

პუნქტის თანახმად, აკრძალულია ამ მუხლით დადგენილი გასაჩივრებისა და დავის განხილვის 
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ვადების გაგრძელება, თუ ამ კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი, ხოლო ამავე კოდექსის მე-8 

მუხლის მე-13 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია არ განიხილოს 

განცხადება/საჩივარი, თუ დარღვეულია მისი შეტანის ვადა და წესი. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ  

განუხილველი დატოვა №61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის №10 ლესის საუბნო საარჩევნო კომისიის 

მდივნის მარინა კომახიძის 2014 წლის 4 ივლისს (ცესკოში რეგისტრაციის №1/3057) განცხადება მისი 

გასაჩივრების ვადის დარღვევის გამო. 

2. საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 14 ივლისის საჩივარი №3 

საბურთალოს საარჩევნო ოლქის №60 საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის 

გაბათილებისა და შედეგების ხელახლა გადათვლის შესახებ 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, მიმდინარე წლის 14 ივლისს, (ცესკოში 

რეგისტრაციის №1/3293) შემოვიდა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საჩივარი, 

რომელშიც აღნიშნულია, რომ 12 ივლისის არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების დროს, №60 საარჩევნო 

უბანზე დაწერილი არაერთი საჩივრის გამო, 2014 წლის 13 ივლისს №3 საბურთალოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში ჩატარებულ სხდომაზე აღნიშნული უბნის წევრებს დაეკისრათ დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომები. ამავე სხდომაზე საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” 

ოლქის წევრის მიერ დაყენებულ იქნა საკითხი №60 საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის 

გაბათილებისა და შედეგების ხელახლა გადათვლის თაობაზე, ხოლო №3 საბურთალოს საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გარეშე უარი 

განაცხადა საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის გაბათილებაზე. მომჩივანი აღნიშნავდა, 

რომ მას 2014 წლის 14 ივლისისათვის არ ჩაბარებია 2014 წლის 13 ივლისის სხდომის ოქმი.  

საჩივრის ავტორი ცესკოს მხრიდან ითხოვდა №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის 

უკანონო ქმედების გათვალისწინებას, ასევე №60 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ 2014 წლის 12 

ივლისს შედგენილი №0175 შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობას.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 78-ე მუხლის მე-20 

პუნქტის თანახმად, საარჩევნო კომისიაში განცხადების/საჩივრის წარდგენა იმ საარჩევნო დავაზე, 

რომელიც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის გასაჩივრებას, შეუძლია და ასეთ 

დავაზე უფლებამოსილი პირია საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიის, საარჩევნო ბლოკის 

წარმომადგენელი შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. შესაბამისად, საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ მიერ დანიშნული საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი წარმოადგენს 

არაუფლებამოსილ პირს იმისათვის, რომ მოითხოვოს №60 საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი 

ოქმის ბათილობა. ამასთან, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 77-

ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებები, მათ შორის 

შემაჯამებელი ოქმები, საჩივრდება შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ხოლო საოლქო საარჩევნო 

კომისიის გადაწყვეტილებები - შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში. ამავე მუხლის მე-3 

პუნქტის თანახმად კი, საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების გამო საოლქო 

საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ცესკოში გასაჩივრების შემთხვევაში 

განცხადება/საჩივარი განუხილველი რჩება. ამდენად, დარღვეულია კომისიაში განცხადების/საჩივრის 

წარდგენის წესი და უფლებამოსილ პირთა წრე, რის გამოც „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 

საქართველოს ორგანული კანონის 78-ე მუხლის მე-20 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-11 პუნქტისა და მე-8 

მუხლის მე-13 პუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული საჩივარი ცესკოს მიერ №60 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობის ნაწილში უნდა დარჩეს განუხილველი.  

