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საქმე №090310021005095419 (3/ბ-490-2021წ.)

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა
საქართველოს სახელით

12 ოქტომბერი, 2021 წელი ქალაქი ქუთაისი

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

მოსამართლეები: ხათუნა ხომერიკი (მომხსენებელი)

შოთა სირაძე, ნანა კალანდაძე

სხდომის მდივანი ეკატერინე სილაგაძე

აპელანტი (მოპასუხე) - საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის N43 ონის საოლქო საარჩევნო

კომისია

წარმომადგენელი - მამია გოგრიჭიანი

მოწინააღმდეგე მხარე (მოსარჩელე) - საარჩევნო სუბიექტი მ.პ.გ. ,,გახარია საქართველოსთვის"

წარმომადგენელი- ავთანდილ ბუსხრიკიძე

მესამე პირები: N43 ონის საარჩევნო ოლქის N16 და N23 საუბნო საარჩევნო კომისიები;

საარჩევნო სუბიექტები (მერობის კანდადიტები) - ვაჟა ცეცაძე („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”),

სერგო ხიდეშელი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო"), იმედა მეშვილდიშვილი

(,,გახარია საქართველოსთვის"); საარჩევნო სუბიექტები - „მესამე ძალა-სტრატეგია აღმაშენებელი“,

„ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”,

„ევროპელი დემოკრატები”, „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა

ალიანსი”, „ლელო”, ,,ევროპელი სოციალისტები", „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს

ლეიბორისტული პარტია“, „რეფორმერი” , „გახარია - საქართველოსთვის“, „თავისუფალი

საქართველო (ზაზა ხატიაშვილი, კახა კუკავა, გრიგოლ ჯოჯუა)”, ,,ქართული ოცნება -

დემოკრატიული საქართველო", „სახალხო პარტია”

დავის საგანი - ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა,

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალდებულება

გასაჩივრებული სასამართლო აქტი - ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 10

ოქტომბრის გადაწყვეტილება

1. აპელანტის მოთხოვნა: ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 10 ოქტომბრის

გადაწყვეტილების გაუქმებადა მ.პ.გ ,,გახარია საქართველოსთვის“ სარჩელის სრულად უარყოფა.

2. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასკვნებზე მითითება

2021 წლის 08 ოქტომბერს მ.პ.გ ,,გახარია-საქართველოსთვის“ წარმომადგენელმა მატრონე კისკეიძემ
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სარჩელი შეიტანა ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში, რომლითაც მოითხოვა N43 ონის

საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 06 ოქტომბრის N36/2021 განკარგულების ბათილად ცნობა

და მოპასუხის დავალდებულება გამოსცეს, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–

სამართლებრივი აქტი, რომლითაც ბათილად იქნება ცნობილი N16 და N23 საუბნო საარჩევნო

კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები.

სარჩელი ეფუძნებოდა იმ გარემოებებს, რომ N43 ონის საარჩევნო ოლქში შემავალ N16 და N23 საუბნო

საარჩევნო კომისიის, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები შედგენილია საარჩევნო

კანონმდებლობის არსებითი დარღვევით და მასში შეტანილი მონაცემები გადასწორებულია,

კერძოდ: N23 საარჩევნო უბნიდან მიღებული ოქმის (პროპორციული) ასლში–პარტია ,,თავისუფალ

საქართველოს“ ეწერა 1 ხმა, რითაც დარღვეული იყო ბალანსი. მოგვიანებით, ცესკოს ვებ.გვერდზე

აიტვირთა აღნიშნული ოქმი, სადაც ,,1“–ის ნაცვლად, ეწერა ,,X“ – ერთიანი გადაკეთებული იყო X–

ად. აგრეთვე, გადაკეთებულია პარტია ,,ლელოს“ მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, რომელსაც არ

ახლავს შესწორების ოქმი–ეწერა ,,X“ და გადაკეთებული ,,6“- ად, ხოლო N16 საარჩევნო უბნიდან

მიღებული ოქმის (მერის) ასლში, ბათილი ბიულეტენების რაოდენობაში ეწერა 13 ხმა, რომელიც

შემდეგ, კანონით დადგენილი მოთხოვნების უგულველყოფით, გადასწორდა და ჩაიწერა ციფრი

,,12“. დაბალანსებული რიცხვის გადასწორება, არ მომხდარა უფლებამოსილი პირების

თანდასწრებით. ადგილზე რომ მომხდარიყო გასწორება, თანდართული უნდა ჰქონოდა შესწორების

ოქმი, კომისიის ყველა წევრის ხელმოწერით. რასაც ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია,

ამდენად მოსარჩელე მოითხოვს N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 6 ოქტომბრის

N36/2021 განკარგულების ბათილად ცნობას და მოპასუხის დავალდებულებას გამოსცეს ახალი

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტი, რომლითაც ბათილად იქნება

ცნობილი N23 და N16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები.

მოპასუხე - №43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელმა პირველი ინსტანციის

სასამართლოში სარჩელი არ ცნო და განმარტა, რომ კანონდარღვევას არც საუბნო საარჩევნო

კომისიისა და არც საოლქო საარჩევნო კომისიის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია.

გასაჩივრებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს2021წლის 10 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით მ.პ.გ ,,გახარია

საქართველოსთვის“ სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ და ბათილად იქნა ცნობილი N43 ონის

საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 06 ოქტომბრის N36/2021 განკარგულება იმ ნაწილში (მუხლი

4.), რომლითაც არ დაკმაყოფილდა იმედა მეშვილდიშვილის და ნაზიკო გავაშელიშვილის საჩივარი

(საოლქო რეგ.N43–191,N43–192) N23 და N16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის ნაწილში.

ამავე გადაწყვეტილებით მოპასუხეს დაევალა ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -

სამართლებრივი აქტის გამოცემა, რომლითაც ბათილად იქნება ცნობილი N16 და N23 საუბნო

საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები.

დანარჩენ ნაწილში მ.პ.გ ,,გახარია საქართველოსთვის“ სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.

დასკვნები ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით

რაიონულმა სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები:

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 06 სექტემბრის №01–352/2021

განკარგულებით მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და
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თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 02 ოქტომბრის

არჩევნებისათვის, საარჩევნო სუბიექტის ,,გახარია საქართველოსათვის" წარმომადგენლად,

რეგისტრაციაში გატარდა N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიაში - მატრონე კისკეიძე.

N43 ონის საარჩევნო ოლქის N23 საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში

(პროპორციული) ,,პარტია ,,თავისუფალ საქართველოს“ ეწერა ერთი ხმა, რითაც დარღვეული იყო

ბალანსი. მოგვიანებით, ცესკოს ვებ.გვერდზე აიტვირთა აღნიშნული ოქმი, სადაც ციფრი ,,1“ -ის

ნაცვლად ეწერა ,,X“ – ერთიანი გადაკეთებული იყო იქსად. აგრეთვე გადაკეთებული იყო პარტია

,,ლელოს“ მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, რომელსაც არ ახლდა შესწორების ოქმი – ეწერა ,,X“

და გადაკეთებული იყო ,,6“–ად.

