მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

საარჩევნო კოდექსის ძველი და ახალი ნორმების შედარება

ძველი რედაქცია
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
პ)

საარჩევნო

საარჩევნო
საარჩევნო

რეგისტრაცია

კომისიის

ბლოკების,

მიერ

ახალი რედაქცია
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

–

შესაბამისი „პ)

საარჩევნო

პარტიების, საარჩევნო

ამომრჩეველთა პარტიების,

რეგისტრაცია

კომისიის

–

შესაბამისი

თავმჯდომარის

საარჩევნო

მიერ

ბლოკების,

საინიციატივო ჯგუფებისა და კანდიდატთა ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფებისა და
რეგისტრაცია

არჩევნებში

უფლების მიღების მიზნით;
რ 1)

კვალიფიციური

მონაწილეობის კანდიდატთა

რეგისტრაცია

არჩევნებში

მონაწილეობის უფლების მიღების მიზნით;

საარჩევნო

სუბიექტი რ1) კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი − ამ

(გარდა ამ კანონის 51-ე მუხლის მიზნებისა) − კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული

ამ კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული კვალიფიციური პარტია ან საარჩევნო ბლოკი,
კვალიფიციური პარტია ან საარჩევნო ბლოკი, რომელშიც გაერთიანებულია კვალიფიციური
რომელშიც გაერთიანებულია კვალიფიციური პარტია;
პარტია;
უ)

პარტია

– „მოქალაქეთა

გაერთიანებების
ორგანული

მოქალაქეთა

შესახებ“

პოლიტიკური უ)

–

საქართველოს გაერთიანებების

კანონის შესაბამისად
პოლიტიკური

პარტია

მოქმედი ორგანული

გაერთიანება, მოქალაქეთა

„მოქალაქეთა
შესახებ“

კანონის

პოლიტიკური

საქართველოს

შესაბამისად

პოლიტიკური

მოქმედი

გაერთიანება,

რომელიც ცესკოს მიერ რეგისტრირებულია რომელიც ცესკოს თავმჯდომარის მიერ
არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით;

რეგისტრირებულია

მონაწილეობის მიზნით;

უ 1) კვალიფიციური პარტია (გარდა ამ კანონის უ1)
51-ე

მუხლის

მიზნებისა)

რომელიც, „მოქალაქეთა
გაერთიანებების

შესახებ“

–

კვალიფიციური

პარტია, რომელიც,

საქართველოს

ბიუჯეტიდან იღებს;
ფ)

საარჩევნო

ბლოკი

–

პარტია

„მოქალაქეთა

პოლიტიკური გაერთიანებების

შესახებ“

–

პარტია,

პოლიტიკური

საქართველოს

საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის შესაბამისად,

ორგანული კანონის 30-ე მუხლის შესაბამისად, დაფინანსებას
დაფინანსებას

არჩევნებში

საქართველოს

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს;

ცესკოს

სახელმწიფო

მიერ ფ) საარჩევნო ბლოკი – ცესკოს თავმჯდომარის

რეგისტრირებული 2 ან 2-ზე მეტი პარტიის მიერ რეგისტრირებული 2 ან 2-ზე მეტი
გაერთიანება;

პარტიის გაერთიანება;

ქ) საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ქ) საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი

– საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში – საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში
მონაწილეობის

მიზნით

ცესკოს

მიერ მონაწილეობის

რეგისტრირებული, პარტიის ან ამომრჩეველთა თავმჯდომარის

მიზნით

მიერ

ცესკოს

რეგისტრირებული,

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი პარტიის
საქართველოს მოქალაქე;

ან

ჯგუფის

მოქალაქე;

ამომრჩეველთა

მიერ

წარდგენილი

საინიციატივო
საქართველოს

ყ) პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატი ყ) პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატი
–

საქართველოს

პარლამენტისა

ადგილობრივი

და –

საქართველოს

პარლამენტის,

თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს ორგანოს

–

წარმომადგენლობითი

საკრებულოს

არჩევნებში

არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით შესაბამისი მონაწილეობის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო
საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებულ კომისიის
პარტიულ

სიაში

მოქალაქე;

შეყვანილი

თავმჯდომარის

მიერ

საქართველოს რეგისტრირებულ პარტიულ სიაში შეყვანილი
საქართველოს მოქალაქე;

შ) მაჟორიტარი კანდიდატი – საქართველოს შ) მაჟორიტარი კანდიდატი – საქართველოს
პარლამენტის,

ადგილობრივი პარლამენტის,

თვითმმართველობის
ორგანოს

–

მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს

საკრებულოს

არჩევნებში არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით შესაბამისი

მონაწილეობის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო საარჩევნო კომისიის
კომისიის

მიერ

რეგისტრირებული, თავმჯდომარის

მიერ

პარტიის/საარჩევნო ბლოკის/ ამომრჩეველთა პარტიის/საარჩევნო

რეგისტრირებული,

ბლოკის/ამომრჩეველთა

საინიციატივო ჯგუფის მიერ საარჩევნო ოლქში საინიციატივო ჯგუფის მიერ საარჩევნო ოლქში
წარდგენილი საქართველოს მოქალაქე;
ჰ )
4

საარჩევნო

შემოწირულება

წარდგენილი საქართველოს მოქალაქე;
ჰ4)

საარჩევნო

შემოწირულება

–

– საარჩევნო/სარეფერენდუმო კამპანიის დროს

საარჩევნო/სარეფერენდუმო კამპანიის დროს შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტის ანგარიშზე
შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტის ანგარიშზე ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ
ფიზიკური

პირების

მიღებული

ყველა

მიერ

ჩარიცხული ჩარიცხული

ფულადი სახსრები, აგრეთვე უსასყიდლოდ უსასყიდლოდ
ფასეულობა
კანონით

და

სახის

სახსრები,

მიღებული

ყველა

აგრეთვე
სახის

მატერიალური მატერიალური ფასეულობა და მომსახურება,

მომსახურება,

დადგენილი

ფულადი

წესით

გარდა

ამ გარდა

ამ

მიღებული მიღებული

უფასო საეთერო დროის ღირებულებისა;

კანონით
უფასო

ღირებულებისა;

დადგენილი
საეთერო

წესით

დროის

ჰ10) კენჭისყრის შენობა – შენობა ან შენობის

ნაწილი, რომელშიც განთავსებულია საუბნო
საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის ოთახი;
ჰ11)

ფოტოასლი

–

ასლის

გადამღები

მოწყობილობით გადაღებული ასლი.

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მუხლი 12. ცესკოს წევრების არჩევის წესი

მუხლი 12. ცესკოს წევრების არჩევის წესი

5.
ცესკოს
წევრად
არ შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს:

5.
ცესკოს
წევრად
აირჩეს/დაინიშნოს:

არ შეიძლება

ბ) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო
ბ) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის საარჩევნო
კანონმდებლობის დარღვევისათვის საარჩევნო კომისიამ ან სასამართლომ გაათავისუფლა
კომისიამ ან

სასამართლომ გაათავისუფლა საქართველოს
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში დაკავებული
დაკავებული თანამდებობიდან;
გ)

პირი,

საარჩევნო

საარჩევნო

ადმინისტრაციაში

თანამდებობიდან,

–

თანამდებობიდან გათავისუფლების დღიდან 8
საქართველოს წლის განმავლობაში;
კანონმდებლობის
დარღვევა გ) პირი, რომლის მიერ საქართველოს

რომლის

მიერ

დაადასტურა სასამართლომ;

საარჩევნო
კანონმდებლობის
დარღვევა
ნასამართლევია დაადასტურა სასამართლომ, – სასამართლოს
დანაშაულისათვის და მოხსნილი არა აქვს გადაწყვეტილების
კანონიერ
ძალაში
დ)

პირი,

რომელიც

ნასამართლობა;

შესვლიდან 8 წლის განმავლობაში;
დ) ნასამართლევი პირი;

მუხლი 13. პარტიების მიერ ცესკოს წევრების მუხლი 13. პარტიების მიერ ცესკოს წევრების
დანიშვნისა და მათთვის უფლებამოსილების დანიშვნისა და მათთვის უფლებამოსილების
შეწყვეტის წესი

შეწყვეტის წესი

5. პარტიისათვის საქართველოს სახელმწიფო 5. პარტიისათვის საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან დაფინანსების შეწყვეტისას ან ბიუჯეტიდან დაფინანსების შეწყვეტისას ან

სხვა პარტიის მიერ უფრო მეტი დაფინანსების სხვა პარტიის მიერ უფრო მეტი დაფინანსების
მიღებისას პარტიის მიერ დანიშნულ კომისიის მიღებისას

ცესკოს

თავმჯდომარის

წევრს უფლებამოსილება უწყდება და წევრთა განკარგულების გამოცემის მომდევნო დღიდან
რაოდენობა

7-მდე

შეივსება

მეტი უფლებამოსილება შეუწყდება პარტიის მიერ

დაფინანსების მიმღები პარტიის (პარტიების) დანიშნულ კომისიის წევრს და კომისიის
წარმომადგენლით,

ხოლო

თუ

ასეთი

არ წევრთა რაოდენობა 7-მდე შეივსება მეტი

არსებობს ან თუ ამ პარტიამ (პარტიებმა) უარი დაფინანსების მიმღები პარტიის (პარტიების)

განაცხადა (განაცხადეს) წევრის დანიშვნაზე, წარმომადგენლით, ხოლო თუ ასეთი პარტია
გამოიყენება

ამ

დადგენილი წესი.

მუხლის

მე-4

პუნქტით არ არსებობს ან თუ ამ პარტიამ (პარტიებმა)
უარი განაცხადა (განაცხადეს) კომისიის წევრის
დანიშვნაზე, გამოიყენება ამ მუხლის მე-4
პუნქტით დადგენილი წესი.

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მუხლი 14. ცესკოს უფლებამოსილება

პირველ პუნქტს დაემატა შემდეგი შინაარსის
„ბ1“ და „ ყ1“ ქვეპუნქტები:
ბ1)

დადგენილებით

განსაზღვრავს

ცესკოს

წევრებისა და საოლქო საარჩევნო კომისიების
არჩეულ წევრთა შრომით ურთიერთობასთან
დაკავშირებულ

შეუთავსებლობის

და

სამსახურებრივი

(ამოქმედდეს

საკითხებს;

2017 წლის 1 იანვრიდან)
ყ1)

განკარგულებით

ადგენს

საარჩევნო/სარეფერენდუმო

პერიოდში

სამსახურებრივი

მოვალეობის

შესრულებისათვის საქართველოს საარჩევნო
ადმინისტრაციისა

და

საჯარო

სამართლის

იურიდიული პირის – საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების
ცენტრის

თანამშრომლების

საკუთრებაში

არსებული

მიერ

პირად

სატრანსპორტო

საშუალებების გამოყენებისა და საწვავით
მუხლი

15.

თავმჯდომარის

ცესკოს

თავმჯდომარის,

მოადგილისა

მდივნის უფლებამოსილება

და

უზრუნველყოფის წესს.
მუხლი

15.

ცესკოს

ცესკოს თავმჯდომარის

თავმჯდომარის,

მოადგილისა

და

მდივნის უფლებამოსილება

ცესკოს

მე-2 პუნქტს დაემატა შემდეგი შინაარსის გ1
ქვეპუნქტი:
გ1)

„მოქალაქეთა

გაერთიანებების
ორგანული

შესახებ“

განკარგულებით

კანონის

დ)

ამ

ამომრჩეველთა

და

დადგენილი

საფუძველზე

პარტიების

2. ცესკოს თავმჯდომარე:

წესით დ)
ამ
კანონით
დადგენილი
წესით
რეგისტრაციაში ატარებს არჩევნებში მონაწილე რეგისტრაციაში ატარებს არჩევნებში მონაწილე
პარტიებსა

კანონით

საქართველოს

განსაზღვრავს

დაფინანსების ოდენობას;
2. ცესკოს თავმჯდომარე:

პოლიტიკური

საარჩევნო

საინიციატივო

ბლოკებს, პარტიებსა და
ჯგუფებს საარჩევნო

ბლოკებს,

ამომრჩეველთა

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

(საქართველოს

არჩევნებისათვის),

პრეზიდენტის საინიციატივო

მათ

ცესკოში;

ჯგუფებს

(საქართველოს

წარმომადგენლებს პრეზიდენტისა და ქალაქ თბილისის მერის
არჩევნებისათვის),
ცესკოში;

მათ

წარმომადგენლებს

ვ) სათანადო მოწმობებს აძლევს არჩევნებში ვ) სათანადო მოწმობებს აძლევს არჩევნებში
მონაწილე

პარტიებისა

ბლოკების,

ამომრჩეველთა

ჯგუფების

და

საარჩევნო მონაწილე

საინიციატივო ბლოკების,

(საქართველოს

პარტიებისა

ამომრჩეველთა

და

საარჩევნო

საინიციატივო

პრეზიდენტის ჯგუფების (საქართველოს პრეზიდენტისა და

არჩევნებისათვის) წარმომადგენლებს;

ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებისათვის)

4. ცესკოს მდივანი:

4. ცესკოს მდივანი:

ბ)

რეგისტრაციაში

ატარებს

პარლამენტისა

თვითმმართველობის
დამოუკიდებლად

პარტიის/საარჩევნო
პრეზიდენტობის

და

ბლოკის,

წარმომადგენლებს;

საქართველოს ბ) განკარგულებით რეგისტრაციაში ატარებს
ადგილობრივი საქართველოს
პარლამენტისა
და
არჩევნებში მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებში

კანდიდატის

მონაწილე დამოუკიდებლად
მონაწილე
საქართველოს პარტიის/საარჩევნო ბლოკის, საქართველოს

წარმდგენი პრეზიდენტობის კანდიდატის წარმდგენი
პარტიისა და ამომრჩეველთა საინიციატივო პარტიისა და ამომრჩეველთა საინიციატივო
ჯგუფის

(საქართველოს

პრეზიდენტის ჯგუფის (საქართველოს პრეზიდენტისა და
არჩევნებისთვის) წარმომადგენლებს საოლქო ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებისათვის)
საარჩევნო

კომისიებში

და

სათანადო მოწმობებს;
გ)

აძლევს

მათ წარმომადგენლებს
კომისიებში
მოწმობებს;

რეგისტრაციაში

და

საოლქო

აძლევს

მათ

საარჩევნო
სათანადო

ატარებს გ) განკარგულებით რეგისტრაციაში ატარებს
არჩევნების/რეფერენდუმის/პლებისციტის
არჩევნების/რეფერენდუმის/პლებისციტის
დამკვირვებლის

სტატუსის

მქონე დამკვირვებლის
(არაკომერციული) არასამეწარმეო

არასამეწარმეო
იურიდიული

ორგანიზაციის

მიერ

სტატუსის

მქონე

(არაკომერციული)

პირის/საერთაშორისო იურიდიული
ცესკოში დანიშნულ ორგანიზაციის

პირის/საერთაშორისო

მიერ ცესკოში დანიშნულ
სახელმწიფოს დამკვირვებლებს,
სხვა
სახელმწიფოს
ხელისუფლების ორგანოთა მიერ წარგზავნილ ხელისუფლების ორგანოთა მიერ წარგზავნილ
დამკვირვებლებს,
დამკვირვებლებს

სხვა

და

დამკვირვებლის მოწმობებს.

აძლევს

მათ დამკვირვებლებს

და

დამკვირვებლის მოწმობებს.

აძლევს

მათ

მუხლი 19. საოლქო საარჩევნო კომისიის მუხლი 19. საოლქო საარჩევნო კომისიის
შექმნა
შექმნა
1.
საოლქო
საარჩევნო
კომისია
არის 1.
საოლქო
საარჩევნო
კომისია
არის
საქართველოს

საარჩევნო

ადმინისტრაციის საქართველოს

საარჩევნო

ადმინისტრაციის

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მუდმივმოქმედი

ტერიტორიული

ორგანო. მუდმივმოქმედი

ტერიტორიული

ორგანო.

საოლქო საარჩევნო კომისიებს ქმნის ცესკო საოლქო საარჩევნო კომისიას ქმნის ცესკო
სრული

შემადგენლობის

უმრავლესობით. სრული

შემადგენლობის

უმრავლესობით.

საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს ბეჭედი საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს ბეჭედი
თავისი

სახელწოდებით,

შტამპი, თავისი

სახელწოდებით,

დამოუკიდებელი ბალანსი, ანგარიშსწორებისა ანგარიშსწორებისა

და

და მიმდინარე საბანკო ანგარიშები. საოლქო ანგარიშები.
საარჩევნო

კომისიისათვის

განსაზღვრული

ცესკოს

ფინანსების

შტამპი,

მიმდინარე

საოლქო

საბანკო

საარჩევნო

მიერ კომისიისათვის ცესკოს მიერ განსაზღვრული

ხარჯვაზე ფინანსების ხარჯვისათვის პასუხისმგებელი

პასუხისმგებელი არიან საოლქო საარჩევნო არიან შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის
კომისიის

თავმჯდომარე

არჩევნებისათვის

და

გამოყოფილი

ბუღალტერი. თავმჯდომარე

და

ბუღალტერი.

საოლქო

ფინანსების საარჩევნო კომისიას აქვს არჩევნებისათვის

ხარჯვის უფლება საოლქო საარჩევნო კომისიას გამოყოფილი

ფინანსების

ნებისმიერ

აქვს ნებისმიერ კომერციულ ბანკში ან/და მის კომერციულ ბანკში ან/და მის ფილიალში
ფილიალში გახსნილი ანგარიშიდან.
მუხლი

წევრთა

20.

საოლქო

და

საარჩევნო

ხელმძღვანელ

გახსნილი ანგარიშიდან ხარჯვის უფლება.

კომისიის მუხლი

პირთა წევრთა

დანიშვნის/არჩევის წესი

საქართველოს

მოქალაქის

საოლქო

და

საარჩევნო

ხელმძღვანელ

კომისიის

დანიშვნის/არჩევის წესი

მე-13 პუნქტი:
ბ)

20.

პირადობის

პირთა

მე-13
პუნქტის
„ბ“–„დ“
ქვეპუნქტები
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის
მოწმობის
ან
საქართველოს
მოქალაქის
გ) უმაღლესი განათლების (სამეცნიერო
პასპორტის ფოტოასლი;
ხარისხის – თუ აქვს) დამადასტურებელი
გ)
უმაღლესი
განათლების
(აგრეთვე
დოკუმენტის ქსეროასლი;
აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის – თუ
დამადასტურებელი
დოკუმენტის
დ) საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის აქვს)
ფოტოასლი;
სერტიფიკატის ქსეროასლი;
დ) საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის
სერტიფიკატის ფოტოასლი;
მე-17 პუნქტი:
მე-17
პუნქტის
„ბ“–„დ“
ქვეპუნქტები
(რეგისტრაციის) მოწმობის ქსეროასლი;

ბ) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო

კანონმდებლობის დარღვევისათვის საარჩევნო
კომისიამ ან

საქართველოს

სასამართლომ გაათავისუფლა
საარჩევნო

ადმინისტრაციაში

დაკავებული თანამდებობიდან;

გ)

პირი,

რომლის

მიერ

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო
კანონმდებლობის დარღვევისათვის საარჩევნო
კომისიამ ან

საქართველოს
დაკავებული

სასამართლომ გაათავისუფლა
საარჩევნო

ადმინისტრაციაში

თანამდებობიდან,

–

თანამდებობიდან გათავისუფლების დღიდან 8
საქართველოს

წლის განმავლობაში;
გ)

პირი,

რომლის

მიერ

საქართველოს

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

საარჩევნო

კანონმდებლობის

დაადასტურა სასამართლომ;
დ)

პირი,

რომელიც

დარღვევა საარჩევნო

კანონმდებლობის

დარღვევა

დაადასტურა სასამართლომ, – სასამართლოს
გადაწყვეტილების

კანონიერ

ძალაში

შესვლიდან 8 წლის განმავლობაში;

ნასამართლევია დ)

ნასამართლევი

პირი

(გარდა

იმ

დანაშაულისათვის (გარდა იმ შემთხვევისა, შემთხვევისა, როდესაც პირს სანქციის სახით
როდესაც პირს სანქციის სახით შეფარდებული შეფარდებული აქვს ჯარიმა);
აქვს

ჯარიმა)

ნასამართლობა;

და

მოხსნილი

არა

აქვს

მუხლი 22. საოლქო საარჩევნო კომისიის მუხლი

22.

საოლქო

საარჩევნო

კომისიის

თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა თავმჯდომარის,თავმჯდომარის მოადგილისა
და კომისიის მდივნის უფლებამოსილება

და კომისიის მდივნის უფლებამოსილება

საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანი:

საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანი:

ბ)

რეგისტრაციაში

დამოუკიდებლად

ატარებს

არჩევნებში ბ) განკარგულებით რეგისტრაციაში ატარებს
დამოუკიდებლად
მონაწილე
მონაწილე არჩევნებში

პარტიის/საარჩევნო ბლოკის, ამომრჩეველთა პარტიის/საარჩევნო ბლოკის, ამომრჩეველთა
საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს
საუბნო საარჩევნო კომისიებში და აძლევს მათ საუბნო საარჩევნო კომისიებში და აძლევს მათ
სათანადო მოწმობებს;
სათანადო მოწმობებს;
გ)

რეგისტრაციაში

არჩევნების/რეფერენდუმის

ატარებს გ) განკარგულებით რეგისტრაციაში ატარებს
დამკვირვებლის
დამკვირვებლის არჩევნების/რეფერენდუმის

მქონე
არასამეწარმეო
არასამეწარმეო სტატუსის
(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში
სტატუსის

მქონე

დანიშნულ დამკვირვებლებს და აძლევს მათ დანიშნულ დამკვირვებლებს და აძლევს მათ
დამკვირვებლის მოწმობებს;
დამკვირვებლის მოწმობებს;
მუხლი 23. საარჩევნო უბნები

მუხლი 23. საარჩევნო უბნები

2. საარჩევნო უბანი იქმნება არანაკლებ 20 და 2. საარჩევნო უბანი იქმნება არანაკლებ 20 და
არა
უმეტეს
1500
ამომრჩევლისთვის. არაუმეტეს 1500 ამომრჩევლისათვის, გარდა ამ
საარჩევნო უბნებს ქმნის, მათ საზღვრებსა და მუხლის 21 პუნქტით გათვალისწინებული
ნომრებს ადგენს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო შემთხვევისა. საარჩევნო უბნებს ქმნის, მათ
კომისია არა უგვიანეს არჩევნების წლის 1 საზღვრებსა და ნომრებს ადგენს შესაბამისი
ივლისისა და 2 დღის ვადაში აქვეყნებს საოლქო საარჩევნო კომისია არაუგვიანეს
სათანადო ინფორმაციას უბნების საზღვრების არჩევნების წლის 1 ივლისისა და 2 დღის
მითითებით. საოლქო საარჩევნო კომისია ვადაში აქვეყნებს სათანადო ინფორმაციას
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ადგილობრივი

თვითმმართველობის საარჩევნო უბნების საზღვრების მითითებით.

ორგანოთა მონაცემების საფუძველზე ადგენს საოლქო

საარჩევნო

და აზუსტებს საარჩევნო უბანში შემავალი მუნიციპალიტეტის
ყველა

საცხოვრებელი

შენობა-ნაგებობის მონაცემების

შესაბამის

საფუძველზე

კომისია

ორგანოთა

ადგენს

და

ნუსხასა და მისამართებს, აგრეთვე იმ შენობა- აზუსტებს საარჩევნო უბანში შემავალი ყველა
ნაგებობათა

ნუსხასა

რომლებიც

და

მისამართებს, საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობის ნუსხასა და

საქართველოს

ადმინისტრაციამ
საარჩევნო

პარლამენტის
შემთხვევაში

საარჩევნო მისამართებს, აგრეთვე იმ შენობა-ნაგებობათა

შეიძლება

გამოიყენოს ნუსხასა

მიზნებისთვის.

საქართველოს საქართველოს

რიგგარეშე

საარჩევნო

და

არჩევნების შეიძლება

უბნები

საარჩევნო

საარჩევნო

იქმნება გამოიყენოს.

არჩევნებამდე არა უგვიანეს 40 დღისა.

მისამართებს,

რომლებიც

ადმინისტრაციამ

საქართველოს

მიზნებისათვის
პარლამენტის

რიგგარეშე არჩევნების შემთხვევაში საარჩევნო

უბნები იქმნება არჩევნებამდე არაუგვიანეს 40
დღისა.
მე-2

პუნქტის

შემდეგ

დაემატა

შინაარსის 21 პუნქტი:

შემდეგი

21. იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც ხმას აძლევენ

ამ კანონის 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული ამომრჩევლები,

ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს არ უნდა
4.

გამონაკლის

ნაწილი,

შემთხვევებში

რომელშიც

ამომრჩეველი
ოფიცერი,

არის

(სამხედრო

50-ზე

(სამხედრო

აღემატებოდეს.

4. გამონაკლის შემთხვევებში (საქართველოს

მეტი თავდაცვის

მოსამსახურე, მოსამსახურეთა

საქართველოს

სამინისტროს

დისლოკაციის

თავდაცვის საზღვარგარეთ,

სამინისტროს სპეციალური წოდების მქონე სასჯელაღსრულებისა

სამხედრო
ადგილი

საქართველოს

და

პრობაციის

პირი), საავადმყოფო და სხვა სტაციონარული სამინისტროს პენიტენციური დაწესებულება,
სამკურნალო დაწესებულება, რომელშიც არის საავადმყოფო
50-ზე მეტი ამომრჩეველი, და სხვა) საარჩევნო სამკურნალო
უბანი შეიძლება შეიქმნას კენჭისყრამდე არა სახლი,
უგვიანეს

მე-15

დღისა.

(სტაციონარული
დაწესებულება),
(შენაერთი),

(ავადმყოფთა,

სამხედრო

რაოდენობა

50-ს

მიემაგრება

მასთან

საარჩევნო
საარჩევნო
უწყების

არ

კომისიის

უბანს.

სტაციონარული

დაწესებულება,

მიუსაფართა

სათნოების

თავშესაფარი,

სამკურნალო პანსიონატი და სხვა სოციალური მიზნის

ნაწილი მქონე დაწესებულება, რომელშიც 50-ზე მეტი

ამომრჩეველთა ამომრჩეველია) საარჩევნო უბანი შეიძლება

მოსამსახურეთა) შეიქმნას

აღემატება,

საოლქო დღისა.

კენჭისყრამდე
ამ

განკარგულებით დაწესებულება,

არსებულ

შესაბამისი

ხელმძღვანელის

სხვა

საავადმყოფო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა

სამხედრო

რომელშიც

და

პუნქტით

არაუგვიანეს

მე-15

განსაზღვრული

რომელშიც

უახლოეს ამომრჩეველთა რაოდენობა 50-ს არ აღემატება,

სამხედრო საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებით

დასაბუთებული მიემაგრება

მასთან

არსებულ

უახლოეს

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

წერილობითი
შესაბამისი

მოთხოვნის

საოლქო

გადაწყვეტილებით
შესაძლებელია
ნაწილში

საარჩევნო

საარჩევნო

შეიქმნას

ამომრჩეველთა

საფუძველზე, საარჩევნო უბანს.

