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საქმე№3/6268-21

გადაწყვეტილება

საქართველოს სახელით

10 ოქტომბერი, 2021 წელი

თბილისი

შესავალი ნაწილი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგია

მოსამართლე - ირინა გოგოლაძე

სხდომის მდივანი - მარიამ ნადირაშვილი

მოსარჩელე - ააიპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ევროპული

საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“

წარმომადგენლები - ავთანდილ იაკობიძე, ბესიკ დონაძე

მოპასუხე -№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისია

წარმომადგენლები - ფიქრია ნიკოლაშვილი, ნათელა ოდიშელიძე 

მესამე პირები:

1. №5 ისნის საარჩევნო ოლქის№05.16 და№05.26 საუბნო საარჩევნო კომისიები;

2. საარჩევნო სუბიექტები:

· „მესამე ძალა - სტრატეგია აღმაშენებელი“;

· „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“;

· „ევროპელი დემოკრატები“;

· „ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები“;

· „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა

ალიანსი;

· „ლელო“;

· „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“;

· „საქართველო“;

· „გოგი წულაია - ახალი ქრისტიან-დემოკრატები“;

· „რეფორმერი“;
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· „ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი“;

· „ევროპელი სოციალისტები“;

· „საქართველოს განვითარების პარტია“;

· „საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია“;

· „გახარია - საქართველოსთვის“;

· „თავისუფალი არჩევანი - ახალი ალტერნატივა“;

· „მამუკა ტუსკაძე - სოციალური სამართლიანობისათვის“;

· „მშრომელთა სოციალისტური პარტია“;

· „ერი - მირიან მირიანაშვილი“;

· „ელენე ხოშტარია - დროა“;

· „მემარცხენე ალიანსი“;

· „დავით ჭიჭინაძე - ტრიბუნა“;

· „გირჩი“;

· „თავისუფალი საქართველო (ზაზა ხატიაშვილი, კახა კუკავა, გრიგოლ

ჯოჯუა)“;

· „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“;

· „მესამე გზა“;

· „სახალხო პარტია“;

· „ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე: გირჩი - მეტი თავისუფლება“;

· „ანა დოლიძე - ხალხისთვის“;

· „გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია“;

3. №5 ისნის საარჩევნო ოლქის №05.16 და №05.26 საუბნო საარჩევნო უბნების

მერობის კანდიდატები:

· თამარ კეკენაძე;

· ნიკანორ მელია;

· გიორგი ლომია;

· ანა ბიბილაშვილი;

· მიხეილ ქუმსიშვილი;

· გიორგი ქუთათელაძე;

· თეიმურაზ ბობოხიძე;

· გიორგი ლაღიძე;

· არინზე რიჩარდ ოგბუნუჯუ;

· გიორგი გახარია;

· ქეთევან ნაკაშიძე;

· ევგენი ღვინიაშვილი;

· ზაზა ხატიაშვილი;

· კახა კალაძე;

· ანა დოლიძე;

· გიორგი გაჩეჩილაძე;

4. მაჟორიტარული კანდიდატები:

· თეონა ჭალიძე;

· ბესიკ დონაძე;
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· მიხეილ აბრამიშვილი;

· ნიკოლოზ კაჭკაჭური;

· ლანა გალდავა;

· თეკლე ალანია;

· ანზორი ფოფხაძე;

· დავით გოგიძე;

· ივანე გამცემლიძე;

· მიხეილ ქავთარაძე;

· კახაბერი ლაბუჩიძე;

· კობა კობახიძე.

დავის საგანი - ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების

ბათილად ცნობა, კენჭისყრის შედეგების ხელახლა გადათვლის დავალება

აღწერილობითი ნაწილი:

1. სასარჩელო მოთხოვნა:

1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021 წლის

6 ოქტომბრის №103/2021, №104/2021 და№105/2021 განკარგულებები;

1.2. შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას დაევალოს№05.16 და№05.26 საუბნო

საარჩევნო კომისიებიდან მიღებული დოკუმენტაციის გახსნა, კენჭისყრაში

მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობისა და ყველა სახის

საარჩევნო ბიულეტინების ხელახლა გადათვლა.

მოსარჩელის წარმომადგენლების განმარტებით, 2021 წლის 6 ოქტომბერს

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიამ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი

ოქმების შესწავლის საფუძველზე მიიღო განკარგულება გაეხსნა და დაეთვალა

№16 საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა ერთიან სამაგიდო სიებში ამომრჩეველთა

ხელმოწერები, სამივე სახის შემაჯამებელ ოქმში არსებული უზუსტობის გამო.

ამავე განკარგულებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება №26 საარჩევნო უბნის

პროპორციული სისტემით შემაჯამებელ ოქმში დაეთვალა მოქალაქეთა

პოლიტიკური გაერთიანების „ევროპული საქართველო - მოძრაობა

თავისუფლებისათვის“ მიერ მიღებულ ხმათა მონაცემები, უზუსტობის გამო.

წარმომადგენელთა განმარტებით, საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ

იხელმძღვანელა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 75-ე მუხლის 11 ქვეპუნქტის

საფუძველზე და მითითებული ნორმის უგულებელყოფით, მონაცემები

დააზუსტა №16 საარჩევნო უბნის შემთხვევაში მხოლოდ ამომრჩეველთა სიების

გადამოწმების გზით, ხოლო №26 საარჩევნო უბნის შემთხვევაში - მხოლოდ

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ევროპული საქართველო - მოძრაობა

თავისუფლებისათვის“ მიერ მიღებული ბიულეტენების გადათვლით, რის
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შედეგადაც დაადგინა, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებას ნაცვლად 83 ხმისა,

მიღებული ჰქონდა 12 ხმა.

2. მოპასუხისა და მესამე პირის პოზიცია:

2.1. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებმა მხარი

დაუჭირეს მათ მიერ წარმოდგენილ შესაგებელს, სარჩელი არ ცნეს და

დამატებით განმარტეს, რომ სადავო განკარგულებები არ ეწინააღმდეგება

კანონს. მათივე განმარტებით, საოლქო საარჩევნო კომისიას გააჩნია

უფლებამოსილება და ვალდებულება საკუთარი ინიციატივით გადაამოწმოს

კენჭისყრის შედეგები, უზუსტობის გამოვლენის შემთხვევაში. ამასთან, №05.26

საარჩევნო უბნის პროპორციული სისტემით შემაჯამებელ ოქმში

დაფიქსირებულის მონაცემების უზუსტობა გამოვლინდა ამავე საუბნო კომისიის

მდივნის ახსნა-განმარტებით.