N43 ონის საარჩევნო ოლქის N16 საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში (მერის)

ბათილი ბიულეტენების რაოდენობაში ეწერა 13 ხმა, რომელიც შემდეგ, კანონით დადგენილი

მოთხოვნების უგულებელყო, გადასწორდა და ჩაიწერა ციფრი ,,12“. დაბალანსებული რიცხვის

გადასწორება არ მომხდარა, უფლებამოსილი პირების თანდასწრებით. ადგილზე რომ მომხდარიყო

გასწორება, თანდართული უნდა ჰქონოდა შესწორების ოქმი, კომისიის ყველა წევრის ხელმოწერით.

№43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიას 2021 წლის 06 ოქტომბრის №36/2021 განკარგულების

თანახმად, იმედა მეშვილდიშვილის და ნაზიკო გავაშელიშვილის საჩივრები დაკმაყოფილდა

ნაწილობრივ. N23 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თეონა რეხვიაშვილის და მდივნის

ლელა რეხვიაშვილის მიმართ, გამოყენებული იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა

,,გაფრთხილება“. N16 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ გოგრიჭიანის და მდივნის

ეთერ ბოხაშვილის მიმართ, გამოყენებული იქნა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა

,,გაფრთხილება“, ხოლო N23 და N16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის ნაწილში, სამართლებრივი საფუძვლის არარსებობის გამო,

არ დაკმაყოფილდა.

დასკვნები სამართლებრივ გარემოებებთან დაკავშირებით

დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასების შედეგად რაიონულმა

სასამართლომ მიუთითა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტზე,

რომლის თანახმად, ამ კანონის მიზნებისათვის, არჩევნები განმარტებულია, როგორც საარჩევნო

პროცესი, რომლის დანიშნულება და შედეგია საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი

ორგანოებისა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირთა არჩევა.

სასამართლომ აღნიშნა, რომ დემოკრატიის საფუძველი და აუცილებელი პირობა ღია, თავისუფალი

და სამართლიანი არჩევნებია, რასაც უშუალოდ უკავშირდება სახელმწიფო მართვაში მოქალაქეთა

მონაწილეობის შესაძლებლობა და რომლის უზრუნველყოფის ქვაკუთხედს საქართველოს

კონსტიტუციის 24-ე მუხლით გარანტირებული საყოველთაო საარჩევნო უფლება წარმოადგენს.

ამიტომაც ხმის მიცემა არჩევნების კონსტიტუციური (სუბსტანციური) ნიშან-თვისებით ხასიათდება.

არჩევნებთან დაკავშირებით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2010 წლის 27 დეკემბრის

N1/1/493 გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილში აღნიშნა, რომ ,,არჩევნები არის ერთგვარი

ინსტიტუციური მექანიზმი, რომელსაც მოქმედებაში მოჰყავს დემოკრატია. იმისათვის, რომ შედგეს

,,ხალხის მმართველობა”, ხალხმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკაში და ამის საუკეთესო გზა

არჩევნებია“.

არჩევნები თავისთავად აჩენს განცდას და რწმენას ადამიანებში, რომ ისინი უშუალოდ იღებენ

მონაწილეობას სახელმწიფოს მართვაში (ირჩევენ რა თავის რჩეულებს, ან თავად არიან არჩეული).
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ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ტარდება არჩევნები, პირველ რიგში, როგორია თავად

საარჩევნო კანონმდებლობა, რამდენად შეიცავს ის საკმარის და საჭირო გარანტიებს იმისათვის, რომ

არჩევნების შედეგად ქვეყანამ, მისმა მოქალაქეებმა მიიღონ ,,ხალხის მმართველობა”. ეს შედეგი

მიღწევადია, თუ არჩევნებში მონაწილეობა რეალურად, თანაბრად არის ხელმისაწვდომი ყველა

მოქალაქისთვის.

თანასწორობა ზოგადად, საარჩევნო უფლების არსის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. არჩევნების

პროცესში, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება თანასწორობის უზრუნველმყოფელი პირობების

შემოღებისა. ამ პროცესში მისი ძირითადი ფუნქციაა, არ მოახდინოს ვინმეს შეზღუდვა, ან

პრივილეგირება, გონივრული დასაბუთების გარეშე.

სასამართლომ აღნიშნა, რომ ზოგადად არჩევნები, მრავალსტადიანი ერთი მთლიანი დინამიური

პროცესია, რომელიც მოიცავს, ორგანულად ერთმანეთთან დაკავშირებულ სამ სტადიას: არჩევნების

მომზადებას, ჩატარებას და შედეგების შეჯამებას. ამასთან, სამივე სტადია ერთმანეთის

განმსაზღვრელია და საბოლოოდ ასახავს, ჩატარებული არჩევნების დემოკრატიულობის ხარისხს. ამ

პროცესში სახელმწიფო, მასზე დაკისრებული ნეგატიური და პოზიტიური ვალდებულებების

შესრულებას, მათ შორის, კონკურენტული საარჩევნო გარემოს შექმნას უზრუნველყოფს, შესაბამისი

სამართლებრივი აქტების მიღებით. სწორედ ამ აქტებით, მათ შორის საქართველოს საარჩევნო

კოდექსით განსაზღვრულია, საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად მართვისა და

ზედამხედველობის ინსტიტუციები, როგორიცაა მაგ.: საარჩევნო პროცესზე ადგილობრივი და

საერთაშორისო დამკვირვებლების მონიტორინგი, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა

საშუალებების მონაწილეობა, საარჩევნო სუბიექტის მიერ, წარმომადგენლის მეშვეობით, შესაბამის

საარჩევნო კომისიასთან ურთიერთობა და სხვა. ამასთან, ასევე მნიშვნელოვანს წარმოადგენს

კანონმდებლის მიერ, საარჩევნო პროცესზე ზედამხედველობითი ფუნქციით აღჭურვილი პირების

მიმართ, პროცედურული, თუ სხვა სახის დარღვევების ფიქსაციის უფლების მინიჭებაც.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,

სარჩელი შეიძლება აღიძრას, ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის

მოთხოვნით. ამავე კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, სარჩელი შეიძლება

აღიძრას ისეთი მოქმედების განხორციელების, ან ისეთი მოქმედებისაგან თავის შეკავების

მოთხოვნით, რომელიც არ გულისხმობს, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი

აქტის გამოცემას.

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ და ,,გ’’ ქვეპუნქტების

შესაბამისად, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის სამართლებრივი აქტებია: საოლქო

საარჩევნო კომისიის განკარგულება, კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება, კომისიის მდივნის

განკარგულება, საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი

ოქმები; საუბნო საარჩევნო კომისიის განკარგულება, კომისიის თავმჯდომარის განკარგულება,

საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის

თანახმად, 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

დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევებსა და ფარგლებში.