(შენაერთში),

ისეთ

(სამხედრო

რაოდენობა 50-ს არ აღემატება.

კომისიის
უბანი

სამხედრო

რომელშიც

მოსამსახურეთა)

6. სამხედრო ნაწილებში საარჩევნო უბნები 6. აკრძალულია ამ კანონის 32-ე მუხლის
იქმნება

ამ

სამხედრო

მიხედვით.

კანონით

ნაწილის

დადგენილი

განლაგების

წესით, პირველი

პუნქტის

„დ“

ადგილის განსაზღვრული

დაწესებულებების

მოსამსახურეებისათვის
ქვედანაყოფების

ქვეპუნქტით

მათი

ტერიტორიაზე

შესაბამისი

საარჩევნო

უბნების შექმნა, გარდა ამ კანონის 23-ე მუხლის
მე-4
მუხლი 24. საუბნო საარჩევნო კომისიის შექმნა

პუნქტით

გათვალისწინებული

შემთხვევისა.

მუხლი 24. საუბნო საარჩევნო კომისიის შექმნა
მე-4

პუნქტის

შემდეგ

შინაარსის 4 პუნქტი:
4 1.

1

საუბნო

საარჩევნო

დაემატა

შემდეგი

კომისიის

წევრად

შეიძლება

აირჩეს/დაინიშნოს

რომელიც

აკმაყოფილებს

საქართველოს

ქმედუნარიანი მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან,
დადგენილ მოთხოვნებს.

ამ

კანონით

5. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არ

5. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არ შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს:
ა) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო
შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს:
ა) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის საარჩევნო
კანონმდებლობის დარღვევისათვის საარჩევნო კომისიამ ან სასამართლომ გაათავისუფლა

სასამართლომ გაათავისუფლა საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში
თანამდებობიდან,
–
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში დაკავებული
თანამდებობიდან გათავისუფლების დღიდან 8
დაკავებული თანამდებობიდან;
კომისიამ ან
ბ)

პირი,

საარჩევნო

საქართველოს წლის განმავლობაში;
ბ) პირი, რომლის
კანონმდებლობის
დარღვევა

რომლის

მიერ

დაადასტურა სასამართლომ;

საარჩევნო

მიერ

კანონმდებლობის

საქართველოს

დარღვევა

ნასამართლევია დაადასტურა სასამართლომ, – სასამართლოს
კანონიერ
ძალაში
დანაშაულისათვის და მოხსნილი არა აქვს გადაწყვეტილების
შესვლიდან 8 წლის განმავლობაში;
ნასამართლობა;
გ)
ნასამართლევი
პირი
(გარდა
იმ
გ)

პირი,

რომელიც

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

შემთხვევისა, როდესაც პირს სანქციის სახით
შეფარდებული აქვს ჯარიმა);
მუხლი

წევრთა

25.

საუბნო

და

საარჩევნო

კომისიის

ხელმძღვანელ

არჩევა/დანიშვნა

მუხლი

პირთა წევრთა

25.

საუბნო

და

საარჩევნო

კომისიის

ხელმძღვანელ

არჩევა/დანიშვნა

პირთა

6. ამ კანონის 24-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 6. ამ კანონის 24-ე მუხლის მე-4 პუნქტით
უფლებამოსილი

პარტიის

გადაწყვეტილება უფლებამოსილი

პარტიის

გადაწყვეტილება

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის დანიშვნის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის დანიშვნის
შესახებ

წარედგინება

შესაბამის

საოლქო შესახებ

საარჩევნო კომისიას არჩევნების დღემდე არა საარჩევნო

წარედგინება

შესაბამის

კომისიას

საოლქო

არჩევნების

დღემდე

უადრეს 50-ე და არა უგვიანეს 46-ე დღისა, არაუადრეს 45-ე და არაუგვიანეს მე-40 დღისა,
გარდა საქართველოს პრეზიდენტის რიგგარეშე გარდა საქართველოს პრეზიდენტის რიგგარეშე

არჩევნებისა; ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი არჩევნებისა; ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი
პარტიის გადაწყვეტილება საუბნო საარჩევნო პარტიის გადაწყვეტილება საუბნო საარჩევნო
კომისიის

წევრის

დანიშვნის

შესახებ კომისიის

წევრის

დანიშვნის

შესახებ

წარედგინება შესაბამის საოლქო საარჩევნო წარედგინება შესაბამის საოლქო საარჩევნო

კომისიას არჩევნების დღემდე არა უადრეს 39-ე კომისიას არჩევნების დღემდე არაუადრეს 39-ე
და არა უგვიანეს 36-ე დღისა, გამონაკლის და არაუგვიანეს 36-ე დღისა, გამონაკლის
შემთხვევაში შექმნილ საარჩევნო კომისიებში – შემთხვევაში

შექმნილ

საუბნო

საარჩევნო

არჩევნების დღემდე არა უადრეს მე-14 და არა კომისიაში – არჩევნების დღემდე არაუადრეს
უგვიანეს

მე-9

დღისა,

ხოლო

სხვა მე-14 და არაუგვიანეს მე-9 დღისა, ხოლო სხვა

სახელმწიფოში შექმნილ კომისიაში – ცესკოს, სახელმწიფოში შექმნილ საუბნო საარჩევნო
საარჩევნო უბნის შექმნის შემდეგ, არჩევნების კომისიაში – ცესკოს, საარჩევნო უბნის შექმნის
დღემდე არა უგვიანეს მე-20 დღისა.
12.

საუბნო

საარჩევნო

არჩევის/დანიშვნის

გადაწყვეტილებაში

შემდეგ, არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-

კომისიის

მიეთითება

20 დღისა.

წევრის 12.

საუბნო

საარჩევნო

შესახებ არჩევის/დანიშვნის

კომისიის გადაწყვეტილებაში

კომისიის

მიეთითება

წევრის

შესახებ

კომისიის

წევრად არჩეული/დანიშნული პირის სახელი წევრად არჩეული/დანიშნული პირის სახელი
და

გვარი,

კომისიის

აგრეთვე

ნომერი,

აირჩა/დაინიშნა

საუბნო

საარჩევნო და

საუბნო

საარჩევნო აირჩა/დაინიშნა

რომლის

იგი.

გვარი,

წევრადაც კომისიის

აგრეთვე

საუბნო

საარჩევნო

საუბნო

საარჩევნო

მიეთითება

კომისიის

ნომერი,

რომლის

იგი.

წევრადაც

კომისიის წევრის დანიშვნის შესახებ პარტიის კომისიის წევრის დანიშვნის შესახებ პარტიის
გადაწყვეტილებაში
წევრად

დანიშნული

მისამართი

და

გადაწყვეტილებას
წევრად

მიეთითება
პირის

ტელეფონის
თან

დანიშნული

კომისიის გადაწყვეტილებაში

საკონტაქტო წევრად

ნომერი.

ერთვის

პირის

დანიშნული

ამ მისამართი

და

კომისიის გადაწყვეტილებას

საქართველოს წევრად

პირის

ტელეფონის
თან

დანიშნული

საკონტაქტო

ნომერი.

ერთვის

პირის

ამ

კომისიის

საქართველოს

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი.

მოქალაქის

პირადობის

საქართველოს

მოქალაქის

მოწმობის

ან

პასპორტის

ფოტოასლი და საუბნო საარჩევნო კომისიის
წევრად დანიშნული პირის თანხმობა.
მე-13

პუნქტის

შემდეგ

შინაარსის 13 პუნქტი:
1

დაემატა

შემდეგი

131. უფლებამოსილი პარტიის მიერ საუბნო

საარჩევნო კომისიის წევრად დანიშნული პირი
კომისიის

წევრად

საოლქო

საარჩევნო

არ

ჩაითვლება

იმ

შემთხვევაშიც, თუ აღმოჩნდა, რომ ეს პირი
კომისიისათვის

მისი

წარდგენის მომენტისათვის არის იმავე ან სხვა

საარჩევნო კომისიის წევრი. ასეთ შემთხვევაში
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე
უფლებამოსილ

პარტიას

2

დღის

ვადაში

აცნობებს ამის შესახებ და აძლევს დამატებით,
1-დღიან ვადას საუბნო საარჩევნო კომისიის
მუხლი

27.

საუბნო

საარჩევნო

ახალი წევრის წარსადგენად.

კომისიის მუხლი

27.

საუბნო

საარჩევნო

კომისიის

თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილისა
და კომისიის მდივნის უფლებამოსილება

და კომისიის მდივნის უფლებამოსილება

1. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:

1.საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე:
პასუხისმგებელია
კენჭისყრის
დღეს
ზ)
პასუხისმგებელია
კენჭისყრის
დღეს ზ)
საარჩევნო უბნის შენობაში და მიმდებარე კენჭისყრის შენობაში წესრიგის დაცვისათვის;
ტერიტორიაზე წესრიგის დაცვისთვის;

მუხლი 28. საოლქო და საუბნო საარჩევნო
კომისიების
წევრების
დისციპლინური
პასუხისმგებლობის ზომები
პირველ პუნქტს დაემატა შემდეგი შინაარსის
„ზ“ ქვეპუნქტი:
ზ)

საქართველოს

ადმინისტრაციის/სწავლების
ორგანიზებულ

ცენტრის

სწავლებებზე

მიზეზით დაუსწრებლობა.

საარჩევნო
მიერ

არასაპატიო

მუხლი 31. ამომრჩეველთა ერთიანი სია და მუხლი 31. ამომრჩეველთა ერთიანი სია და
მისი ფორმირების წესი

მისი ფორმირების წესი

5. ამომრჩეველთა ერთიანი სია დგება:

5. ამომრჩეველთა ერთიანი სია დგება:

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

დ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს,

მიერ სამხედრო ძალებისა და შენაერთების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
ვადიანი და საკონტრაქტო სამსახურების იმ საქართველოს
სამხედრო

მოსამსახურეთა,

საქართველოს პრობაციის

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო

სასჯელაღსრულებისა

სამინისტროს,

უსაფრთხოების

და

საქართველოს
სამსახურის,

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და
სამსახურების

და

სახელმწიფო

დაცვის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის

სპეციალური სამსახურის მიერ ვადიანი და მიერ
საკონტრაქტო

სამსახურების

მოსამსახურეთა,

აგრეთვე

სასჯელაღსრულებისა
სამინისტროს

მიერ

და

იმ

იმ

სამხედრო

გადაცემული

მოითხოვს

მათ

საქართველოს საქართველოს

სასჯელაღსრულებისა

ადგილისაგან

განსხვავებულ

და

პრობაციის პრობაციის სამინისტროს მიერ ამ სამინისტროს

სპეციალური სამედიცინო დეპარტამენტის, პენიტენციური
და

პენიტენციური

მონაცემების დაწესებულების იმ მოსამსახურეთა შესახებ

საფუძველზე, რომელთა სამსახურის პირობები გადაცემული
ყოფნას

და

სამხედრო სპეციალური წოდების მქონე პირთა, აგრეთვე

პენიტენციური სამსახურის იმ მოსამსახურეთა დეპარტამენტისა
შესახებ

მოსამსახურეთა

მონაცემების

საფუძველზე,

რეგისტრაციის

ადგილისაგან

რეგისტრაციის რომელთა სამსახურის პირობები მოითხოვს
მისამართზე, მათ

ყოფნას

რომელიც სხვა საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება;

განსხვავებულ მისამართზე, რომელიც სხვა

მუხლი 32. ამომრჩეველთა სპეციალური სია

მუხლი 32. ამომრჩეველთა სპეციალური სია
პირველ პუნქტს დაემატა შემდეგი შინაარსის

საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება;
„გ1“ ქვეპუნქტი:
გ1)

ამომრჩევლები,

დღეს

რომლებიც

ადმინისტრაციულ

კენჭისყრის

პატიმრობაში

იმყოფებიან. ამ პირთა სიას ადგენს შესაბამისი
დაწესებულების

ხელმძღვანელი

და

კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 4 დღისა გადასცემს
შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას;

დ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს,
სამხედრო ძალებისა და შენაერთების, აგრეთვე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების პრობაციის
სამსახურის
ვადიანი
და
საკონტრაქტო სახელმწიფო

სამინისტროს,

უსაფრთხოების

საქართველოს
სამსახურის,

სამსახურების ის სამხედრო მოსამსახურეები, საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა და
რომელთა სამსახურის პირობები მოითხოვს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის

არჩევნების დღეს მათ ყოფნას რეგისტრაციის სამხედრო მოსამსახურეები და სპეციალური
ადგილისაგან განსხვავებულ მისამართზე, წოდების
მქონე
პირები,
აგრეთვე
რომელიც სხვა საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება. საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა
და
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ამ

პირთა

საკონტრაქტო

სიას

ადგენენ

სამსახურების

დანაყოფების/ნაწილების
შესაბამის

გადასცემენ:

საოლქო

ვადიანი

სამინისტროს

შესაბამისი დეპარტამენტის,

მეთაურები

საარჩევნო

და პრობაციის

და დეპარტამენტისა

და

კომისიას დაწესებულების
რომელთა

პენიტენციური

პენიტენციური

ის

მოსამსახურეები,

სამსახურის

ჯანმრთელობის

სამედიცინო

პირობები

მდგომარეობა

ან

მოითხოვს

არჩევნების დღეს მათ ყოფნას რეგისტრაციის
ადგილისაგან

განსხვავებულ

მისამართზე,

რომელიც სხვა საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება.
ამ მოსამსახურეთა სიას ადგენენ შესაბამისი
სამხედრო

დანაყოფების/ნაწილების

მეთაურები

ან

დაწესებულებების/დანაყოფების

შესაბამისი

ხელმძღვანელები და გადასცემენ შესაბამის
საოლქო საარჩევნო კომისიას;
დ.ა)

მორიგი

საერთო

არჩევნების

წლის დ.ა)
მორიგი
საერთო,
რიგგარეშე
და
შუალედური
არჩევნებისას
−
კენჭისყრის
არაუგვიანეს 1 ივლისისა;
დ.ბ) რიგგარეშე არჩევნების შემთხვევაში – დღემდე არაუგვიანეს 25-ე დღისა;
დ.ბ)
სამხედრო
სამსახურში
გაწვევის
არჩევნების დანიშვნიდან 5 დღის ვადაში;
შედეგების გათვალისწინებით − კენჭისყრის
დღემდე არაუგვიანეს მე-6 დღისა;

„დ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატა შემდეგი
შინაარსის „დ1“ ქვეპუნქტი:
დ 1)

შუალედური

არჩევნებისას,

მუნიციპალიტეტის

ორგანოთა

აგრეთვე

რიგგარეშე

არჩევნებისას − ამ პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული

დაწესებულებების

ის

მოსამსახურეები, რომლებიც ბოლო მორიგი
არჩევნებისას

შესაბამის

ამომრჩეველთა

სპეციალურ სიაში იქნენ შეყვანილი;

ვ) ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული „ვ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
პირები.
პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატა შემდეგი
შინაარსის 11 და 12 პუნქტები:

11. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტის
„დ“

ქვეპუნქტით

მოსამსახურეების
პირობების

იმ

გათვალისწინებული

სამსახურებრივი

ჩამონათვალი,

რომლებიც

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მოითხოვს

არჩევნების

დღეს

მათ

ყოფნას

რეგისტრაციის ადგილისაგან განსხვავებულ
მისამართზე,

ამ

მოსამსახურეთა

სიის

შედგენისა და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო
კომისიისათვის
არჩევნებში
პირობების
აგრეთვე

გადაცემის,

მონაწილეობისათვის
შექმნის

წესი

იმ

და

მათთვის

სათანადო

პირობები,

განსაკუთრებული

სამსახურებრივი პირობების ჩამონათვალი და

შესაბამის პირთა კატეგორიები, რომლებიც
კენჭისყრის

დღეს

სამუშაო

პირობების გამო ვერ დატოვებენ.

ადგილს

ამ

12. შესაბამისი სამხედრო დანაყოფის/ნაწილის
მეთაური

ან

დაწესებულების/დანაყოფის

შესაბამისი

ხელმძღვანელი

კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 25-ე დღისა
ცესკოს უგზავნის იმ მოსამსახურეთა სიას,

რომლებიც ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში
არ იქნენ შეყვანილი და უფლებამოსილი არიან,
ხმა
5.

ამომრჩეველთა

სპეციალურ

შეყვანილი ამომრჩეველი მონაწილეობს:
ა)

როგორც

პროპორციული
ჩატარებულ

მაჟორიტარული,

მისცენ

მიხედვით.

ქვეპუნქტების

საფუძველზე

ამომრჩეველთა

ისე სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩევლები
სისტემით მონაწილეობენ:

საარჩევნო

არჩევნებში,

ოლქის,

ადგილის

სიაში 5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“−„გ“ და „ე“

იგი ა)
როგორც
ადგილსამყოფელს იცვლის ერთი და იმავე პროპორციული
საარჩევნო

რეგისტრაციის

თუ

ხოლო

მაჟორიტარული,

საარჩევნო

ისე

სისტემით

ადგილობრივი ჩატარებულ
არჩევნებში,
თუ
ისინი
თვითმმართველობის არჩევნებისას – ერთი და ადგილსამყოფელს იცვლიან ერთი და იმავე
იმავე ადგილობრივი საარჩევნო ოლქის საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე, ხოლო
ტერიტორიაზე (გარდა ამ მუხლის პირველი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისას –
პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ერთი და იმავე ადგილობრივი საარჩევნო
ამომრჩევლისა);
ბ)

პროპორციული

ჩატარებულ
არჩევნებში,

საარჩევნო

საქართველოს

სისტემით ბ) საქართველოს პარლამენტის პროპორციული
პარლამენტის საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებსა

საქართველოს და საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში,
პრეზიდენტის არჩევნებსა და რეფერენდუმში, აგრეთვე რეფერენდუმში, თუ ისინი ხმას
თუ იგი ხმას აძლევს სხვა საარჩევნო ოლქის აძლევენ
სხვა
საარჩევნო
ოლქის
ტერიტორიაზე.

აგრეთვე

ოლქის ტერიტორიაზე;

ტერიტორიაზე.

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მე-5

პუნქტის

შემდეგ

შინაარსის 51− 54 პუნქტები:
5 1.

ამ

მუხლის

ქვეპუნქტის

დაემატა

პირველი

შემდეგი

პუნქტის

საფუძველზე

„დ“

ამომრჩეველთა

სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩეველი
მონაწილეობს

მაჟორიტარული

პროპორციული

საარჩევნო

ან/და

სისტემით

ჩატარებულ არჩევნებში ამ მუხლის 52, 53 და მე6 პუნქტებით დადგენილი წესით.
5 2.

ამ

მუხლის

ქვეპუნქტის

პირველი

პუნქტის

საფუძველზე

„დ“

ამომრჩეველთა

სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩეველი
საქართველოს

პროპორციული/მაჟორიტარული
სისტემით

პარლამენტის
საარჩევნო

ჩატარებულ

არჩევნებში,

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებსა და
მუნიციპალიტეტის
აგრეთვე

ორგანოთა

რეფერენდუმში

არჩევნებში,

მონაწილეობის

მიზნით ხმას აძლევს შესაბამისი სამხედრო
დანაყოფის/ნაწილის დისლოკაციის ადგილის
მიხედვით

შესაბამისი

კომისიის

მიერ

უბანზე (უბნებზე).
5 3.

ამ

მუხლის

ქვეპუნქტის

საოლქო

განსაზღვრულ
პირველი

საარჩევნო

საარჩევნო

პუნქტის

საფუძველზე

„დ“

ამომრჩეველთა

სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩეველი
მონაწილეობს:

ა) საქართველოს პარლამენტის პროპორციული

საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებსა
და საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში,
აგრეთვე რეფერენდუმში;
ბ)

საქართველოს

მაჟორიტარული

საარჩევნო

პარლამენტის
სისტემით

ჩატარებულ არჩევნებში, თუ იგი შესაბამისი
დისლოკაციის
არჩევნების

ადგილზე

დღისათვის

განთავსებულია

მუდმივი

წესით,

არჩევნების დღემდე არანაკლებ 6 თვით და

არჩევნების დღიდან სულ მცირე 6 თვით ან

მეტი ვადით, ან თუ იგი ადგილსამყოფელს
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

იცვლის ერთი და იმავე საარჩევნო ოლქის
ტერიტორიაზე;

გ) საქართველოს პარლამენტის პროპორციული

საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებსა
და საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში,
აგრეთვე

რეფერენდუმში,

თუ

კენჭისყრის

დღეს იგი საზღვარგარეთ იმყოფება.
5 4.

ამ

მუხლის

პირველი

ქვეპუნქტით

დაწესებულებების
იმავე

პუნქტის

განსაზღვრული

მოსამსახურეები,

ქვეპუნქტით

„დ“

გარდა

გათვალისწინებული

შემთხვევებისა, საქართველოს პარლამენტის
პროპორციული/მაჟორიტარული
სისტემით

საარჩევნო

ჩატარებულ

არჩევნებში,

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებსა და
მუნიციპალიტეტის
აგრეთვე

ორგანოთა

რეფერენდუმში

ხმას

არჩევნებში,
აძლევენ

რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით.
6.

ადგილობრივი

წარმომადგენლობითი

თვითმმართველობის 6. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი
ორგანოს

– ორგანოს – საკრებულოს, თვითმმართველი

საკრებულოს, თვითმმართველი ქალაქის (მათ ქალაქის (მათ შორის, ქალაქ თბილისის) მერისა
შორის,

ქალაქ

თვითმმართველი

თბილისის)
თემის

მერისა

და და

თვითმმართველი

ა)

საქართველოს

თავდაცვის

ა.ა)

შესაბამის

დისლოკაციის

ქვეპუნქტით

მოსამსახურე,

რომელიც

სამინისტროს განთავსებულია:

სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც კენჭისყრის ა)
დღეს განთავსებულია:

გამგებლის

გამგებლის არჩევნებისას ამ მუხლის პირველი პუნქტის

არჩევნებში ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ „დ“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული:

თემის

შესაბამისი

არჩევნების

გათვალისწინებული
კენჭისყრის

დისლოკაციის

დღისათვის

დღეს

ადგილზე,

მუდმივი

წესით,

ადგილზე, არჩევნების დღემდე არანაკლებ 6 თვით და

არჩევნების დღისთვის მუდმივი წესით, 1 არჩევნების დღიდან სულ მცირე 6 თვით ან
წლით ან 1 წელზე მეტი ვადით, მონაწილეობს მეტი

ვადით,

მონაწილეობს

საკრებულოს

საკრებულოს როგორც მაჟორიტარული, ისე როგორც მაჟორიტარული, ისე პროპორციული
პროპორციული

საარჩევნო

სისტემით საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებსა

ჩატარებულ არჩევნებში და მერის/გამგებლის და მერის/გამგებლის არჩევნებში;
არჩევნებში;
ა.ბ)

მუდმივი

დისლოკაციის

ბ)

მუდმივი

ადგილზე, არჩევნების

არჩევნების დღისთვის 1 წელზე ნაკლები ქვეპუნქტით
ვადით,

მონაწილეობს

პროპორციული

საარჩევნო

საკრებულოს ვადით,

დისლოკაციის

დღისათვის

პუნქტის

განსაზღვრულზე

მონაწილეობს

სისტემით პროპორციული

ამ

ადგილზე,

საარჩევნო

„ა“

ნაკლები

საკრებულოს
სისტემით

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ჩატარებულ

არჩევნებში,

ხოლო ჩატარებულ

არჩევნებში,

ხოლო

საარჩევნო

სისტემით მაჟორიტარული

საარჩევნო

სისტემით

მერის/გამგებლის არჩევნებსა და საკრებულოს მერის/გამგებლის არჩევნებსა და საკრებულოს
მაჟორიტარული

ჩატარებულ არჩევნებში იგი მონაწილეობს ჩატარებულ
მხოლოდ

იმ

შემთხვევაში,

დისლოკაციის

ადგილი,

საარჩევნო

მაჟორიტარული
საზღვრებშია,

თუ

შესაბამისად,

მისი მხოლოდ
იმ

არჩევნებში

იმ

დისლოკაციის

იგი მონაწილეობს

შემთხვევაში,

ადგილი

ოლქის/ადგილობრივი ოლქის/ადგილობრივი

საარჩევნო

რომელშიც

ის

იმ

თუ

მისი

საარჩევნო

მაჟორიტარული

ოლქის საარჩევნო ოლქის საზღვრებშია, რომელშიც ის
არის არის

რეგისტრირებული

რეგისტრირებული საცხოვრებელი ადგილის ადგილის მიხედვით.

საცხოვრებელი

მიხედვით;

ბ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სამხედრო

მოსამსახურე,

სახელმწიფო

უსაფრთხოების

საქართველოს
სამსახურის

სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც კენჭისყრის
დღეს

განთავსებულია

დისლოკაციის

ადგილობრივი

ადგილზე,

შესაბამის

მონაწილეობს

თვითმმართველობის

წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს
პროპორციული

საარჩევნო

სისტემით

ჩატარებულ არჩევნებში. იგი მერის/გამგებლის
არჩევნებსა და საკრებულოს მაჟორიტარული

საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში
მხოლოდ იმ შემთხვევაში მონაწილეობს, თუ
მისი დისლოკაციის ადგილი, შესაბამისად, იმ
საარჩევნო

მაჟორიტარული
საზღვრებშია,

ოლქის/ადგილობრივი

საარჩევნო

რომელშიც

ის

ოლქის
არის

რეგისტრირებული საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით.
7.

საქართველოს

პროპორციული/მაჟორიტარული
ჩატარებულ

პრეზიდენტის

არჩევნებში,

არჩევნებში,

პარლამენტის ვ) მე-7 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;
სისტემით

საქართველოს
აგრეთვე

რეფერენდუმში მონაწილეობის მიზნით ამ

მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრული, ამომრჩეველთა სპეციალურ

სიაში შეყვანილი ამომრჩეველი ხმას აძლევს
სამხედრო შენაერთის დისლოკაციის ადგილის

მიხედვით. თუ ამ ამომრჩეველს ხმის მიცემა
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

უნდა რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, მან

არჩევნებამდე არა უგვიანეს 16 დღისა უნდა
მიმართოს

შესაბამის

საუბნო

საარჩევნო

კომისიას რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით
ამომრჩეველთა

ერთიან

მოთხოვნით.
7 1.

ამომრჩეველთა

შეიტანება

სიაში

სპეციალურ

ამომრჩევლის

შესახებ

შეყვანის
ამომრჩეველთა
სპეციალურ
სიაში 71.
ამომრჩევლის
შესახებ
იგივე შეიტანება

სიაში

იგივე

მონაცემები, რომლებიც არის ამომრჩეველთა მონაცემები, რომლებიც არის ამომრჩეველთა
ერთიან სიაში. გამონაკლისია ამ მუხლის ერთიან სიაში. გამონაკლისია ამ მუხლის

ქვეპუნქტებში პირველი პუნქტის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებში
აღნიშნული ამომრჩევლები, რომელთა შესახებ აღნიშნული ამომრჩევლები, რომელთა შესახებ
მონაცემები ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში მონაცემები ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში
პირველი

პუნქტის

„ა“–„გ“

შეიტანება ფოტოსურათების გარეშე, აგრეთვე ფოტოსურათების გარეშე შეიტანება, აგრეთვე
მუხლის პირველი
პუნქტის
„დ.ბ“
ამ
მუხლის პირველი
პუნქტის
„დ.გ“ ამ

აღნიშნული
ამომრჩევლები,
ამომრჩევლები, ქვეპუნქტში
რომელთა შესახებ მონაცემები ამომრჩეველთა რომელთა შესახებ მონაცემები ამომრჩეველთა
სპეციალურ სიაში შეიძლება შეტანილ იქნეს სპეციალურ სიაში შეიძლება ფოტოსურათების
გარეშე იქნეს შეტანილი. ამომრჩეველთა
ფოტოსურათების გარეშე.
ქვეპუნქტში

აღნიშნული

სპეციალურ სიაში შეიტანება ასევე მონაცემები
ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით
განსაზღვრულ ამომრჩეველთა მიერ შესაბამისი
დისლოკაციის
დაწყებისა

მუხლი 33. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია

შესახებ.

