
დანართი 3 

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში არსებული ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის თაობაზე 

 

№ ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევ
ის ოქმის შემდგენი 

ოქმის 
შედგენის 
თარიღი 

სამართალდარღვევა 
(მუხლი, ჯარიმის 

ოდენობა) 

სამართალდამრღვევი 
(სახელი, გვარი, 
თანამდებობა) 

შესაბამისი 
სასამართლოს 

გადაწყვეტილება  

შენიშვნა 

1. №60 ოზურგეთის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

22.09.2013 79-ე მუხლი,                 
2 000 ლარი 

საქველმოქმედო 
ორგანიზაცია 

,,საერთაშორისო ასოციაცია 
ქალები მშვიდობისა და 

სიცოცხლისათვის’’ 
თავმჯდომარე მაია 
კვეზერელი-კოპაძე 

 
 

ოქმი გადაეგზავნა 
ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

ოზურგეთის 
რაიონული 

სასამართლოს 
დადგენილება 

გასაჩივრდა ქუთაისის 
სააპელაციო 

სასამართლოში 
17.10.2013. 

ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლომ 

დააკმაყოფილა №60 
ოზურგეთის საოლქო 
საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის 
საჩივარი და საქმე 

ხელახალი 
განხილვისათვის 

გადაეგზავნა 
ოზურგეთის 

რაიონულ 
სასამართლოს.  

 
2. №13 სიღნაღის 

საოლქო საარჩევნო 
კომისიის 

თავმჯდომარე 

19.10.2013 79-ე  და 88-ე 
მუხლები 

2 000 ლარი 

საქ. განათ. და მეცნიერების 
სამინისტროს-სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის 
საგანმანათლებლო რესურს 

ცენტრის უფროსი ლია 
ბეჟაშვილი 

ოქმი გადაეგზავნა 
სიღნაღის რაიონულ 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 



3. 
 

№67 ზუგდიდის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

21.10.2013 79-ე,მუხლი 
2 000 ლარი 

სამხარეოს მთავარი 
სამმართველოს პოლიციელი 

დიმიტრი ბარამია 

ოქმი გადაეგზავნა 
ზუგდიდის რაიონულ 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

4. №67 ზუგდიდის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

21.10.2013 79-ე მუხლი                  
2 000 ლარი 

სამხარეოს მთავარი 
სამმართველოს პოლიციელი 

მირიან ქარდავა 

ოქმი გადაეგზავნა 
ზუგდიდის რაიონულ 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

5. №46 ლენტეხის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

22.10.2013 88-ე მუხლი 
2 000 ლარი 

ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
ვალოდია ქურასბედიანი 

ოქმი გადაეგზავნა 
ცაგერიდ რაიონულ 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

6. №12 გურჯაანის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

02.11.2013 88-ე, მუხლი 
2 000 ლარი 

სოფ. ნანიანის ტერიტორიულ 
ორგანოს რწმუნებული ბესიკ 

ზირაქიშვილი 

ოქმი გადაეგზავნა 
გურჯაანის რაიონულ 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

7. №32 გორის  
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

05.11.2013 92-ე მუხლი 
500 ლარი 

ადგილობრივი 
სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციის ,,მწვანე 
დედამიწა” დამკვირვებელი, 

ნინო მიდელაშვილი 

ოქმი გადაეგზავნა 
გორის რაიონულ 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

8. №70 ფოთის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

31.10.2013. 79-ე მუხლი 
2 000 ლარი 

საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე - ბიძინა 

თავბერიძე - პარტია 
"ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული 
საქართველო’’  

ოქმი გადაეგზავნა 
ფოთის საქალაქო 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 



9. №70 ფოთის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

31.10.2013 79-ე მუხლი 
2 000 ლარი 

საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრი - გრიგოლ რუხაძე - 

პარტია "ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული 

საქართველო’’ 

ოქმი გადაეგზავნა 
ფოთის საქალაქო 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

10. №70 ფოთის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

31.10.2013 79-ე მუხლი 
2 000 ლარი 

საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრი -ქეთევან ჯაკობია - 

პარტია "ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული 

საქართველო’’ 

ოქმი გადაეგზავნა 
ფოთის საქალაქო 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

11. №70 ფოთის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

31.10.2013 79-ე მუხლი 
2 000 ლარი 

საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრი პეტრე როყვა - 

,,საქართველოს 
რესპუბლიკური პარტია’’ 

ოქმი გადაეგზავნა 
ფოთის საქალაქო 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

12. №70 ფოთის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

31.10.2013 79-ე მუხლი 
2 000 ლარი 

საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრი - ნუკრი თოშხუა - 

,,საქართველოს 
რესპუბლიკური პარტია’’ 

ოქმი გადაეგზავნა 
ფოთის საქალაქო 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

13. №70 ფოთის 
საოლქო საარჩევნო 

კომისიის 
თავმჯდომარე 

31.10.2013 79-ე მუხლი 
2 000 ლარი 

საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრი - ომარ ზენაიშვილი - 

,,საქართველოს 
რესპუბლიკური პარტია’’ 

ოქმი გადაეგზავნა 
ფოთის საქალაქო 

სასამართლოს, 
სასამართლოს მიერ 

არ დაჯარიმდა 
 

 

 

 