გარდა ამისა, საარჩევნო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, საარჩევნო კომისია 

გადაწყვეტილებებს, რომლებიც შეეხება ქვემდგომი საარჩევნო კომისიების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების, მათ შორის საარჩევნო უბნის შედეგების გაუქმებას, საუბნო საარჩევნო 

კომისიიდან შემოსული პაკეტების გახსნასა და საარჩევნო ბიულეტენების გადათვლას, იღებს 

სხდომაზე დამსწრეთა არანაკლებ ორი მესამედით.  
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როგორც №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილი 2014 წლის 13 

ივლისის №17 სხდომის ოქმიდან ირკვეოდა, ამავე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

კენჭისყრაზე იქნა დაყენებული საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ქეთევან შარუხიას მოთხოვნა №60 

საუბნო საარჩევნო კომისიიდან შემოსული დალუქული დოკუმენტაციის გახსნისა და მონაცემების 

ხელახლა გადათვლის თაობაზე, თუმცა კენჭისყრის შედეგებიდან გამომდინარე, ამ ქმედებებისათვის 

საჭირო კვორუმის (დამსწრეთა არანაკლებ 2/3) არარსებობის გამო გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული 

(მომხრე - 1, წინააღმდეგი - 12), რის გამოც უსაფუძვლოა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“ მოსაზრება №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის ქმედების უკანონოდ მიჩნევის 

თაობაზე. 

რაც შეეხება მომჩივანის პრეტენზიას 2014 წლის 13 ივლისის სხდომის ოქმის 14 ივლისის 

მდგომარეობით ჩაუბარებლობის შესახებ, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-8 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად, სხდომის ოქმი ფორმდება სხდომიდან 1 

დღის ვადაში. აღნიშნული ნორმის საფუძველზე, №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიას 

უფლება ჰქონდა, მიმდინარე წლის 14 ივლისის სამუშაო დღის 18 საათამდე შეედგინა 13 ივლისს 

ჩატარებული სხდომის ოქმი, შესაბამისად, ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ შეეძლო მხარეს, მოეთხოვა 

სხდომის ოქმის მიღება და არა მანამდე, რის გამოც ასევე უსაფუძვლოა მომჩივანის მოთხოვნაც ამ 

ნაწილში.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 2014 წლის 14 ივლისის 

(ცესკოში რეგისტრაციის №1/3293) საჩივარი №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის 

გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის მოთხოვნის ნაწილში უსაფუძვლობის გამო, ასევე 

განუხილველად იქნა დატოვებული №60 საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ 2014 წლის 12 ივლისს 

შედგენილი №0175 შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობის ნაწილში. 
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დანართი 21 

ინფორმაცია ცესკოს მონაწილეობით გამართული სასამართლო პროცესების შესახებ (მეორე 

ტური) 

1.საქმის №3/2403-14 

04.07.2014 

მოსარჩელე: საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი:საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არაუფლებამოსილი პირების 

მონაწილეობით, საქართველოს ორგანული კანონის - საქართველოს საარჩევნო კოდექსით დადგენილი 

ვადების დარღვევით და კანონსაწინააღმდეგო წესით გამოცემული ინდივიდუალური და ნორმატიულ 

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საარჩევნო ბლოკი ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

 იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3153 

 

საქმის №3ბ/975-14 

23.07.2014 

აპელანტი: საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი:თბილისის საქალაქოსასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 4 

ივლისის  გადაწყვეტილების გაუქმება  და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 

მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.   

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება:საარჩევნო ბლოკი,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3345 

 

2. საქმის №3/2401-14 

05.07.2014 

მოსარჩელე:,,შალვა ნათელაშვილი - ლეიბორისტული პარტია’’; 

მოპასუხე:საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3153
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3345%20
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დავის საგანი: 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების შედეგების ერთიანი ოქმისბათილად ცნობა, ყველა 

შედეგის თავიდან გადათვლა და ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების გადამოწმება. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება:,,შალვა ნათელაშვილი - ლეიბორისტული 

პარტიის’’ სარჩელი განუხილველად იქნა დატოვებული. 