და

ადგილზე

დასრულების

სამსახურის
თარიღების

მუხლი 33. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია
პირველი პუნქტს, „ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ
დაემატა შემდეგი შინაარსის „ბ1“ ქვეპუნქტი:
ბ1)

ამომრჩეველი

პატიმრობაში იმყოფება.

ადმინისტრაციულ

1. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია დგება 1. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია დგება
ამომრჩეველთა (გარდა კენჭისყრის დღეს სხვა ამომრჩეველთა (გარდა კენჭისყრის დღეს სხვა
სახელმწიფოში
ერთიანი

და

საფუძველზე, თუ:

ამომრჩევლებისა) სახელმწიფოში
და
სპეციალური
სიების ერთიანი

მყოფი

საფუძველზე, თუ:

მყოფი

ამომრჩევლებისა)

სპეციალური

სიების

დ) ამომრჩეველი სამხედრო მოსამსახურეა, დ) ამომრჩეველი:
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მსახურობს

საქართველოს

სახელმწიფო დ.ა) მსახურობს საქართველოს სახელმწიფო

საზღვარზე განლაგებულ სამხედრო ნაწილში, საზღვარზე განლაგებულ სამხედრო ნაწილში
რომელიც

საარჩევნო

უბნიდან

შორსაა ან

სასაზღვრო

განლაგებული, და მასში არ იხსნება საარჩევნო რომელიც
უბანი.

პოლიციის

საარჩევნო

განლაგებული;
დ.ბ)

ამ

კანონის

ქვედანაყოფში,

უბნიდან

32-ე

მუხლის

შორსაა

პირველი

პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში მითითებული პირია
და კენჭისყრის პერიოდში განსაკუთრებული
სამსახურებრივი
ჯანმრთელობის

პირობების

მდგომარეობის

ტოვებს სამუშაო ადგილს;
დ.გ)

მსახურობს

სასჯელაღსრულებისა
სამინისტროს

პენიტენციურ
პენიტენციურ
სამსახურის
3.გადასატანი

საარჩევნო

ყუთის

სიაში

და

სამედიცინო

გამო

ვერ

საქართველოს
პრობაციის

დეპარტამენტში,

დეპარტამენტში

დაწესებულებაში

პირობების

ან

გამო

ადგილის დატოვება არ შეუძლია.

ან

და

სამუშაო

შესაყვანი ამომრჩევლების შესახებ ინფორმაცია 3. გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში
დაუყოვნებლივ უნდა გამოიკრას საარჩევნო შესაყვანი ამომრჩევლების შესახებ ინფორმაცია
უბანში

თვალსაჩინო

საარჩევნო

კომისიის

ადგილზე.

წევრებს,

საუბნო დაუყოვნებლივ უნდა გამოიკრას კენჭისყრის
საარჩევნო შენობაში თვალსაჩინო ადგილას. საუბნო

და საარჩევნო კომისიის წევრებს, საარჩევნო
წარმომადგენლებსა
და
დამკვირვებლებს უფლება აქვთ, გადაამოწმონ სუბიექტების
გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის დამკვირვებლებს უფლება აქვთ, გადაამოწმონ
სუბიექტის

წარმომადგენლებსა

და გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის
არჩევნების დღემდე ნებისმიერ დროს დასვან მიცემის მოთხოვნის საფუძვლიანობა და
საუბნო საარჩევნო კომისიის წინაშე ამ პირების არჩევნების დღემდე ნებისმიერ დროს დასვან
მიცემის

მოთხოვნის

საფუძვლიანობა

გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანის საუბნო საარჩევნო კომისიის წინაშე ამ
მიზანშეწონილობის
საკითხი.
აღნიშნულ ამომრჩევლების გადასატანი საარჩევნო ყუთის
საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას სიაში შეყვანის მიზანშეწონილობის საკითხი.
აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს
იღებს საუბნო საარჩევნო კომისია.
მუხლი

36.

რეგისტრაცია

საუბნო საარჩევნო კომისია.

საარჩევნო

სუბიექტების მუხლი

36.

რეგისტრაცია

საარჩევნო

სუბიექტების

3. საარჩევნო კომისიის სათანადო სამსახური ამ 3. საარჩევნო კომისიის სათანადო სამსახური ამ
დადგენილ
ვადაში
ამოწმებს
კანონით
დადგენილ
ვადაში
ამოწმებს კანონით
წარდგენილ

საბუთებს

და

დასკვნას წარდგენილ

საბუთებს

და

დასკვნას

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

წარუდგენს

კომისიის

თავმჯდომარეს, წარუდგენს

რომელიც წყვეტს რეგისტრაციის საკითხს. თუ თავმჯდომარეს,
წარდგენილი საბუთები არ შეესაბამება ამ რეგისტრაციის
კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, კომისიის საბუთები

არ

საარჩევნო

კომისიის

რომელიც

საკითხს.

თუ

შეესაბამება

წყვეტს

წარდგენილი

ამ

კანონით

თავმჯდომარე 2 დღის ვადაში (თუ ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, საარჩევნო კომისიის

სხვა ვადა არ არის დადგენილი) აცნობებს ამის თავმჯდომარე 2 დღის ვადაში (თუ ამ კანონით
შესახებ

(შეუსაბამობის

პარტიის/საარჩევნო
საინიციატივო

მითითებით) სხვა ვადა არ არის დადგენილი) აცნობებს ამის

ბლოკის/ამომრჩეველთა შესახებ

ჯგუფის

(შეუსაბამობის

წარმომადგენელს, პარტიის/საარჩევნო

რომელსაც ეძლევა 3 დღე (თუ ამ კანონით სხვა საინიციატივო
ვადა

არ

არის

დადგენილი)

და

რეგისტრაციის

საბუთების რომელსაც

მითითებით)

ბლოკის/ამომრჩეველთა

ჯგუფის

საბუთების

წარმომადგენელს,
სრულყოფისთვის

სრულყოფისთვის. შესწორებული საბუთების ეძლევა 3 დღე (თუ ამ კანონით სხვა ვადა არ
შემოწმება

საკითხის არის დადგენილი). შესწორებული საბუთები

გადაწყვეტა ხდება მათი წარდგენიდან 2 დღეში მოწმდება და რეგისტრაციის საკითხი წყდება
(თუ

ამ

კანონით

სხვა

ვადა

არ

არის საბუთების წარდგენიდან 2 დღეში (თუ ამ

დადგენილი). რეგისტრაციაზე უარის თქმის კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი).
შემთხვევაში

დაუყოვნებლივ

გადაწყვეტილებას

საარჩევნო

აცნობებს

ბლოკის/ამომრჩეველთა

კომისია რეგისტრაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში
თავის საარჩევნო

კომისიის

მოთხოვნისთანავე

გადაწყვეტილება.

თავის

პარტიის/საარჩევნო გადაწყვეტილებას დაუყოვნებლივ აცნობებს
საინიციატივო პარტიის/საარჩევნო

ჯგუფის წარმომადგენელს, რომელსაც უფლება საინიციატივო
აქვს,

თავმჯდომარე

მიიღოს

ბლოკის/ამომრჩეველთა

ჯგუფის

წარმომადგენელს,

ეს რომელსაც უფლება აქვს, მოთხოვნისთანავე
მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.
კანონს

36 მუხლი:
1

მუხლი
ჯგუფი

დაემატა

361.

შემდეგი

ამომრჩეველთა

1.

ამომრჩეველთა

2.

ამომრჩეველთა

შინაარსის
საინიციატივო

საინიციატივო

შედგება არანაკლებ 5 წევრისაგან.

საინიციატივო

ჯგუფი
ჯგუფის

წევრი არ შეიძლება იმავდროულად იყოს სხვა
ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წევრი.
3.

ამომრჩეველთა

საინიციატივო

ჯგუფს

უფლება აქვს, წარადგინოს მხოლოდ ერთი
კანდიდატი.

4. ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ
ამ

მუხლის

დადგენილი

პირველი–მე-3

მოთხოვნების

პუნქტებით

დარღვევა

ამ

კანონის 36-ე მუხლით განსაზღვრული წესით
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ხარვეზის დადგენის საფუძველია.
მუხლი 37. მხარდამჭერთა სიები
3.

მხარდამჭერთა

სიის

მუხლი 37. მხარდამჭერთა სიები
ბლანკში

მითითებული უნდა იყოს ამომრჩევლის:
ა) სახელი და გვარი;

ბ) დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი);
გ)

საქართველოს

მოწმობის

მოქალაქის

(საქართველოს

პასპორტის) და პირადი ნომრები;
დ)

მისამართი

(საქართველოს

პირადობის

3. მხარდამჭერთა სიის ბლანკში პირადად

ამომრჩევლის მიერ უნდა ჩაიწეროს მისი:
ა) სახელი და გვარი;

ბ) დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი);
გ)

საქართველოს

მოქალაქის

პირადობის

ან
საქართველოს
მოქალაქის
მოქალაქის მოწმობის
პასპორტის
ნომერი
და
საქართველოს
მოქალაქის

მოქალაქის პირადი ნომერი;
დ)

მისამართი

(საქართველოს

მოქალაქის

პირადობის მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა პირადობის მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა
ბაზის მიხედვით), საკონტაქტო ტელეფონის
ბაზის მიხედვით);
ნომერი (თუ აქვს);

ე) ხელმოწერის თარიღი;

ე) ხელმოწერის თარიღი;

ვ) ხელმოწერა.

ვ) ხელმოწერა. (ამოქმედდეს 2016 წლის 1

ოქტომბრიდან)
მუხლი 39. ადგილობრივი და საერთაშორისო

დამკვირვებლები
4.

ადგილობრივი

მუხლი 39. ადგილობრივი და საერთაშორისო

დამკვირვებლები
4.

ადგილობრივი

დამკვირვებელი

დამკვირვებელი ორგანიზაციის ადგილობრივი დამკვირვებელი

ორგანიზაციის ადგილობრივი დამკვირვებელი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 18
შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან, გარდა:
წლის ასაკიდან, გარდა:

ა)

„საჯარო

ა) სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის საქართველოს
პირისა;

ბ) საქართველოს პარლამენტის წევრისა;

სამსახურის

კანონით

სახელმწიფო-პოლიტიკური
პირისა;

შესახებ“

განსაზღვრული

თანამდებობის

ბ) „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 40. დამკვირვებელ ორგანიზაციათა მუხლი 40. დამკვირვებელ ორგანიზაციათა
რეგისტრაცია
6.

ცესკოს

საერთაშორისო

მიერ

რეგისტრაცია

რეგისტრირებულმა 6.

ცესკოს

დამკვირვებელმა საერთაშორისო

მიერ

რეგისტრირებულმა

დამკვირვებელმა

ორგანიზაციამ კენჭისყრამდე არა უგვიანეს მე- ორგანიზაციამ კენჭისყრამდე არაუგვიანეს მე-2
2 დღისა ცესკოს მდივანს უნდა წარუდგინოს დღისა ცესკოს მდივანს უნდა წარუდგინოს
ინფორმაცია
მათი

დამკვირვებელთა

პირადობის

შესახებ

და დამკვირვებელთა

დამადასტურებელი მათი

შესახებ

პირადობის

ინფორმაცია

და

დამადასტურებელი

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

დოკუმენტების
შინაარსსა

და

ასლები.

ფორმას

განკარგულებით.
7.

ცესკოს

ადგილობრივმა

ამ

მიერ

ინფორმაციის დოკუმენტების ფოტოასლები. ამ ინფორმაციის

ადგენს

ცესკო შინაარსსა და ფორმას განკარგულებით ადგენს
ცესკო.

რეგისტრირებულმა 7.

ცესკოს

დამკვირვებელმა ადგილობრივმა

მიერ

რეგისტრირებულმა

დამკვირვებელმა

ორგანიზაციამ კენჭისყრამდე არა უგვიანეს მე- ორგანიზაციამ კენჭისყრამდე არაუგვიანეს მე-5
5 დღისა ცესკოს მდივანს უნდა წარუდგინოს დღისა
ცესკოში,

საოლქო

და

საუბნო

ცესკოს

საარჩევნო დადგენილი

მდივანს

ფორმით

კომისიებში დანიშნულ დამკვირვებელთა სია. საარჩევნო

კომისიებში

დამკვირვებლების საქართველოს მოქალაქის აღნიშნული

უნდა

სიას

უნდა

პირადობის

დაერთოს

მოწმობების

უნდა

ცესკოს

მიერ

წარუდგინოს

დამკვირვებლების

ადგილობრივი რეგისტრაციის შესახებ განცხადება, რომელშიც

ასლები.

საოლქო წარდგენილ

იყოს,

სიაში

რომ

მის

მიერ

შეყვანილი

საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებულმა დამკვირვებლები აკმაყოფილებენ ამ კანონის
ადგილობრივმა
ორგანიზაციამ
საარჩევნო

იმავე

კომისიის

დამკვირვებელმა 39-ე

ვადაში

მდივანს

მუხლის

მე-4

საარჩევნო

კომისიებში

დადგენილ

საოლქო მოთხოვნებს, აგრეთვე ცესკოში, საოლქო და

უნდა საუბნო საარჩევნო კომისიებში დანიშნული

წარუდგინოს საოლქო ან/და მის ქვემდებარე დამკვირვებლების
საუბნო

პუნქტით

სია

(გვარის,

სახელის,

დანიშნულ რეგისტრაციის ადგილისა და საქართველოს

დამკვირვებელთა სია. სიაში უნდა აღინიშნოს მოქალაქის პირადი ნომრის მითითებით) და
დამკვირვებლის

ვინაობა

რეგისტრაციის ადგილი).

(გვარი,

სახელი, თითოეული
მოქალაქის

მათგანის

საქართველოს

საქართველოს

პირადობის

მოქალაქის

მოწმობის

ან

პასპორტის

ფოტოასლი. საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ
რეგისტრირებულმა

ადგილობრივმა

დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ იმავე ვადაში
და

იმავე

ფორმით

საოლქო

საარჩევნო

კომისიის მდივანს უნდა წარუდგინოს საოლქო
ან/და

მის

კომისიებში
მუხლი

42.

საარჩევნო

დანიშნული

საუბნო

საარჩევნო

დამკვირვებლების

სია და ზემოაღნიშნული დოკუმენტები.

სუბიექტის მუხლი

წარმომადგენელი და მისი უფლებამოსილება

ქვემდებარე

42.

საარჩევნო

სუბიექტის

წარმომადგენელი და მისი უფლებამოსილება
დაემატა შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

21. საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი

შეიძლება იყოს საქართველოს ქმედუნარიანი
მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან.

4. საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის 4. საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის
დანიშვნის შესახებ განცხადებას ხელს უნდა დანიშვნის შესახებ განცხადებას ხელს უნდა
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

აწერდეს

პარტიის/საარჩევნო

ხელმძღვანელი

ბლოკის აწერდეს

პარტიის/საარჩევნო

პირი/საქართველოს ხელმძღვანელი

ბლოკის

პირი/საქართველოს

პრეზიდენტობის კანდიდატი ან მის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატი ან მის მიერ
უფლებამოსილი

პირი,

საქართველოს უფლებამოსილი

პირი,

საქართველოს

პრეზიდენტობის კანდიდატის/ამომრჩეველთა პრეზიდენტობის კანდიდატის/ამომრჩეველთა
საინიციატივო
ზემდგომ

ჯგუფის

საარჩევნო

აღნიშნული

უნდა

წარმომადგენელი საინიციატივო

კომისიაში

იყოს

და

ჯგუფის

წარმომადგენელი

მასში ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში. აღნიშნულ

წარმომადგენლის განცხადებაში

მითითებული

უნდა

იყოს

გვარი, სახელი, დაბადების წელი, მისამართი, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის გვარი,
საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი (თუ აქვს);

სახელი,

დაბადების

წელი,

მისამართი,

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი (თუ აქვს).
განცხადებას თან უნდა ერთოდეს საარჩევნო

სუბიექტის წარმომადგენლის საქართველოს
მოქალაქის

საქართველოს
მუხლი

44.

ინფორმაციის

პრესისა

წარმომადგენლები
3.

განცხადება

ინფორმაციის

სხვა

პრესისა

წარმომადგენლების

სხვა

და

პირადობის

ფოტოასლი.

მასობრივი მუხლი

44.

პრესისა

საშუალებების ინფორმაციის

და

მოქალაქის

წარმომადგენლები

მასობრივი 3.

განცხადება

საშუალებათა ინფორმაციის

აკრედიტაციის

პრესისა

შესახებ წარმომადგენლების

ან

პასპორტის

და

სხვა

სხვა

მოწმობის

მასობრივი

საშუალებების

და

მასობრივი

საშუალებათა

აკრედიტაციის

შესახებ

წარედგინება შესაბამის საარჩევნო კომისიას წარედგინება შესაბამის საარჩევნო კომისიას
კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს მე-3 დღისა.

კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-3 დღისა.
განცხადებას

თან

უნდა

პირადობის

მოწმობების

ან

ერთოდეს

წარმომადგენლების საქართველოს მოქალაქის
მუხლი

49.

თანამდებობრივი

საბიუჯეტო
ან

თანხების,

საქართველოს

მოქალაქის პასპორტების ფოტოასლები.
მუხლი

49.

სამსახურებრივი თანამდებობრივი

საბიუჯეტო
ან

თანხების,

სამსახურებრივი

მდგომარეობის გამოყენების აკრძალვა

მდგომარეობის გამოყენების აკრძალვა

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების
მოქმედება
არ
ვრცელდება
სტიქიური
უბედურების
ან
სხვა
ფორსმაჟორული
გარემოების
შედეგების
სალიკვიდაციო
ღონისძიებებისა და ამ კანონის შესაბამისად
სახელმწიფო
ან/და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოთა
მიერ
საარჩევნო უბნების მოწყობის დაფინანსებაზე,
ხოლო
შუალედური
არჩევნების
დროს

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების
მოქმედება
არ
ვრცელდება
სტიქიური
უბედურების
ან
სხვა
ფორსმაჟორული
გარემოების
შედეგების
სალიკვიდაციო
ღონისძიებებისა და ამ კანონის შესაბამისად
სახელმწიფო
ან/და
მუნიციპალიტეტის
ორგანოთა მიერ კენჭისყრის შენობის მოწყობის
ან/და
სარემონტო
სამუშაოების
დაფინანსებაზე.

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

აღნიშნული პუნქტები მოქმედებს მხოლოდ იმ
საარჩევნო ოლქებთან მიმართებით, სადაც
ტარდება შუალედური არჩევნები.

5 პუნქტის შემდეგ დაემატა შემდეგი შინაარსის
51 პუნქტი:
51. შუალედური არჩევნების დროს ამ მუხლის
მე-3–მე-5 პუნქტების მოქმედება ვრცელდება
მხოლოდ

იმ

საარჩევნო

ოლქებზე,

ტარდება შუალედური არჩევნები

სადაც

მუხლი 51. წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების მუხლი 51. წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების
საინფორმაციო უზრუნველყოფა

საინფორმაციო უზრუნველყოფა

4. ამ მუხლის მიზნებისათვის კვალიფიციურ

საარჩევნო სუბიექტს წარმოადგენს საარჩევნო

მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნა;

სუბიექტი, რომელში გაერთიანებული პარტიაც
აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნას:

ა) დამოუკიდებლად მონაწილეობდა ბოლო
საპარლამენტო

არჩევნებში

და

მიიღო

ამომრჩეველთა ხმების არანაკლებ 4 პროცენტი;

ბ) დამოუკიდებლად მონაწილეობდა ბოლო
ადგილობრივი

თვითმმართველობის

პროპორციული წესით ჩატარებულ არჩევნებში
და მიიღო ამომრჩეველთა ხმების არანაკლებ 3
პროცენტი ქვეყნის მასშტაბით;

გ) გაერთიანებული იყო საარჩევნო ბლოკში,

რომელმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში

მიიღო ამომრჩეველთა ხმების არანაკლებ 4
პროცენტი, და იყო ამ ბლოკის პირველი
ნომერი;

დ) გაერთიანებული იყო საარჩევნო ბლოკში,
რომელმაც

ბოლო

ადგილობრივი

თვითმმართველობის პროპორციული წესით

ჩატარებულ არჩევნებში მიიღო ამომრჩეველთა
ხმების

არანაკლებ

3

პროცენტი

ქვეყნის

მასშტაბით, და იყო ამ ბლოკის პირველი
ნომერი.
5.

საზოგადოებრივი

მაუწყებელი, 5.

საზოგადოებრივი

მაუწყებელი,

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

საზოგადოებრივი
მაუწყებლის
აჭარის
ტელევიზია და რადიო, აგრეთვე სათემო
მაუწყებელი
ვალდებული
არიან,
მათი
მომსახურების ზონაში მიმდინარე საარჩევნო
კამპანიის დროს თავიანთ ეთერში ყოველ
საათში არაუმეტეს 60 წამით უსასყიდლოდ და
არადისკრიმინაციულად
განათავსონ
თითოეული
კვალიფიციური
საარჩევნო
სუბიექტის მიერ მათთვის წარდგენილი
წინასაარჩევნო
რეკლამა .
არ
შეიძლება
სუბიექტის მიერ გამოუყენებელი დროის
შემდგომ დამატება მისი კუთვნილი სხვა
დროისათვის. ( არაკონსტიტუციურად
იქნეს

ცნობილი
მე-5
პუნქტის
პირველი
წინადადების ის ნორმატიული შინაარსი,
რომელიც
(ბოლო
საპარლამენტო
ან
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
არჩევნებზე საარჩევნო ბლოკის მიერ მიღებულ
ამომრჩეველთა
ხმების
რაოდენობის
გათვალისწინების გარეშე) ამავე ნორმით
დადგენილ უფლებას საარჩევნო სუბიექტზე
ავრცელებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
მასში გაერთიანებული პარტია წარმოადგენდა
საარჩევნო ბლოკის პირველ ნომერს)

საზოგადოებრივი
ტელევიზია

მაუწყებელი

და

მაუწყებლის

რადიო,

ვალდებული

აჭარის

აგრეთვე

სათემო

არიან,

მათი

მომსახურების ზონაში მიმდინარე საარჩევნო
კამპანიის

დროს

არჩევნების

დღემდე

არაუგვიანეს 50-ე დღიდან თავიანთ ეთერში
ყოველ საათში 5 წუთი გამოყონ წინასაარჩევნო

რეკლამის უსასყიდლოდ განსათავსებლად და
ყოველ

3

საათში

არადისკრიმინაციულად
თითოეული
სუბიექტის

თანაბრად

კვალიფიციური

მიერ

მათთვის

და

განათავსონ

საარჩევნო

წარდგენილი

წინასაარჩევნო რეკლამა, იმ პირობით, რომ ამ
პერიოდში ერთი საარჩევნო სუბიექტისათვის
გამოყოფილი სარეკლამო დრო 90 წამს არ

აღემატებოდეს (საარჩევნო სუბიექტს შეუძლია
ეს დრო რამდენიმე ნაწილად დაყოს). არ
შეიძლება

საარჩევნო

სუბიექტის

მიერ

გამოუყენებელი დროის შემდგომ დამატება
მისი კუთვნილი სხვა დროისათვის.

6. საერთო ეროვნული საეთერო მაუწყებელი
6. საერთო ეროვნული საეთერო მაუწყებელი ვალდებულია საერთო არჩევნებისას საარჩევნო
ვალდებულია საერთო არჩევნებისას საარჩევნო კამპანიის
დროს
არჩევნების
დღემდე

კამპანიის დროს თავის ეთერში ყოველ 3 არაუგვიანეს 50-ე დღიდან თავის ეთერში
საათში არანაკლებ 90 წამით უსასყიდლოდ და ყოველ 3 საათში გამოყოს არანაკლებ 7,5
არადისკრიმინაციულად
განათავსოს წუთისა
წინასაარჩევნო
რეკლამის
თითოეული
კვალიფიციური
საარჩევნო უსასყიდლოდ განსათავსებლად და თანაბრად
სუბიექტის

მიერ

სუბიექტის

მიერ

წინასაარჩევნო

მისთვის

რეკლამა.

განათავსოს

გამოუყენებელი

შემდგომ დამატება მისი
დროისათვის.

წარდგენილი და
არადისკრიმინაციულად
არ
შეიძლება თითოეული
კვალიფიციური

საარჩევნო

დროის სუბიექტის მიერ მისთვის წარდგენილი
კუთვნილი სხვა წინასაარჩევნო რეკლამა, იმ პირობით, რომ ამ
პერიოდში ერთი საარჩევნო სუბიექტისათვის
გამოყოფილი სარეკლამო დრო 90 წამს არ

აღემატებოდეს (საარჩევნო სუბიექტს შეუძლია
ეს დრო რამდენიმე ნაწილად დაყოს). არ
შეიძლება

საარჩევნო

სუბიექტის

მიერ

გამოუყენებელი დროის შემდგომ დამატება
მე-61 პუნქტი:

მისი კუთვნილი სხვა დროისათვის.
61 პუნქტი:

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ა) ზემოაღნიშნული საარჩევნო სუბიექტისთვის ა)

ზემოაღნიშნული

− მის მიერ შეძენილი სარეკლამო დროის სუბიექტისათვის

−

მის

საარჩევნო

მიერ

შეძენილი

ტოლი დრო, რომელიც ისე უნდა განაწილდეს, სარეკლამო დროის ტოლი დრო, რომელიც ისე
რომ 3 საათში 90 წამზე მეტი არ დაიკავოს;

უნდა განაწილდეს, რომ 3 საათში 90 წამზე
მეტი

არ

დაიკავოს

(საარჩევნო

სუბიექტს

შეუძლია ეს დრო რამდენიმე ნაწილად დაყოს);

ბ) ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ბ)

კვალიფიციური

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის, სუბიექტებისათვის
გარდა „მოქალაქეთა
გაერთიანებების
ორგანული

შესახებ“

კანონის

30-ე

პუნქტით გათვალისწინებული

პოლიტიკური პოლიტიკური
საქართველოს საქართველოს

მუხლის

საარჩევნო

(გარდა

„მოქალაქეთა

გაერთიანებების

ორგანული

შესახებ“

კანონის

30-ე

მე-12 მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებული

საარჩევნო საარჩევნო სუბიექტებისა) − ამ პუნქტის „ა“

სუბიექტებისა − დრო, რომელიც ტოლია ამ ქვეპუნქტში აღნიშნულ საარჩევნო სუბიექტთა
პუნქტის

სუბიექტთა

„ა“

სარეკლამო

რაოდენობაზე

ქვეპუნქტში

მიერ

შეძენილი

დროის

ამ

განაყოფისა

და

აღნიშნულ მიერ შეძენილი ჯამური სარეკლამო დროის
ჯამური ტოლი

დრო,

რომელიც

სუბიექტთა არადისკრიმინაციულად

თანაბრად

უნდა

და

განაწილდეს

რომელიც ამავე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ

თანაბრად უნდა განაწილდეს ამავე პუნქტის საარჩევნო სუბიექტებს შორის, იმ პირობით,
„ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სუბიექტებს რომ
შორის,

იმ

პირობით,

რომ

ერთი

საარჩევნო

სუბიექტისათვის

ერთი გამოყოფილი დრო 3 საათში 90 წამს არ

სუბიექტისთვის გამოყოფილი დრო 3 საათში აღემატებოდეს (საარჩევნო სუბიექტს შეუძლია
90 წამზე მეტს არ დაიკავებს;

ეს დრო რამდენიმე ნაწილად დაყოს).