სასამართლომ მიიჩნია, რომ გასაჩივრებული აქტი (N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021

წლის 06 ოქტომბრის N36/2021) განკარგულება - წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტს. შესაბამისად, დავის განხილვისას, უნდა შემოწმდეს, გასაჩივრებული

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისობა, საქართველოს ზოგადი

ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი აქტის გამოცემის მომწესრიგებელ შესაბამის ნორმებთან,
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ასევე, საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ შესაბამის

დებულებებთან.

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ პირველი მუხლის თანახმად, ეს კანონი აწესრიგებს

საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის

წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს, ადგილობრივი თვითმმართველობის

აღმასრულებელი ორგანოს – მერის/გამგებლის არჩევნების, რეფერენდუმისა და პლებისციტის

მომზადებასა და ჩატარებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, ადგენს არჩევნებში მონაწილეთა

უფლებებსა და გარანტიებს, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნის წესსა და

უფლებამოსილებას, აგრეთვე, ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დავის განხილვის წესს.

ამავე კოდექსის მე-7 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების შესაბამისად, საქართველოს საარჩევნო

ადმინისტრაცია არის დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც თავისი

უფლებამოსილების ფარგლებში დამოუკიდებელია, სხვა სახელმწიფო ორგანოებისაგან და იქმნება

ამ კანონის შესაბამისად. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილება და შექმნის

წესი, განისაზღვრება ამ კანონით. 2. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია შედგება: ა) ცესკოსა

და მისი აპარატისგან; ბ) უსკოსა და მისი აპარატისგან; გ) საოლქო საარჩევნო კომისიებისგან; დ)

საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან. ამავე კოდექსის მე-8 მუხლის პირველი ნაწილით, საარჩევნო

კომისიის მუშაობის წესი განისაზღვრება, ამ კანონითა და შესაბამისი კომისიის რეგლამენტით,

რომელსაც დადგენილებით იღებს ცესკო. ამავე მუხლის მე-11 ნაწილის შესაბამისად,

განცხადების/საჩივრის მიღებისას, საარჩევნო კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალსა და

განმცხადებლისთვის/მომჩივნისთვის გადაცემულ ცნობაში აღინიშნება, მისი მიღების თარიღი და

დრო. კომისია განიხილავს განცხადებას/საჩივარს და იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას.

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-19 მუხლის პირველი

პუნქტი ადგენს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისია არის საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის

მუდმივმოქმედი ტერიტორიული ორგანო.

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 წევრისაგან,

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 შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი

ოქმის შედგენისთანავე.

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 ,,ა’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისია

თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე, 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.



6

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

საოლქო საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილებას და მითითებული მუხლის ,,ე” ქვეპუნქტით,

საოლქო საარჩევნო კომისიას ავალდებულებს 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). ამავე მუხლის ,,ლ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საოლქო

საარჩევნო კომისია განიხილავს საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებულ განცხადებებსა და საჩივრებს

და თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას.

აღნიშნული ნორმების შინაარსიდან გამომდინარე, საოლქო საარჩევნო კომისია, 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, რაც თავის მხრივ,

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, თუ შემოწმების შედეგად, გამოვლინდება დარღვევა.

სასამართლომ აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“

განსაზღვრავს კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის არსს, კერძოდ,

დასახელებული საკანონდებლო აქტის 70-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, კენჭისყრისა და

არჩევნების შედეგები აისახება ცესკოს, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრისა და

არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

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 აკრძალულია, შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწორება. ასეთი

შემაჯამებელი ოქმის ბათილობის საკითხს განიხილავს ზემდგომი საარჩევნო კომისია. შემაჯამებელ

ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწორება იწვევს, შესაბამისი საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარისა და შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მდივნის პასუხისმგებლობას, ამ კანონით

დადგენილი წესით. ამავე კოდექსის 71-ე მუხლისმე-3 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრისშედეგების

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 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).



7

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 65-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო

კომისიის მდივანი ვალდებულია, კენჭისყრის დღეს ორჯერ, 12 საათსა და 17 საათზე, გადათვალოს

ამომრჩეველთა სიაში, კენჭისყრის მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაიოდენობა და ეს

რიცხვი შესაბამისი დროის მინიშნებით, შეიტანოს საუბნო საარჩევნო კომისიის სადემონსტრაციო

ოქმსა და ჩანაწერთა წიგნში.

სასამართლომ მიუთითა, რომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 29

ივლისის N43/2021 დადგენილებით დამტკიცდა, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია. ინსტრუქციის შესაბამისად, რეკომენდირებულია ამომრჩეველთა

რეგისტრატორებმა კენჭისყრის პროცესისთვის ხელისშეუშლელად –10:00, 12:00, 15:00 და 17:00

საათებზე, ასევე, ფუნქციის დროებით გადაცემის შემთხვევაში, გადაითვალონ ამომრჩეველთა

სიებში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა (მათ მიერ დაწერილ ახსნა-განმარტებებში,

აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით) და მათ მიერ გაცემული საარჩევნო ბიულეტენების

რაოდენობა (კომისიის თავმჯდომარისთვის გადაცემული გაფუჭებული საარჩევნო ბიულეტენების

რაოდენობის ჩათვლით). გაცემული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის დადგენა

შესაძლებელია, კომისიის თავმჯდომარისგან მიღებული საარჩევნო ბიულეტენების

რაოდენობასთანრეგისტრატორთან დარჩენილი საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობის შედარებით.

თუ მონაცემებს შორის სხვაობა გამოვლინდა, ამომრჩეველთა რეგისტრატორმა დაუყოვნებლივ

უნდა დაწეროს ახსნა-განმარტება (მასში ასახული მონაცემების, კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელ ოქმში გათვალისწინების მიზნით).

ამდენად, 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, თუ სხვა შეცდომის დაფიქსირების

შემთხვევებში, იმოქმედონ შესაბამისი წესის საფუძველზე.

მოცემულ შეთხვევაში დადგენილია, რომ N43 ონის საარჩევნო ოლქის N23 საარჩევნო უბნის

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმში (პროპორციული) ,,პარტია ,,თავისუფალი

საქართველოს“ ეწერა 1 ხმა, რითაც დარღვეული იყო ბალანსი. მოგვიანებით, ცესკოს ვებ.გვერდზე

აიტვირთა აღნიშნული ოქმი, სადაც ,,1“ ნაცვლად ეწერა ,,X“ –ერთიანი გადაკეთებული იყო x–ად.