2.2. მესამე პირების პოზიცია სასამართლოსთვის უცნობია.

3. დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები:

3.1. საქართველოს პრეზიდენტის 2021 წლის 2 აგვისტოს №02/08/01

განკარგულებით 2021 წლის 2 ოქტომბერს დაინიშნა მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი

ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის მორიგი არჩევნები.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- https://cesko.ge/res/docs/ShowFiles.pdf.

3.2. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის №5 ისნის საოლქო საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 6 ოქტომბრის №103/2021 განკარგულებით, საქართველოს

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-8 მუხლის მე-4

პუნქტის, 21-ე მუხლის „დ1“ ქვეპუნქტისა და 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის

შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შესწავლის საფუძველზე, №5 ისნის საოლქო

საარჩევნო კომისიამ დაადგინა:

1. გაიხსნას და დაითვალოს №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი

№05.16 საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა ერთიანი სია (სამაგიდო) და

დაითვალოს ამომრჩეველთა ხელმოწერები, სამივე სახის შემაჯამებელ ოქმში

უზუსტობის გამო;

2. გაიხსნას და დაითვალოს №5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი

№05.26 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული სისტემით შემაჯამებელ ოქმში

საარჩევნო სუბიექტის №2 „ევროპული საქართველო - მოძრაობა

თავისუფლებისათვის“ მიერ მიღებულ ხმათა მონაცემი, უზუსტობის გამო.

https://cesko.ge/res/docs/ShowFiles.pdf
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სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის №5 ისნის საოლქო საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 6 ოქტომბრის№103/2021 განკარგულება.

3.3. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის №5 ისნის საოლქო საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 6 ოქტომბრის №104/2021 განკარგულებით, საქართველოს

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 21-ე მუხლის „დ1“

ქვეპუნქტისა და 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „საოლქო საარჩევნო კომისიების

მიერ კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის ვადისა და წესის განსაზღვრის

შესახებ“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 26

ივლისის №40/2021 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-6

მუხლის საფუძველზე, №5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაამტკიცა 2021

წლის 3 ოქტომბრის №5 ისნის საარჩევნო ოლქის №05.16 საუბნო საარჩევნო

კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის (საუბნო მაჟორიტარული,

საუბნო პროპორციული და საუბნო მერი) მონაცემი: არჩევნებში მონაწილე

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის გასწვრივ გრაფაში უნდა ყოფილიყო

ციფრი „623“.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის №5 ისნის საოლქო საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 6 ოქტომბრის№104/2021 განკარგულება.

3.4. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის №5 ისნის საოლქო საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 6 ოქტომბრის №105/2021 განკარგულებით, საქართველოს

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 21-ე მუხლის „დ1“

ქვეპუნქტისა და 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „საოლქო საარჩევნო კომისიების

მიერ კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის ვადისა და წესის განსაზღვრის

შესახებ“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 26

ივლისის №40/2021 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-6

მუხლის საფუძველზე, №5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაამტკიცა 2021

წლის 3 ოქტომბრის №5 ისნის საარჩევნო ოლქის №05.26 საუბნო საარჩევნო

კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის (საუბნო პროპორციული)

მონაცემი: პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელ ოქმში (საუბნო პროპორციული) საარჩევნო სუბიექტის - №2

„ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის“ გასწვრივ გრაფაში

უნდა ყოფილიყო ციფრი „12“.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის №5 ისნის საოლქო საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 6 ოქტომბრის№105/2021 განკარგულება.

3.5. დადგენილია, რომ №05 ისნის საარჩევნო ოლქში №16 საარჩევნო უბანზე

„საუბნო მერის“ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არჩევნებში
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მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა დაფიქსირდა 600, ხოლო

საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა და ბათილად მიჩნეული

ბიულეტენების საერთო ჯამი იყო 623 (600+23).

№05 ისნის საარჩევნო ოლქის №16 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული

საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმში არჩევნებში

მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა დაფიქსირდა 581, ხოლო

საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა და ბათილად მიჩნეული

ბიულეტენების საერთო ჯამი იყო 620 (581+39).

№05 ისნის საარჩევნო ოლქის №16 საარჩევნო უბნის პროპორციული საარჩევნო

სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმში არჩევნებში მონაწილე

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა დაფიქსირდა 595, ხოლო საარჩევნო

სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა და ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების

საერთო ჯამი იყო 623 (595+28).

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს:

- 2021 წლის 3 ოქტომბრის№5 ისნის საარჩევნო ოლქის№05.16 საუბნო საარჩევნო

კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები (საუბნო

მაჟორიტარული, საუბნო პროპორციული და საუბნო მერი).

3.6. №05 ისნის საარჩევნო ოლქის №16 საარჩევნო უბნის პროპორციული

საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმით არჩევნებში

მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა არის 550, ხოლო საარჩევნო

სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა და ბათილად მიჩნეული ბიულეტენების

საერთო ჯამი არის 550 (601+19). ამასთან, ამომრჩეველთა ხმები გადანაწილდა

შემდეგნაირად:

№ 1 „მესამე ძალა - სტრატეგია აღმაშენებელი“ - 12;

№2 „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ – 83;

№5 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 188;

№6 „ევროპელი დემოკრატები“ – 1;

№7 „ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები“ - 11;

№8 „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა

ალიანსი“ – 9;

№9 „ლელო“ - 8;

№10 „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ – 11;

№13 „საქართველო“ – 1;

№14 „გოგი წულაია - ახალი ქრისტიან-დემოკრატები“ - 0;

№17 „რეფორმერი“ – 0;

№18 „ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი“ – 0;

№19 „ევროპელი სოციალისტები“ – 1;

№22 „საქართველოს განვითარების პარტია“ – 0;
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№24 „საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია“ - 0;

№25 „გახარია საქართველოსთვის“ – 44;

№26 „თავისუფალი არჩევანი - ახალი ალერნატივა“ – 0;

№29 „მამუკა ტუსკაძე - სოციალური სამართლიანობისათვის“ – 0;

№30 „მშრომელთა სოციალისტური პარტია“ – 0:

№31 „ერი - მირიან მირიანაშვილი“ – 1;

№32 „ელენე ხოშტარია - დროა“ – 4;

№34 „მემარცხენე ალიანსი“ – 0;

№35 დავით ჭიჭინაძე - ტრიბუნა“ – 1;

№36 „გირჩი“ – 12;

№37 „თავისუფალი საქართველო (ზაზა ხატიაშვილი, კახა კუკავა, გრიგოლ

ჯოჯუა)“ – 1;

№41 ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო - 186;

№43 „მესამე გზა“ – 0;

№44 „სახალხო პარტია“ – 0;

№45 „ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე გირჩი - მეტი თავისუფლება“ – 15;

№48 „ანა დოლიძე - ხალხისთვის“ – 12;

№50 „გაჩეჩილაძე - მწვანეთა პარტია“ – 0.