გ) ამ კანონის მე-2 მუხლის „რ1“ ქვეპუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
შესაბამისად განსაზღვრული კვალიფიციური
საარჩევნო
მუხლის

სუბიექტებისთვის,

მე-4

პუნქტით

გარდა

ამ

განსაზღვრული

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისა − ამ
პუნქტის

სარეკლამო

შესაბამისად
დროზე

შეძენილ

ორჯერ

მეტი

ჯამურ

დრო,

რომელიც თანაბრად უნდა განაწილდეს მათ
შორის,

იმ

პირობით,

რომ

ერთი

სუბიექტისთვის გამოყოფილი დრო 3 საათში
90 წამზე მეტს არ დაიკავებს.

აღნიშნული
აღნიშნული მაუწყებლები, რომლებსაც სურთ ფასიანი
მაუწყებლები, რომლებსაც სურთ ფასიანი წინასაარჩევნო
რეკლამის
განთავსება,
წინასაარჩევნო
რეკლამის
განთავსება, არჩევნების დანიშვნის დღიდან 15 დღის
6 2.

ამ

მუხლის

61 პუნქტში

6 2.

ამ

მუხლის

61 პუნქტში

არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 55-ე დღისა ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს არჩევნების
ცესკოს და საქართველოს კომუნიკაციების დღემდე 55-ე დღისა, ცესკოსა და საქართველოს
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ეროვნულ კომისიას გადასცემენ ინფორმაციას კომუნიკაციების

ეროვნულ

კომისიას

ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების გადასცემენ ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის
შეთავაზებული

გრაფიკისა

და

სარეკლამო განთავსების შეთავაზებული გრაფიკისა და

დროის ფასის შესახებ, რომელიც 1 დღის სარეკლამო
ვადაში

განთავსდება ცესკოს

ორგანული

შესახებ“

კანონის

30-ე

პუნქტით გათვალისწინებული

ფასის

შესახებ

ოფიციალურ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციას ცესკო 1 დღის

ვებგვერდზე. „მოქალაქეთა
გაერთიანებების

დროის

პოლიტიკური ვადაში

განათავსებს

საქართველოს ვებგვერდზე.

მუხლის

მე-12 გაერთიანებების

საარჩევნო ორგანული

თავის

„მოქალაქეთა
შესახებ“

კანონის

30-ე

სუბიექტი არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს პუნქტით გათვალისწინებული

ოფიციალურ

პოლიტიკური

საქართველოს

მუხლის

მე-12

საარჩევნო

მე-40 დღისა ცესკოს და შესაბამის მაუწყებელს სუბიექტი არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს
გადასცემს ინფორმაციას ყოველ კონკრეტულ მე-40 დღისა ცესკოსა და შესაბამის მაუწყებელს
მაუწყებელში,

ზემოაღნიშნული

გათვალისწინებით,
შეძენის

სარეკლამო

შესახებ

(ამ

გრაფიკის გადასცემს ინფორმაციას ყოველ კონკრეტულ
დროის მაუწყებელში,

ზემოაღნიშნული

ინფორმაციაში გათვალისწინებით,

მითითებული უნდა იყოს თარიღები, დღის შეძენის
განმავლობაში

განსათავსებელი

სარეკლამო

დროის

სარეკლამო

შესახებ

(ამ

რეკლამის მითითებული უნდა იყოს თარიღები, დღის
განსათავსებელი

მაუწყებელი, რომელშიც სუბიექტმა შეიძინა სარეკლამო

დროის

დრო,

არაუგვიანეს

საქართველოს

დღისა

6 პუნქტის

ცესკოს

და სარეკლამო დრო შეიძინა, არჩევნების დღემდე

კომუნიკაციების

ეროვნულ არაუგვიანეს

38-ე

შესაბამისად

რეკლამის კომისიას გადასცემს ინფორმაციას ამ მუხლის

უსასყიდლოდ განსათავსებლად გამოყოფილი 61 პუნქტის
დროის

შესახებ

განმავლობაში

(თარიღები,

განსათავსებელი

განთავსების

დროის

ამ

6 პუნქტის

ქვეპუნქტებით

კვალიფიციური

1

რეკლამის დროის

შუალედები

განსაზღვრული

საარჩევნო

გამოყოფილ

სარეკლამო

ინფორმაციას

ცესკო

განთავსების

„ბ“

გრაფიკის

1

ცესკოსა

და

კომუნიკაციების

ეროვნულ

შესაბამისად

რეკლამის

შესახებ

(ამ

ინფორმაციაში

და მითითებული უნდა იყოს თარიღები, დღის

და

განსათავსებელი

„გ“ განთავსების

დროის

რეკლამის

შუალედები

და

თითო სარეკლამო დროის ხანგრძლივობა), აგრეთვე

სუბიექტისთვის ამ

დროში რეკლამის
თაობაზე.

დღის

დღისა

დღის უსასყიდლოდ განსათავსებლად გამოყოფილი

სარეკლამო დროის ხანგრძლივობა), აგრეთვე განმავლობაში
მუხლის

ხანგრძლივობა).

დღემდე მაუწყებელი, რომელშიც საარჩევნო სუბიექტმა

კომისიას გადასცემს ინფორმაციას ამ მუხლის საქართველოს
1

რეკლამის

ხანგრძლივობა). განთავსების დროის შუალედები და შესაძენი

არჩევნების

38-ე

დროის

ინფორმაციაში

განთავსების დროის შუალედები და შესაძენი განმავლობაში
სარეკლამო

გრაფიკის

მუხლის

61 პუნქტის

განსაზღვრული

„ბ“

კვალიფიციური

ამ სუბიექტებისათვის

გამოყოფილ

ქვეპუნქტით
საარჩევნო

სარეკლამო

ვადაში დროში თითოეული საარჩევნო სუბიექტის

განათავსებს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე. საარჩევნო რეკლამის განთავსების გრაფიკის
უფასო სარეკლამო დროის მიღების უფლების თაობაზე. ამ ინფორმაციას ცესკო 1 დღის
მქონე

სუბიექტი

შესაბამის

მაუწყებელს ვადაში

განათავსებს თავის

რეკლამის განთავსების დღემდე არანაკლებ 2 ვებგვერდზე.

უფასო

ოფიციალურ

სარეკლამო

დროის

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

დღით ადრე აცნობებს თავისი კუთვნილი მიღების უფლების მქონე საარჩევნო სუბიექტი
დროის გამოყენების სურვილის შესახებ და შესაბამის მაუწყებელს რეკლამის განთავსების
მასთან

შეთანხმებულ

დროს

რეკლამას;

გადასცემს დღემდე არანაკლებ 2 დღით ადრე აცნობებს
თავისი

კუთვნილი

დროის

გამოყენების

სურვილის შესახებ და მასთან შეთანხმებულ
დროს გადასცემს რეკლამას;

9. ადგილობრივი მაუწყებელი ვალდებულია

9. ადგილობრივი მაუწყებელი ვალდებულია კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტად აღიაროს
კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტად აღიაროს პოლიტიკური პარტია/ბლოკი:
პოლიტიკური პარტია/ბლოკი:

„ა) რომელიც არის ამ კანონის მე-2 მუხლის

პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი.

ა) რომელიც აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-4 „რ1“

13. თუ პარტიებმა, რომლებიც გაერთიანდნენ 13.
საარჩევნო

ბლოკში,

ქვეპუნქტით

პარტიები,

გაერთიანებამდე საეთერო

გამოიყენეს უფასო საეთერო დრო, მათ მიერ საარჩევნო

განსაზღვრული

რომლებსაც

დროის

აქვთ

გამოყენების

ბლოკში

უფასო

უფლება,

გაერთიანების

გამოყენებული უფასო სარეკლამო დრო (გარდა შემთხვევაში, მიუხედავად მათი რაოდენობისა,

ბლოკის პირველი ნომერი პარტიის უფასო საარჩევნო ბლოკის რეგისტრაციის მომდევნო
სარეკლამო დროის ხანგრძლივობისა) უნდა დღიდან კარგავენ ამ უფლებას, ხოლო ეს
გამოაკლდეს ბლოკისთვის, როგორც საარჩევნო საარჩევნო ბლოკი იმავე დღიდან იძენს მას,
სუბიექტისთვის,
გამოსაყოფი

ბლოკის

უფასო

ხანგრძლივობას.
მუხლი

52.

მომზადებისა

და

უზრუნველყოფა

შექმნის

საეთერო

შემდეგ როგორც ერთი საარჩევნო სუბიექტი.
დროის

არჩევნების/რეფერენდუმის მუხლი
ჩატარების

52.

ფინანსური მომზადებისა

და

უზრუნველყოფა

არჩევნების/რეფერენდუმის
ჩატარების

ფინანსური

თუ
არჩევნების/რეფერენდუმის
არჩევნების/რეფერენდუმის 3.
და
ჩატარებისათვის
მომზადებისა
და
ჩატარებისათვის მომზადებისა
განკუთვნილი
საბიუჯეტო
ასიგნება
ამ
განკუთვნილი საბიუჯეტო სახსრები ამ
კანონით დადგენილ ვადაში არ გამოიყოფა
კანონით დადგენილ ვადაში არ ჩაირიცხება
ცესკოს შესაბამის საბიუჯეტო პროგრამულ
ცესკოს ანგარიშზე, იგი უფლებამოსილია კოდზე, ცესკო უფლებამოსილია სარჩელით
სარჩელით მიმართოს რაიონულ/საქალაქო მიმართოს რაიონულ/საქალაქო სასამართლოს.
სასამართლოს.
3.

თუ

მუხლი 53.
არჩევნებისათვის/რეფერენდუმისათვის
საჭირო ფულადი სახსრები

მუხლი 53.
არჩევნებისათვის/რეფერენდუმისათვის
საჭირო ფულადი სახსრები

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
წარდგენილი
გეგმის
შესაბამისად
კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 50 დღისა
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
არჩევნებისათვის/რეფერენდუმისათვის
გამოყოფილ ფულად სახსრებს ჩარიცხავს
ცესკოს ანგარიშზე.

5. საოლქო საარჩევნო კომისია კენჭისყრიდან
არა უგვიანეს 30 დღისა წყვეტს ყოველგვარ
ანგარიშსწორებას
ორგანიზაციებთან
და
ცალკეულ პირებთან და 10 დღის ვადაში
ცესკოს ანგარიშზე ჩარიცხავს თავის ანგარიშზე
არსებულ ნაშთს. ნაშთის ჩარიცხვიდან 2
კვირის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისია
ცესკოს წარუდგენს საფინანსო ანგარიშს.

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ცესკოს
მიერ
მისთვის
წარდგენილი
გეგმის
შესაბამისად, კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 50-ე
დღისა
უზრუნველყოფს
არჩევნების/რეფერენდუმის მომზადებისა და
ჩატარებისათვის განკუთვნილი ასიგნების
გამოყოფას
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან ცესკოს შესაბამის საბიუჯეტო
პროგრამულ კოდზე.
5. საოლქო საარჩევნო კომისია კენჭისყრიდან
არაუგვიანეს

30-ე

დღისა

წყვეტს

ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პირებთან

ყოველგვარ ანგარიშსწორებას და 10 დღის
ვადაში

სახელმწიფო

ანგარიშზე

ჩარიცხავს

ხაზინის
თავის

შესაბამის

ანგარიშზე

არსებულ ნაშთს. ამ ნაშთის ჩარიცხვიდან 2
კვირის ვადაში საოლქო საარჩევნო კომისია
ცესკოს წარუდგენს საფინანსო ანგარიშს.
მუხლი

54.

კამპანიის ხარჯები
54-ე

მუხლს

11 პუნქტი:
1 1.

საარჩევნო/სარეფერენდუმო

დაემატა

ამომრჩეველთა

საარჩევნო

შემდეგი

შინაარსის

საინიციატივო

კამპანიის

ფონდის

ჯგუფის

ანგარიშის

საქართველოში ლიცენზირებულ კომერციულ
ბანკში

გახსნის

საარჩევნო

განკარგულება

საფუძველია

შესაბამისი

საარჩევნო

სუბიექტის

კომისიის
ამ

თავმჯდომარის

რეგისტრაციაში გატარების შესახებ.
მუხლი 58. კენჭისყრის შენობის მოწყობა

მუხლი 58. კენჭისყრის შენობის მოწყობა

4. კენჭისყრის შენობაში:

4. კენჭისყრის შენობაში:

დ) თვალსაჩინო ადგილას უნდა გამოიკრას დ) თვალსაჩინო ადგილას უნდა გამოიკრას
ამომრჩეველთა

სიები,

პარტიული

სიები, ამომრჩეველთა

სიების

საჯარო

კანდიდატთა სიები, ცესკოს მიერ დადგენილი ინფორმაციისათვის მიკუთვნებული ვერსიები,
საარჩევნო

ბიულეტენის

შევსების

წესი, პარტიული სიები, კანდიდატთა სიები, ცესკოს

აგრეთვე ამ კანონიდან ამონარიდი, თუ რა მიერ დადგენილი საარჩევნო ბიულეტენის
შემთხვევაშია

ბათილი

ბიულეტენი

და შევსების

წესი,

აგრეთვე

ამ

კანონიდან

კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმი ამონარიდი იმის შესახებ, თუ რა შემთხვევაშია
(ოქმები).

ბათილი

საარჩევნო

ბიულეტენი,

და

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

კენჭისყრის შედეგების სადემონსტრაციო ოქმი
(ოქმები).

5. თუ საარჩევნო ბიულეტენში შეტანილი 5. თუ საარჩევნო ბიულეტენში შეტანილი
რომელიმე

საარჩევნო

სუბიექტი

აღარ რომელიმე

მონაწილეობს არჩევნებში, განცხადება ამის მონაწილეობს
შესახებ

უნდა

გამოიკრას

თვალსაჩინო განცხადება

საარჩევნო

სუბიექტი

არჩევნებში,

უნდა

გამოიკრას

ამის

აღარ

შესახებ

თვალსაჩინო

ადგილას, როგორც საარჩევნო უბანში, ისე ადგილას კენჭისყრის შენობაში და ფარული
ფარული კენჭისყრის კაბინაში (ოთახში).
მუხლი

59.

კენჭისყრის კაბინებში.

კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის 59-ე მუხლის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი

შენობაში წესრიგის დაცვა

რედაქციით:

კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში და მის
მიმდებარე ტერიტორიაზე წესრიგის დაცვა.

6. თუ კენჭისყრის შენობაში ან მის მიმდებარე 6. თუ კენჭისყრის შენობაში ან მის მიმდებარე
ტერიტორიაზე საფრთხე ექმნება ამ კანონის ტერიტორიაზე
საფრთხე
ექმნება
მოთხოვნათა
შესაბამისად
კენჭისყრის საზოგადოებრივ წესრიგს, ან ამ კანონის
ჩატარებას

უსაფრთხო

ან

საარჩევნო

საარჩევნო

დოკუმენტაციის მოთხოვნათა
გადაადგილებას,
საუბნო ჩატარებას ან

საარჩევნო

თავმჯდომარის უსაფრთხო
მოთხოვნით შეიძლება გამოძახებულ იქნენ და საარჩევნო
კენჭისყრის

კომისიის

შესაბამისად

შენობაში

ტერიტორიაზე
მუშაკები.

დარღვევის
საარჩევნო

და

მის

იმყოფებოდნენ

საზოგადოებრივი

აღკვეთისთანავე
კომისიის

კენჭისყრის

დოკუმენტაციის

გადაადგილებას,

საუბნო

კომისიის
თავმჯდომარის
მიმდებარე მოთხოვნით შეიძლება გამოძახებულ იქნენ და
პოლიციის კენჭისყრის შენობაში და მის მიმდებარე
წესრიგის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ პოლიციის

და

საუბნო მუშაკები.
თავმჯდომარის დარღვევის

საზოგადოებრივი

წესრიგის

აღკვეთისთანავე და საუბნო
თანხმობის შემთხვევაში პოლიციის მუშაკები საარჩევნო
კომისიის
თავმჯდომარის
ტოვებენ კენჭისყრის შენობას და მის თანხმობის შემთხვევაში პოლიციის მუშაკები
მიმდებარე ტერიტორიას.
ტოვებენ კენჭისყრის შენობას და მის
მიმდებარე ტერიტორიას.
მე-6

პუნქტის

შემდეგ

შინაარსის მე-7 პუნქტი:
7.

გამონაკლის

დაემატა

შემთხვევაში,

შემდეგი

კენჭისყრის

შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ არა
საკუთრივ კენჭისყრის შენობაში, პოლიციის

მუშაკები შეიძლება იმყოფებოდნენ საუბნო
საარჩევნო

კომისიის

თავმჯდომარის

მოთხოვნისა და თანხმობის გარეშეც, თუ ეს
სრულიად

აუცილებელია საზოგადოებრივი

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

წესრიგის

დარღვევის

დაცვისათვის.

ასეთი

აღმოფხვრისთანავე
უნდა

დატოვონ

აღკვეთისათვის

აუცილებლობის

პოლიციის

კენჭისყრის

მიმდებარე ტერიტორია.
მუხლი 60. კენჭისყრის დრო და ადგილი

ან

მუშაკებმა
შენობის

მუხლი 60. კენჭისყრის დრო და ადგილი

4. კენჭისყრის შენობის დროებით ჩაკეტვის 4. კენჭისყრის შენობის დროებით ჩაკეტვის
შემთხვევაში კენჭისყრის შეწყვეტისთანავე ან შემთხვევაში კენჭისყრის შეწყვეტისთანავე ან
შეჩერებისთანავე საუბნო საარჩევნო კომისია შეჩერებისთანავე საუბნო საარჩევნო კომისია
მიიღოს
გადაწყვეტილება
ვალდებულია
მიიღოს
გადაწყვეტილება ვალდებულია

თავმჯდომარის
შესაბამისი
კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების კომისიის
დადასტურების
ან
დადასტურების ან გაუქმების შესახებ. კომისია გადაწყვეტილების

შესახებ.
თუ
კომისიის
შეჩერების გაუქმების
შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება კენჭისყრის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება კენჭისყრის
შეწყვეტისა და საარჩევნო უბნის დახურვის შეჩერებას ეხება, მისი დადასტურების ან
შესახებ. ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები გაუქმების შესახებ კომისიის გადაწყვეტილება
უფლებამოსილია

კენჭისყრის

მიიღება განკარგულებით, რომელშიც უნდა აღინიშნება ჩანაწერთა წიგნში, მიეთითება
აღინიშნოს კენჭისყრის შენობის დროებით კენჭისყრის შეჩერების მიზეზი და დრო და
კომისიის
წევრთა
ჩაკეტვის, კენჭისყრის შეწყვეტის ან შეჩერების დადასტურდება
მიზეზი და დრო. კენჭისყრის შენობის ხელმოწერებით. თუ კომისიის თავმჯდომარის

ჩაკეტვის ან კენჭისყრის შეჩერების მიზეზის გადაწყვეტილება კენჭისყრის შეწყვეტას ეხება,
აღმოფხვრისთანავე კომისიის თავმჯდომარის მისი დადასტურების ან გაუქმების შესახებ
გადაწყვეტილება
განკარგულებით კენჭისყრა განახლდება. თუ კომისიის
რომელშიც
კენჭისყრა შეწყვეტილად გამოცხადდა, იგი განკარგულებით,
კენჭისყრის

აღარ განახლდება.

კენჭისყრის

შეწყვეტის

მიიღება

მიზეზი

შეჩერების

აღინიშნება
და

დრო.

მიზეზის

აღმოფხვრისთანავე კომისიის თავმჯდომარის

განკარგულებით კენჭისყრა განახლდება. თუ

კენჭისყრა შეწყვეტილად გამოცხადდა, იგი
აღარ განახლდება.
მუხლი 62. კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი

მუხლი 62. კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი

6. ჩანაწერთა წიგნის მე-4 გვერდზე საუბნო 6. ჩანაწერთა წიგნის მე-4 გვერდზე საუბნო
საარჩევნო
კომისიის
მდივანს
შეაქვს საარჩევნო კომისიის მდივანი უთითებს
გადასატანი
კომისიის

საარჩევნო

ყუთის

წევრებისათვის

თანმხლები გადასატანი
გატანებული, კომისიის

საარჩევნო

ყუთის

წევრებისათვის

თანმხლები

გადაცემული

კენჭისყრის დასრულების შემდეგ საარჩევნო საარჩევნო ბიულეტენებისა და კენჭისყრის
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ყუთში

არსებული

და

გამოუყენებელი დასრულების

შემდეგ

გამოუყენებელი

საარჩევნო ბიულეტენებისა და სპეციალური საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობებს.
კონვერტების რაოდენობა.

მუხლი 65. კენჭისყრის ჩატარება

მუხლი 65. კენჭისყრის ჩატარება

მე-3 პუნქტს დაემატა შემდეგი შინაარსის „ე“
ქვეპუნქტი:
3.

საარჩევნო

აკრძალულია

ამომრჩეველს,

ბიულეტენის

სხვა

ბიულეტენი,

პირის

რომელსაც

დამოუკიდებლად

შეავსოს

უფლება

კენჭისყრის

შევსებისას

არ

აქვს,

კაბინაში

დასწრება.

შეუძლია

საარჩევნო
ფარული

დასახმარებლად

მიიწვიოს ნებისმიერი პირი, გარდა:

ე) პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა

საშუალებების წარმომადგენლისა.
9. კენჭისყრის შენობის დაკეტვის შემდეგ 9. კენჭისყრის შენობის დაკეტვის შემდეგ
გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო
საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილ პირებს საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილ პირებს
საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ წინასწარ

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ წინასწარ
შენობაში განსაზღვრული საარჩევნო უბნის კენჭისყრის
შეაქვთ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი შენობაში შეაქვთ გამონაკლის შემთხვევაში
განსაზღვრულ
საარჩევნო

საარჩევნო

უბნის

უბნის

საარჩევნო

ყუთი

საარჩევნო დოკუმენტაცია.

და შექმნილი საარჩევნო უბნის საარჩევნო ყუთი

მუხლი 66. გადასატანი საარჩევნო ყუთის
მეშვეობით ხმის მიცემა

6. ამომრჩეველი გადასატანი საარჩევნო ყუთის

მეშვეობით ხმას აძლევს იმ შემთხვევაში, თუ
მისი

ფაქტობრივი

მიეკუთვნება

იმ

ადგილსამყოფელი

საარჩევნო

უბნის

ტერიტორიას, სადაც იგი რეგისტრირებულია.

და საარჩევნო დოკუმენტაცია.

მუხლი 66. გადასატანი საარჩევნო ყუთის
მეშვეობით ხმის მიცემა

6. ამომრჩეველი (გარდა ამ კანონის 33-ე

მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში
მითითებული

პირებისა)

გადასატანი

საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმას აძლევს იმ
შემთხვევაში,

თუ

ადგილსამყოფელი

იმ

მისი

ფაქტობრივი

საარჩევნო

უბნის

ტერიტორიას მიეკუთვნება, სადაც ის არის
რეგისტრირებული.

8.

თუ

ამ

კანონის

გათვალისწინებულ

33-ე

მუხლით

შემთხვევებში

8.

თუ

ამ

კანონის

გათვალისწინებულ

33-ე

მუხლით

შემთხვევებში

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ამომრჩევლის

რეგისტრაციის

ადგილი

და ამომრჩევლის

რეგისტრაციის

ადგილი

და

ამომრჩევლის ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი ამომრჩევლის ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი
ერთსა და იმავე საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება, ერთსა და იმავე საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება,
ამომრჩეველს

ეძლევა

ჩატარებულ

არჩევნებში

მაჟორიტარული
უფლება

და

საარჩევნო

პროპორციული

საარჩევნო

მასზე

ბიულეტენი

კონვერტი.

ამომრჩეველს
ჩატარებულ
უფლება.

მონაწილეობის ჩატარებულ

გაიცემა
და

არჩევნებში

შესაბამისი უფლება

და

სპეციალური საარჩევნო

საარჩევნო

არჩევნებში
მასზე

მონაწილეობის

გაიცემა
და

სისტემით პირველი

პუნქტის

შემთხვევაში

„დ“

ქვეპუნქტში

არჩევნებში

შედეგების შემაჯამებელი ოქმები

არჩევნების მუხლი 70. კენჭისყრისა და
შედეგების შემაჯამებელი ოქმები

4.

შემაჯამებელი

შევსებისას

შესაბამისი

მონაცემის

ოქმის

შეცდომა,

შემაჯამებელ
გასწვრივ

მის

ოქმში

მაშინვე

კეთდება წარწერა „შესწორებულია“. საარჩევნო

კომისიამ უნდა შეადგინოს შესწორების ოქმი,
რომელშიც აღინიშნება შემაჯამებელ ოქმში
შეტანილი მონაცემის შესწორება და ამ ოქმის
შედგენის

თარიღი

და

დრო.

სხდომაზე

დამსწრე საარჩევნო კომისიის ყველა წევრი
ვალდებულია ხელი მოაწეროს შესწორების

ოქმს. შესწორების ოქმს დაესმება საარჩევნო
კომისიის

ბეჭედი,

გატარდება

კომისიის

რომელში

შეტანილი

სარეგისტრაციო ჟურნალში და დაერთვება იმ
შემაჯამებელ

ოქმს,

მონაცემიც შესწორდა.

4.

თუ

შემაჯამებელი

შეცდომა

იქნა

გამოსასწორებლად
შესაბამისი

სისტემით

მონაწილეობის

70.

გამოსასწორებლად

და

საარჩევნო

მუხლი

იქნა

სპეციალური

მონაწილეობის მითითებული პირებისა) ეძლევა მხოლოდ
ჩატარებულ

დაშვებულ

შესაბამისი

მხოლოდ ამომრჩეველს (გარდა ამ კანონის 33-ე მუხლის

უფლება.

თუ

და

სისტემებით

წინააღმდეგ

პროპორციული

კენჭისყრისა

პროპორციული

ბიულეტენი

შემთხვევაში კონვერტი.

