
დანართი 4 
 

ინფორმაცია 2013  წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში  
საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაწილეობით გამართული სასამართლო  პროცესების 

შესახებ 

 

ცესკოს მონაწილეობით არჩევნების დანიშვნის დღიდან  მის დასრულებამდე გაიმართა 13 
სასამართლო პროცესი 

№1 

საქმის  № 3/2473-13 

12.07.2013 

მოსარჩელე: ტარიელ ხვედელიძე; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის №17/2013  
“საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა 
საინიციატივო ჯგუფის, მისი წარმომადგენლისა და საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი 
პრეზიდენტობის კანდიდატისათვის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ” განკარგულების 
ბათილად ცნობა, რითაც, ორმაგი მოქალაქეობის გამო, უარი ეთქვა რეგისტრაციაში გატარებაზე.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ტარიელ ხვედელიძის სარჩელი მოპასუხე 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
ბათილად ცნობის თაობაზე არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.  

იხ.ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1710 

 

№2 

 საქმის  № 3/2610-13 

22.07.2013 

მოსარჩელე: სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება, წარმომადგენელი გია 
ჩხიკვაძე; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: პოლიტიკურ პარტიას, ცესკოს 2013 წლის 18 ივლისის №01-03/915 ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, უარი ეთქვა საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციაში 
გატარებაზე, ვინაიდან პარტიას არ ჰქონდა გავლილი რეგისტრაცია ცესკოში. 



თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სრულიად საქართველოს წმინდა ილია 
მართლის საზოგადოების წარმომადგენლის გია ჩხიკვაძის სარჩელი, მოპასუხე საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. . 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1717 

 

საქმის №3ბ/956-13 

25.07.2013 

აპელანტი: სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება, წარმომადგენელი გია 
ჩხიკვაძე; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი:  თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 
გადაწყვეტილების გაუქმება და  საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციაში გატარება; 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: აპელანტის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა 
უსაფუძვლობის გამო.  

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1719 

 

№3 

საქმის №3/2725-13 

30.07.2013 

მოსარჩელე: ავთანდილ ფილაური; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2013 წლის 26 ივლისის №34/2013 
”საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა 
საინიციატივო ჯგუფების, წარმომადგენლისა და საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი 
პრეზიდენტობის კანდიდატისათვის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ” განკარგულების 
ბათილად ცნობა და ქმედების განხორციელების დავალება; უარი ეთქვა  რადგან ერთი და იგივე 
კანდიდატი ჰყავდა წარმოდგენილი ორ საინიციატივო ჯგუფს. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ავთანდილ ფილაურის სარჩელი მოპასუხე 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ, გასაჩივრების ვადის გასვლის გამო, დარჩა 
განუხილველი.  . 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1720 

 



საქმის №3ბ/985-13 

31.07.2013 

კერძო საჩივრის ავტორი: ავთანდილ ფილაური; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2013 წლის 30 
ივლისის განჩინების გაუქმება, უარი ეთქვა რადგან ერთი და იგივე კანდიდატი ჰყავდა 
წარმოდგენილი ორ საინიციატივო ჯგუფს. 

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.  

იხ. ბმულიhttp://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1721 

 

№4 

საქმის №3/2920-13 

12.08.2013 

კერძო საჩივრის ავტორი: ტარიელ ხვედელიძე; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2013 წლის 9 
აგვისტოს №47/2013 ”საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისათვის 
ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის, მისი წარმომადგენლისა და საინიციატივო ჯგუფის მიერ 
წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ” 
განკარგულების ბათილად ცნობა; უარი ეთქვა წარმოდგენილი არასრული დოკუმენტაციის და ორმაგი 
მოქალაქეობის გამო. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ტარიელ ხვედელიძის კერძო საჩივარი 
მოპასუხე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ,  გასაჩივრების ვადის გასვლის 
გამო, დარჩა განუხილველი. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1722 

 

საქმის №3ბ/1036-13 

14.08.2013 

კერძო საჩივრის ავტორი: ტარიელ ხვედელიძე; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2013 წლის 9 
აგვისტოს №47/2013 განკარგულების ბათილად ცნობა; 



კერძო საჩივრის ავტორის მოთხოვნა: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის 2013 წლს 12 აგვისტოს  განჩინების გაუქმება; 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 14 აგვისტოს  
გადაწყვეტილება: ტარიელ ხვედელიძის კერძო საჩივარი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის მიმართ არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1724 

 

№5 

საქმის №3/3216-13 

05.09.2013 

მოსარჩელე: საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი ჩიხლაძის წარდგენის მიზნით 
ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ცესკოში ლავრენტი სუხიშვილი; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2013 წლის 2 
სექტემბრის №63/2013 განკარგულების ბათილად ცნობა და ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტის გამოცემის დავალება;  მოსარჩელეს უარი ეთქვა  რეგისტრაციაში გატარებაზე,  ვინაიდან 
მხარდამჭერთა ხელმოწერები იყო დადგენილ რაოდენობაზე ნაკლები.   