იხ. ბმულიhttp://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3154 

 

3. საქმის №3/2598-14 

17.07.2014 

მოსარჩელე: ,,შალვა ნათელაშვილი - ლეიბორისტული პარტია’’; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი:ცენტრალური საარჩევნო კომისიის №274/2014 წლის განკარგულების ბათილად ცნობა.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება:,,შალვა ნათელაშვილი - ლეიბორისტული 

პარტიის’’ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმულიhttp://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3335 

 

საქმის №3ბ/1021-14 

20.07.2014 

აპელანტი: ,,შალვა ნათელაშვილი - ლეიბორისტული პარტია’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი:თბილისის საქალაქოსასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 17 

ივლისის  გადაწყვეტილების გაუქმება  და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 

მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ,,შალვა ნათელაშვილი - ლეიბორისტული 

პარტიის’’ სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3343 

 

 

 

 

 

 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3154
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3335%20
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3343


 

256 

 

 

4. საქმის №3/2619-14 

17. 07.2014 

მოსარჩელე: პ/გ ,,ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა’’; 

მოპასუხე:საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 15 ივლისის განკარგულება 

№274/2014 ნაწილობრივ ბათილად ცნობა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებისთვის 

,,ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა’’ საბიუჯეტო დაფინანსების მინიჭება მთლიანი კალენდარული 

წლისათვის განსაზღვრული ოდენობით.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: პ/გ ,,ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის’’ 

სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3336 

 

საქმის №3ბ/1023-14 

22.07.2014 

აპელანტი: პ/გ ,,ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა’’; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქოსასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 22 

ივლისის  გადაწყვეტილების გაუქმება  და სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის 

მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.   

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: პ/გ ,,ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის’’ 

სარჩელი დაკმაყოფილდა. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3336
http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=3344
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დანართი 22 

ინფორმაცია ცესკოში შემოსული განცხადება/საჩივრების შესახებ (მეორე ტური) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პოლიტიკური 

პარტია 

არასამთავრობო  

ორგანიზაცია 

ფიზიკური 

პირი 

საოლქო 

საარჩევნო 

კომისიის 

წევრი 

საინიციატივო 

ჯგუფის 

კანდიდატი 
ჯამი 

არ 

დაკმაყოფილდა 
 

 

 

ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობა 
 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

კომისიის 

განკარგულებით  

განუხილველად 

იქნა 

დატოვებული 

 

    

 
 

1 

  

    1 

 

სულ  1   1  2 
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დანართი 23 
 

ინფორმაცია საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული განცხადება/საჩივრების შესახებ (მეორე ტური) 

 

 
პოლიტიკური პარტია არასამთავრობო ორგანიზაცია 

ფიზიკური 

პირი 

ჯამი 

 

 

 

დაკმაყოფილდა 

 

 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 

7 სამართლიანი არჩევნებისა და 

დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოება 

 

15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
ქართული ოცნება 1 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 

26 

განვითარების და დემოკრატიის ცენტრი 

 

6 

სამოქალაქო მოძრაობა-მრავალეროვანი 

საქართველო 

1 

მომავლის არჩევანი 1 

საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი 

 

1 

დემოკრატიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არ 

დაკმაყოფილდა 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 
11 

სამართლიანი არჩევნებისა და 

დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოება 

10 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 15 

 

სამოქალაქო მოძრაობა-მრავალეროვანი 

საქართველო 

 

5 

 

სამოქალაქო განვითარების 

საერთაშორისო ქსელი 

 

1 

საზოგადოებრივი დამცველი 
2 

უფლებადამცველთა საერთაშორისო 

ასოციაცია 
1 

ახალგაზრდა ინიციატორთა კლუბი 

 

1 

 

 

 

 

 

ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა 
ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 
17 

 

სამართლიანი არჩევნებისა და 

დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოება 

 

7 

  

 

 

 

 

 

40 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 

6 

დემოკრატიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 
6 

განვითარების და დემოკრატიის ცენტრი 4 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 