ეძლევა

საარჩევნო

ეძლევა

სისტემებით მაჟორიტარული

წინააღმდეგ

პროპორციული

და ამომრჩეველს

ოქმის

არჩევნების
შევსებისას

დაშვებული,

შემაჯამებელ

მონაცემის

გასწვრივ

მის

ოქმში

მაშინვე

კეთდება წარწერა „შესწორებულია“. საარჩევნო

კომისიამ უნდა შეადგინოს შესწორების ოქმი,
რომელშიც აღინიშნება შემაჯამებელ ოქმში
შეტანილი მონაცემის შესწორება და ამ ოქმის
შედგენის

თარიღი

და

დრო.

საარჩევნო

კომისიის სხდომაზე დამსწრე კომისიის ყველა
წევრი

ვალდებულია

ხელი

მოაწეროს

ბეჭედი,

გატარდება

რომელში

შეტანილი

შესწორების ოქმს. შესწორების ოქმს დაესმება
საარჩევნო

ჩანაწერთა

კომისიის

შემაჯამებელ

წიგნში

ოქმს,

მონაცემიც შესწორდა.

და

დაერთვება

იმ

მუხლი 71. საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ მუხლი 71. საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის
შედგენა

შედგენა

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

3. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში 3. კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში
აღინიშნება:

გ) არჩევნების/რეფერენდუმის დასახელება;

აღინიშნება:
გ)

არჩევნების/რეფერენდუმის

საარჩევნო

სისტემა

დასახელება,

(პროპორციული,

მაჟორიტარული);

8. საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია 8. საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია
უზრუნველყოს

კენჭისყრის

შედეგების უზრუნველყოს

კენჭისყრის

შედეგების

შემაჯამებელი ოქმის ასლის გამოკვრა საჯარო შემაჯამებელი ოქმის ფოტოასლის გამოკვრა

გაცნობისათვის. საუბნო საარჩევნო კომისია საჯარო გაცნობისათვის. საუბნო საარჩევნო
ოქმის ასლს (საუბნო საარჩევნო კომისიის კომისია ოქმის ფოტოასლს (საუბნო საარჩევნო
წევრთა

თანდართული

აზრებით)

მისი

განსხვავებული კომისიის

მოთხოვნის

წევრთა

შემთხვევაში განსხვავებული აზრებით), მისი მოთხოვნის

დაუყოვნებლივ გადასცემს პარტიის/საარჩევნო შემთხვევაში,
ბლოკის/ამომრჩეველთა

თანდართული

დაუყოვნებლივ

საინიციატივო პარტიის/საარჩევნო

გადასცემს

ბლოკის/ამომრჩეველთა

ჯგუფის წარმომადგენლებს ან პარტიის მიერ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს ან

დანიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს პარტიის მიერ დანიშნულ საუბნო საარჩევნო
და

დამკვირვებელი

დამკვირვებლებს.
დამოწმდეს
ბეჭდით

საუბნო

და

ოქმის

საუბნო

თავმჯდომარისა

და

ორგანიზაციის კომისიის

ასლი

საარჩევნო

საარჩევნო

წევრს

უნდა ორგანიზაციის

კომისიის ფოტოასლი

კომისიის საარჩევნო

საუბნო

საარჩევნო საარჩევნო

იურიდიული
საუბნო

საარჩევნო

შედეგების
მიღებას

ძალა

ისეთივეა,

კომისიის

შემაჯამებელი

კენჭისყრის საუბნო

ოქმისა).

უნდა

კომისიის
ძალა

საარჩევნო

ოქმის შედეგების

ოქმის

დამოწმდეს

ბეჭდით

და

საუბნო

საუბნო

თავმჯდომარისა

ხელმოწერებით

როგორიც იურიდიული

დამკვირვებელი

დამკვირვებლებს.

კომისიის

კომისიის მდივნის ხელმოწერებით (ამ ოქმების მდივნის

და

(ამ

ისეთივეა,

კომისიის

შემაჯამებელი

და

ოქმების

როგორიც

კენჭისყრის

ოქმისა).

ოქმის

წარმომადგენელი/დამკვირვებელი ფოტოასლის მიღებას ზემოაღნიშნული პირები

საუბნო საარჩევნო კომისიის ჩანაწერთა წიგნში ჩანაწერთა
ხელმოწერით ადასტურებს.

ადასტურებენ.

წიგნში

ხელმოწერებით

9. კენჭისყრის დღის მეორე დღიდან საუბნო 9. კენჭისყრის დღის მეორე დღიდან საუბნო

საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების
შემაჯამებელი ოქმის ასლებს გასცემს საოლქო შემაჯამებელი ოქმის ფოტოასლებს გასცემს
საარჩევნო

კომისია.

აღნიშნული

კომისიის

თავმჯდომარისა

ასლები საოლქო

საარჩევნო

დამოწმებული უნდა იქნეს საოლქო საარჩევნო ფოტოასლები
ხელმოწერებით

და

და

საოლქო

საარჩევნო საარჩევნო

კომისიის

შემაჯამებელი

ოქმისა).

ოქმის

წარმომადგენელი/დამკვირვებელი

დამოწმდეს

საოლქო

შედეგების საუბნო

თავმჯდომარისა

ხელმოწერებით

ძალა ისეთივეა, როგორიც საუბნო საარჩევნო იურიდიული
კენჭისყრის

აღნიშნული

მდივნის საარჩევნო კომისიის ბეჭდით და საოლქო

კომისიის ბეჭდით (ამ ოქმების იურიდიული მდივნის
კომისიის

უნდა

კომისია.

ძალა

საარჩევნო

მიღებას შედეგების

საოლქო ფოტოასლის

(ამ

ისეთივეა,

კომისიის

შემაჯამებელი

და

ოქმების

როგორიც

კენჭისყრის

ოქმისა).

ოქმის

მიღებას

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

საარჩევნო

კომისიის

სარეგისტრაციო წარმომადგენელი/დამკვირვებელი

ჟურნალში ხელმოწერით ადასტურებს.

საარჩევნო

კომისიის

საოლქო

სარეგისტრაციო

ჟურნალში ხელმოწერით ადასტურებს.

14. საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია 14. საუბნო საარჩევნო კომისია ვალდებულია

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის
ასლი დაუყოვნებლივ, ოქმის შევსებისთანავე, ფოტოასლი
თავის

ხელთ

არსებული

ტექნიკური შევსებისთანავე,

დაუყოვნებლივ,
თავის

ხელთ

საშუალებებით (მათ შორის, ფაქსით, სადაც ტექნიკური
არის ამის შესაძლებლობა) გაუგზავნოს ცესკოს.

ცესკოს.

საშუალებებით

მუხლი

მუხლი

კენჭისყრისა

75.

კენჭისყრისა

შედეგების

შეჯამება

1.საოლქო

საარჩევნო

კომისიაში

და

არჩევნების

საოლქო

75.

საარჩევნო შედეგების
კომისიაში

კომისია

საუბნო

1.საოლქო

შეჯამება

საარჩევნო

ოქმის

არსებული

გაუგზავნოს

და

არჩევნების

საოლქო

საარჩევნო

კომისია

საუბნო

საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების
საფუძველზე,
საქართველოს
საარჩევნო საფუძველზე,
საქართველოს
საარჩევნო
კანონმდებლობის

დარღვევის

შედეგების

გათვალისწინებით,

არჩევნების,

საქართველოს

განხილვის კანონმდებლობის
დარღვევის
კენჭისყრის შედეგების გათვალისწინებით,

განხილვის

კენჭისყრის
დღიდან არაუგვიანეს მე-11 დღისა აჯამებს დღიდან არაუგვიანეს მე-11 დღისა აჯამებს
რეფერენდუმის, საქართველოს პრეზიდენტის რეფერენდუმის, საქართველოს პრეზიდენტის
არჩევნების,

თვითმმართველობის

პარლამენტის არჩევნების,
ადგილობრივი არჩევნების,

საქართველოს

პარლამენტის

მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობითი
ორგანოს
−
ორგანოს − საკრებულოს, მერის/გამგებლის საკრებულოს, მერის/გამგებლის არჩევნების

არჩევნების შედეგებს, ადგენს საქართველოს შედეგებს, ადგენს საქართველოს პარლამენტის
პარლამენტის,
საკრებულოსა
და არჩევნების,
მუნიციპალიტეტის
მერის/გამგებლის არჩევნების შედეგებს და წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს

საარჩევნო ოლქში გამართული კენჭისყრისა და და მერის/გამგებლის არჩევნების შედეგებს და
არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს, საარჩევნო ოლქში გამართული კენჭისყრისა და

რომლებსაც არაუგვიანეს მომდევნო დღისა არჩევნების შედეგების თითოეული სახის
გადასცემს ცესკოს.
შემაჯამებელ ოქმებს, რომლებსაც არაუგვიანეს
მომდევნო დღისა გადასცემს ცესკოს.

2.

საოლქო

საარჩევნო

კენჭისყრის/არჩევნების

შემაჯამებელ ოქმში აღინიშნება:

კომისიის 2.
საოლქო
საარჩევნო
შედეგების კენჭისყრის/არჩევნების

ბ) არჩევნების/რეფერენდუმის დასახელება;

შემაჯამებელ ოქმში აღინიშნება:
ბ)

არჩევნების/რეფერენდუმის

საარჩევნო

სისტემა

კომისიის

შედეგების
დასახელება,

(პროპორციული,

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

8. საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი მაჟორიტარული);

ოქმის ასლი (საოლქო საარჩევნო კომისიის 8. საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი
წევრთა

აზრებით)

თანდართული
მისი

განსხვავებული ოქმის

მოთხოვნის

ფოტოასლი

შემთხვევაში კომისიის

(საოლქო

წევრთა

საარჩევნო

თანდართული

დაუყოვნებლივ გადაეცემა პარტიის/საარჩევნო განსხვავებული აზრებით), მისი მოთხოვნის
ბლოკის/ამომრჩეველთა

საინიციატივო შემთხვევაში,

დამკვირვებელი

ორგანიზაციის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებსა და

ჯგუფის

წარმომადგენლებს

დამკვირვებლებს.
დამოწმდეს

ოქმის

საოლქო

და პარტიის/საარჩევნო

ასლი

და

გადაეცემა

ბლოკის/ამომრჩეველთა

უნდა დამკვირვებელი

ორგანიზაციის

საარჩევნო

კომისიის დამკვირვებლებს. ოქმის ფოტოასლი უნდა

საოლქო

საარჩევნო ბეჭდით და საოლქო საარჩევნო კომისიის

ისეთივეა,

როგორიც (ამ ოქმების იურიდიული ძალა ისეთივეა,

ბეჭდით და საოლქო საარჩევნო კომისიის დამოწმდეს
თავმჯდომარისა

დაუყოვნებლივ

საოლქო

საარჩევნო

კომისიის

კომისიის მდივნის ხელმოწერებით (ამ ოქმების თავმჯდომარისა და მდივნის ხელმოწერებით
იურიდიული

ძალა

საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი როგორიც

საოლქო

წარმომადგენელი/დამკვირვებელი

წარმომადგენელი/დამკვირვებელი

ოქმისა).

საარჩევნო

ოქმის

კომისიის

კომისიის

მიღებას შემაჯამებელი ოქმისა). ოქმის ფოტოასლის

ჩანაწერთა

ხელმოწერით ადასტურებს.

საარჩევნო

საოლქო მიღებას

წიგნში საოლქო საარჩევნო კომისიის სარეგისტრაციო
ჟურნალში ხელმოწერით ადასტურებს.

მუხლი 76. არჩევნების შედეგების შეჯამება მუხლი 76. არჩევნების შედეგების შეჯამება

ცესკოში

ცესკოში

2. ცესკო აჯამებს არჩევნების შედეგებს და 2. ცესკო აჯამებს არჩევნების შედეგებს და
ადგენს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ადგენს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ
ოქმს, რომელშიც აღინიშნება:

ა) ამომრჩეველთა რაოდენობა;
ბ)

არჩევნებში

რაოდენობა;

მონაწილე

ოქმს, რომელშიც აღინიშნება:

ა) ამომრჩეველთა რაოდენობა;

ამომრჩეველთა ბ)

არჩევნებში

მონაწილე

რაოდენობა;

ამომრჩეველთა

გ) ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა გ) ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა
რაოდენობა;

რაოდენობა;

ხმათა რაოდენობა.

ხმათა რაოდენობები;

დ) საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ დ) საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ
ე) არჩეული პირის (პირების) ვინაობა;
ვ)

ამ

კანონის

შესაბამისი

მუხლებით

გათვალისწინებული მონაცემები.

3. არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს 3. არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს
ხელს აწერენ ცესკოს თავმჯდომარე და ცესკოს ხელს აწერენ ცესკოს თავმჯდომარე და ცესკოს

მდივანი. ოქმის ერთი ეგზემპლარი ინახება მდივანი. ოქმი ცესკოში ინახება, ხოლო ოქმის
ცესკოში, მეორე ეგზემპლარი კი გადაეცემა ამ დამოწმებული
კანონით

გათვალისწინებულ

ფოტოასლები

ორგანოებს. გათვალისწინებულ

ორგანოებსა

ამ

კანონით

და

ყველა

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ოქმის

ასლები

დაინტერესებულ პირს.
7.

არჩევნების

გადაეცემა

საბოლოო

შეჯამებისთანავე ცესკო
ვებგვერდზე აქვეყნებს

ყველა დაინტერესებულ პირს გადაეცემა.
შედეგების 7.

არჩევნების

საბოლოო

შედეგების

თავის შეჯამებისთანავე ცესკო თავის ვებგვერდზე

ცნობას

არჩევნების აქვეყნებს

შედეგების შესახებ თითოეული საარჩევნო მიხედვით

თითოეული
არჩევნების

საარჩევნო

შედეგების

უბნის

შესახებ

უბნის მიხედვით და არა უგვიანეს მომდევნო ცნობას და მას არაუგვიანეს მომდევნო დღისა
დღისა გადასცემს მას პრესას და მასობრივი გადასცემს
ინფორმაციის სხვა საშუალებებს.

ინფორმაციის

პრესასა
სხვა

და

მასობრივი

საშუალებებს,

ხოლო

არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელ
ოქმს

შედგენისთანავე

აქვეყნებს

თავის

ვებგვერდზე და გადასცემს „საქართველოს

საკანონმდებლო მაცნეს“, რომელიც მას 2 დღის
ვადაში აქვეყნებს.
მუხლი

78.

მოსარჩელეთა წრე

საარჩევნო

დავები

და მუხლი 78. საარჩევნო დავები და მოსარჩელეთა
წრე

9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 9. ამ კანონის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტით
არჩევნებისათვის
გამოყოფილი
ფულადი დადგენილი
ვალდებულების
სახსრების ამ კანონით დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის
გამო
სარჩელის
ცესკოს ანგარიშზე ჩაურიცხველობის გამო ამ სასამართლოში
შეტანის
უფლება
იმავე
ვადის ამოწურვიდან 10 კალენდარული დღის პუნქტით განსაზღვრული ვადის ამოწურვიდან
ვადაში სარჩელის სასამართლოში შეტანის 10 დღის ვადაში აქვს ცესკოს.
უფლება აქვს ცესკოს.

მუხლი 93. სამართალწარმოება

მუხლი 93. სამართალწარმოება
1.ამ კანონის 79-ე, 81-ე და 86-ე−92-ე მუხლებით 1.ამ კანონის 79-ე, 81-ე და 86-ე−92-ე მუხლებით
გათვალისწინებულ
ადმინისტრაციულ გათვალისწინებულ
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
ადგენენ

ცესკო,

შესახებ

აგრეთვე

ოქმებს სამართალდარღვევათა
შესახებ
ცესკოსა
და ადგენენ ცესკოს თავმჯდომარე,

ოქმებს

აგრეთვე
შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების ცესკოსა და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო
მიერ უფლებამოსილი პირები (თანამდებობის კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები
პირები).
(თანამდებობის პირები).
4.

უკანონოდ

დაფარული

პლაკატების

ან

ამ

ჩამოხსნილი,

ჩამოხეული, 4. უკანონოდ ჩამოხსნილი, ჩამოხეული,
დაზიანებული საარჩევნო დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო
კანონის მე-80 მუხლით პლაკატების ამ კანონის მე-80 მუხლით

გათვალისწინებულ

ადმინისტრაციული გათვალისწინებული

ადმინისტრაციული

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

სამართალდარღვევის
ადმინისტრაციულ

ნაწილში სამართალდარღვევის

ნაწილში

სამართალდარღვევათა ადმინისტრაციული

ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი შესახებ

სამართალდარღვევის

ოქმს

ადგენს

შესაბამისი

თვითმმართველობის ორგანოები.

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო

მუხლი 98. საქართველოს პრეზიდენტობის

მუხლი 98. საქართველოს პრეზიდენტობის
კანდიდატის წარდგენის წესი

კანდიდატის წარდგენის წესი

ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.

4.

განცხადებას

თან

უნდა

ერთოდეს

4. განცხადებას უნდა ერთოდეს საქართველოს საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატად
პრეზიდენტობის კანდიდატად წარდგენილი წარდგენილი პირის წერილობითი თანხმობა
პირის წერილობითი თანხმობა არჩევნებში არჩევნებში მონაწილეობაზე, მისი დაბადების
მონაწილეობაზე, მისი დაბადების მოწმობის მოწმობის ფოტოასლი და სამი ფოტოსურათი.
ასლი და სამი ფოტოსურათი.
მუხლი

101.

ამომრჩეველთა

პოლიტიკური

პარტიისა

საინიციატივო

და მუხლი 101. პარტიისა და ამომრჩეველთა

ჯგუფის საინიციატივო

საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება

ჯგუფის

საარჩევნო

რეგისტრაციის გაუქმება

1. პარტიის საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება 1. პარტიის საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება
ცესკოს განკარგულებით:

ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულებით:

ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე;
ბ)

საქართველოს

სასამართლოს

მიერ

შემთხვევაში;
გ)

თუ

პარტიამ

ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე;

საკონსტიტუციო ბ)

პარტიის

საქართველოს

აკრძალვის სასამართლოს
შემთხვევაში;

წარადგინა,

მიერ

საკონსტიტუციო

პარტიის

აკრძალვის

მაგრამ გ) თუ რეგისტრაციაში არ გატარდა პარტიის

რეგისტრაციაში არ გატარდა პარტიის მიერ მიერ

წარდგენილი

საქართველოს

წარდგენილი საქართველოს პრეზიდენტობის პრეზიდენტობის კანდიდატი, ან თუ გაუქმდა

კანდიდატი, ან თუ გაუქმდა პარტიის მიერ პარტიის მიერ წარდგენილი საქართველოს
წარდგენილი საქართველოს პრეზიდენტობის პრეზიდენტობის
კანდიდატის საარჩევნო რეგისტრაცია.
2.

საინიციატივო

რეგისტრაცია

განკარგულებით:

ჯგუფის

გაუქმდება

რეგისტრაცია.

საარჩევნო 2.

თუ

რეგისტრაციაში

არ

საინიციატივო

საარჩევნო
ჯგუფის

ცესკოს საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება ცესკოს
თავმჯდომარის განკარგულებით:

ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე;
ბ)

ამომრჩეველთა

კანდიდატის

ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე;

გატარდა ბ)

თუ

რეგისტრაციაში

არ

გატარდა

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ
წარდგენილი საქართველოს პრეზიდენტობის წარდგენილი საქართველოს პრეზიდენტობის
კანდიდატი,

ან

თუ

გაუქმდა

მის

მიერ

კანდიდატი, ან თუ გაუქმდა ამომრჩეველთა

წარდგენილი საქართველოს პრეზიდენტობის საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

კანდიდატის საარჩევნო რეგისტრაცია.
3.

ამ

მუხლით

გადაწყვეტილება

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის

გათვალისწინებული საარჩევნო რეგისტრაცია;

მიიღება,

თუ

მას

მხარს გ) ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფიდან

დაუჭერს ცესკოს სრული შემადგენლობის ორი ყველა წევრის გასვლის შემთხვევაში.
მესამედი მაინც.
მუხლი

113.

პარტიების

რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება

მუხლი

113.

პარტიების

რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება

1. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში 1. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში
მონაწილეობის უფლების მისაღებად პარტია მონაწილეობის უფლების მისაღებად პარტია

მისი ხელმძღვანელი პირის (პირების) მიერ მისი ხელმძღვანელი პირის (პირების) მიერ
სათანადო
განცხადებით
ხელმოწერილი
სათანადო
განცხადებით ხელმოწერილი
მიმართავს ცესკოს თავმჯდომარეს:

მიმართავს ცესკოს თავმჯდომარეს:

პარლამენტის
არჩევნების
დანიშვნის
დანიშვნის ა)
შემდეგ, არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57-ე შემდეგ, არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57-ე
დღისა, თუ მას არჩევნების დანიშვნის დღისა, თუ მას არჩევნების დანიშვნის
ჰყავს
წარმომადგენელი
დღისთვის
ჰყავს
წარმომადგენელი დღისთვის
ა)

პარლამენტის

საქართველოს

წარმომადგენლად
წევრი,

რომელიც

არჩევნების

პარლამენტში.
მიიჩნევა

შესაბამისი

პარტიის საქართველოს პარლამენტში;

პარლამენტის
პარტიის

ან

საარჩევნო ბლოკის (რომელშიც ეს პარტია იყო

გაერთიანებული) წარდგენით არის არჩეული
ან რომელიც არჩევამდე იმ პარტიის წევრი იყო,
რომელიც

პარლამენტის

არჩევნებში

არ

მონაწილეობდა, და ამ არჩევნების დანიშვნის

დღისთვის იმავე პარტიის წევრია, თუ პარტიის
ან

საარჩევნო

ბლოკის

მიერ

წარდგენილ

პარტიულ სიაში მითითებული იყო ამ პარტიის
წევრობა;

ბ) პარლამენტის არჩევნების წლის 1 იანვრიდან

1 აგვისტომდე, თუ ვერ აკმაყოფილებს ამ
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილ პირობას.

ბ) პარლამენტის არჩევნების წლის 1 იანვრიდან

15 ივლისამდე, თუ იგი ვერ აკმაყოფილებს ამ
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილ პირობას.

(ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან)

9. პარტია, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ამ 9. პარტია, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ამ
მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით

ვალდებულია დადგენილ პირობას, ვალდებულია პარტიის
მხარდამჭერთა სიის ნიმუშის მიღებიდან 60 მხარდამჭერთა სიის ნიმუშის მიღებიდან 60
ვადაში,
მაგრამ
არაუგვიანეს
1
დღის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 15 დღის
დადგენილ

პირობას,

აგვისტოსი,

ცესკოს

წარუდგინოს აგვისტოსი,

ცესკოს

წარუდგინოს

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

საქართველოს

პარლამენტის

არჩევნებში საქართველოს

პარლამენტის

არჩევნებში

პარტიის მონაწილეობის მხარდამჭერი სულ პარტიის მონაწილეობის მხარდამჭერი სულ
ცოტა 1 000 ამომრჩევლის სია, თუ იგი ცოტა 1 000 ამომრჩევლის სია, თუ იგი
კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტია, ხოლო კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტია, ხოლო

თუ იგი არ არის კვალიფიციური საარჩევნო თუ პარტია არ არის კვალიფიციური საარჩევნო
სუბიექტი − სულ ცოტა 25 000 (ეს რიცხვი არ სუბიექტი − სულ ცოტა 25 000 (ეს რიცხვი არ

უნდა აღემატებოდეს ამომრჩეველთა საერთო უნდა აღემატებოდეს ამომრჩეველთა საერთო
რაოდენობის

1%-ს)

მხარდამჭერთა

ამომრჩევლის

სიას

ცესკოს

სია. რაოდენობის

1%-ს)

სათანადო მხარდამჭერთა

ამომრჩევლის

სიას

ამოწმებს

სია.

ცესკოს

სამსახური ამოწმებს ამ კანონის 38-ე მუხლით სათანადო სამსახური ამ კანონის 38-ე მუხლით
დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადაში. დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადაში.
საარჩევნო

პერიოდში

სამსახური

წარდგენიდან

ცესკოს

სათანადო საარჩევნო

2 დღის

პერიოდში

ცესკოს

სათანადო

ვადაში სამსახური მხარდამჭერთა სიებს ამოწმებს და

ამოწმებს მხარდამჭერთა სიებს და დასკვნას დასკვნას წარუდგენს ცესკოს თავმჯდომარეს
წარუდგენს ცესკოს თავმჯდომარეს.
10.

თუ

ამ

განცხადება,

მუხლით

სიების

2

დღის

(ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან)

გათვალისწინებული 10.

თანდართული

წარდგენიდან

საბუთები

(ან

თუ

ამ

მუხლით

ვადაში.

გათვალისწინებული

განცხადება და თანდართული საბუთები (ან

შესწორებული განცხადება და საბუთები) და შესწორებული განცხადება და საბუთები) და

მხარდამჭერთა სია წარდგენილია ამ კანონით მხარდამჭერთა სია წარდგენილია ამ კანონით
დადგენილ

ვადაში

და

აკმაყოფილებს

ამ

დადგენილ

კანონის მოთხოვნებს, ცესკოს თავმჯდომარე კანონით

ვადაში

დადგენილ

და

აკმაყოფილებს

მოთხოვნებს,

ამ

ცესკოს

სათანადო სამსახურის დასკვნის საფუძველზე, თავმჯდომარე ცესკოს სათანადო სამსახურის
დასკვნის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში, დასკვნის

საფუძველზე,

მაგრამ არა უგვიანეს არჩევნების დღემდე 59-ე წარდგენიდან

10

დღის

ვადაში,

დასკვნის
მაგრამ

დღისა, საარჩევნო რეგისტრაციაში გაატარებს არაუგვიანეს არჩევნების დღემდე 42-ე დღისა,
პარტიასა

და

მის

წარმომადგენელს. საარჩევნო

წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი იმავე ვადაში პარტიასა
გამოსცემს

განკარგულებას

რეგისტრაციაზე

უარის

თქმის

რეგისტრაციაში

და

მის

გაატარებს

წარმომადგენელს.

საარჩევნო წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი იმავე ვადაში

შესახებ გამოსცემს საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის

(განკარგულებაში ზუსტად უნდა აღინიშნოს თქმის

შესახებ

განკარგულებას

(ამ

რეგისტრაციაზე უარის თქმის მიზეზები და ამ განკარგულებაში ზუსტად უნდა აღინიშნოს
კანონის

ის

ნორმები,

დაუკმაყოფილებლობამაც
თქმა).

ეს

რომელთა საარჩევნო

გამოიწვია

განკარგულება

უარის მიზეზები

პარტიის რომელთა

რეგისტრაციაზე

და

ამ

კანონის

უარის
ის

თქმის

ნორმები,

დაუკმაყოფილებლობამაც

წარმომადგენელს დაუყოვნებლივ ეცნობება და გამოიწვია უარის თქმა). ეს განკარგულება
მოთხოვნისთანავე გადაეცემა.

პარტიის

წარმომადგენელს

დაუყოვნებლივ

მუხლი 115. პარტიული სიების წარდგენა

მუხლი 115. პარტიული სიების წარდგენა

ეცნობება და მოთხოვნისთანავე გადაეცემა.