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ცესკოში საქართველოს პრეზიდენტობის 
კანდიდატის გიორგი ჩიხლაძის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის  ლავრენტი 
სუხიშვილის სარჩელი მოპასუხე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ არ 
დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.  

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1730 

 

№6 

 საქმის №3/3227-13 

06.09.2013 

მოსარჩელე: საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის წარდგენის მიზნით 
შექმნილი ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ცესკოში გიორგი მსხილაძე და 
სალომე ზურაბიშვილი; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2013 წლის 3 
სექტემბრის №64/2013 განკარგულების ბათილად ცნობა და ახალი  ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება, რომლითაც ორმაგი მოქალაქეობის გამო, უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაში გატარებაზე.  



თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის 
სალომე ზურაბიშვილის წარდგენის მიზნით, ცესკოში ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის 
წარმომადგენლის  გიორგი მსხილაძე და სალომე ზურაბიშვილის სარჩელი მოპასუხე საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ არ დაკმაყოფილდა  უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1731 

 

საქმის №3ბ/1143-13 

09.09.2013 

აპელანტი: საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის წარდგენის მიზნით 
შექმნილი ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ცესკოში გიორგი მსხილაძე და 
სალომე ზურაბიშვილი; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ მიიღოს 
ახალი გადაწყვეტილება, რომლითაც  თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის მიერ მიღებული 2013 წლის 6 სექტემბრის გადაწყვეტილება გაუქმდება და  სარჩელი 
სრულად დაკმაყოფილდება. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 

 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1734 

 

№7 

საქმის №3/3250-13 

07.09.2013 

მოსარჩელე: ტარიელ ხვედელიძე; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2013 წლის 4 
სექტემბრის №66/2013 განკარგულების ბათილად ცნობა, რომლითაც ორმაგი მოქალაქეობის გამო, 
უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე.   

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ტარიელ ხვედელიძის  სარჩელი მოპასუხე 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.  

იხ. ბმულიhttp://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1733 

 



 

 

№8 

 საქმის №3/3317-13 

12.09.2013 

მოსარჩელე: მერაბ სულიაშვილი და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ცესკოში ვალერიან 
გოშაძე; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2013 წლის 11 
სექტემბრის №80/2013 განკარგულების ბათილად ცნობა, რომლითაც ორმაგი მოქალაქეობის გამო, 
უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე. . 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: მერაბ სულიაშვილისა და ვალერიან გოშაძის 
სარჩელი მოპასუხე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ არ დაკმაყოფილდა  
უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1735 

საქმის №3ბ/1197-13 

17.09.2013 

აპელანტი: მერაბ სულიაშვილი და საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ცესკოში ვალერიან 
გოშაძე. 

მოწინააღმდეგე მხარე: ცენტრალური საარჩევნო კომისია. 

დავის საგანი: ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის  2013 წლის 11 სექტემბრის №80/2013 
განკარგულების ბათილად ცნობა; 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: გასაჩივრების ვადის გასვლის გამო დარჩა 
განუხილველი.  

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1742 

№9   

საქმის №3/3328-13 

13.09.2013 

მოსარჩელე: ზურაბ წიწუაშვილი, გია კორახაშვილი; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 



დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის  2013 წლის 12 სექტემბრის №295/2013 
განკარგულების ბათილად ცნობა, რომლითაც ორმაგი მოქალაქეობის გამო უარი ეთქვა  
რეგისტრაციაში გატარებაზე.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ზურაბ წიწუაშვილისა და გია კორახაშვილის 
სარჩელი მოპასუხე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ არ დაკმაყოფილდა  
უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1737 

საქმის №3ბ/1190-13 

16.09.2013 

აპელანტი: საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის წარდგენის მიზნით შექმნილი ამომრჩეველთა 
საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი ცესკოში ზურაბ წიწუაშვილი, გია კორახაშვილი. 

 მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ მიიღოს 
ახალი გადაწყვეტილება, რომლითაც  თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის 2013 წლის 14 სექტემბრის გადაწყვეტილება გაუქმდება და სარჩელი სრულად 
დაკმაყოფილდება. 

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.  

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1739 

 

№10 

 საქმის №3/3331-13 

13.09.2013 

მოსარჩელე: ავთანდილ ფილაური; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის  თავმჯდომარის 2013 წლის 11 
სექტემბრის №82/2013 განკარგულების ბათილად ცნობა, უარი ეთქვა, ვინაიდან ორ საინიციატივო 
ჯგუფს ერთი და იგივე კანდიდატი ჰყავდა წარმოდგენილი. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ავთანდილ ფილაურის სარჩელი მოპასუხე 
საქართველოს საარჩევნო კომისიის მიმართ არ დაკმაყოფილდა  უსაფუძვლობის გამო.  

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1738 

საქმის №3ბ/1198-13 

17.09.2013 



აპელანტი: ავთანდილ ფილაური; 

მოწინააღმდეგე მხარე: ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: ბათილად იქნეს ცნობილი 2013 წლის 14 სექტემბრის ქ. თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის, საქმე №3/3331-13 გადაწყვეტილება და მიღებულ 
იქნეს ახალი გადაწყვეტილება, არსებობდა ერთი და იგივე  კანდიდატის წერილობითი თანხმობა ორი 
საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენაზე, რის გამოც აპელანტს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე.  

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: აპელანტის მოთხოვნა  არ დაკმაყოფილდა  
უსაფუძვლობის გამო. 

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1743 

№11 

საქმის №3/3327-13 

13.09.2013 

მოსარჩელე: რევაზ ფახურიძე; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის  2013 წლის 12  სექტემბრის №85/2013 
განკარგულების ბათილად ცნობა, საინიციატივო ჯგუფს და წარდგენილ კანდიდატს უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაში გატარებაზე, არასრული დოკუმენტაციის წარმოდგენის  და ხარვეზის შეუვსებლობის 
გამო.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება:  რევაზ ფახურიძის სარჩელი მოპასუხე 
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.  

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1736 

№12 

საქმის №3/3346-13 

16.09.2013 

მოსარჩელე: ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები - თამარ გუგუნავა, გვანჯი მანია, უშანგი 
ქადაგიშვილი, აკაკი გასვიანი, გულნარა ბესელია და საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი 
პრეზიდენტობის კანდიდატი ნერსე ბაცაში; 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის  2013 წლის 12  სექტემბრის №87/2013 
განკარგულების ბათილად ცნობა, გასაჩივრების ვადის გასვლის გამო, უარი ეთქვა  რეგისტრაციაზე.  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები 
- თამარ გუგუნავა, გვანჯი მანია, უშანგი ქადაგიშვილი, აკაკი გასვიანი, გულნარა ბესელია და ნერსე 



ბაცაშის სარჩელი მოპასუხე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ, გასაჩივრების 
ვადის გასვლის გამო, დარჩა განუხილველი.   

იხ. ბმული http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1741 

 

საქმის №3/3346-13 

16.09.2013 

აპელანტი: ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები - თამარ გუგუნავა, გვანჯი მანია, უშანგი 
ქადაგიშვილი, აკაკი გასვიანი, გულნარა ბესელია და საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი 
პრეზიდენტობის კანდიდატი  ნერსე ბაცაში; 

მოწინააღმდეგე მხარე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი:  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ მიიღოს 
ახალი გადაწყვეტილება, რომლითაც  თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გაუქმდება და სააპელაციო საჩივარი სრულად 
დაკმაყოფილდება. 

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: აპელანტის მოთხოვნა  არ დაკმაყოფილდა  
უსაფუძვლობის გამო.  

№13 

 საქმის №3/4002-13 

03.11.2013 

მოსარჩელე: ააიპ ,,ახალი თაობა -ახალი ინიციატივა” 

მოპასუხე: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

დავის საგანი: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათოლად ცნობა და 
ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა და №3 საბურთალოს 
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის 
შეფარდება. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება: სარჩელი არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის 
გამო.  