დადგენილია, რომ 2021 წლის 3 ოქტომბერს №05.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის

მდივანმა დაწერა ახსნა-განმარტება, რომლის მიხედვითაც, უბნიდან ოლქში

დოკუმენტების გადატანის წინ, ოქმში შეტანილი მონაცემების გადამოწმებისას

როგორც აღმოაჩინა, მის მიერ დაშვებული იყო მექანიკური შეცდომა

პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შემაჯამებელ

ოქმში სუბიექტებისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობაში, კერძოდ, გრაფაში №2

სუბიექტს ნაცვლად „12“ ხმისა, ეწერა „83“. ამასთან, შესწორების ოქმი ვერ შედგა,

ვინაიდან საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდნენ მხოლოდ თვითონ და კომისიის

თავმჯდომარე.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს:

- 2021 წლის 3 ოქტომბრის№5 ისნის საარჩევნო ოლქის№05.26 საუბნო საარჩევნო

კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები (საუბნო

მაჟორიტარული, საუბნო პროპორციული და საუბნო მერი);

- 2021 წლის 3 ოქტომბერს №05.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის ნათია

ბაღდავაძის ახსნა-განმარტება.

ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო ნ ა წ ი ლ ი:

4. შემაჯამებელი სასამართლო დასკვნა:

საქმის მასალების შესწავლის, მხარეთა ახსნა-განმარტებების მოსმენის,

სარჩელის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების შემოწმებისა და
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წარმოდგენილ მტკიცებულებათა სამართლებრივი შეფასების შედეგად,

სასამართლო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ სარჩელი არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

5. ნორმატიული აქტები, რომლებითაც სასამართლომ იხელმძღვანელა:

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; საქართველოს

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი; საქართველოს ორგანული კანონი -

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“; საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 26 ივლისის №40/2021 დადგენილება „საოლქო საარჩევნო

კომისიების მიერ კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის ვადისა და წესის

განსაზღვრის შესახებ“.

6. სამართლებრივი შეფასება:

6.1. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის

პირველი ნაწილის თანახმად, სარჩელი შეიძლება აღიძრას ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის მოთხოვნით.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი

ნაწილის „დ“ პუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტად ჩაითვლება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ

ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული

სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის

ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს, ინდივიდუალურ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტად ჩაითვლება აგრეთვე

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მის

უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის დაკმაყოფილებაზე

განმცხადებლისათვის უარის თქმის შესახებ.

საქართველოს ორგანული კანონის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 30-ე

მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქართველოს საარჩევნო

ადმინისტრაციის სამართლებრივი აქტებია: ა) ცესკოს დადგენილება და

განკარგულება, ცესკოს თავმჯდომარის ბრძანება და განკარგულება, ცესკოს

მდივნის განკარგულება, ცესკოს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი; ბ)

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება, კომისიის თავმჯდომარის

განკარგულება, კომისიის მდივნის განკარგულება, საოლქო საარჩევნო კომისიის

კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმები; გ) საუბნო

საარჩევნო კომისიის განკარგულება, კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება,

საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. ამავე

მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საარჩევნო კომისიის, მისი თავმჯდომარისა

და კომისიის მდივნის განკარგულებები, კენჭისყრის/არჩევნების შედეგების

შემაჯამებელი ოქმები არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტები, რომლებიც მიიღება/გამოიცემა ამ კანონითა და ცესკოს
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დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევებსა და ფარგლებში. კომისიის

განკარგულებას ხელს აწერენ კომისიის შესაბამისი სხდომის თავმჯდომარე და

კომისიის მდივანი, ხოლო სხვა განკარგულებას ხელს აწერს მისი გამომცემი

პირი. შემაჯამებელ ოქმებს ხელს აწერენ ამ კანონით განსაზღვრული

უფლებამოსილი პირები. თუ ამ კანონით სხვა კვორუმი არ არის დადგენილი,

კომისიის განკარგულება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს

სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ კომისიის სრული

შემადგენლობის ერთი მესამედისა.

სასამართლო აღნიშნავს, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული

კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს

ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის’’ 30-ე მუხლის

თანახმად, გასაჩივრებული აქტები -

№5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 6 ოქტომბრის №103/2021,

№104/2021 და №105/2021 განკარგულებები წარმოადგენს ინდივიდუალურ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს და მათი კანონშესაბამისობა

სასამართლომ უნდა შეამოწმოს აქტის გამოცემის მომწესრიგებელ და სხვა

საკანონმდებლო აქტების დებულებებთან.

6.2. საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი’’

აწესრიგებს საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის,

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს,

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს – მერის არჩევნების,

რეფერენდუმისა და პლებისციტის მომზადებასა და ჩატარებასთან

დაკავშირებულ ურთიერთობებს, ადგენს არჩევნებში მონაწილეთა უფლებებს,

ვალდებულებებსა და გარანტიებს, საარჩევნო/სარეფერენდუმო კამპანიის

ხარჯების კანონიერებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის წესს,

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნის წესსა და

უფლებამოსილებას, აგრეთვე ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში

დავის განხილვისა და პასუხისმგებლობის დაკისრების წესს.

სასამართლო განმარტავს, რომ საქართველოს ორგანული კანონის

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” ნორმათა შესაბამისად, არჩევნები არის

საარჩევნო პროცესი, რომლის დანიშნულება და შედეგია საჯარო

ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების და საჯარო ხელისუფლების

თანამდებობის პირთა არჩევა, სწორედ ამ მიზნით შექმნილია საქართველოს

საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელიც არის დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული

ორგანო და თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში დამოუკიდებელია სხვა

სახელმწიფო ორგანოებისაგან. თავის მხრივ, საქართველოს საარჩევნო

ადმინისტრაცია შედგება: ა) ცესკოსა და მისი აპარატისგან, ბ) უსკოსა და მისი

აპარატისგან, გ) საოლქო საარჩევნო კომისიებისგან და დ) საუბნო საარჩევნო

კომისიებისგან (მე-7 მუხლი).