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

7. პარტიული სია ცესკოს თავმჯდომარეს უნდა 7. პარტიული სია ცესკოს თავმჯდომარეს უნდა
წარედგინოს
პარტიის/საარჩევნო
ბლოკის წარედგინოს
პარტიის/საარჩევნო
ბლოკის

საარჩევნო რეგისტრაციის შემდეგ, არჩევნების საარჩევნო რეგისტრაციის შემდეგ, არჩევნების
დღემდე არა უგვიანეს 30-ე დღისა. პარტიულ დღემდე არაუგვიანეს 30-ე დღისა. პარტიულ
სიას

უნდა

ერთოდეს

საქართველოს სიას თან უნდა ერთოდეს საქართველოს
წევრობის
თითოეული პარლამენტის
წევრობის
თითოეული
მიერ
შევსებული
და კანდიდატის
მიერ
შევსებული
და

პარლამენტის
კანდიდატის

ხელმოწერილი სააღრიცხვო ბარათი და მისი ხელმოწერილი
ფოტოსურათი.
საქართველოს
მოწმობის

ან

პასპორტის
8.

თუ

სააღრიცხვო

ფოტოსურათი.

კანდიდატი

ბარათი,

მოქალაქის

პირადობის

საქართველოს

მოქალაქის

ფოტოასლი

და

მისი

იმავდროულად 8.
თუ
კანდიდატი
იმავდროულად
წარდგენილია
მაჟორიტარულ
საარჩევნო წარდგენილია
მაჟორიტარულ
საარჩევნო
ოლქში,
სააღრიცხვო
ბარათთან
და ოლქში, სააღრიცხვო ბარათთან, საქართველოს
ფოტოსურათთან ერთად წარდგენილი უნდა მოქალაქის
პირადობის
მოწმობის
ან
იქნეს ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების საქართველოს
მოქალაქის
პასპორტის
შესახებ.
აღნიშნული
დოკუმენტები ფოტოასლთან და ფოტოსურათთან ერთად
წარდგენილი უნდა იქნეს 2 ეგზემპლარად, წარდგენილი
თითო ეგზემპლარი მიღებიდან 2 დღის ვადაში ნარკოლოგიური

უნდა

იქნეს

ცნობა

შემოწმების

შესახებ.

უნდა გადაეცეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო აღნიშნული დოკუმენტები წარდგენილი უნდა
კომისიას.
იქნეს 2 ეგზემპლარად. თითო ეგზემპლარი
მიღებიდან 2 დღის ვადაში უნდა გადაეცეს

მუხლი

116.

კანდიდატთა

შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას.

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში
5.

განცხადებას,

რომელსაც

წარდგენა მუხლი

116.

კანდიდატთა

წარდგენა

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში

ხელს

აწერს 5.

განცხადებას,

რომელსაც

ხელს

აწერს

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის ყველა ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის ყველა
წევრი,

უნდა

პარლამენტის

ერთოდეს

წევრობის

საქართველოს წევრი, თან უნდა ერთოდეს საქართველოს
კანდიდატად პარლამენტის

წევრობის

კანდიდატად

წარდგენილი პირის წერილობითი თანხმობა წარდგენილი პირის წერილობითი თანხმობა
არჩევნებში მონაწილეობაზე, მისი პირადობის არჩევნებში
მოწმობის ასლი და ორი ფოტოსურათი.

მოქალაქის

მონაწილეობაზე,

საქართველოს

პირადობის

მოქალაქის

საქართველოს

მოწმობის

ფოტოასლი და ორი ფოტოსურათი.
118-ე

მუხლი

რედაქციით:

ჩამოყალიბდა

ან

პასპორტის
შემდეგი

მუხლი 118. რეგისტრირებული მაჟორიტარი „მუხლი 118. რეგისტრირებული მაჟორიტარი
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

კანდიდატის

საარჩევნო

გაუქმება

რეგისტრაციის კანდიდატის/ამომრჩეველთა

ჯგუფის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება

რეგისტრირებული მაჟორიტარი კანდიდატის 1.

რეგისტრირებული

საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება საოლქო კანდიდატის
საარჩევნო

კომისიის

თავმჯდომარის გაუქმდება

განკარგულებით:

საქართველოს

მაჟორიტარი

საარჩევნო

შესაბამისი

რეგისტრაცია

საოლქო

საარჩევნო

კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით:

ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე;
ბ)

საინიციატივო

ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე;

საკონსტიტუციო ბ)

საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლოს მიერ მისი წარმდგენი პარტიის სასამართლოს მიერ მისი წარმდგენი პარტიის
აკრძალვის შემთხვევაში;
გ)

თუ

გაუქმდა

პარტიის/საარჩევნო
საინიციატივო
კანონის

114-ე

მუხლის

დ) თუ პირი გარდაიცვალა;
ე)

ამ

კანონით

შემთხვევებში.

წარმდგენი გ)

თუ

გაუქმდა

ბლოკის/ამომრჩეველთა პარტიის/საარჩევნო

ჯგუფის

საფუძველზე;

მისი

აკრძალვის შემთხვევაში;

რეგისტრაცია
მე-14

წარმდგენი

ბლოკის

საარჩევნო

ამ რეგისტრაცია ამ კანონის 114-ე მუხლის მე-14

პუნქტის პუნქტის

გათვალისწინებულ

მისი

საფუძველზე,

ამომრჩეველთა
საარჩევნო

ან

თუ

ამ

მუხლის

საინიციატივო

რეგისტრაცია

სხვა პუნქტის საფუძველზე;

გაუქმდა
ჯგუფის

დ) თუ იგი გარდაიცვალა;
ე)

ამ

კანონით

გათვალისწინებულ

შემთხვევებში.
2.

რეგისტრირებული

საინიციატივო

ჯგუფის

მე-2

სხვა

ამომრჩეველთა
საარჩევნო

რეგისტრაცია გაუქმდება შესაბამისი საოლქო
საარჩევნო

კომისიის

განკარგულებით:

თავმჯდომარის

ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე;
ბ)

თუ

რეგისტრაციაში

არ

გატარდა

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ
წარდგენილი

პარლამენტის

წევრობის

კანდიდატი, ან თუ გაუქმდა ამომრჩეველთა
საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი
პარლამენტის

წევრობის

საარჩევნო რეგისტრაცია;

კანდიდატის

გ) ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფიდან
ყველა წევრის გასვლის შემთხვევაში
მუხლი 119. საარჩევნო სუბიექტის რიგითი

ნომრის განსაზღვრა

მუხლი 119. საარჩევნო სუბიექტის რიგითი

ნომრის განსაზღვრა

1. საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი 1.საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი
განისაზღვრება ამ მუხლით დადგენილი
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

განისაზღვრება

ამ

მუხლით

დადგენილი წესით, არჩევნების დღემდე არაუადრეს 36-ე

წესით, არჩევნებამდე 30 დღით ადრე. რიგითი და
ნომრის

განსაზღვრის

მიზნით

არაუგვიანეს

შესაბამისი სუბიექტის

30-ე

რიგითი

დღისა.

ნომრის

საარჩევნო

განსაზღვრის

პროცედურები ტარდება შესაბამისი საარჩევნო მიზნით შესაბამისი პროცედურები ტარდება
კომისიის შენობაში, სხდომებზე დასწრების შესაბამისი
უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით.

3. თუ წინა საპარლამენტო არჩევნებში რიგითი
ნომერი მინიჭებული ჰქონდა საარჩევნო
ბლოკს, ამ ნომრის გამოყენების უფლება
ეძლევა ბლოკის წევრთა ჩამონათვალში
პირველად დასახელებულ პარტიას.

4. თუ არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკი
შექმნეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში
მონაწილე პარტიებმა, ბლოკის წესდებაში მათ
უნდა მიუთითონ, რომელი პარტიის რიგითი
ნომრით ისარგებლებენ.

საარჩევნო

კომისიის

შენობაში,

სხდომებზე დასწრების უფლების მქონე პირთა
თანდასწრებით.
3.

თუ

რიგითი

ბოლო

საპარლამენტო

ნომერი

არჩევნებში

მინიჭებული

ჰქონდა

საარჩევნო ბლოკს, რომელიც პროპორციული

საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში
პირველ, მეორე ან მესამე ადგილზე გავიდა, ამ
ნომრის გამოყენების უფლება ეძლევა ბლოკის
წევრთა

ჩამონათვალში

დასახელებულ პარტიას.

პირველად

4. თუ არჩევნებისათვის საარჩევნო ბლოკი

შექმნეს

ბოლო

მონაწილე

საპარლამენტო

პარტიებმა,

არჩევნებში

რომელთაგან

ერთს

მაინც აქვს რიგითი ნომრის არჩევის უფლება,
მათ ბლოკის წესდებაში უნდა მიუთითონ, ამ

პარტიის (თუ ასეთი პარტია ერთზე მეტია –
რომელი

პარტიის)

რიგითი

ნომრით

განსაზღვრული

პირველი,

ისარგებლებენ თუ გამოიყენებენ ამ მუხლის
მე-2

პუნქტით

მეორე ან მესამე ნომრის არჩევის უფლებას.

5. საარჩევნო სუბიექტების (გარდა ამ მუხლის

5. გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით მე-2−მე-4
პუნქტებით
განსაზღვრული
განსაზღვრული
პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტებისა) რიგითი ნომრები
გაერთიანებებისა, ყველა სხვა საარჩევნო
წილისყრით გამოვლინდება.
სუბიექტის რიგითი ნომერი გამოვლინდება
წილისყრით.
6.
წილისყრის
მიზნით
კომისიის

კომისიის თავმჯდომარე ერთი და იმავე ფორმისა და
თავმჯდომარე ერთი ფორმისა და სახეობის სახეობის ფურცლებზე, ერთი და იმავე საწერი
წერს
არჩევნებში
ფურცლებზე, ერთი და
იმავე საწერი საშუალებით
საშუალებით წერს პარტიებისა და საარჩევნო დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიებისა და
6.

წილისყრის

მიზნით

ბლოკების რაოდენობის შესაბამის ნომრებს.

საარჩევნო ბლოკების რაოდენობის შესაბამის

რიგითი
ნომრებისათვის
ყოველი ფურცელი უნდა დამოწმდეს კომისიის ნომრებს.
ბეჭდით. ამის შემდეგ ცალკე გადადებენ იმ ნატურალური რიცხვები (1, 2, 3 და ა.შ.)

ნომრებს, რომლებიც არჩეულ იქნა ამ მუხლის გამოიყენება. თუ რიგითი ნომრის არჩევის
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით. ყველა უფლების მქონე საარჩევნო სუბიექტის რიგითი
დარჩენილი ფურცელი იკეცება იმგვარად, რომ ნომერი საარჩევნო სუბიექტების რაოდენობაზე
შეუძლებელი იყოს მათზე არსებული ნომრის მეტია და მან ეს ნომერი დაიტოვა, უმაღლესი
წაკითხვა. ცესკოს თავმჯდომარე შევსებულ რიგითი

ნომრის

ფურცლებს ათავსებს გამჭვირვალე ყუთში, რიგითი

საიდანაც პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების ფურცელი

ნომერი

წარმომადგენლები სათითაოდ იღებენ მათ. დამოწმდეს.
წილნაყარი

ნომერი

ხდება

სუბიექტის რიგითი ნომერი.

ნაცვლად

ამ

დაიწერება.

კომისიის

სუბიექტის

ბეჭდით

დამოწმების

ყოველი

შემდეგ

უნდა

ცალკე

საარჩევნო გადაიდება ის რიგითი ნომრები, რომლებიც ამ

მუხლის მე-2−მე-4 პუნქტებით დადგენილი

წესით იქნა არჩეული. ყველა დარჩენილი

ფურცელი ისე იკეცება, რომ შეუძლებელი იყოს
მათზე დაწერილი ნომრების წაკითხვა. ცესკოს

თავმჯდომარე შევსებულ ფურცლებს ათავსებს

გამჭვირვალე ყუთში, საიდანაც პარტიებისა და
საარჩევნო

ბლოკების

წარმომადგენლები

სათითაოდ იღებენ მათ. წილნაყარი ნომერი
ხდება საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი.
მუხლი

120.

საქართველოს

პარლამენტის მუხლი

120.

საქართველოს

პარლამენტის

წევრობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ წევრობის კანდიდატად წარდგენის შესახებ
გადაწყვეტილების გაუქმება

გადაწყვეტილების გაუქმება

2. არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე 2. არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე
პარტიას, საარჩევნო ბლოკს უფლება აქვს, პარტიას/საარჩევნო ბლოკს უფლება აქვს,

პარლამენტის
წევრების
პარლამენტის/საკრებულოს არჩეული
წევრების უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ გააუქმოს
გააუქმოს თავისი გადაწყვეტილება პარტიულ თავისი გადაწყვეტილება პარტიულ სიაში
არჩეული

სიაში დარჩენილი პარლამენტის/საკრებულოს დარჩენილი
წევრობის კანდიდატის წარდგენის შესახებ. კანდიდატის

პარლამენტის
წარდგენის

წევრობის

შესახებ.

პარტიას, საარჩევნო ბლოკს უფლება არა აქვს, პარტიას/საარჩევნო ბლოკს უფლება არა აქვს,
პარტიულ
სიაში
დარჩენილი პარტიულ სიაში დარჩენილი პარლამენტის
პარლამენტის/საკრებულოს
კანდიდატის

წარდგენის

წევრობის წევრობის კანდიდატის წარდგენის შესახებ
შესახებ გადაწყვეტილება გააუქმოს ამ სიით არჩეული

გადაწყვეტილება გააუქმოს ამ სიით არჩეული პარლამენტის
პარლამენტის/საკრებულოს
წევრის შეწყვეტისას
უფლებამოსილების
ადგილმონაცვლის

წევრის
მისი

მისი უფლებამოსილების
უფლებამოსილების პარტიის/საარჩევნო

შეწყვეტისას

უფლებამოსილების

ადგილმონაცვლის

ბლოკის

ცნობამდე.
მიერ

პარლამენტის
წევრობის
ცნობამდე. პარტიის, საარჩევნო ბლოკის მიერ წარდგენილი
წარდგენილი კანდიდატურა მოიხსნება ცესკოს კანდიდატი პარტიული სიიდან მოიხსნება
განკარგულებით,

პარტიის

ხელმძღვანელი ცესკოს

განკარგულებით,

პარტიის

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

პირის

(საარჩევნო

ბლოკის

წესდებით ხელმძღვანელი

განსაზღვრული პირის) მიერ ხელმოწერილი წესდებით
განცხადების

საფუძველზე,

პირის/საარჩევნო

განსაზღვრული

განცხადების ხელმოწერილი

განცხადების

პირის

ბლოკის

მიერ

საფუძველზე,

წარდგენიდან 3 დღის ვადაში. თუ განცხადება განცხადების წარდგენიდან 3 დღის ვადაში.
ამ

ვადაში

არ

დაკმაყოფილდა, თუ განცხადება ამ ვადაში არ დაკმაყოფილდა,

პარლამენტის/საკრებულოს

წევრობის პარლამენტის

წევრობის

კანდიდატი

კანდიდატი პარტიული სიიდან მოხსნილად პარტიული სიიდან მოხსნილად ჩაითვლება
ჩაითვლება

აღნიშნული

მომდევნო დღიდან.

ვადის ამოწურვის აღნიშნული
დღიდან.

ვადის

ამოწურვის

მომდევნო

მუხლი 125. არჩევნების შედეგების შეჯამება მუხლი 125. არჩევნების შედეგების შეჯამება
ცესკოში
ცესკოში
1. ცესკო საოლქო და საუბნო საარჩევნო 1.ცესკო საოლქო და საუბნო საარჩევნო
კომისიებისგან მიღებული ოქმებისა და კომისიებისაგან მიღებული ოქმებისა და

სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებების სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებების
არჩევნების
დღიდან
საფუძველზე,
არჩევნების
დღიდან
არა საფუძველზე,

უგვიანეს მე-19 დღისა, თავის სხდომებზე არაუგვიანეს მე-19 დღისა, თავის სხდომაზე
საქართველოს
პარლამენტის
აჯამებს
საქართველოს
პარლამენტის აჯამებს
არჩევნების შედეგებს და ადგენს ოქმს.

პროპორციული

საარჩევნო

ჩატარებული

სისტემით

არჩევნების

შედეგებს,

საჭიროების შემთხვევაში ნიშნავს არჩევნების
მეორე ტურის დღეს და ადგენს არჩევნების
პირველი

ტურის

შედეგების

შემაჯამებელ

ოქმს, თუ დაინიშნა არჩევნების მეორე ტური,
ხოლო

თუ

დაინიშნა

არჩევნების
–

მეორე

ადგენს

ტური

არ

საქართველოს

პარლამენტის არჩევნების საბოლოო შედეგების
შემაჯამებელ ოქმს; თუ არჩევნების მეორე
ტური დაინიშნა, მეორე ტურის კენჭისყრის

დღიდან არაუგვიანეს მე-19 დღისა ადგენს
საქართველოს
16.

განმეორებითი

კეჭისყრა

შეიძლება

პარლამენტის

არჩევნების

საბოლოო შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.

განმეორებითი
კენჭისყრა
შეიძლება
პირველი 16.
ტურის, ისე არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ. დაინიშნოს არჩევნების როგორც პირველი
ისე
მეორე
ტურის
შემდეგ.
აუცილებლობის
შემთხვევაში
ცესკო ტურის,
დაინიშნოს

როგორც

არჩევნების

კენჭისყრა
იმართება,
უფლებამოსილია განმეორებითი კენჭისყრის განმეორებითი
გამართვა დაავალოს საუბნო საარჩევნო შესაბამისად, პირველი ან მეორე ტურიდან 2

შემადგენლობას. კვირის ვადაში. ცესკო უფლებამოსილია
განმეორებითი კენჭისყრა ტარდება პირველი განმეორებითი კენჭისყრის გამართვა საუბნო
კომისიის

იმავე

ან

სხვა

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ტურიდან (მეორე ტურიდან) 2 კვირის ვადაში.
18.

არჩევნების

საბოლოო

შედეგების

საარჩევნო

შემადგენლობას დაავალოს.

შემაჯამებელ ოქმში მითითებული უნდა იყოს 18.
იმ

საარჩევნო

დასახელება

და

ოლქებისა

ნომრები,

და

კომისიის

პროპორციული

უბნების ჩატარებული

იმავე

ან

საარჩევნო

სხვა

სისტემით

არჩევნების

შედეგების

რომლებშიც შემაჯამებელ ოქმში მითითებული უნდა იყოს

არჩევნები ბათილად იქნა ცნობილი, აგრეთვე პროპორციული

საარჩევნო

მათში ამომრჩეველთა რაოდენობა, არჩევნების ჩატარებულ

სისტემით

არჩევნებში

მონაწილეთა

ბათილად ცნობის მიზეზები, ყოველ საარჩევნო რაოდენობა და ბათილად ცნობილი საარჩევნო
ოლქში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა, ბიულეტენების

რაოდენობა;

ყოველი

არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა, არჩეულ საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების
საქართველოს

პარლამენტის

წევრთა ჯამური

რაოდენობა;

ყოველი

საარჩევნო

რაოდენობა და ანბანურად დალაგებული მათი სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების პროცენტი
სია.

და მიღებული მანდატების რაოდენობა; იმ

საარჩევნო ოლქებისა და უბნების ნომრები,
რომლებშიც
ცნობილი,

არჩევნები

აგრეთვე

ბათილად

მათში

იქნა

ამომრჩეველთა

რაოდენობა და არჩევნების ბათილად ცნობის
მიზეზები.
მე-18

პუნქტის

შემდეგ

დაემატა

შინაარსის 181 და 182 პუნქტები:
181.

მაჟორიტარული

საარჩევნო

შემდეგი
სისტემით

ჩატარებული არჩევნების პირველი ტურის

შედეგების შემაჯამებელ ოქმში მითითებული
უნდა იყოს:
ა)

საქართველოს

რაოდენობა;
უბნების

იმ

ამომრჩეველთა

საარჩევნო

ნომრები,

საერთო

ოლქებისა

რომლებშიც

და

არჩევნები

ბათილად იქნა ცნობილი, აგრეთვე მათში
ამომრჩეველთა რაოდენობა და არჩევნების

ბათილად ცნობის მიზეზები; განმეორებითი
კენჭისყრის

განმეორებითი

თარიღი,

კენჭისყრა,

თუ

დაინიშნა

აგრეთვე

იმ

საარჩევნო ოლქებისა და უბნების ნომრები,
რომლებშიც

განმეორებითი

კენჭისყრა

დაინიშნა; იმ საარჩევნო ოლქების ნომრები,
რომლებშიც ხელახალი არჩევნები დაინიშნა,
და ხელახალი არჩევნების თარიღი;

ბ) ყოველი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მიხედვით:

ამომრჩეველთა

რაოდენობა;

არჩევნებში

საერთო

მონაწილეთა

რაოდენობა და ბათილად ცნობილი საარჩევნო
ბიულეტენების

რაოდენობა;

თუ

განმეორებითი კენჭისყრა ან არჩევნების მეორე

ტური არ დაინიშნა, არჩეული საქართველოს
პარლამენტის

წევრის

ვინაობა,

მის

მიერ

მიღებული ხმების რაოდენობა და პროცენტი;

არჩევნების მეორე ტურის გამართვის თარიღი,
თუ დაინიშნა მეორე ტური, აგრეთვე მეორე
ტურში გასულ კანდიდატთა ვინაობა და მათ

მიერ მიღებული ხმების რაოდენობები და
პროცენტები.
182.

არჩევნების

საბოლოო

შედეგების

შემაჯამებელ ოქმში მითითებული უნდა იყოს
საქართველოს
რაოდენობა
საარჩევნო

რაოდენობა;
უბნების

და

ამომრჩეველთა

ოლქის
იმ

ყოველი

საერთო

მაჟორიტარული

ამომრჩეველთა

საარჩევნო

ნომრები,

საერთო

ოლქებისა

რომლებშიც

და

არჩევნები

ბათილად იქნა ცნობილი და განმეორებითი

კენჭისყრა არ გამართულა, აგრეთვე მათში
ამომრჩეველთა

რაოდენობა;

იმ

საარჩევნო

ოლქების ნომრები, რომლებშიც ხელახალი
არჩევნები დაინიშნა, და ხელახალი არჩევნების

თარიღი; პროპორციული საარჩევნო სისტემით
ჩატარებულ

არჩევნებში

მონაწილეთა

რაოდენობა, ყოველი საარჩევნო სუბიექტის
მიერ

მიღებული

ხმების

რაოდენობა,

მიღებული ხმების პროცენტი და მიღებული

მანდატების რაოდენობა; წარმდგენ საარჩევნო

სუბიექტთა მიხედვით დალაგებული არჩეულ
საქართველოს პარლამენტის წევრთა სია, მათი
პარტიული

კუთვნილებისა

და

მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის (თუ ასეთ
ოლქებში იქნენ არჩეული) მითითებით.
19.

არჩევნების

საბოლოო

შედეგების 19.

პროპორციული

შეჯამებიდან 2 დღის ვადაში ცესკო თავის ჩატარებული
ოფიციალურ

ვებგვერდზე აქვეყნებს მაჟორიტარული

საარჩევნო

არჩევნების

საარჩევნო

სისტემით

შედეგების,
სისტემით

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.

ჩატარებული არჩევნების პირველი ტურის
შედეგებისა

და

შედეგების

არჩევნების

საბოლოო

შემაჯამებელი

ოქმების

შედგენისთანავე ცესკო ამ ოქმებს აქვეყნებს
თავის

ოფიციალურ

ვებგვერდზე,

ხოლო

არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელ
ოქმს

გადასცემს

„საქართველოს

საკანონმდებლო მაცნეს“, რომელიც მას 2 დღის
მუხლი

126.

ვადაში აქვეყნებს.

საქართველოს

პარლამენტის მუხლი

არჩევნების მეორე ტური

126.

საქართველოს

პარლამენტის

არჩევნების მეორე ტური

1. თუ მაჟორიტარული არჩევნების პირველ 1. თუ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით
ტურში საქართველოს პარლამენტის წევრი ვერ ჩატარებული არჩევნების პირველ ტურში
აირჩა, ცესკო პირველი ტურის შედეგების საქართველოს პარლამენტის წევრი ვერ აირჩა,
პირველი
ტურის
შედეგების
შეჯამებასთან ერთად ნიშნავს არჩევნების ცესკო

მეორე ტურს, რომელიც იმართება პირველი შეჯამებასთან ერთად ნიშნავს არჩევნების
ტურიდან არა უგვიანეს მე-14 დღისა. მეორე მეორე ტურს, რომელიც იმართება პირველი

კანდიდატი, ტურიდან არაუგვიანეს 25-ე დღისა. მეორე
მონაწილეობს
2
კანდიდატი,
რომლებმაც პირველ ტურში სხვებზე მეტი ხმა ტურში
მიიღეს. თუ 2-ზე მეტ კანდიდატს ერთნაირი რომლებმაც პირველ ტურში სხვებზე მეტი ხმა
ტურში

მონაწილეობს

2

საუკეთესო შედეგი აღმოაჩნდა ან 1 საუკეთესო მიიღეს. თუ 2-ზე მეტ კანდიდატს ერთნაირი
შედეგის მქონე კანდიდატის მომდევნო საუკეთესო შედეგი აღმოაჩნდა ან 1 საუკეთესო
ტოლი შედეგის მქონე კანდიდატის მომდევნო
კანდიდატმა
ერთნაირი
რაოდენობა მიიღო, მეორე ტურში ყველა რამდენიმე
რაოდენობის ხმები მიიღო, მეორე ტურში
ზემოაღნიშნული კანდიდატი მონაწილეობს.
რამდენიმე

კანდიდატმა

ხმათა

ყველა

ზემოაღნიშნული

მონაწილეობს.

მუხლი 127. საქართველოს პარლამენტის მუხლი

ხელახალი არჩევნები
5.

ხელახალ

127.

კანდიდატი

საქართველოს

პარლამენტის

ხელახალი არჩევნები

კენჭისყრაში

მონაწილეობის 5.

ხელახალ

კენჭისყრაში

მონაწილეობის

უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პარტიებსა და უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პარტიებსა და
საარჩევნო

ბლოკებს,

რომლებმაც

საერთო საარჩევნო

არჩევნებში მიიღეს ამომრჩეველთა ხმების 2 არჩევნებში
პროცენტი. ხელახალ კენჭისყრაში მონაწილე
პარტიებისა

და

საარჩევნო

არანაკლებ

ბლოკების კენჭისყრაში

პარტიული სიები უცვლელი რჩება. მათში საარჩევნო

ბლოკებს,
მიიღეს
2

რომლებმაც

ამომრჩეველთა

პროცენტისა.

მონაწილე

ბლოკების

საერთო

ხმების

ხელახალ

პარტიებისა

პარტიული

და

სიები

ცვლილების შეტანა შეიძლება მხოლოდ ამ უცვლელი რჩება. მათში ცვლილების შეტანა
კანონით დადგენილი საერთო წესით.

შეიძლება მხოლოდ ამ კანონით დადგენილი

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მუხლი

129.

საერთო წესით.

საქართველოს

პარლამენტის მუხლი

შუალედური არჩევნები

129.