აგრეთვე გადაკეთებულია, პარტია ,,ლელოს“ მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, რომელსაც არ

ახლავს შესწორების ოქმი–ეწერა ,,X“ და გადაკეთებულია ,,6“–ად. ასევე დადგენილია, რომ N43 ონის

საარჩევნო ოლქის N16 საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში (მერის) ბათილი

ბიულეტენების რაოდენობაში ეწერა –13 ხმა, რომელიც შემდეგ, კანონით დადგენილი მოთხოვნების

უგულველყოფით, გადასწორდა და ჩაიწერა ციფრი ,,12“. დაბალანსებული რიცხვის გადასწორება არ

მომხდარა, უფლებამოსილი პირების თანდასწრებით. ადგილზე რომ მომხდარიყო გასწორება,

თანდართული უნდა ჰქონოდა შესწორების ოქმი, კომისიის ყველა წევრის ხელმოწერით.

სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელის მითითება, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ N43

საარჩევნო ოლქის N16 საუბნო უბნის ბათილი ბიულეტენების და N23 საარჩევნო სუბიექტების მიერ

მიღებული ხმების ხელახლა დათვლისას დარღვეული იყო საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 26 ივლისის N40/2021 დადგენილებით განსაზღვრული წესი. საოლქო საარჩევნო

კომისიამ ამ დადგენილების პირველი მუხლით განსაზღვრული კენჭისყრის შედეგების ხელახლა

დათვლის შესახებ, უნდა აცნობოს ყველა საარჩევნო სუბიექტსა და დამკვირებელ ორგანიზაციას,

რომელთა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ საარჩევნო ბიულეტენების დათვლას საარჩევნო უბანზე

და მათი სურვილის შემთხვევაში, უზრუნველყოს მათი წარმომადგენლების დასწრება, შესაბამისი

საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის პროცესზე. ამავე დადგენილების მე–4

მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, თითოეული საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების ხელახლა
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დათვლის პროცესში, მთვლელებად მონაწილეობს: შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარე, ხოლო მისი მონაწილეობის შეუძლებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი საუბნო

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო თავმჯდომარის მოადგილის მონაწილეობის

შეუძლებლობის შემთხვევაში, საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ საუბნო საარჩევნო

კომისიის წევრთაგან წილისყრით განსაზღვრული პირი, რომელიც ავტომატურად ასრულებს

პირველი მთვლელის ფუნქციას; წილისყრით გამოვლენილი შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის

საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული 1 წევრი და პარტიების მიერ დანიშნული 1 წევრი;

წილისყრით გამოვლენილი საოლქო საარჩევნო კომისიის ცესკოს მიერ არჩეული 1 წევრი და

პარტიების მიერ დანიშნული 1 წევრი; ამ მუხლის „გ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წილიყრის

ჩატარების მიზნით, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ერთნაირ ფურცლებზე, ერთი და

იმავე საწერი საშუალებით ამზადებს წილისყრის ფურცლებს, ამოწმებს მათ საოლქო საარჩევნო

კომისიის ბეჭდით დაკეცავს იმგვარად, რომ შეუძლებელი იყოს ტექსტის წაკითხვა. ცარიელი და

შევსებული ფურცლების საერთო რაოდენობა წილისყრის მონაწილე კომისიის წევრთა რაოდენობის

ტოლი უნდა იყოს. ფურცლები იყრება მაგიდაზე, რომლებსაც წილისყრის მონაწილე კომისიის

წევრები სათითაოდ იღებენ. მთვლელის ფუნქციას ასრულებს საოლქო და საუბნო საარჩევნო

კომისიების ის 2 წევრი (ცესკოს/საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული 1 წევრი და პარტიების

მიერ დანიშნული 1 წევრი), რომლებსაც პირველად შეხვდებათ შევსებული ფურცელი. წილისყრა

ტარდება საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მიერ, კომისიის წევრებისა და საოლქო საარჩევნო

კომისიის სხდომაზე დასწრების უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით და მასში არ მონაწილეობენ,

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, მდივანი და შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარე. წილისყრით გამოვლენილი მთვლელების რიგითობას განსაზღვრავს ამ მუხლის „გ.ა”

ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირი. მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში აქტი, რომელიც

დაადასტურებდა, აღნიშნული პროცედურების განხორციელების ფაქტს, არ ერთვის

განკარგულებას, რომლითაც დამტკიცდა კენჭისყრის შედეგები.

ამდენად, სასამართლომ მიიჩნია, რომ N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაარღვია კანონი,

სადავო აქტის მიღების დროს.

სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელის მითითება, რომ სადავო საუბნო საარჩევნო კომისიის

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმს უნდა დართვოდა შესწორების ოქმები, ვინაიდან

„საარჩევნო კოდექსის“ 70-ე მუხლის მე-4 პუნქტით, 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, რომელშიც მონაცემი შესწორდა.

მითითებული ნორმის შესაბამისად, შესწორების ოქმი იმ შემთხვევაში უნდა შედგეს, თუკი

შემაჯამებელი ოქმის შევსებისას, შეცდომა იქნა დაშვებული. მოცემულ შემთხვევაში არსებობდა,

შესწორების ოქმის შედგენის წინაპირობა.

სასამართლომ განმარტა საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“

62-ე მუხლის პირველი, მე-9, მე-10 ნაწილები, რომელთა თანახმად, 1. საარჩევნო უბანში

კენჭისყრის პროცესი და კენჭისყრის მიმდინარეობის თაობაზე პრეტენზიები, საჩივრები და

შენიშვნები აისახება კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში (შემდგომ – ჩანაწერთა წიგნი). 9.

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირი უფლებამოსილია, კენჭისყრის დღეს,

საარჩევნო პროცედურასთან დაკავშირებული პრეტენზიები, საჩივრები და შენიშვნები ასახოს
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ჩანაწერთა წიგნში (ამისათვის გამოიყენება ჩანაწერთა წიგნის მე-10 და მომდევნო გვერდები),

მიუთითოს მოწმეები (მათი არსებობის შემთხვევაში). ჩანაწერის შემტანი პირი ვალდებულია,

ჩანაწერთა წიგნში მიუთითოს თავისი გვარი, სახელი და მისამართი საქართველოს მოქალაქის

პირადობის მოწმობის მიხედვით. 10. არავის არა აქვს უფლება, ხელი შეუშალოს, კენჭისყრის

შენობაში ყოფნის უფლების მქონე რომელიმე პირს, ჩანაწერი შეიტანოს ჩანაწერთა წიგნში.

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 72-ე მუხლის პირველი

ნაწილის თანახმად, განცხადება/საჩივარი გადაეცემა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს,

მის მოადგილეს, ან კომისიის მდივანს. კომისიის მდივანი რეგისტრაციაში გაატარებს

განცხადებას/საჩივარს ჩანაწერთა წიგნში, ხოლო განმცხადებელს/მომჩივანს გადასცემს ცნობას

(თავისი ხელმოწერით), რომელშიც აღინიშნება შესაბამისი განცხადების/საჩივრის კომისიაში

მიღების თარიღი, დრო და სარეგისტრაციო ნომერი. მე-2 ნაწილი შეიცავს განცხადების/საჩივის

სავალდებულო რეკვიზიტებს.მე-3 ნაწილით,საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება განცხადებაზე/ საჩივარზე და

აღმოფხვრას არსებული დარღვევა. თუ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა

დარღვევა, ან სხვაგვარი ფორმით, უარი განაცხადა განცხადებაზე/საჩივარზე რეაგირებაზე,

დამკვირვებელს/ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს, ან იმავე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის

სხვა დამკვირვებელს/საარჩევნო სუბიექტის სხვა წარმომადგენელს უფლება აქვს, აღნიშნული

დარღვევა დაუყოვნებლივ გაასაჩივროს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. აღნიშნული

წარმოადგენს საჩივრის წარდგენის პირველ ეტაპს. ამავე კოდექსის 73-ე მუხლი ეხება უკვე

განცხადებისა და საჩივრებს, კენჭისყრისა და ხმის პროცედურების დარღვევის შესახებ კერძოდ; 1.

საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცედურის დარღვევის შესახებ განცხადება/საჩივარი შედგენილი

უნდა იქნეს ამ კანონის დარღვევის შემჩნევისთანავე, ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი წესით,

კენჭისყრის დღის 7 საათიდან საარჩევნო ყუთის გახსნამდე.2. განცხადება/საჩივარი ხმის

დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების

შესახებ და კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის, ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით შედგენილი

უნდა იქნეს საარჩევნო ყუთის გახსნიდან, კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის

შედგენამდე, ამ კანონის 72-ე მუხლით დადგენილი წესით.3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნულ

განცხადებას/საჩივარს, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი რეგისტრაციაში გაატარებს ჩანაწერთა

წიგნში. საუბნო საარჩევნო კომისია/საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია,

დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება განცხადებაზე/საჩივარზე და აღმოფხვრას

არსებული დარღვევა. თუ საუბნო საარჩევნო კომისიამ, ან/და საუბნო საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა, ან სხვაგვარი ფორმით, უარი განაცხადა

განცხადებაზე/საჩივარზე რეაგირებაზე, დამკვირვებელს/ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს, ან

იმავე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სხვა დამკვირვებელს/საარჩევნო სუბიექტის სხვა

წარმომადგენელს უფლება აქვს, საუბნო საარჩევნო კომისიის/საუბნო საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარის ქმედება – 2 დღის ვადაში, გაასაჩივროს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში.

საოლქო საარჩევნო კომისია განცხადებას/საჩივარს განიხილავს მიღებიდან – 2 დღის ვადაში. ამავე

კოდექსის 74-ე მუხლით კი დადგენილია ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამებასთან

დაკავშირებით განცხდება/საჩივრის განხილვა. კერძოდ, პირველი ნაწილის შესაბამისად, ამ კანონის

73-ე მუხლში აღნიშნულ განცხადებას/საჩივარს, საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანი მისი

მიღებისთანავე, რეგისტრაციაში გაატარებს საოლქო საარჩევნო კომისიის სარეგისტრაციო

ჟურნალში. კომისია მას განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს, საოლქო საარჩევნო კომისიაში

განცხადების/საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო კომისია

გადაწყვეტილებას იღებს განკარგულებით, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ

სასამართლოში, ამ კანონით დადგენილი წესით.

სასამართლომ მიუთითა, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 02 მარტის

N8/2012 დადგენილებით დამტკიცებულ „საარჩევნო ადმინისტრაციაში განცხადება/საჩივრის
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შეტანისა და განხილვის ინსტრუქციაზე“, რომლის მე-6 მუხლი განსაზღვრავს, რომ საარჩევნო

უბანში, კენჭისყრის პროცედურების დარღვევის შესახებ განცხადება/საჩივარი შედგენილი უნდა

იქნეს, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს სარჩევნო კოდექსის” დარღვევის

შემჩნევისთანავე, ამავე კოდექსის 72-ე მუხლით დადგენილი წესით, კენჭისყრის დღის 7 საათიდან–

საარჩევნო ყუთის გახსნამდე. მითითებული მუხლის მე-4 პუნქტი ადგენს, რომ განცხადება/საჩივარი

ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი

დარღვევების შესახებ და კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის, ან ბათილად ცნობის მოთხოვნით,

შედგენილი უნდა იქნეს საარჩევნო ყუთის გახსნიდან–კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის

შედგენამდე. მითითებული მუხლის 51 პუნქტით, საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის

შედეგების შემაჯამებელი ოქმი და საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგები საჩივრდება,

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 77-ე მუხლის მე-2

პუნქტით დადგენილი წესით(77.2. მუხლი: საუბნო საარჩევნო კომისიის/საუბნო საარჩევნო
კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში,
შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომელიც საჩივარს იხილავს 2
კალენდარული დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება 2 კალენდარული
დღის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში, რომელიც
საჩივარს იხილავს 2 კალენდარული დღის ვადაში.)

აღნიშნული მუხლის მე-6 პუნქტით,თუ დარღვეულია, კენჭისყრის პროცედურის დარღვევის და ხმის

დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების

შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 72 -ე მუხლის მე-2

პუნქტის „ა”-„დ” ქვეპუნქტებით დადგენილი ინფორმაციის წარდგენის წესი, საარჩევნო კომისიაში

განცხადების/საჩივრის მიმღები შესაბამისი თანამდებობის პირი ვალდებულია,

განცხადების/საჩივრის წარმდგენს დაუდგინოს ხარვეზი და განუსაზღვროს გონივრული ვადა მის

გამოსასწორებლად, რომლის შესახებაც, კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალში კომისიის მდივნის

მიერ, კეთდება სათანადო ჩანაწერი, რომელსაც ხელს აწერენ განცხადების/საჩივრის წარმდგენი და

კომისიის შესაბამისი თანამდებობის პირი. დადგენილ ვადაში, ხარვეზის გამოუსწორებლობის

შემთხვევაში, განცხადება/საჩივარი განუხილველი რჩება, რის თაობაზეც, შესაბამისი საარჩევნო

კომისიის თავმჯდომარე გამოსცემს განკარგულებას განცხადების/საჩივრის განუხილველად

დატოვების შესახებ.

სასამართლომ აღნიშნა, რომ საქართველოს ოგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის
72-ე და 73-ე მუხლები ადგენს კენჭისყრის დღეს, საარჩევნო უბანში, კენჭისყრის პროცედურის, ხმის

დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების

შესახებ განცხადება/საჩივრის წარდგენის წესებს, ხოლო საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის

შედეგების შემაჯამებელი ოქმი და საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგები საჩივრდება 72-ე და

73-ე მუხლებისაგან განსხვავებული წესით. კერძოდ: ამ კანონის 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტით

დადგენილი წესით, რაც გულისხმობს, განცხადების/საჩივრის შესაბამის საოლქო საარჩევნო

კომისიაში წარდგენას და არ საჭიროებს ჩანაწერთა წიგნში რეგისტრაციას.