სამართლიანი არჩევნებისა და 

დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოება 
5 
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კომისიის 

განკარგულებით  

განუხილველად 

იქნა 

დატოვებული 

შალვა ნათელაშვილი – 

საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია 

1 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 3 

4 

 

16 

საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი 

 

1 

 

ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 1 მომავლის არჩევანი 1 

გათხოვილ იქნა 

უკან 

  
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 
3 

  

  38  124 5 167 
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დანართი 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 15 ივნისის  

არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შემაჯამებელი 

ოქმი 

თბილისი  2014 წლის 22 ივლისი 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 76-ე მუხლის 

პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტების, 166-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 169-ე მუხლის პირველი და  

მე-2 პუნქტების, 1857 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ცენტრალურმა 

საარჩევნო კომისიამ 2014 წლის 22 ივლისის სხდომაზე შეაჯამა საქართველოს დედაქალაქის – 

ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების მეორე ტურის შედეგები და 

დაადგინა: 

 

 

 

I. ამომრჩეველთა რაოდენობა: 920 020 

II. არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა: 317 078 

III. ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა:   10 590 

IV. საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა რაოდენობა: 

№ სახელი და გვარი მიღებული ხმების რაოდენობა % 

5 ნიკანორ მელია 84 350 27,53 % 

41 დავით ნარმანია 222 066 72,47 % 
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V. საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერად არჩეულია №41 დავით ნარმანია. 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე /თამარ ჟვანია/ 

 

კომისიის მდივანი /გიზო მჭედლიძე/ 
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დანართი 25 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 15 ივნისის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოთა არჩევნების 

მეორე ტურისათვის, შესაბამისი საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილი, 

კანონიერ ძალაში შესული შემაჯამებელი ოქმების მიხედვით, მერად, 

გამგებლად არჩეული პირები 

 

1. ქალაქ თბილისის მერად არჩეულია  

№41. დავით ნარმანია 

 

2. თვითმმართველი თემის – ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია 

 №41. ილია მზექალაშვილი 

 

3. თვითმმართველი ქალაქის – თელავის მერად არჩეულია  

№41. პლატონი კალმახელიძე 

 

4. თვითმმართველი თემის – თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. ალექსანდრე შათირიშვილი 

 

5. თვითმმართველი თემის – ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. ბექა ბაიდაური 

 

6. თვითმმართველი თემის – თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. ლელა ქიტესაშვილი 

 

7. თვითმმართველი ქალაქის – რუსთავის მერად არჩეულია  

№41. დავითი ჯიქია 

 

8. თვითმმართველი ქალაქის – მცხეთის მერად არჩეულია  

№41. ავთანდილ ნემსიწვერიძე 

 

9. თვითმმართველი ქალაქის – გორის მერად არჩეულია  

№41. ზურაბი ჯირკველიშვილი 
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10. თვითმმართველი თემის – გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. დავით ონიაშვილი 

  

11. თვითმმართველი თემის – თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. თეიმურაზ ჯაფარიძე 

 

12. თვითმმართველი თემის – ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. ირაკლი გეგეშიძე 

 

13. თვითმმართველი თემის – ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. ჯემალი მებუკე 

 

14. თვითმმართველი თემის – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. რობიზონ გვენეტაძე 

 

15. თვითმმართველი ქალაქის – ოზურგეთის მერად არჩეულია  

№41. ბეგლარ სიორიძე 

 

16. თვითმმართველი თემის – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. ზაზა ურუშაძე 

 

17. თვითმმართველი თემის – მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. ალექსანდრე გრიგალავა 

 

18. თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის მერად არჩეულია  

№41. ირაკლი კაკულია 

 

19. თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერად არჩეულია  

№41. გიორგი ერმაკოვი 

 

20. თვითმმართველი თემის – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. სულხან ევგენიძე 

 

21. თვითმმართველი თემის – ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელად არჩეულია  

№41. ბესიკ ბაუჩაძე 