საქართველოს

შუალედური არჩევნები

პარლამენტის

3. საქართველოს პარლამენტის შუალედურ 3. საქართველოს პარლამენტის შუალედურ
არჩევნებში

მონაწილეობის

პარტიამ/საარჩევნო
ცესკოში

რეგისტრირებული

საპარლამენტო
არჩევნებში
მისაღებად
პირის

ბლოკმა,

არჩევნებისას,

მონაწილეობის

მიზნით არჩევნებში

მონაწილეობის

რომელიც პარტიამ/საარჩევნო

იყო

ბოლო ცესკოში

ბლოკმა,

რეგისტრირებული

შუალედურ საპარლამენტო

რომელიც

არჩევნებისას,

იყო

ბოლო

აგრეთვე

უფლების პარტიამ, რომელსაც შუალედური არჩევნების

ცესკოს თავისი ხელმძღვანელი დანიშვნის დღისთვის ჰყავს ამ კანონის 113-ე

(პირების)

მიერ

ხელმოწერილი მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით

განცხადებით უნდა მიმართოს შუალედური გათვალისწინებული
არჩევნების

მიზნით

დანიშვნის

შემდეგ,

მაგრამ საქართველოს

არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს 57-ე დღისა.

არჩევნებში
მისაღებად

წარმომადგენელი

პარლამენტში,

მონაწილეობის

თავისი

შუალედურ

უფლების

ხელმძღვანელი

პირის

(პირების) მიერ ხელმოწერილი განცხადებით
უნდა

მიმართოს

არჩევნების

ცესკოს

დანიშვნის

შუალედური

შემდეგ,

მაგრამ

არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57-ე დღისა.
იმ

პარტიის

რომელსაც

საარჩევნო

ჰყავს

რეგისტრაცია,

წარმომადგენელი

საქართველოს პარლამენტში, ხორციელდება ამ
კანონის 113-ე მუხლის მე-2−მე-7 პუნქტებით
დადგენილი წესით.
მე-3

პუნქტის

შემდეგ

შინაარსის მე-4 პუნქტი:

დაემატა

შემდეგი

4. პარტიამ, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ამ

მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილ პირობებს,
საქართველოს
არჩევნებში
მისაღებად

პარლამენტის

მონაწილეობის

თავისი

შუალედურ

უფლების

ხელმძღვანელი

პირის

(პირების) მიერ ხელმოწერილი განცხადებით
უნდა

მიმართოს

არჩევნების

ცესკოს

დანიშვნის

შუალედური

შემდეგ,

მაგრამ

არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 57-ე დღისა.

განცხადების მიღებისთანავე მას გადაეცემა
ცესკოს მიერ დადგენილი ფორმის პარტიის
მხარდამჭერთა

სიის

ნიმუში.

პარტია,

რომელიც არ არის კვალიფიციური საარჩევნო

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

სუბიექტი,

ვალდებულია

შუალედური

არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 50-ე დღისა
ცესკოს

წარუდგინოს

პარლამენტის

საქართველოს

არჩევნებში

პარტიის

მონაწილეობის მხარდამჭერი სულ ცოტა 25 000
(ეს

რიცხვი

არ

უნდა

აღემატებოდეს

სია,

ხოლო

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 1%-ს)
ამომრჩევლის

თუ

პარტია

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტია − სულ

ცოტა 1 000 ამომრჩევლის სია. მხარდამჭერთა
სია

მოწმდება

დადგენილი

ამ

კანონის

წესით.

38-ე

პარტიის

მუხლით

საარჩევნო

რეგისტრაცია ხორციელდება ამ კანონის 113-ე
მუხლით დადგენილი წესით.
მუხლი

141.

საკრებულოს

არჩევნებში მუხლი

მონაწილეობის უფლება

141.

საკრებულოს

არჩევნებში

მონაწილეობის უფლება

2. ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ 2. ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ
კანდიდატის წარდგენა დადასტურებული კანდიდატის წარდგენა დადასტურებული
უნდა

იყოს

საარჩევნო

იყოს
შესაბამისი
ადგილობრივი
ადგილობრივი უნდა
საარჩევნო
ოლქის
ტერიტორიაზე მაჟორიტარული

შესაბამისი
ოლქის

რეგისტრირებულ მხარდამჭერ ამომრჩეველთა ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მხარდამჭერ
1 პროცენტის (არანაკლებ 50 ამომრჩევლის) ამომრჩეველთა 1 პროცენტის (არანაკლებ 50
ამომრჩევლის)

ხელმოწერით.

ხელმოწერებით,

ხოლო

იმ

ადგილობრივი საარჩევნო ოლქის შემთხვევაში,
რომლის

ტერიტორიაზე

რეგისტრირებულ

ამომრჩეველთა რაოდენობა 200-ზე ნაკლებია, −
არანაკლებ 10 ამომრჩევლის ხელმოწერებით.

მუხლი 142. პარტიების/საარჩევნო ბლოკების მუხლი 142. პარტიების/საარჩევნო ბლოკების
რეგისტრაცია
რეგისტრაცია
1.ადგილობრივი

თვითმმართველობის 1.ადგილობრივი

თვითმმართველობის

წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს
არჩევნებში
მისაღებად

მონაწილეობის

უფლების არჩევნებში

პარტია/საარჩევნო ბლოკი მისი მისაღებად

ხელმძღვანელი
ხელმოწერილი

პირის

(პირების)

სათანადო

პარტია/საარჩევნო

მიერ ხელმძღვანელი

განცხადებით ხელმოწერილი

მიმართავს ცესკოს თავმჯდომარეს:

მონაწილეობის
პირის

უფლების

ბლოკი

(პირების)

სათანადო

მისი

მიერ

განცხადებით

მიმართავს ცესკოს თავმჯდომარეს:

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ა.ბ) არჩევნების დანიშვნის დღისთვის ჰყავს ა.ბ) არჩევნების დანიშვნის დღისთვის ჰყავს
წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში
პარტიის

წარმომადგენლად

მიიჩნევა

პარლამენტის წევრი, რომელიც შესაბამისი

პარტიის ან საარჩევნო ბლოკის (რომელშიც ეს
პარტია

იყო

გაერთიანებული)

წარდგენით

არის არჩეული ან რომელიც არჩევამდე იმ
პარტიის წევრი იყო, რომელიც პარლამენტის
არჩევნებში

არ

არჩევნების

მონაწილეობდა,

დანიშვნის

დღისთვის

და

ამ

იმავე

პარტიის წევრია, თუ პარტიის ან საარჩევნო

ბლოკის მიერ წარდგენილ პარტიულ სიაში
მითითებული იყო ამ პარტიის წევრობა;
ბ)

ადგილობრივი

ბ) მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების

თვითმმართველობის წლის 1 იანვრიდან 15 ივლისამდე, თუ ვერ

ორგანოთა არჩევნების წლის 1 იანვრიდან 1 აკმაყოფილებს ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
აგვისტომდე,

თუ

ვერ

აკმაყოფილებს

ამ დადგენილ ვერცერთ პირობას.

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილ ვერცერთ
პირობას.

2. პარტია, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ამ

2. პარტია, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილ ვერცერთ პირობას, ვალდებულია
დადგენილ ვერცერთ პირობას, ვალდებულია პარტიის

მხარდამჭერთა სიის ნიმუშის მიღებიდან 60 მიღებიდან
დღის

ვადაში,

მაგრამ

არაუგვიანეს

მხარდამჭერთა
60

15 არაუგვიანეს

აგვისტოსი, ცესკოს წარუდგინოს საკრებულოს წარუდგინოს
არჩევნებში

პარტიის

თუ

სუბიექტია,

იგი

კვალიფიციური

ხოლო

25

000

თუ

აღემატებოდეს
რაოდენობის

მხარდამჭერთა

(ეს

იგი

რიცხვი

ამომრჩეველთა

1%-ს)

სიას

არ

არის სია,

თუ

არ

სამსახური

ვადაში,

მაგრამ

მუნიციპალიტეტის

საერთო ცოტა

ამომრჩევლის
ცესკოს

წარდგენიდან

ცესკოს

მონაწილეობის

იგი

კვალიფიციური

ხოლო

თუ

საარჩევნო

იგი

არ

არის

უნდა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი − სულ
25

000

სია. აღემატებოდეს

სათანადო რაოდენობის

დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადაში. სამსახური
პერიოდში

ცესკოს

პარტიის

სამსახური ამოწმებს ამ კანონის 38-ე მუხლით მხარდამჭერთა
საარჩევნო

აგვისტოსი,

დღის

საარჩევნო მხარდამჭერი სულ ცოტა 1 000 ამომრჩევლის

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი − სულ სუბიექტია,
ცოტა

ნიმუშის

მონაწილეობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს

მხარდამჭერი სულ ცოტა 1 000 ამომრჩევლის არჩევნებში
სია,

1

სიის

ამ

(ეს

რიცხვი

ამომრჩეველთა

1%-ს)

სიას

არ

საერთო

ამომრჩევლის
ცესკოს

კანონის

38-ე

უნდა
სია.

სათანადო
მუხლით

სათანადო დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადაში

2 დღის

ვადაში ამოწმებს.

საარჩევნო

პერიოდში

ცესკოს

ამოწმებს მხარდამჭერთა სიებს და დასკვნას სათანადო სამსახური მხარდამჭერთა სიებს
წარუდგენს ცესკოს თავმჯდომარეს.

ამოწმებს და დასკვნას წარუდგენს ცესკოს
თავმჯდომარეს სიების წარდგენიდან 2 დღის

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ვადაში.
8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტში აღნიშნული

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტში აღნიშნული დასკვნის
დასკვნის

წარდგენიდან

არა

ამ

მუხლის

გათვალისწინებულ
საბოლოო

მე-3

გ)

ამ

მუხლის

პუნქტით გათვალისწინებულ

შემთხვევაში

რეგისტრაციის

არა

უგვიანეს

უგვიანეს მომდევნო დღისა ცესკოს თავმჯდომარე:

მომდევნო დღისა ცესკოს თავმჯდომარე:
გ)

წარდგენიდან

პარტიის საბოლოო

საკითხს

წყვეტს

მე-2

შემთხვევაში

რეგისტრაციის

პუნქტით

საკითხს

პარტიის
წყვეტს

მხოლოდ მხარდამჭერთა სიების შემოწმების

მხოლოდ მხარდამჭერთა სიების შემოწმების შემდეგ.
შემდეგ.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში გათვალისწინებული
აღნიშნული შესწორებული განცხადებისა და განცხადება
საბუთების

რეგისტრაციის

შემოწმება

და

მათი

კანონით

და

წარდგენიდან

საბუთები

დადგენილ

თავმჯდომარე

მოწმდება

და

გადაწყვეტა მათი წარდგენიდან არაუგვიანეს მომდევნო

არა დღისა. თუ შესწორებული განცხადება და

უგვიანეს მომდევნო დღისა. თუ შესწორებული საბუთები
განცხადება

საბუთები

საარჩევნო საარჩევნო რეგისტრაციის საკითხი წყდება

საკითხის

ხორციელდება

და

შესწორებული

შეესაბამება

მოთხოვნებს,

რეგისტრაციაში

აკმაყოფილებს

ამ დადგენილ

მოთხოვნებს,

ცესკოს თავმჯდომარე

საარჩევნო

ამ

კანონით

ცესკოს

რეგისტრაციაში

გაატარებს გაატარებს პარტიასა და მის წარმომადგენელს

პარტიასა და მის წარმომადგენელს (გარდა ამ (გარდა

ამ

მუხლის

მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული გათვალისწინებული

მე-2

პუნქტით

შემთხვევისა).

შემთხვევისა). წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი იმავე ვადაში
იმავე

ვადაში

გამოსცემს

საარჩევნო

რეგისტრაციაზე

აღინიშნოს

რეგისტრაციაზე

შესახებ

(განკარგულებაში

მიზეზები

და

რომელთა

ამ

განკარგულებას გამოსცემს საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის
უარის

თქმის თქმის

უარის

თქმის რეგისტრაციაზე უარის თქმის მიზეზები და ამ

ზუსტად

კანონის

ის

ნორმები, კანონის

ის

ნორმები,

დაუკმაყოფილებლობამაც დაუკმაყოფილებლობამაც

წარმომადგენელს

ეს

პროცედურები

(ამ

რომელთა

გამოიწვია

განკარგულება

უარის

პარტიის

დაუყოვნებლივ წარმომადგენელს დაუყოვნებლივ ეცნობება და

ეცნობება და მოთხოვნისთანავე გადაეცემა. მოთხოვნისთანავე
აღნიშნული

განკარგულებას

უნდა განკარგულებაში ზუსტად უნდა აღინიშნოს

გამოიწვია უარის თქმა). ეს განკარგულება თქმა).
პარტიის

შესახებ

მთავრდება პროცედურები

არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს 37-ე დღისა.
მუხლი 143. პარტიული სიის წარდგენა

8. პარტიულ სიას უნდა ერთოდეს ყოველი

გადაეცემა.

მთავრდება

აღნიშნული

დღემდე არაუგვიანეს 37-ე დღისა.

არჩევნების

მუხლი 143. პარტიული სიის წარდგენა
8. პარტიულ სიას თან უნდა ერთოდეს

კანდიდატის ორი ფოტოსურათი და მის მიერ ყოველი
ხელმოწერილი სააღრიცხვო ბარათი (ორ მოქალაქის

კანდიდატის
პირადობის

საქართველოს

მოწმობის

ან

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ცალად)

შევსების

თარიღის

მითითებით. საქართველოს

მოქალაქის

პასპორტის

სააღრიცხვო ბარათში კანდიდატის საანკეტო ფოტოასლი, ორი ფოტოსურათი და მის მიერ
მონაცემებთან (სახელი, გვარი, საქართველოს ხელმოწერილი
მოქალაქის

პირადი

(საქართველოს

ნომერი,

მოქალაქის

მისამართი ცალად)

სააღრიცხვო

შევსების

თარიღის

ბარათი

(ორ

მითითებით.

პირადობის სააღრიცხვო ბარათში კანდიდატის საანკეტო

მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მონაცემებთან (სახელი, გვარი, საქართველოს
მიხედვით),

დაბადების

თარიღი)

ერთად მოქალაქის

პირადი

მითითებული უნდა იყოს საქართველოში 5 (საქართველოს
წლის,

მათ

შორის,

ბოლო

2

ნომერი,

მისამართი

მოქალაქის

პირადობის

წლის, მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა ბაზის

განმავლობაში მისი მუდმივად ცხოვრების მიხედვით),

დაბადების

თარიღი)

ერთად

ფაქტი და თანხმობა ამ პარტიული სიით მითითებული უნდა იყოს საქართველოში 5
კენჭისყრაზე.

წლის,

მათ

შორის,

ბოლო

2

წლის,

განმავლობაში მისი მუდმივად ცხოვრების
ფაქტი და თანხმობა ამ პარტიული სიით

მუხლი

144.

კანდიდატთა

საკრებულოს

საარჩევნო ოლქში

მუხლი
144.
საკრებულოს
წევრობის
კანდიდატთა
წარდგენა
მაჟორიტარულ
მაჟორიტარულ
საარჩევნო ოლქში

წარდგენა

წევრობის

კენჭისყრაზე

5. განცხადებას უნდა ერთოდეს კანდიდატის

5.

განცხადებას

თან

უნდა

ერთოდეს

საქართველოს
მოქალაქის
მიერ კანდიდატის
ხელმოწერილი სააღრიცხვო ბარათი (ორ პირადობის მოწმობის ან საქართველოს
ცალად). სააღრიცხვო ბარათში კანდიდატის მოქალაქის პასპორტის ფოტოასლი, ორი
ორი

ფოტოსურათი

და

მის

გვარი, ფოტოსურათი და მის მიერ ხელმოწერილი
საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, სააღრიცხვო ბარათი (ორ ცალად). სააღრიცხვო
მისამართი
(საქართველოს
მოქალაქის ბარათში კანდიდატის საანკეტო მონაცემებთან
პირადობის მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა (სახელი, გვარი, საქართველოს მოქალაქის
საანკეტო

მონაცემებთან

(სახელი,

ბაზის მიხედვით) და რეგისტრაციის თარიღი, პირადი ნომერი, მისამართი (საქართველოს
დაბადების თარიღი) ერთად მითითებული მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან სააგენტოს

ბაზის
მიხედვით)
და
უნდა იყოს საქართველოში 5 წლის, მათ შორის, მონაცემთა
ბოლო 2 წლის, განმავლობაში მისი მუდმივად რეგისტრაციის თარიღი, დაბადების თარიღი)

მითითებული
უნდა
იყოს
ცხოვრების ფაქტი და თანხმობა მოცემულ ერთად
საქართველოში 5 წლის, მათ შორის, ბოლო 2
საარჩევნო ოლქში კენჭისყრაზე.
წლის,

განმავლობაში

მისი

მუდმივად

ცხოვრების ფაქტი და თანხმობა მოცემულ

მუხლი

145.

ადგილობრივ

პარტიული

მაჟორიტარულ

სიებისა

საარჩევნო ოლქში კენჭისყრაზე.

და მუხლი

145.

საარჩევნო ადგილობრივ

პარტიული

მაჟორიტარულ

სიებისა

და

საარჩევნო

ოლქში წარდგენილ საკრებულოს წევრობის ოლქში წარდგენილ საკრებულოს წევრობის
კანდიდატთა რეგისტრაცია

კანდიდატთა რეგისტრაცია

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

8. პარტიას/საარჩევნო ბლოკს უფლება აქვს,

მოითხოვოს

არჩევნებში

მონაწილეობა

8. პარტიას/საარჩევნო ბლოკს უფლება აქვს,

იმ მოითხოვოს არჩევნებში იმ რიგითი ნომრით

სიითი ნომრით, რომელიც მას მინიჭებული მონაწილეობა,
ჰქონდა

წინა

საპარლამენტო

რომელიც

არჩევნებში, საპარლამენტო

არჩევნებში

მას

ბოლო

ჰქონდა

რისთვისაც განცხადება უნდა წარუდგინოს მინიჭებული, რისთვისაც განცხადება უნდა
ცესკოს არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს მე-40 წარუდგინოს

ცესკოს

დღისა. თუ წინა საპარლამენტო არჩევნებში არაუგვიანეს
რიგითი

ნომერი

მინიჭებული

ჰქონდა მუნიციპალიტეტის

საარჩევნო ბლოკს, ამ ნომრის გამოყენების ორგანოს
უფლება

ეძლევა

ჩამონათვალში

ბლოკის

პირველად

არ

საარჩევნო

ჩასატარებელი

დღისა.

დღემდე
თუ

წარმომადგენლობითი

საკრებულოს

არჩევნებში

ბოლო

არ

საპარლამენტო

დასახელებულ არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო ბლოკი, მისი

იქნა

პროპორციული

–

წევრთა მონაწილეობს

პარტიას. თუ ამ პუნქტით გათვალისწინებული რიგითი
უფლება

მე-40

არჩევნების

გამოყენებული ეძლევა

ნომრით

სარგებლობის

ბლოკის

წევრთა

უფლება

ჩამონათვალში

სისტემით პირველად დასახელებულ პარტიას, ხოლო თუ

არჩევნებისათვის, იგი უარს განაცხადებს – მომდევნო პარტიას

ადგილობრივი

თვითმმართველობის და

ა.

შ..

თუ

მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს
არჩევნებში

დამოუკიდებლად

პარტიებისა

და

რიგითობა

მონაწილე არჩევნებისათვის შექმნილი საარჩევნო ბლოკის

საარჩევნო

ბლოკების შემადგენლობაში

განისაზღვრება

თანამიმდევრობით.

საკრებულოს არჩევნებში

არ

თუ მიუთითონ,

მონაწილეობს ნომრით

მათ

ბლოკის

რომელი

ისარგებლებენ.

ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიამ/საარჩევნო
საარჩევნო ბლოკი, მისი რიგითი ნომრით ზემოაღნიშნული
სარგებლობის
წევრთა

უფლება

არიან

ბოლო ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე

საპარლამენტო არჩევნებში მათი შედეგების პარტიები,
შესაბამისი

გაერთიანებული

ეძლევა

ჩამონათვალში

წესდებაში

პარტიის

ბლოკმა

თუ

რიგითი

არ

უნდა

რიგითი

რომელიმე
გამოიყენა

ნომრით

ბლოკის სარგებლობის უფლება, მისი რიგითი ნომერი

პირველად გამოვლინდება წილისყრით, ამ მუხლის მე-9

დასახელებულ პარტიას, ხოლო თუ იგი უარს პუნქტის შესაბამისად.
განაცხადებს – მომდევნოს და ა. შ.. თუ
საკრებულოს
ბლოკი

არჩევნებისათვის

შექმნეს

არჩევნებში

ბოლო

მონაწილე

საარჩევნო

საპარლამენტო

პარტიებმა,

ბლოკის

წესდებაში მათ უნდა მიუთითონ, რომელი

პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ. თუ 9.
რომელიმე
გამოიყენა

პარტიამ/საარჩევნო

რიგითი

ბლოკმა

საარჩევნო

სუბიექტების

(გარდა

იმ

არ საარჩევნო სუბიექტებისა, რომლებმაც რიგითი

ნომრით

სარგებლობის ნომრები ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად

ბლოკები წინ გადაინაცვლებენ.

გამოვლინდება. წილისყრის მიზნით კომისიის

უფლება, მისი მომდევნო პარტიები/საარჩევნო აირჩიეს)
9.

საარჩევნო

განისაზღვრება

სუბიექტების
წილისყრით,

რიგითი

ნომრები

წილისყრით

რიგითობა თავმჯდომარე ერთი და იმავე ფორმისა და
რომელიც სახეობის ფურცლებზე, ერთი და იმავე საწერი

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

იმართება ამ კანონის 119-ე მუხლის მე-2–მე-6 საშუალებით

წერს

არჩევნებში

პუნქტებით დადგენილი წესით, არჩევნების დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიებისა და
დღემდე

საარჩევნო

არაუგვიანეს

სუბიექტების

30-ე

დღისა.

რიგითი

ამ საარჩევნო ბლოკების რაოდენობის შესაბამის

ნომერი ნომრებს.

რიგითი

ნომრებისათვის

იწყება რიცხვით, რომელიც ერთით მეტია ამ ნატურალური რიცხვები (1, 2, 3 და ა.შ.)

მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული გამოიყენება. თუ რიგითი ნომრის არჩევის
საარჩევნო
ნომერზე.

სუბიექტების

ბოლო

რიგით უფლების მქონე საარჩევნო სუბიექტის რიგითი
ნომერი საარჩევნო სუბიექტების რაოდენობაზე
მეტია და მან ეს ნომერი დაიტოვა, უმაღლესი
რიგითი
რიგითი

ნომრის

ნომერი

ფურცელი

ნაცვლად

დაიწერება.

კომისიის

დამოწმდეს.

ამ

დამოწმების

სუბიექტის

ბეჭდით

ყოველი
უნდა

შემდეგ

ცალკე

გადაიდება ის რიგითი ნომრები, რომლებიც ამ
მუხლის

მე-8

პუნქტის

შესაბამისად

იკეცება,

რომ

შეუძლებელი

იქნა

არჩეული. ყველა დარჩენილი ფურცელი ისე
დაწერილი

ნომრების

იყოს

წაკითხვა.

მათზე

ცესკოს

თავმჯდომარე შევსებულ ფურცლებს ათავსებს

გამჭვირვალე ყუთში, საიდანაც პარტიებისა და
საარჩევნო

ბლოკების

წარმომადგენლები

სათითაოდ იღებენ მათ. წილნაყარი ნომერი

ხდება საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი.
ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ
წარდგენილი კანდიდატის რიგითი ნომრის

განსაზღვრის მიზნით წილისყრა იმართება
არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 30-ე დღისა.
10.

მაჟორიტარული

ჩასატარებელი

საარჩევნო

არჩევნებისათვის

სისტემით 10.

მაჟორიტარული

საარჩევნო ჩასატარებელი

საარჩევნო

არჩევნებისათვის

სისტემით

საარჩევნო

სუბიექტების მიერ წარდგენილ კანდიდატებს სუბიექტების მიერ წარდგენილ კანდიდატებს
მიეკუთვნებათ მათი წარმდგენი საარჩევნო მათი
სუბიექტების რიგითი ნომერი.

წარმდგენი

რიგითი

საარჩევნო

ნომრები

სუბიექტების

მიეკუთვნებათ.

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ

წარდგენილი კანდიდატის რიგითი ნომერი
განისაზღვრება ამ კანონის 119-ე მუხლის მე-8
პუნქტით დადგენილი წესით.

მუხლი 146. კანდიდატად წარდგენის შესახებ

გადაწყვეტილების გაუქმება

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

დაემატა

23 პუნქტები:

შემდეგი

შინაარსის

22 და

22. არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე

პარტიას/საარჩევნო
არჩეული

ბლოკს

უფლება

საკრებულოს

აქვს,

წევრების

უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ გააუქმოს
თავისი

გადაწყვეტილება

დარჩენილი

პარტიულ

საკრებულოს

კანდიდატის

სიაში

წევრობის

წარდგენის

შესახებ.

პარტიას/საარჩევნო ბლოკს უფლება არა აქვს,
პარტიულ სიაში დარჩენილი საკრებულოს

წევრობის კანდიდატის წარდგენის შესახებ

გადაწყვეტილება გააუქმოს ამ სიით არჩეული
საკრებულოს

წევრის

შეწყვეტისას

უფლებამოსილების

მისი

ადგილმონაცვლის

უფლებამოსილების
პარტიის/საარჩევნო
წარდგენილი

ბლოკის

ცნობამდე.
მიერ

საკრებულოს

წევრობის

კანდიდატი პარტიული სიიდან მოიხსნება
შესაბამისი

საოლქო

განკარგულებით,

საარჩევნო

პარტიის

პირის/საარჩევნო

კომისიის

ხელმძღვანელი

ბლოკის

წესდებით

განსაზღვრული პირის მიერ ხელმოწერილი
განცხადების

საფუძველზე,

განცხადების

წარდგენიდან 3 დღის ვადაში. თუ განცხადება

ამ ვადაში არ დაკმაყოფილდა, საკრებულოს
წევრობის

კანდიდატი

პარტიული

სიიდან

მოხსნილად ჩაითვლება აღნიშნული ვადის
ამოწურვის მომდევნო დღიდან.
2 3.

საკრებულოს

წევრობის

კანდიდატს

შეუძლია არჩეული საკრებულოს წევრების
უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ მოხსნას
თავისი კანდიდატურა პარტიული სიიდან,
რისთვისაც

სათანადო

განცხადება

უნდა

წარუდგინოს შესაბამის საოლქო საარჩევნო
კომისიას.
სიიდან

საარჩევნო

მისი

კანდიდატურა

მოიხსნება

შესაბამისი

კომისიის

პარტიული
საოლქო

თავმჯდომარის

განკარგულებით, განცხადების წარდგენიდან 3
დღის ვადაში. თუ განცხადება ამ ვადაში არ
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

დაკმაყოფილდა,

საკრებულოს

წევრობის

კანდიდატი პარტიული სიიდან მოხსნილად
ჩაითვლება

აღნიშნული

ვადის ამოწურვის

მომდევნო დღიდან.
კანონს

დაემატა

შემდეგი

146 მუხლი:
1

შინაარსის

მუხლი
1461.
რეგისტრირებული
ამომრჩეველთა
საინიციატივო
ჯგუფის
საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება

მუხლი

შედეგების
კომისიაში

150.

მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი
ორგანოს – საკრებულოს არჩევნებისათვის
რეგისტრირებული
ამომრჩეველთა
საინიციატივო
ჯგუფის
საარჩევნო
რეგისტრაცია გაუქმდება შესაბამისი საოლქო
საარჩევნო
კომისიის
თავმჯდომარის
განკარგულებით:
ა) საკუთარი განცხადების საფუძველზე;
ბ)
თუ
რეგისტრაციაში
არ
გატარდა
ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ
წარდგენილი
საკრებულოს
წევრობის
კანდიდატი, ან თუ გაუქმდა ამომრჩეველთა
საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი
საკრებულოს
წევრობის
კანდიდატის
საარჩევნო რეგისტრაცია;
გ) ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფიდან
ყველა წევრის გასვლის შემთხვევაში.

საკრებულოს

შეჯამება

არჩევნების მუხლი

საოლქო

საარჩევნო შედეგების

შემაჯამებელი

ოქმი

დგება

მეორე

რჩება

შესაბამის

საოლქო

შესაბამისი საკრებულოს სამანდატო კომისიას.
არჩევნების

ოქმის

ერთი

შედეგების

შედეგების

ეგზემპლარი

შეჯამებიდან

საარჩევნო

3 შედეგების შემაჯამებელ ოქმში აღინიშნება ამ
75-ე

შემაჯამებელი

მუხლის

მე-2

პუნქტით

გათვალისწინებული მონაცემები. ოქმი დგება 1

საარჩევნო კომისიაში, ხოლო მესამე გადაეცემა ეგზემპლარად,
6.

საოლქო

არჩევნების

5. საოლქო საარჩევნო კომისიის არჩევნების

ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი გადაეცემა კანონის
ცესკოს,

საკრებულოს

შეჯამება

კომისიაში

5. საოლქო საარჩევნო კომისიის არჩევნების

შედეგების

150.

შედეგების

რომელიც

არჩევნების

შეჯამებიდან

არაუგვიანეს

მომდევნო დღისა გადაეცემა ცესკოს.
6.

საკრებულოს

არჩევნების შემაჯამებელი

არაუგვიანეს ფოტოასლი

არჩევნების

ოქმის ერთი

შესაბამის

შედეგების

დამოწმებული

საოლქო

საარჩევნო

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მომდევნო დღისა ეგზავნება ცესკოს, მეორე კომისიაში
ეგზემპლარი
საარჩევნო

ინახება

კომისიაში,

შესაბამის

მესამე

ინახება.

საოლქო ფოტოასლები

გადაეცემათ

ოქმის

დამოწმებული
შესაბამისი

ეგზემპლარი საკრებულოს სამანდატო კომისიას, აგრეთვე

გადაეცემა საკრებულოს სამანდატო კომისიას, პარტიებისა
ხოლო

ოქმის

დამოწმებული

და

ასლები წარმომადგენლებს.

საარჩევნო

ბლოკების

გადაეცემათ პარტიების, საარჩევნო ბლოკების
წარმომადგენლებს.

მუხლი 152. განმეორებითი და ხელახალი

კენჭისყრები

მუხლი 152. განმეორებითი და ხელახალი

კენჭისყრები

1. თუ საარჩევნო უბანში ბათილად იქნა 1. თუ საარჩევნო უბანში კენჭისყრა ბათილად
ცნობილი კენჭისყრა, შესაბამისი საოლქო იქნა ცნობილი, ცესკო ნიშნავს განმეორებით
საარჩევნო

კენჭისყრას,

კომისია

განმეორებით კენჭისყრას,
უნდა გაიმართოს კენჭისყრის

ნიშნავს

რომელიც

რომელიც

დღიდან

2

უნდა

გაიმართოს

კვირის

ვადაში.

კენჭისყრა
მხოლოდ
იმ
ვადაში. განმეორებითი
იმართება,
თუ
განმეორებითი კენჭისყრა იმართება მხოლოდ შემთხვევაში
წარმომადგენლობით
იმ
შემთხვევაში,
თუ
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის
კენჭისყრის

დღიდან

2

კვირის

წარმომადგენლობით ორგანოში − საკრებულოში ასარჩევ შესაბამისი
კანდიდატთაგან
ბოლო
ორგანოში – საკრებულოში ასარჩევ შესაბამისი რაოდენობის
რაოდენობის
კანდიდატთაგან
ბოლო საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატისა და
თვითმმართველობის

საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატსა და მომდევნო შედეგის მქონე კანდიდატის მიერ
მომდევნო შედეგის მქონე კანდიდატს შორის მიღებულ ხმათა შორის სხვაობა ამ საარჩევნო

სხვაობა ნაკლებია ამ უბნის ან გაბათილებული უბნის ან გაბათილებული საარჩევნო უბნების
საერთო
რაოდენობაზე
უბნების
ამომრჩეველთა
საერთო ამომრჩეველთა
ნაკლებია.

რაოდენობაზე.
მუხლი

154.

საკრებულოს

გამოკლებული

წევრის ადგილმონაცვლეობის წესი

მუხლი

154.

საკრებულოს

გამოკლებული

წევრის ადგილმონაცვლეობის წესი

1.თუ პროპორციული საარჩევნო სისტემით 1.თუ პროპორციული საარჩევნო სისტემით
არჩეულ
საკრებულოს
წევრს
ვადამდე არჩეულ საკრებულოს წევრს ვადამდე შეუწყდა

წევრის
უფლებამოსილება,
წევრის საკრებულოს
უფლებამოსილება, შესაბამის საკრებულოში შესაბამის საკრებულოში მის ადგილს 2 კვირის
მის ადგილს 2 კვირის ვადაში იკავებს მისი ვადაში იკავებს მისი ადგილმონაცვლე, იმავე
შეუწყდება

საკრებულოს

სიაში
რიგით
მომდევნო
სიაში პარტიულ
რიგით მომდევნო კანდიდატი, თუ მან ცესკოს კანდიდატი, თუ მან შესაბამისი საოლქო
შეტყობინებიდან
10
დღეში
თანხმობა საარჩევნო კომისიის შეტყობინებიდან 10
განაცხადა საკრებულოს წევრობაზე. თუ დღეში თანხმობა განაცხადა საკრებულოს
ადგილმონაცვლე,

იმავე

პარტიულ

წარდგენილ პარტიულ სიაში კანდიდატი აღარ წევრობაზე. თუ წარდგენილ პარტიულ სიაში
კანდიდატი აღარ არის, მანდატი უქმდება.
არის, მანდატი უქმდება.
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

5.

საკრებულოს

შუალედურ
ამ

არჩევნებში 5.

მონაწილეობის

მიზნით

კანონის

აღნიშნული

პარტია/საარჩევნო

საკრებულოს

142-ე მონაწილეობის

შუალედურ

მიზნით

ამ

არჩევნებში

კანონის

142-ე

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში
აგრეთვე

პარტია,

რომელმაც

ბლოკი, აღნიშნული

რეგისტრაცია აგრეთვე

პარტია/საარჩევნო

პარტია,

რომელმაც

ბლოკი,

რეგისტრაცია

გაიარა ადგილობრივი თვითმმართველობის გაიარა მუნიციპალიტეტის ორგანოთა ბოლო
ორგანოთა

ბოლო

არჩევნებში არჩევნებში მონაწილეობისთვის, განცხადებით

მონაწილეობისთვის, განცხადებით მიმართავს მიმართავს

ცესკოს

არჩევნების

დღემდე

ცესკოს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 47-ე არაუგვიანეს 47-ე დღისა. იმავე ვადაში ცესკოს

დღისა. იმავე ვადაში ცესკოს განცხადებით განცხადებით მიმართავს პარტია, რომელიც
მიმართავს

პარტია,

რომელიც

ვერ ვერ აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ პირობას.

აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ პირობას. ასეთ ასეთ პარტიას განცხადების მიღებისთანავე
პარტიას განცხადების მიღებისთანავე ცესკო ცესკო გადასცემს პარტიის მხარდამჭერთა სიის
გადასცემს

პარტიის

ნიმუშს

მხარდამჭერთა

მხარდამჭერთა

შესაგროვებლად.
განცხადებით

იმავე

მიმართავს

სიის ნიმუშს

მხარდამჭერთა

ხელმოწერების შესაგროვებლად.

ვადაში

იმავე

ხელმოწერების

ვადაში

შესაბამის

ცესკოს საოლქო საარჩევნო კომისიას განცხადებით

ამომრჩეველთა მიმართავს

ამომრჩეველთა

საინიციატივო

საინიციატივო ჯგუფი, რომლის რეგისტრაცია ჯგუფი, რომლის რეგისტრაცია და რომლის

და რომლის მიერ წარდგენილი კანდიდატის მიერ წარდგენილი კანდიდატის რეგისტრაცია

რეგისტრაციაც ხორციელდება ამ კანონის 141-ე ხორციელდება ამ კანონის 141-ე მუხლის მე-3
მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით.
მუხლი 158. პარტიული სიების წარდგენა
8. პარტიულ სიას უნდა ერთოდეს ყოველი

პუნქტით დადგენილი წესით.

მუხლი 158. პარტიული სიების წარდგენა
8. პარტიულ სიას თან უნდა ერთოდეს

კანდიდატის ორი ფოტოსურათი და მის მიერ ყოველი
ხელმოწერილი სააღრიცხვო ბარათი (ორ მოქალაქის

კანდიდატის
პირადობის

საქართველოს

მოწმობის

ან

მოქალაქის
პასპორტის
მითითებით. საქართველოს
სააღრიცხვო ბარათში კანდიდატის საანკეტო ფოტოასლი, ორი ფოტოსურათი და მის მიერ
მონაცემებთან (სახელი, გვარი, საქართველოს ხელმოწერილი სააღრიცხვო ბარათი (ორ
ცალად)

შევსების

მოქალაქის

თარიღის

პირადი

(საქართველოს

ნომერი,

მოქალაქის

მისამართი ცალად) შევსების თარიღის მითითებით.
პირადობის სააღრიცხვო ბარათში კანდიდატის საანკეტო

მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მონაცემებთან (სახელი, გვარი, საქართველოს
მიხედვით), დაბადების თარიღი) ერთად მოქალაქის პირადი ნომერი, მისამართი

მოქალაქის
პირადობის
მითითებული უნდა იყოს საქართველოში 5 (საქართველოს
წლის,
მათ
შორის,
ბოლო
2
წლის, მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა ბაზის
განმავლობაში მისი მუდმივად ცხოვრების მიხედვით), დაბადების თარიღი) ერთად
ფაქტი და თანხმობა ამ პარტიული სიით მითითებული უნდა იყოს საქართველოში 5
კენჭისყრაზე.

წლის,

მათ

შორის,

ბოლო

2

წლის,

განმავლობაში მისი მუდმივად ცხოვრების
ფაქტი და თანხმობა ამ პარტიული სიით

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

კენჭისყრაზე.
კანონს

დაემატა

159 მუხლი:
1

მუხლი

1591.

შემდეგი

შინაარსის

თბილისის

საკრებულოს

წევრობის კანდიდატის წარდგენის შესახებ
გადაწყვეტილების გაუქმება
1.

თბილისის

საკრებულოს

კანდიდატს შეუძლია კენჭისყრის

წევრობის
დღემდე

არაუგვიანეს მე-10 დღისა მოხსნას თავისი
კანდიდატურა,

რისთვისაც

სათანადო

საკრებულოს

არჩევნებში

განცხადებით უნდა მიმართოს ცესკოს.
2.

თბილისის

არჩეული

საკრებულოს

უფლებამოსილების
არჩევნებში

წევრების

ცნობის

შემდეგ

დამოუკიდებლად

მონაწილე

პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მიერ პარტიულ
სიაში

დარჩენილი

საკრებულოს

კანდიდატის

წარდგენის

წარდგენილი

საკრებულოს

გადაწყვეტილების
კანდიდატი

გაუქმების

პარტიული

განკარგულებით მოიხსნება.
3.

არჩეული

შესახებ

შემთხვევაში

სიიდან

თბილისის

წევრობის

წევრობის
ცესკოს

საკრებულოს

წევრების უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ
საკრებულოს

წევრობის

კანდიდატის

მიერ

თავისი კანდიდატურის პარტიული სიიდან
მოხსნის

შემთხვევაში

მან

სათანადო

განცხადებით უნდა მიმართოს ცესკოს. მისი
კანდიდატურა

პარტიული

სიიდან

ცესკოს

თავმჯდომარის განკარგულებით მოიხსნება.
4.

ცესკო

თავის

ოფიციალურ

ვებგვერდზე დაუყოვნებლივ აქვეყნებს ცნობას
თბილისის

კანდიდატის
წარდგენის

საკრებულოს

რეგისტრაციის,
შესახებ

გაუქმების თაობაზე.
მუხლი

კანდიდატთა

167.

მერობის/გამგებლობის მუხლი

რეგისტრაცია

და

რიგითი კანდიდატთა

167.

წევრობის

კანდიდატის

გადაწყვეტილების

მერობის/გამგებლობის

რეგისტრაცია

და

რიგითი

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ნომრის განსაზღვრა

ნომრის განსაზღვრა

მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატა შემდეგი
შინაარსის 21 პუნქტი:
21. კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 30-ე
დღისა მერობის/გამგებლობის კანდიდატის
წარდგენის უფლება აქვთ ამ კანონის 142-ე
მუხლის
შესაბამისად
რეგისტრირებულ
პარტიას/საარჩევნო
ბლოკს,
აგრეთვე
ამ
კანონის
141-ე
მუხლის
შესაბამისად
რეგისტრირებულ
ამომრჩეველთა
საინიციატივო ჯგუფს.
4.
პარტია/საარჩევნო
ბლოკი 4. პარტია/საარჩევნო ბლოკი/ამომრჩეველთა
მერობის/გამგებლობის კანდიდატის საბუთებს საინიციატივო ჯგუფი მერობის/გამგებლობის
წარუდგენს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კანდიდატის რეგისტრაციისათვის საბუთებს
კომისიას. გამონაკლისია ქალაქ თბილისის წარუდგენს შესაბამის საოლქო საარჩევნო
მერობის კანდიდატი, რომლის საბუთებიც კომისიას. გამონაკლისია ქალაქ თბილისის

ცესკოს წარედგინება. მერობის/გამგებლობის მერობის კანდიდატი, რომლის საბუთებიც
კანდიდატის რეგისტრაციისათვის წარდგენილ ცესკოს წარედგინება. მერობის/გამგებლობის

საარჩევნო კანდიდატის რეგისტრაციისათვის წარდგენილ
კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც საბუთების საბუთებს ამოწმებს შესაბამისი საარჩევნო
საბუთებს

ამოწმებს

შესაბამისი

მაგრამ კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც საბუთების
წარდგენიდან 2 დღის ვადაში, მაგრამ
არაუგვიანეს არჩევნების დღემდე 28-ე დღისა:
წარდგენიდან
ა)

2

დღის

საარჩევნო

ვადაში,

ატარებს არაუგვიანეს არჩევნების დღემდე 28-ე დღისა:
ა)
საარჩევნო რეგისტრაციაში ატარებს
კანდიდატს,
თუ

რეგისტრაციაში

მერობის/გამგებლობის

კანდიდატს,
თუ
კანდიდატის სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია მერობის/გამგებლობის
აკმაყოფილებს
ამ
კანონით
დადგენილ კანდიდატის სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია
მოთხოვნებს;
ბ)

ამ

კანონით

კანდიდატის მოთხოვნებს;
ბ)
წერილობით
პარტიის/საარჩევნო
ბლოკის

წერილობით

წარმდგენი

აკმაყოფილებს

აცნობებს

დადგენილ მერობის/გამგებლობის
მოთხოვნებთან კანდიდატის სარეგისტრაციო წარმდგენი
დოკუმენტაციაში არსებული მონაცემების ბლოკის/ამომრჩეველთა
წარმომადგენელს

ამ

შეუსაბამობის

შესახებ

მითითებით),

თუ

კანონით

დადგენილ

აცნობებს

კანდიდატის

პარტიის/საარჩევნო

საინიციატივო

წარმომადგენელს
კანდიდატის
(შეუსაბამობის ჯგუფის
არსებობს
ასეთი სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში არსებული

ამ
კანონით
დადგენილ
ბლოკის მონაცემების
შეუსაბამობის
შესახებ
წარმომადგენელს 2 დღე ეძლევა საბუთების მოთხოვნებთან
(შეუსაბამობის მითითებით), თუ არსებობს
სრულყოფისთვის.
ასეთი
შეუსაბამობა;
პარტიის/საარჩევნო
შეუსაბამობა;

პარტიის/საარჩევნო

ბლოკის/ამომრჩეველთა
ჯგუფის

წარმომადგენელს

საინიციატივო

სრულყოფისთვის ეძლევა 2 დღე.

საბუთების

მე-8 პუნქტს დაემატა შემდეგი შინაარსის „ბ1“

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

და „დ“ ქვეპუნქტები:
ბ1)

კანდიდატის

განცხადება,

წარდგენის

რომელიც

შესახებ

დამოწმებულია

პარტიის/საარჩევნო ბლოკის ხელმძღვანელი
პირის

(პირების),

საინიციატივო

ჯგუფის

ხელმოწერებით.

ამომრჩეველთა
წევრთა

დ) კანდიდატის საქართველოს მოქალაქის

კანდიდატს პირადობის მოწმობის ან საქართველოს
მიეკუთვნება მისი წარმდგენი საარჩევნო მოქალაქის პასპორტის ფოტოასლი.
11.
მერობის/გამგებლობის
კანდიდატს
სუბიექტის რიგითი ნომერი.
11.

მერობის/გამგებლობის

მიეკუთვნება

მისი

წარმდგენი

საარჩევნო

სუბიექტის რიგითი ნომერი. ამომრჩეველთა
საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი
კანდიდატის რიგითი ნომერი განისაზღვრება

ამ კანონის 119-ე მუხლის მე-8 პუნქტით
მუხლი

კანდიდატად

168.

დადგენილი წესით.

მერობის/გამგებლობის მუხლი

წარდგენის

გადაწყვეტილების გაუქმება

შესახებ კანდიდატად

168.

მერობის/გამგებლობის

წარდგენის

შესახებ

გადაწყვეტილების გაუქმება

1. პარტიას/საარჩევნო ბლოკს უფლება აქვს, 1. პარტიას/საარჩევნო ბლოკს/ამომრჩეველთა
ჯგუფს
უფლება
აქვს,
რეგისტრაციის შემდეგ, კენჭისყრის დღემდე საინიციატივო
არაუგვიანეს 10 დღისა, გააუქმოს თავისი რეგისტრაციის შემდეგ, კენჭისყრის დღემდე
გადაწყვეტილება კანდიდატის წარდგენის არაუგვიანეს 10 დღისა გააუქმოს თავისი
გადაწყვეტილება

შესახებ.

კანდიდატის

წარდგენის

2. კანდიდატს შეუძლია კენჭისყრის დღემდე შესახებ.
2. კანდიდატს შეუძლია კენჭისყრის დღემდე
არაუგვიანეს 10 დღისა მოხსნას თავისი

სათანადო არაუგვიანეს 10 დღისა მოხსნას თავისი
რისთვისაც
სათანადო
განცხადებით მიმართავს შესაბამის საოლქო კანდიდატურა,
განცხადებით უნდა მიმართოს შესაბამის
საარჩევნო კომისიას.
კანდიდატურა,

რისთვისაც

საარჩევნო კომისიას.

მუხლი

1692.

არჩევნები

მერის/გამგებლის

რიგგარეშე მუხლი

1692.

არჩევნები
მე-4

პუნქტის

მერის/გამგებლის
შემდეგ

შინაარსის 41 პუნქტი:

დაემატა

რიგგარეშე
შემდეგი

41. მერის/გამგებლის რიგგარეშე არჩევნებში

მონაწილეობის

მიზნით

ამ

კანონის

142-ე

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში
აღნიშნული
აგრეთვე

პარტია/საარჩევნო

პარტია,

რომელმაც

ბლოკი,

რეგისტრაცია

გაიარა მუნიციპალიტეტის ორგანოთა ბოლო

არჩევნებში მონაწილეობისთვის, განცხადებით
მიმართავს

ცესკოს

არჩევნების

დღემდე

არაუგვიანეს 47-ე დღისა. იმავე ვადაში ცესკოს

განცხადებით მიმართავს პარტია, რომელიც
ვერ აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ პირობას,

ხოლო ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი

განცხადებით მიმართავს შესაბამის საარჩევნო
კომისიას.

ასეთ

მიღებისთანავე

პარტიას

ცესკო

განცხადების

გადასცემს

პარტიის

შესაგროვებლად,

ხოლო

მხარდამჭერთა სიის ნიმუშს მხარდამჭერთა
ხელმოწერების

ამომრჩეველთა
შესაბამისი

საინიციატივო

საარჩევნო

მხარდამჭერთა

სიის

წარდგენილი

კომისია

ნიმუშს

ჯგუფს

გადასცემს

მის

მიერ

მერობის/გამგებლობის

კანდიდატის მხარდამჭერთა ხელმოწერების
5. პარტია, რომლის რეგისტრაციაც, ამ მუხლის
მე-4

პუნქტის

პარტიის

შესაბამისად,

მხარდამჭერთა

ვალდებულია

სიის

არჩევნების

შესაგროვებლად.
5.

პარტია,

არჩევნებში

რეგისტრაციაც,

ამ

საჭიროებს მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, პარტიის

წარდგენას, მხარდამჭერთა სიის წარდგენას საჭიროებს,
დღემდე აგრეთვე ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი

არაუგვიანეს მე-40 დღისა ცესკოს წარუდგინოს ვალდებულია
მერის/გამგებლის

რომლის

არჩევნების

დღემდე

პარტიის არაუგვიანეს მე-40 დღისა, შესაბამისად, ცესკოს

მონაწილეობის მხარდამჭერი ამომრჩევლების ან შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას
სია.

წარუდგინოს

მერის/გამგებლის

პარტიის/ამომრჩეველთა
ჯგუფის

მიერ

წარდგენილი

არჩევნებში

საინიციატივო

კანდიდატის

მონაწილეობის მხარდამჭერი ამომრჩევლების
სია.

მუხლი 185. გარდამავალი დებულებანი
185-ე მუხლს დაემატა შემდეგი შინაარსის მე-4
პუნქტი:
4. ამ კანონის 32-ე მუხლის 11 პუნქტით
გათვალისწინებული
დადგენილება
საქართველოს მთავრობამ მიიღოს არაუგვიანეს
2016 წლის 20 ივლისისა.
დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

კანონს

დაემატა

შემდეგი

185 მუხლი:
12

შინაარსის

მუხლი 18512. საქართველოს პარლამენტის 2016
წლის

არჩევნებში

მონაწილეობის

იმ

წესი,

საცხოვრებელი

ამომრჩევლის

რომელიც

მოიხსნა

ადგილის

მიხედვით

გამოცხადდა

სააგენტოს

რეგისტრაციიდან, ან რომლის რეგისტრაციაც
ძალადაკარგულად

გადაწყვეტილებით,

ან

რომელიც

რეგისტრირებულია მისამართის მითითების
გარეშე
1.

ამომრჩეველი,

რომელიც

მოიხსნა

საცხოვრებელი

ადგილის

მიხედვით

ძალადაკარგულად

გამოცხადდა

სააგენტოს

რეგისტრაციიდან, ან რომლის რეგისტრაციაც
გადაწყვეტილებით,

ან

რომელიც

რეგისტრირებულია მისამართის მითითების
გარეშე,
წლის

საქართველოს
არჩევნებში

ვალდებულია

2016

გამოცხადდეს

პარლამენტის

მონაწილეობისათვის

წლის

სააგენტოში

რეგისტრაცია

2016

1

აგვისტომდე

და

გაიაროს

საცხოვრებელი

ადგილის

მიხედვით ან მხოლოდ მიუთითოს თავისი
ფაქტობრივი

საცხოვრებელი

ადგილი

და

გადაიღოს ფოტოსურათი ციფრულ ფორმატში.
ამომრჩეველი,

რომელიც

რეგისტრაციას
მიხედვით,

იუსტიციის
სფეროში

საცხოვრებელი

თავისუფლდება
სამინისტროს

მოქმედი

იურიდიული
სერვისების

გაივლის

პირის

განვითარების

დელეგირებული

„საქართველოს

მმართველობის

საჯარო
–

ადგილის

სამართლის

სახელმწიფო

სააგენტოს

და

უფლებამოსილების

ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის

მიერ გაწეული მომსახურების ვადების, ამ
მომსახურებისათვის
საფასურების
გადახდის

ოდენობების

წესის

და

დაწესებული

დამტკიცების

საფასურის

შესახებ“

დოკუმენტში თვალსაჩინოებისთვის ყვითელ ფერად აღნიშნულია ცვლილებების შედეგად არსებული სიახლეები, მწვანე ფერად ძველი რედაქციიდან ამოღებული/შეცვლილი ნაწილი, ხოლო ნაცრისფრად კი - ის სიახლეები, სადაც მხოლოდ სიტყვათა წყობა იქნა
შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

საქართველოს

მთავრობის

დეკემბრის

განსაზღვრული
პირადობის

2011

№508
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დადგენილებით

საქართველოს

მოქალაქის

ელექტრონული

მოწმობის

გაცემისა და ფოტოსურათის გადაღებისათვის
დადგენილი
(გარდა

მომსახურებების

დაჩქარებული

საფასურების

მომსახურების

საფასურისა) გადახდისაგან, თუ საქართველოს
კანონმდებლობით
საცხოვრებელი

დადგენილია

ადგილის

მიხედვით

რეგისტრაციის გავლის მოთხოვნასთან ერთად
პირადობის მოწმობის გაცემის მოთხოვნის
წარდგენა,
მხოლოდ

ხოლო

ამომრჩეველი,

მიუთითებს

საცხოვრებელ

ადგილს

რეგისტრაციას

თავის
და

რომელიც

ფაქტობრივ

არ

გაივლის

საცხოვრებელი

ადგილის

მიხედვით, თავისუფლდება ფოტოსურათის

გადაღებისათვის დადგენილი მომსახურების
საფასურის გადახდისაგან და მასზე არ გაიცემა
პირადობის

მოწმობა.

თავისუფლდება
პირადობის

გაცემისათვის

ამომრჩეველი

საქართველოს

ელექტრონული
დადგენილი

არ

მოქალაქის
მოწმობის

მომსახურების

საფასურის გადახდისაგან, თუ იგი ბოლო
საცხოვრებელი

რეგისტრაციიდან
მოქალაქეობის

მოქალაქეობიდან

ადგილის
მოიხსნა

დაკარგვის,

გასვლის,

მიხედვით

საქართველოს

საქართველოს
ბინადრობის

ნებართვის მოქმედების ვადის შეწყვეტის ან
დროებითი

ბინადრობის

მოქმედების ვადის გასვლის გამო.
2.

ამ

მუხლის

ნებართვის

პირველი

პუნქტით

განსაზღვრული ამომრჩეველი, რომელიც 2016
წლის
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ივლისის

ჩათვლით

რეგისტრაციას

საცხოვრებელი

საცხოვრებელ

ადგილს,

გაივლის

ადგილის

მიხედვით ან მიუთითებს თავის ფაქტობრივ
საქართველოს

სამართალდარღვევათა
მუხლით

თავისუფლდება

ადმინისტრაციულ

კოდექსის

185-ე

გათვალისწინებული
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შეცვლილი

მომზადებულია ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის მიერ

ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევისათვის

იმავე

დადგენილი პასუხისმგებლობისაგან.

მუხლით
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