ამდენად, სასამართლომ მიუთითა, რომ კენჭისყრის პროცესში, კენჭისყრის შედეგების

შეჯამებისას, კანონმდებლობის დარღვევა დაფიქსირდა. რის შემდეგაც საოლქო საარჩევნო

კომისიის მიერ, ხმების ხელახლა დათვლისას, დაირღვა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო

კომისიის 2021 წლის 26 ივლისის N40/2021 დადგენილებით განსაზღვრული საოლქო საარჩევნო

კომისიების მიერ, კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის წესი. შესაბამისად, N43 ონის

საოლქო საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 06 ოქტომბრის N36/2021 განკარგულება მიღებულია

კანონის დარღვევით, რაც მისი ნაწილობრივ ბათილობის საფუძველია. ამასთან მოპასუხეს უნდა

დაევალოს გამოსცეს, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი აქტი,

რომლითაც ბათილად იქნება ცნობილი N16 და N23 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის
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შედეგების შემაჯამებელი ოქმები.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი

მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები. ამავე მუხლის მე–2

ნაწილით, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის წესის 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.

საქმეში არსებული მტკიცებულებებიდან და სასამართლო სხდომაზე მხარეთა ახსნა-განმარტებიდან

გამომდინარე სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია, რომ სადავო აქტი მიღებული იყო კანონის

დარღვევით, ამდენად ბათილად ცნო N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის 06.10.2021 წლის

N36/2021 განკარგულება იმ ნაწილში (მუხლი 4.), რომლითაც არ დაკმაყოფილდა იმედა

მეშვილდიშვილის და ნაზიკო გავაშელიშვილის საჩივარი (საოლქო რეგ.N43–191,N43–192) N23 და

N16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის

ნაწილში და მოპასუხეს დაავალა ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ– სამართლებრივი

აქტის გამოცემა, რომლითაც ბათილად იქნებოდა ცნობილი N16 და N23 საუბნო საარჩევნო კომისიის

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები.

3. სააპელაციო საჩივრის საფუძვლები

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 10 ოქტომბრის გადაწყვეტილება სააპელაციო

წესით გაასაჩივრა N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიამ, რომელმაც პირველი ინსტანციის

სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება და მ.პ.გ ,,გახარია საქართველოსთვის" სარჩელის

უარყოფა მოითხოვა.

აპელანტის განმარტებით, 2021 წლის 06 ოქტომბერს, №43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ

მიღებულ იქნა №35/2021 განკარგულება, რომლის თანახმად, ამავე საარჩევნო ოლქის №43.16 საუბნო

საარჩევნო კომისიის (საუბნო მერის) და №43.23 საუბნო საარჩევნო კომისიის (საუბნო

პროპორციული) შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში დადგინდა მონაცემები, კერძოდ, №43.16 საუბნო

საარჩევნო კომისიის საუბნო მერის შემაჯამებელი ოქმის მე-6 გრაფაში ბათილი ბიულეტენების

რაოდენობაში ნაცვლად 12-ისა უნდა ეწეროს რიცხვი - 13, ხოლო №43.23 საუბნო საარჩევნო კომისიის

საუბნო პროპორციული შედეგების შემაჯამებელი ოქმის საარჩევნო სუბიექტის ,,თავისუფალი

საქართველო" გასწვრივ უნდა ეწეროს ,,X", ხოლო საარჩევნო სუბიექტის ,,ლელო" გასწვრივ უნდა

ეწეროს რიცხვი - 6. საოლქო საარჩევნო კომისიის 06.10.2021წ. №35/2021 განკარგულება

გასაჩივრებული არ არის მოსარჩელის მიერ. მოცემულ შემთხვევაში, საქმეში არსებობდა ახსნა-

განმარტებები და საუბნო საარჩევნო კომისიების მონაცემების გადათვლის შედეგად მიღებული

განკარგულება, რაც შემაჯამებელი ოქმის მონაცემების დადგენის შესაძლებლობას იძლეოდა.

შესაბამისად, სახეზე არ იყო №43.16 და №43.23 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობის საფუძველი.

აპელანტის აზრით, აღსანიშნავია, რომ შემაჯამებელი ოქმის მონაცემების უზუსტობამ მათი

ბათილობა შესაძლებელია გამოიწვიოს იმგვარი დარღვევების ფონზე, როცა უზუსტობის შედეგად

ფიქსირებული მონაცემები ასახავს არა რეალურ ვითარებას და ამომრჩეველთა არჩევნებში

დაფიქსირებულ ნებას, არამედ მიზნად ისახავს მონაცემების შეცვლას, ბალანსის ხელოვნურად

დადგენას ან რომელიმე საარჩევნო სუბიექტისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას, რასაც
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მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია.

4. სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთება

სააპელაციო სასამართლო გამოცხადებულ მხარეთა და მესამე პირთა მოსაზრებების მოსმენის,

მხარეთა მიერ წარმოდგენილი და ასევე სააპელაციო პალატის მიერ დამატებით გამოთხოვნილი

მტკიცებულებების გაანალიზების, გასაჩივრებული გადაწყვეტილებისა და სააპელაციო საჩივრის

საფუძვლიანობა-დასაბუთებულობის შემოწმების შედეგად მიიჩნევს, რომ საქართველოს საარჩევნო

ადმინისტრაციის N43 ონის საოლქო საარჩევნოს კომისიის სააპელაციო საჩივარი უნდა

დაკმაყოფილდეს, უნდა გაუქმდეს ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 10

ოქტომბრის გადაწყვეტილება და სააპელაციო პალატის მიერ მიღებული ახალი გადაწყვეტილებით

საარჩევნო სუბიექტს - მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებას „გახარია საქართველოსთვის“ -

უარი უნდა ეთქვას სარჩელის დაკმაყოფილებაზე, შემდეგ გარემოებათა გამო:

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 ნაწილით, თუ ამ

კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში გამოიყენება

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის დებულებანი.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 377-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად,

სააპელაციო სასამართლო ამოწმებს გადაწყვეტილებას სააპელაციო საჩივრის ფარგლებში,

ფაქტობრივი და სამართლებრივი თვალსაზრისით. იმავე მუხლის მე-2 ნაწილით, სამართლებრივი

თვალსაზრისით შემოწმებისას სასამართლო ხელმძღვანელობს საქართველოს სამოქალაქო

საპროცესო კოდექსის 393-ე და 394-ე მუხლების მოთხოვნებით. საქართველოს სამოქალაქო

საპროცესო კოდექსის 394-ემუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად გადაწყვეტილება ყოველთვის

ჩაითვლება კანონის დარღვევით მიღებულად თუ იგი იურიდიულად საკმარისად არ არის

დასაბუთებული.