10

ამასთან, საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო

კოდექსის” 77-ე მუხლით განსაზღვრულია გასაჩივრების ვადა და წესი. კერძოდ,

პირველი და მეორე პუნქტების თანახმად, საქართველოს საარჩევნო

კანონმდებლობის დარღვევა შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საარჩევნო

კომისიაში. საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს

ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან სასამართლოში ამ კანონით დადგენილი

წესით და დადგენილ ვადებში, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის

გათვალისწინებული. საუბნო საარჩევნო კომისიის/საუბნო საარჩევნო კომისიის

ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის

ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში,

რომელიც საჩივარს იხილავს მისი მიღებიდან 4 კალენდარული დღის ვადაში.

საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2

კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის

რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი

მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. რაიონული/საქალაქო სასამართლოს

გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება

გასაჩივრდეს სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი

მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს

გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-19

მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისია არის

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მუდმივმოქმედი ტერიტორიული

ორგანო. საოლქო საარჩევნო კომისიას სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი

მესამედით ქმნის ცესკო. საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს ბეჭედი თავისი

სახელწოდებით, შტამპი, ანგარიშსწორებისა და მიმდინარე საბანკო ანგარიშები.

საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის ცესკოს მიერ განსაზღვრული ფინანსების

ხარჯვისთვის პასუხისმგებელი არიან შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარე და ბუღალტერი. საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს

არჩევნებისთვის გამოყოფილი ფინანსების ნებისმიერ კომერციულ ბანკში ან/და

მის ფილიალში გახსნილი ანგარიშიდან ხარჯვის უფლება.

მითითებული კოდექსის 23-ე მუხლით განსაზღვრულია, რომ კენჭისყრის

ჩასატარებლად და ხმების დასათვლელად საარჩევნო ოლქი იყოფა საარჩევნო

უბნებად. აღნიშნული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად,

საუბნო საარჩევნო კომისია შედგება არაუმეტეს 17 წევრისგან, რომლებსაც ამ

კანონით დადგენილ ვადაში და დადგენილი წესით ნიშნავენ/ირჩევენ ამავე

კანონით განსაზღვრული სუბიექტები, ხოლო 25-ე მუხლის მე-14 პუნქტი ადგენს,

რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადა იწყება

საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველი შეკრების დღეს და წყდება შესაბამისი

საოლქო საარჩევნო კომისიაში კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის

შედგენისთანავე.



11

ამასთან, საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო

კოდექსის“ 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საუბნო საარჩევნო

კომისია არის საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის დროებითი

ტერიტორიული ორგანო, რომელიც იქმნება ამ კანონის 24-ე მუხლით

განსაზღვრული სუბიექტებისაგან, ცესკოსა და ზემდგომი საოლქო საარჩევნო

კომისიის მიერ დანიშნული/არჩეული პირებისაგან. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის

შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისია თავისი უფლებამოსილების

ფარგლებში საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე: ა) უზრუნველყოფს არჩევნების,

რეფერენდუმისა და პლებისციტის გამართვას, საქართველოს საარჩევნო

კანონმდებლობის შესრულებას, კენჭისყრის დროს საქართველოს საარჩევნო

კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურის დაცვას, ამომრჩეველთა,

წარმომადგენელთა და დამკვირვებელთა საქართველოს კონსტიტუციითა და ამ

კანონით გარანტირებული უფლებების გამოყენებასა და დაცვას; დ) ადგენს

კენჭისყრის შედეგებს საარჩევნო უბანში, რის თაობაზედაც დგება საუბნო

საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი.

რაც შეეხება საოლქო საარჩევნო კომისიას, მითითებული კომისიის

უფლებამოსილება განსაზღვრულია საქართველოს ორგანული კანონის

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 21-ე მუხლით, კერძოდ, საოლქო საარჩევნო

კომისია:

ა) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში საარჩევნო ოლქში უზრუნველყოფს

არჩევნების, რეფერენდუმისა და პლებისციტის გამართვას, აკონტროლებს

საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის შესრულებას და უზრუნველყოფს

მის ერთგვაროვნად გამოყენებას;

დ1) ვალდებულია გახსნას შესაბამისი საარჩევნო დოკუმენტაცია და ხელახლა

დათვალოს კენჭისყრის შედეგები იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბნო საარჩევნო

კომისიის მიერ შედგენილ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში, ისე, რომ

მას არ ახლავს შესწორების ოქმი, გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტისთვის

მიცემულ ხმათა რაოდენობა, არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო

რაოდენობა ან/და ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა;

ე) ვალდებულია განცხადების/საჩივრის საფუძველზე (თუ განცხადება/საჩივარი

შეტანილია ამ კანონით დადგენილი წესით და დადგენილ ვადაში), აგრეთვე

საკუთარი ინიციატივით შეამოწმოს საუბნო საარჩევნო კომისიების, მათი

თანამდებობის პირების მოქმედებათა და გადაწყვეტილებათა კანონიერება (მათ

შორის, არჩევნებში მონაწილეთა აღრიცხვის, საარჩევნო ბიულეტენების

დათვლის სიზუსტე და სხვა) და დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში მიიღოს

სათანადო გადაწყვეტილება (მათ შორის, შეცვალოს საუბნო საარჩევნო კომისიის

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მონაცემები შემოწმების შედეგის

შესაბამისად ან ბათილად ცნოს საარჩევნო უბანში კენჭისყრის შედეგები); თუ

დარღვევა იწვევს ერთმანდატიან ადგილობრივ საარჩევნო ოლქში არჩეული

პირის ან არჩევნების მეორე ტურში გასული კანდიდატის შეცვლას,
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მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქში არჩეულ პირთა შეცვლას

(მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების დროს), არჩევნების ჩატარებულად ან

არჩატარებულად ცნობის შეცვლას (მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის მიხედვით

და მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების დროს) და ზემოაღნიშნული

შემოწმება არ იძლევა კანონიერი შედეგის დადგენის შესაძლებლობას, იღებს

გადაწყვეტილებას შესაბამის საარჩევნო უბანში კენჭისყრის შედეგების

ბათილად ცნობისა და ცესკოს წინაშე განმეორებითი კენჭისყრის დანიშვნის

საკითხის დასმის შესახებ. საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ხელახლა

დათვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში საოლქო სააარჩევნო

კომისიამ ეს უნდა აცნობოს ყველა საარჩევნო სუბიექტსა და დამკვირვებელ

ორგანიზაციას, რომელთა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ საარჩევნო

ბიულეტენების დათვლას საარჩევნო უბანზე, და, მათი სურვილის შემთხვევაში,

უზრუნველყოს მათი წარმომადგენლების დასწრება ხელახლა დათვლის

პროცესზე.