იხ. ბმული: http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2178 

 

 

 

 



საოლქო საარჩევნო კომისიების მონაწილეობით არჩევნების დანიშვნის დღიდან  მის 
დასრულებამდე გაიმართა 6 სასამართლო პროცესი 

№3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია 
 
1. მოსარჩელე: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; 
მოპასუხე: №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია; 
დავის საგანი: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა,  
ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოცემა და დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრება №28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის; 
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ; 
 
2. მოსარცელე: ააიპ ”ახალი თაობა - ახალი ინიციატივა”; 
მოპასუხე: №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისია; 
დავის საგანი: №3 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის №55/2013 განკარგულების ნაწილობრივ 
ბათილად ცნობა, დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების დავალება; 
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ; 
 
№12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია 
 
მოსარჩელი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; 
მოპასუხე: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისია; 
დავის საგანი: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრება №1, №4, №24, №36 საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრებისათვის; 
გადაწყვეტილება: არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო. 
იხ. ბმული: http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2194 
 
№22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია 
 
მოსარჩელე: ააიპ კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო”; 
მოპასუხე: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია; 
დავის საგანი: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და №30, 
№33 და №72 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების გადათვლა; 
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდა. 
იხ. ბმული: http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2201 
 
№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია 
 
მოსარჩელე: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებელი ლევან ვეფხვაძე; 
მოპაუხე- №54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია; 
დავის საგანი: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრება №7 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრისათვის;  
გადაწყვეტილება: დაკმაყოფილდა. 
იხ. ბმული: http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=2202 
 



 
 
№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია 
 
მოსარჩელე:  სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება; 
მოპასუხე: №79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისია; 
დავის საგანი: ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა; 
მოპასუხე მხარისთვის საჩივრის განხილვის დავალდებულება და შესაბამისი აქტის გამოცემა; 
გადაწყვეტილება: სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. 
იხ. ბმული: http://sachivrebi.cec.gov.ge/info.php?id=1860 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებთან დაკავშირებით გაიმართა 13 
სასამართლო პროცესი  (იხ. დანართი 5) 
№1 
ოქმის შემდგენი: №12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: სოფ. ნანიანის ტერიტორიული ორგანოს 
რწმუნებული ბესიკ ზირაქიშვილი; 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№2 
ოქმის შემდგენი: №13 სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს-სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ლია 
ბეჟაშვილი 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№3 
ოქმის შემდგენი: №32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: ადგილობრივი სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციის,,მწვანე დედამიწა” დამკვირვებელი, ნინო მიდელაშვილი 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№4 
ოქმის შემდგენი: №46 ლენტეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ვალოდია ქურასბედიანი; 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№5 
ოქმის შემდგენი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საქველმოქმედო ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო 
ასოციაცია ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის’’ თავმჯდომარე მაია კვეზერელი-კოპაძე; 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
 
აპელანტი: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
მოწინააღმდეგე მხარე: საქველმოქმედო ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო ასოციაცია ქალები მშვიდობისა 
და სიცოცხლისათვის’’ თავმჯდომარე მაია კვეზერელი-კოპაძე; 
გასაჩივრებული დადგენილება: ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 24 სექტემბრის 
დადგენილება; 
გადაწყვეტილება: №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის საჩივარი დაკმაყოფილდა. ქუთაისის 
სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო ასოციაცია ქალები 
მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის’’ მიმართ წარმოებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საქმეზე ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 24 სექტემბრის დადგენილება და საქმე 
ხელახლა განსახილველად დაუბრუნა იმავე სასამართლოს. 
 



 
№6 
ოქმის შემდგენი: №67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეოს მთავარი 
სამმართველოს პოლიციელი დიმიტრი ბარამია; 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№7 
ოქმის შემდგენი:№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეოს მთავარი 
სამმართველოს პოლიციელი მირიან ქარდავა; 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
 
№8 
ოქმის შემდგენი: №70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე - 
ბიძინა თავბერიძე   პ/გ ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№9 
ოქმის შემდგენი:№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - გრიგოლ 
რუხაძე  პ/გ ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№10 
ოქმის შემდგენი:№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი:   საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი -ქეთევან 
ჯაკობია  პ/გ ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№11 
ოქმის შემდგენი:№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი:   საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი პეტრე როყვა 
-საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
№12 
ოქმის შემდგენი:№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - ნუკრი 
თოშხუა -  საქართველოს რესპუბლიკური პარტია; 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
 
 



№13 
ოქმის შემდგენი:№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი - ომარ 
ზენაიშვილი -  საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 
დავის საგანი: ადმინისტრაციული სახდელის დადება; 
გადაწყვეტილება: შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. 
 