განსახილეველ შემთხვევაში საარჩევნო სუბიექტის სარჩელით მოთხოვნილია საქართველოს

საარჩევნო ადმინისტრაციის N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის – 06.10.2021 წ. N 36/2021

განკარგულების ბათილად ცნობა იმ ნაწილში, რომლითაც არ დაკმაყოფილდა იმედა

მეშვილდიშვილის (საარჩევნო სუბიექტის (მერობის კანდიდატის) და ნაზიკო გავაშელიშვილის

(საარჩევნო სუბიექტის „გახარია საქართველოსთვის“ წარმომადგენელი N43 ონის საოლქო
საარჩევნო კომისიაში) საჩივარი N43.23 და N43.16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის

შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ.

საქმეში წარმოდგენილი საჩივრის ასლებით ირკვევა, რომ საარჩევნო სუბიექტის მ.პ.გ. ,,გახარია-

საქართველოს’’ წარმომადგენელმა N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნაზიკო გავაშელიშვილმა

N16 ღების საარჩევნო უბანში 03.10.2021 წელს 01 სთ და 48 წთ-ზე მომხდარი დარღვევის გამო

04.10.2021 წელს (15 სთ. 36 წთ) განცხადება/საჩივრით მიმართა N43 ოქმის საოლქო საარჩევნო

კომისიას და აღნიშნა, რომ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ღების საარჩევნო უბნიდან მიიღეს

მერის შემაჯამებელი ოქმის ასლი, სადაც ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა მითითებულია „13“.

ხელმომწერების რაოდენობაზე მეტი იყო კანდიდატების ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი

(დანართი: ოქმი), შესწორების ოქმი არ დაწერილა. მეორე დღეს ცესკოს გვერდზე აიტვირთა

გადასწორებული ოქმი, სადაც ბათილი ბიულეტენები ეწერა 12 და დაბალანსებული რიცხვის

გადასწორება არ მომხდარა უფლებამოსილი პირების თანდასწრებით. ადგილზე რომ მომხდარიყო

გასწორება უნდა ჰქონოდა თანდართული შესწორების ოქმი კომისიის ყველა წევრის ხელმოწერით.

დოკუმენტს ეტყობა ხელოვნური მანიპულირების კვალი, აშკარად ჩანს, რომ ადგილი ჰქონდა

შემაჯამებელ ოქმში ციფრების მექანიკურ ცვლილებას. ამავე საჩივრით მოწმედ მითითებულია

ლეილა გოგრიჭიანი (რუსთავი, ვ.მესხიშვილის ქუჩა N6). საჩივრის ავტორმა მოითხოვა კანონით



13

გათვალისწინებული ქმედებების შედეგად უბნის მონაცემების გაბათილება და დამრღვევი პირის

(პირების) პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტა (ს.ფ. 75).

,,გახარია-საქართველოს’’ წარმომადგენელმა N 43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნაზიკო

გავაშელიშვილმა N 23 ჭიორას საარჩევნო უბანში 02.10.2021 წ. 22 სთ და 20 წთ-ზე მომხდარი

დარღვევის ჩადენის გამო 04.10.2021 წელს (15 სთ. 36 წთ) განცხადება/საჩივრით მიმართა N43 ონის

საოლქო საარჩევნო კომისიას და აღნიშნა, რომ კერჭისყრის დასრულების შემდეგ ჭიორას საარჩევნო

უბნიდან მიიღეს პროპორციული ოქმის ასლი, საიდანაც პარტია ,,თავისუფალ საქართველოს“ ეწერა

„1“ ხმა, რითაც დარღვეული იყო ბალანსი (არსებობს ამ ოქმის ასლი). მოგვიანებით ცესკოს გვერდზე

აიტვირთა ოქმი, სადაც ერთიანი გადაკეთებული იყო იქსად. გადაკეთებულია აგრეთვე პარტია

,,ლელოს“ მიერ მიღებული ხმები, რომელსაც არ ახლავს შესწორების ოქმი. უწერია “X” და

გადაკეთებულია “6”-ად. დოკუმენტს ეტყობა ხელოვნური მანიპულირების კვალი, აშკარად ჩანს,

რომ ადგილი ჰქონდა ოქმში ციფრების მექანიკურ ცვლილებას. ამავე საჩივრით მოწმედ

მითითებულია ივანე კალმახიძე (ონი, დგვარელის ქუჩა N17, ბინა N2). საჩივრის ავტორმა მოითხოვა

კანონით გათვალისწინებული ქმედებების მიღებით უბნის მონაცემების გაბათილება და იმ პირის

(პირების) პასუხისმგებლობის საკითხის დადგენა ვინც ჩაიდინა აღნიშნული ქმედება (ს.ფ. 76).

იგივე საარჩევნო უბნებზე ჩადენილი ანალოგიური დარღვევების გამო N43 საოლქო საარჩევნო

კომისიას მიმართა იმედა მეშვილდიშვილმა 04.10.2021 წელს (16 სთ. 24 წთ), რომელმაც ასევე

მოითხოვა N43.16 და N43.23 სააჩევნო უბნების შედეგების ბათილად ცნობა და დამრღვევი

პირებისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრება (ს.ფ. 77-78).

N43 საოლქო საარჩევნო კომისიამ 06.10.2021 წ. N36/2021 განკარგულებით N43.23 და N43.16 საუბნო

საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობაზე უარი

განაცხადა შემდეგი მიზეზით: N43.23 უბანზე საარჩევნო ბიულეტენების ხელახალი დათვლით

დადასტურდა, რომ საარჩევნო სუბიექტ „ლელოს“ მიერ რეალურად მიღებული ხმების რაოდენობა

შეადგენდა - „6“ (ევსს), საარჩევნო სუბიექტ „თავისუფალი საქართველოს“ მიერ რეალურად

მიღებული ხმების რაოდენობა შეადგენდა - „0“ (ნულს). N43.16 საუბნო საარჩევნო კომისიის

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის (მერის არჩევნები) თანახმად, ბათილი ბიულეტენების

რაოდენობა იყო „13“ (ცამეტი). საოლქო საარჩევნო კომისიამ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“

70.1 70.3 - მუხლზე დაყრდნობით განმარტა, რომ კანონმდებელი კრძალავს და დარღვევად მიიჩნევს

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში შეტანილი მონაცემების გადასწორებას და ადგენს ამ

წესის დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების მიმართ შესაბამისი ზემოქმედების ღონისძიებებსაც,

თუმცა იმავდროულად იმპერატიული სახით არ ადგენს მონაცემების გადასწორების შემთხვევაში,

მათი ბათილობის სავალდებულოობას. განსახილველ შემთხვევაში უდავოდ დადგინდა, რომ

მონაცემების შესწორება კანონსაწინააღმდეგო მიზნით არ განხორციელებულა, არამედ შესწორება

ემსახურებოდა დაშვებული უსწორობის გამოსწორებისა და რეალური მონაცემების დაფიქსირებას.

საუბნო საარჩევნო კომისიის ქმედებაში არ იკვეთება ისეთი უხეში დარღვევა, რაც იქნებოდა

გასაჩივრებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის საფუძველი (ს.ფ. 84-

87).

N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის აღნიშნული მსჯელობა ემყარება ამავე კომისიის 06.10.2021წ.