აღნიშნული ნორმების შინაარსიდან გამომდინარე, საოლქო საარჩევნო კომისია,

რომელიც შედგება საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან, საუბნო საარჩევნო

კომისიების, მათი თანამდებობის პირების მოქმედებათა და გადაწყვეტილებათა

კანონიერების (მათ შორის, არჩევნებში მონაწილეთა აღრიცხვის, საარჩევნო

ბიულეტინების დათვლის სიზუსტე და სხვა) შემოწმების შემთხვევაში

ვალდებულია მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილება. თავის მხრივ,

გადაწყვეტილების მიღება კი გულისხმობს საუბნო საარჩევნო კომისიის

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების მონაცემების შეცვლას

შემოწმების შედეგების შესაბამისად ან საარჩევნო უბანში კენჭისყრის

შედეგების ბათილად ცნობას, თუმცა ასეთი გადაწყვეტილების მიღების

ვალდებულება ჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი შემოწმების შედეგად

გამოვლინდება დარღვევა ანუ დარღვევა უნდა არსებობდეს სახეზე.

განსახილველ შემთხვევაში მოსარჩელე არ ეთანხმება №05 ისნის საოლქო

კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რომლითაც №05.16 და №05.26

საუბნო კომისიების შემაჯამებელ ოქმებში დაკორექტირდა კონკრეტული

მონაცემები, კერძოდ, №05.16 საუბნო კომისიის სამივე სახის შემაჯამებელ ოქმში

შეიცვალა არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის გრაფაში

დაფიქსირებული რიცხვი, ხოლო №05.26 საუბნო კომისიის პროპორციული

საარჩევნო სისტემის შემაჯამებელ ოქმში - მოსარჩელე პოლიტიკური

გაერთიანების მიერ მიღებული ხმების რიცხვი.

6.3. საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 63-ე

მუხლის მე-20 პუნქტის თანახმად, კენჭისყრის დღეს ყოველ ამომრჩეველზე

გაიცემა ერთი სპეციალური კონვერტი და შესაბამისი რაოდენობის საარჩევნო

ბიულეტენი, ხოლო 22-23-ე პუნქტების მიხედვით, საარჩევნო ბიულეტენის

(ბიულეტენების) გაცემას ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრი



13

ამომრჩეველთა სიაში ხელმოწერით ადასტურებს. ამომრჩეველი საარჩევნო

ბიულეტენის (ბიულეტენების) მიღებას ამომრჩეველთა სიაში ხელმოწერით

ადასტურებს.

სასამართლო, ასევე, მიუთითებს საქართველოს ორგანული კანონის

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 70-ე მუხლს, რომლის პირველი პუნქტი და

მეორე პუნქტები ადგენს, რომ კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგები აისახება

ცესკოს, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და არჩევნების

შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. შემაჯამებელი ოქმი არის კენჭისყრისა და

არჩევნების შედეგების დამადასტურებელი ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. შემაჯამებელ ოქმს და ამ კანონით

დადგენილი წესით დამოწმებულ მის ასლს ერთნაირი იურიდიული ძალა აქვს.

ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად კი, აკრძალულია შემაჯამებელ ოქმში

შეტანილი მონაცემების გადასწორება, ხოლო მე-4 პუნქტის მიხედვით, თუ

შემაჯამებელი ოქმის შევსებისას შეცდომა იქნა დაშვებული, მის

გამოსასწორებლად შემაჯამებელ ოქმში შესაბამისი მონაცემის გასწვრივ 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 შესწორების ოქმს. შესწორების ოქმს დაესმება საარჩევნო კომისიის

ბეჭედი, გატარდება ჩანაწერთა წიგნში და დაერთვება იმ შემაჯამებელ ოქმს,

რომელში შეტანილი მონაცემიც შესწორდა.

სასამართლო განმარტავს, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს

საარჩევნო კოდექსი’’ ადგენს კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების

შემაჯამებელი ოქმების შედგენის წესს და განსაზღვრავს იმ კრიტერიუმებს, რაც

უნდა იქნას შეტანილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში, კერძოდ,

დასახელებული კანონის 71-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ამ მუხლის

მე-3 პუნქტში აღნიშნული ყველა მონაცემის დადგენისთანავე საუბნო საარჩევნო

კომისიის მდივანი არსებული მონაცემების მიხედვით საუბნო საარჩევნო

კომისიის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ავსებს კენჭისყრის შედეგების

თითოეული სახის შემაჯამებელ ოქმს. თავის მხრივ, მითითებული მუხლის მე-3

პუნქტი კი ადგენს, რომ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში აღინიშნება:

ა) საარჩევნო ოლქის ნომერი და დასახელება, საარჩევნო უბნის ნომერი; ბ)

გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი იმ საარჩევნო უბნის ნომერი (ასეთის

არსებობის შემთხვევაში), რომელიც მიმაგრებულია ძირითად საარჩევნო უბანზე;

გ) არჩევნების/რეფერენდუმის დასახელება, საარჩევნო სისტემა (პროპორციული,

მაჟორიტარული); დ) კენჭისყრის თარიღი (თუ ეს არის განმეორებითი კენჭისყრა

ან არჩევნების მეორე ტური, ესეც უნდა აღინიშნოს); ე) საუბნო საარჩევნო

კომისიის ბეჭდისა და ამომრჩეველთა რეგისტრატორების ბეჭდების ნომრები; ვ)

ერთიან სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა; ზ) სპეციალურ სიაში ამომრჩეველთა
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რაოდენობა; თ) არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების

რაოდენობა ამომრჩეველთა სიებში 12 საათსა და 17 საათზე; ი) არჩევნებში

მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა (ამომრჩეველთა სიებში

ხელმოწერების მიხედვით); კ) მიღებულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა;ლ)

ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა; მ) საარჩევნო

სუბიექტების დასახელება, საარჩევნო სუბიექტებისათვის მიცემულ ხმათა

რაოდენობა; ნ) ოქმის შედგენის თარიღი და დრო; ო) ოქმის ის მონაცემები,

რომლებსაც არ ეთანხმება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი (ამ ჩანაწერს

კომისიის წევრი აკეთებს გრაფაში „განსხვავებული აზრი“ და ხელს აწერს მას).

ზემოაღნიშნული ნორმების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ზოგადად საარჩევნო

კომისიის თავმჯდომარე და წევრები თავისი უფლებამოსილების

განხორციელების ფარგლებში ვალდებულნი არიან ზუსტად, სწორად და

კანონის მოთხოვნათა დაცვით ზედმიწევნით ასახონ რეალური სურათი, ხოლო

მათ მიერ ტექნიკური და თუ სხვა არაარსებითი შეცდომის დაფიქსირების

შემთხვევებში, გამონაკლისის სახით შეადგინონ შესწორების აქტი საარჩევნო

უბანზე არჩევნების შედეგების ასახვასთან დაკავშირებით.

ამასთან, შემაჯამებელ ოქმში დაშვებული შეცდომის გასწორების მიზნით

შესწორების ოქმის შეუდგენლობის შემთხვევაში, საოლქო საარჩევნო კომისია

ვალდებულია საკუთარი ინიციატივით შეამოწმოს საუბნო საარჩევნო

კომისიების გადაწყვეტილებათა კანონიერება (მათ შორის, არჩევნებში

მონაწილეთა აღრიცხვის, საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის სიზუსტე და

სხვა), შესაბამისი საარჩევნო დოკუმენტაციის გახსნის, კენჭისყრის შედეგების

ხელახალი დათვლისა და სათანადო გადაწყვეტილების (მათ შორის, შეცვალოს

საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის

მონაცემები შემოწმების შედეგის შესაბამისად) მიღების სახით. კერძოდ,

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 21-ე

მუხლი ,,დ1” ქვეპუნქტი, ისევე როგორც „საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ

კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის ვადისა და წესის განსაზღვრის

შესახებ“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 26

ივლისის№40/2021 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ადგენს, რომ

საოლქო საარჩევნო კომისია ვალდებულია გახსნას შესაბამისი საარჩევნო

დოკუმენტაცია და ხელახლა დათვალოს კენჭისყრის შედეგები იმ შემთხვევაში,

როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილ კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელ ოქმში, ისე, რომ მას არ ახლავს შესწორების ოქმი,

გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობა,

არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ან/და ბათილად

მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა. ხოლო ამავე დადგენილების მე-6

მუხლის შესაბამისად, ამ დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით

გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების მიზნით პირველად ითვლება

ის მონაცემი, რომელი მონაცემიც გადასწორებულია კენჭისყრის შედეგების
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შემაჯამებელ ოქმში, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომ, სხვა

მონაცემებიც.

ამდენად, კანონმდებელი საოლქო საარჩევნო კომისიას პირდაპირ აკისრებს

ვალდებულებას გახსნას შესაბამისი საარჩევნო დოკუმენტაცია და ხელახლა

დათვალოს კენჭისყრის შედეგები იმ შემთხვევაში, როდესაც კუმულაციურად

არსებობს ორი პირობა: 1. შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირებული კონკრეტული

მონაცემი არის გადასწორებული და 2. შემაჯამებელ ოქმს არ ახლავს შესწორების

ოქმი.

სასამართლო, განსახილველ შემთხვევაში საქმეში არსებული მასალებითა და

მხარეთა ახსნა-განმარტებების მოსმენის შედეგად დადგენილად მიიჩნევს, რომ

№05.16. და საარჩევნო საუბნო კომისიის სამივე სახის შემაჯამებელი ოქმები,

ასევე, №05.26 საარჩევნო საუბნო კომისიის პროპორციული საარჩევნო სისტემის

შემაჯამებელი ოქმი არ ასახავდა რეალურ მონაცემებს. შესაბამისად, №5 ისნის

საოლქო საარჩევნო კომისიამ 2021 წლის 6 ოქტომბრის №103/2021

განკარგულებით მიიღო გადაწყვეტილება გახსნილიყო და დათვლილიყო №5

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი №05.16 საარჩევნო უბნის

ამომრჩეველთა ერთიანი სია (სამაგიდო) და ამომრჩეველთა ხელმოწერები, ასევე,

№05.26 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული სისტემით შემაჯამებელ ოქმში

საარჩევნო სუბიექტის №2 „ევროპული საქართველო - მოძრაობა

თავისუფლებისათვის“ მიერ მიღებულ ხმათა მონაცემი.

ასევე, დადგენილ გარემოებებს წარმოადგენს, რომ შესაბამისი საარჩევნო

დოკუმენტაციის შესწავლის, მათ შორის, გადათვლის საფუძველზე, №5 ისნის

საოლქო საარჩევნო კომისიამ 2021 წლის 6 ოქტომბრის №104/2021 და №105/2021

განკარგულებებით განახორციელა შემაჯამებელ ოქმებში დაფიქსირებულ

მონაცემების დაკორექტირება, რომლის მიხედვითაც: 1. 2021 წლის 3 ოქტომბრის

№№05.16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი

ოქმის (საუბნო მაჟორიტარული, საუბნო პროპორციული და საუბნო მერი)

მონაცემი: არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის გასწვრივ

გრაფაში უნდა ყოფილიყო ციფრი „623“, ხოლო №05.26 საუბნო საარჩევნო

კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის (საუბნო პროპორციული)

მონაცემი: პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელ ოქმში (საუბნო პროპორციული) საარჩევნო სუბიექტის - №2

„ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის“ გასწვრივ გრაფაში -

ციფრი „12“.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ შემაჯამებელ

ოქმებში სახეზე იყო გარკვეული უზუსტობა, რომლის არდაშვებაც ევალებოდა

შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას, თუმცა, მოგვიანებით, კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, გასწორდა და აღმოიფხვრა საოლქო კომისიის

გადაწყვეტილებებით. შესაბამისად, სასამართლოს შეფასებით, საარჩევნო
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სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას პლუს ბათილი საარჩევნო

ბიულეტინების რაოდენობა მეტობაში არ მოდის ამომრჩეველთა ხელმოწერების

ოდენობასთან. ამასთან, საგულისხმოა ისიც, რომ სადავო შემაჯამებელ ოქმებში

განსხვავებული აზრი (ისევე, როგორც შემოწმების ოქმებში) დაფიქსირებული არ

არის და ხელმოწერილია კომისიის წევრთა მიერ. შესაბამისად, სასამართლო

მიიჩნევს, რომ მოპასუხე №05 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიამ მართებულად

მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის გათვალისწინებითაც განხორციელდა

კონკრეტული საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმებში დაფიქსირებული

პირველადი მონაცემების დაკორექტირება.

სასამართლო დაუსაბუთებლად მიიჩნევს მოსარჩელის აპელირებას

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 75-ე

მუხლის 11 ქვეპუნქტის გათვალისწინებით საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ

საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილ კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელ ოქმში მონაცემების შესწორების განხორციელებას მხოლოდ

საუბნო საარჩევნო კომისიისგან მიღებული დალუქული პაკეტების გახსნის,

კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობისა და

საარჩევნო ბიულეტენების ხელახლა დათვლის შედეგად და აღნიშნავს, რომ

მოცემულ შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ უზუსტობა

გამოვლინდა, ერთის მხრივ, არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო

რაოდენობაში და, მეორე მხრივ, კონკრეტულ სუბიექტის მიერ მიღებულ ხმათა

რაოდენობაში, ხოლო გამოვლენილი საეჭვო მონაცემის ხელახალი გადათვლის

შედეგად „დადგა ბალანსი“, რაც გულისხმობდა იმას, რომ საარჩევნო

სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობისა და ბათილი ბიულეტენების

რაოდენობის ჯამი ნაკლები ან ტოლი იყო ამომრჩეველთა ხმების რაოდენობისა,

სასამართლოს შეფასებით, არ არსებობდა ყველა მონაცემის, მათ შორის,

ბიულეტენების ხელახლა გადათვლის საჭიროება.

რაც შეეხება №05.26 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის ახსნა-განმარტებას,

სასამართლო მიუთითებს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს

საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 მუხლს, რომელიც ამ კანონის მიზნებისათვის ადგენს

მასში გამოყენებულ ტერმინთა მნიშვნელობას და განმარტავს, რომ

მითითებული ნორმის „ჰ5“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საარჩევნო კომისიაში

შესული და საარჩევნო კომისიიდან გასული განცხადება, საჩივარი, წერილი,

ოქმი, საარჩევნო ბიულეტენი, სპეციალური კონვერტი, საქართველოს საარჩევნო

ადმინისტრაციის სამართლებრივი აქტი, საკონტროლო ფურცელი,

სარეგისტრაციო ჟურნალი, ამომრჩეველთა სია, ამომრჩევლის ბარათი, საარჩევნო

კომისიის წევრის ახსნა-განმარტება წარმოადგენს საარჩევნო დოკუმენტაციას.

სასამართლოს შეფასებით, მოცემულ შემთხვევაში, სადავოდ გამხდარი ახსნა-

განმარტება ემსახურებოდა შემაჯამებელ ოქმში დაშვებული შეცდომის

გამოსწორებასა და რეალური მონაცემების ასახვას, ვინაიდან ახსნა-განმარტების
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თანახმად, უბნიდან ოლქში დოკუმენტების გადატანის წინ, ოქმში შეტანილი

მონაცემების გადამოწმებისას როგორც აღმოაჩინა, მის მიერ დაშვებული იყო

მექანიკური შეცდომა პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული

არჩევნების შემაჯამებელ ოქმში სუბიექტებისთვის მიცემულ ხმათა

რაოდენობაში და გრაფაში №2 სუბიექტს ნაცვლად „12“ ხმისა, ეწერა „83“.

ამასთან, საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა მხოლოდ თვითონ და კომისიის

თავმჯდომარე, რის გამოც შესწორების ოქმი ვერ შედგა.

სასამართლო აქვე აღნიშნავს, რომ ზემოაღნიშნული დოკუმენტის არასათანადო

მტკიცებულებად მიჩნევის შემთხვევაშიც კი, იმ პირობებში, როდესაც საოლქო

საარჩევნო კომისიას გააჩნია განახორციელოს ამათუიმ მონაცემების დაზუსტება

საკუთარი ინიციატივითა და თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, ხოლო

„ბალანსი დადგა“ მხოლოდ კონკრეტული სუბიექტის (მოსარჩელის) მიერ

მიღებული ხმათა რაოდენობის (შესაბამისი ბიულეტენების) ხელახალი

გადათვლის საფუძველზე ამ მონაცემის დაკორექტირებით, დაუსაბუთებელია

მხარის მოსაზრება ყველა ბიულეტენის ხელახალი გადათვლის

აუცილებლობაზე. მით უმეტეს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა არ

არეგულირებს საარჩევნო კომისიის წევრის ახსნა-განმარტების შედგენის წესს,

მათ შორის, სავალდებულოდ არ მიიჩნევს მის რეგისტრაციას უფლებამოსილ

პირთან, ან კომისიის წევრთა გამოკითხვას.

სასამართლო მხარეთა ყურადღებას მიაქცევს ადამიანის უფლებათა ევროპული

სასამართლოს განმარტებაზე, რომლითაც არ არის სავალდებულო სასამართლოს

გადაწყვეტილება მხარეების მიერ წამოჭრილ ყველა არგუმენტს სცემდეს

დეტალურ პასუხს (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2003 წლის

24 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე Suominen v. Finland, პუნქტი 34; ადამიანის

უფლებათა ევროპული სასამართლოს 1994 წლის 19 აპრილის გადაწყვეტილება

საქმეზე Van de Hurk v. the Netherlands, პუნქტი 61). მთავარია, ეროვნულმა

სასამართლოებმა ნათლად დაასახელონ თავისი მსჯელობის განმაპირობებელი

ასპექტები, განსაკუთრებით კი ისეთები, რომლებიც გადამწყვეტი მნიშვნელობის

იყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (ადამიანის უფლებათა ევროპული

სასამართლოს 1997 წლის 29 მაისის გადაწყვეტილება საქმეზე Georgiadis v.

Greece, პუნქტი 43).

6.4. სასამართლო განმარტავს, რომ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

ბათილად ცნობის საფუძვლები რეგლამენტირებულია საქართველოს ზოგადი

ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლით, რომლის პირველი ნაწილი ადგენს,

რომ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი

ეწინააღმდეგება კანონს, ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადებისა ან

გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები. ამასთან,

კანონმდებელი მითითებული მუხლის მეორე ნაწილში აზუსტებს, რომ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის წესის
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არსებით დარღვევად ჩაითვლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

გამოცემა ამ კოდექსის 32-ე ან 34-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის

დარღვევით ჩატარებულ სხდომაზე ან კანონით გათვალისწინებული

ადმინისტრაციული წარმოების სახის დარღვევით, ანდა კანონის ისეთი

დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე მიღებული

იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება.

ამასთან, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 32-ე მუხლის

პირველი ნაწილის შესაბამისად, ამ კოდექსის 22-ე მუხლში აღნიშნულ

სარჩელთან დაკავშირებით სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს

გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის შესახებ თუ

ადმინისტრაციული აქტი ეწინააღმდეგება კანონს და ის პირდაპირ და უშუალო

(ინდივიდუალურ) ზიანს აყენებს მოსარჩელის კანონიერ უფლებას, ან ინტერსს

ან უკანონოდ ზღუდავს მას.

სასამართლო მიუთითებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102-ე

მუხლზე, რომლის თანახმად, თითოეულმა მხარემ უნდა დაამტკიცოს

გარემოებანი, რომლებზეც იგი ამყარებს თავის მოთხოვნას და შესაგებელს.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-4 მუხლის

შესაბამისად, მხარეები ადმინისტრაციული საქმის განხილვისას სარგებლობენ

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-4 მუხლით მინიჭებული

უფლება-მოვალეობებით, დაასაბუთონ თავიანთი მოთხოვნები, უარყონ ან

გააქარწყლონ მეორე მხარის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები, მოსაზრებები თუ

მტკიცებულებები. მხარეები თვითონვე განსაზღვრავენ, თუ რომელი ფაქტები

უნდა დაედოს საფუძვლად მათ მოთხოვნებს ან რომელი მტკიცებულებებით

უნდა დადასტურდეს ეს ფაქტები.

ამასთან, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-17 მუხლის

პირველი ნაწილის მიხედვით, მოსარჩელე ვალდებულია დაასაბუთოს თავისი

სარჩელი და წარადგინოს შესაბამისი მტკიცებულებები.

საქმეში არსებული მტკიცებულებებიდან და სასამართლო სხდომაზე მოპასუხე

მხარის მიერ წარმოდგენილი ახსნა-განმარტებიდან გამომდინარე, არ

დასტურდება, რომ სადავო აქტების მიღებისას ადგილი ჰქონდა კანონით

დადგენილი ისეთი პროცედურული ნორმების დარღვევას, რომლის არარსებობის

შემთხვევაში სადავო საკითხებზე მიღებული იქნებოდა სხვაგვარი

გადაწყვეტილება.

ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ

მოსარჩელის მიერ სადავოდ ქცეული №05 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის

2021 წლის 6 ოქტომბრის №103/2021, №104/2021 და №105/2021 განკარგულებები

გამოცემულია კანონის დაცვით, საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე

ყველა გარემოებების გამოკვლევის საფუძველზე, ადგილი არ აქვს საქართველოს
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ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლით გათვალისწინებული

მოთხოვნის დარღვევას, გასაჩივრებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ -

სამართლებრივ აქტებში ასახული კონკრეტული ურთიერთობის მოწესრიგება

შეესაბამება მათი გამოცემის სამართლებრივ საფუძვლებს და წინააღმდეგობაში

არ მოდის მოცემული ურთიერთობის მარეგულირებელ სამართლებრივ

ნორმებთან.

რაც შეეხება მოსარჩელის მოთხოვნას ხმების ხელახალი დათვლის თაობაზე,

სასამართლო მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მოთხოვნა ურთიერთკავშირშია

სასარჩელო მოთხოვნასთან გასაჩივრებული ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობის თაობაზე.

სასამართლო განმარტავს, რომ იმ პირობებში, როდესაც გასაჩივრებული აქტების

ბათილად ცნობის თაობაზე მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, მოსარჩელის

მოთხოვნა - ხმების ხელახალი გადათვლის თაობაზე უსაფუძვლოა და არ უნდა

დაკმაყოფილდეს, ვინაიდან იგი წარმოადგენს გასაჩივრებული აქტების თანმდევ

შედეგს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ სარჩელს

სრულად უნდა ეთქვას უარი.

7. საპროცესო ხარჯები

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 37-ე მუხლის მეორე ნაწილის

თანახმად, სასამართლო ხარჯებს მოიცავს სახელმწიფო ბაჟი. ამავე კოდექსის 55-

ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, სარჩელზე უარის თქმისას სასამართლოს

მიერ გაწეული ხარჯები გადახდება მოსარჩელეს სახელმწიფო ბიუჯეტის

სასარგებლოდ.

განსახილველ შემთხვევაში ვინაიდან მოსარჩელის მიერ სარჩელის აღძვრისას

სახელმწიფო ბაჟი არ არის გადახდილი, შესაბამისად, სასამართლო მიიჩნევს,

რომ მოსარჩელეს უნდა დაეკისროს სახელმწიფო ბაჟის - 100 (ასი) ლარის

სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადახდა.

ს ა რ ე ზ ოლ უ ც ი ო ნ ა წ ი ლ ი:

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო

კოდექსის პირველი; მე-2; მე-12; 22-ე, 24-ე, 32-ე, 331 მუხლებით, საქართველოს

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-8, 37-ე, 55-ე, 243-ე, 244-ე, 257-ე, 364-ე

მუხლებით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო

კოდექსის“ 77-ე, 78-ე მუხლებით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. მოსარჩელე ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ევროპული

საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისათვის“ სარჩელი არ დაკმაყოფილდეს;
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2. მოსარჩელეს დაეკისროს სახელმწიფო ბაჟის გადახდა 100 (ასი) ლარის

ოდენობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ;

3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს, გადაწყვეტილების მიღებიდან 1

(ერთი) კალენდარული დღის ვადაში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში (მდებარე მისამართზე - ქ. თბილისი,

გრიგოლ რობაქიძის გამზირი №7ა), თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მეშვეობით (მდებარე მისამართზე - ქ.

თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი№64).

მოსამართლე ირინა გოგოლაძე