35/2021 განკარგულებას - ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელიც

მხარეთა შორის დავის საგანს არ წარმოადგენს და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული

კოდექსის 54-ე მუხლის საფუძველზე ძალაში შესული აქტია, რომელმაც წარმოშვა შესაბამისი

იურიდიული შედეგი.

კერძოდ, 06.10.2021წ. 35/2021 განკარგულებით დადგენილია, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიამ

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 21-ე მუხლის „დ1“ „ე“ და „ლ“ ქვეპუნქტების, ცენტრალური
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საარჩევნო კომისიის 26.07.2021წ. N40/2021 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, ასევე

საარჩევნო სუბიექტის „გახარია საქართველოსთვის“ საჩივრების (N43-191, 43-192, 43-193, 43-194,

04.10.2021წ.) საფუძველზე გახსნა N43 ონის საარჩევნო ოლქის N43.16 და N43.23 საუბნო საარჩევნო

კომისიებიდან მიღებული პაკეტები და ხელახლა დაითვალა ბათილი ბიულეტენები და საარჩევნო

სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები. ხელახალი დათვლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ N43.16 უბანზე

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში (მერის არჩევნები) შეტანილი მონაცემები არ არის სწორი,

კერძოდ, ბათილი ბიულეტენები არის 13, რაც გამოწვეულია ერთ კონვერტში ჩადებული ორი მერის

ბიულეტენით, რამაც გაზარდა მონაცემი კენჭისყრაში მონაწილეთა რაოდენობის შესახებ.

აღნიშნული ოქმის მე-6 გარფაში „ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა“ ნაცვლად რიცხვისა „12“

უნდა ეწეროს - რიცხვი „13“. N43.23 საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში

(პროპორციული) შეტანილი მონაცემები არის სწორი - საარჩევნო სუბიექტს „თავისუფალის

საქართველო“ უნდა ეწეროს - X, ხოლო საარჩევნო სუბიექტს „ლელო“ უნდა ეწეროს - „6“. N35/2021წ.

განკარგულებით N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაადგინა: - „შეიცვალოს 2021 წლის 2

ოქტომბრის N43 ონის საარჩევნო ოლქის N43.16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელი ოქმის (მერი) მე-6 გრაფაში ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა და ნაცვლად

რიცხვისა „12“ ჩაიწეროს - რიცხვი „13“. უცვლელი დარჩეს 2021 წლის 2 ოქტომბრის N43 ონის

საარჩევნო ოლქის N43.23 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის

(პროპორციული) სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა: საარჩევნო სუბიექტის

„თავისუფალი საქართველო“ გრაფაში - X, საარჩევნო სუბიექტის „ლელო“ გარფაში - 6“.

მხარეთა შორის სადავო არ არის N43.16 და N43.23 საარჩევნო უბნების კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელ ოქმებში არსებული გადასწორების არსებობა. კერძოდ, N43.16 უბანზე - ოქმის გრაფაში

„ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა“ და N43.23 უბანზე _ N25 და N 37

საარჩევნო სუბიექტების გასწვრივ, მათ მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. ასევე სადავო არ არის,

რომ ამ მიმართებით არ შედგა შესწორების ოქმები და ოქმებში არ გაკეთებულა აღნიშვნა

„შესწორებულია“, რაც საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას წარმოადგენს. სააპელაციო

სასამართლომ მოისმინა შემაჯამებელ ოქმში ჩასწორების მიზეზები და გაანალიზა მათი შედეგები,

კერძოდ, სააპელაციო სასამართლოს სხდომაზე მხარეთა და მესამე პირთა ახსნა-განმარტებების

მოსმენის შედეგად გაირკვა, რომ N32.16 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ

ოქმში, რომელსაც არ ახლავს შესწორების ოქმი, დაიშვა უსწორობა, რაც გამოიხატა ბათილი

ბიულეტენების გრაფაში ერთით ნაკლები ბიულეტენის მითითებაში (ნაცვლად 13 ბათილი

ბიულეტენისა მიეთითა 12). საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით,

რეგისტრატორის მიერ ერთ-ერთ ამომრჩეველზე მერის არჩევნებისთვის განკუთვნილი ორი

ბიულეტენი გაიცა შეცდომით (ბიულეტენები იყო შეწებებული, რაც რეგისტრატორმა ვერ შეამჩნია

და მასზე როგორც ერთ ბიულეტენზე დასვა სარეგისტრაციო ბეჭედი). შესაბამისად, ერთერთ

კონვერტში მერის არჩევნებისთვის განკუთვნილი ორი ბიულეტენი აღმოჩნდა, რაც ბათილი

ბიულეტენების დათვლისას მიათვალეს როგორც ერთი ბათილი ბიულეტენი და სხვა 11 ბათილ

ბიულეტენთან ერთდ შემაჯამებელ ოქმში 12 ერთეულად იქნა მითითებული. მოგვიანებით

აღიდგინეს, რომ რეალურად არა ერთი, არამედ ორივე ბიულეტენი უნდა განხილულიყო როგორც

ბათილი. დაშვებული უსწორობის შესახებ ჩანაწერთა წიგნის შესაბამის გვერდებზე არის აღნიშვნა,

თუმცა შესწორების ოქმი არ შეუდგენიათ, რასაც შესაბამის მოხელეთა გამოუცდელობით ხსნის (იხ.

სააპელაციო სხდომის ოქმი). საოლქო საარჩევნო კომისის წარმომადგენლის განმარტებით, რაც

სადავო არ გაუხდია მოსარჩელე მხარეს, N43.16 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის

შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირებულ საარჩევნო სუბიეტებს რეალურად მიღებული ხმები სწორად

დაუფიქსირდათ და ამ მხრივ რომელიმე მათგანის უფლება არ დარღვეულა. N43.16 საუბნო

საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში (მერის არჩევნები) ბათილი ბიულეტენების

გრაფაში დაშვებული უსწორობის საკითხი აღნიშნულია ჩანაწერთა წიგნში, რომლის შესაბამისი

გვერდის ასლი დათვალიერდა სასამართლოს მიერ.
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საქმის განხილვისას ასევე დადგინდა, რომ N43.23 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის

შემაჯამებელ ოქმში ასევე საარჩევნო სუბიექტების: „ლელოსა“ და „თავისუფალი

საქართველოსათვის“ მიცემული ხმების გრაფებში მონაცემები იყო გადასწორებული, რასაც არ

ახლდა შესწორების ოქმი. აღნიშნულის გამო საოლქო საარჩევნო კომისიას საარჩევნო კოდექსის 21-ე

მუხლის „დ1“ ქვეპუნქტის საფუძველზე წარმოეშვა შესაბამისი საარჩევნო დოკუმენტაციის გახსნისა

და კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის ვალდებულება. იმავდროულად კომისიაში

წარდგენილ იყო საჩივრები N43.16 და N43.23 საარჩევნო უბნების კენჭისყრის შედეგების ბათილად

ცნობის მოთხოვნით. N43.23 უბანზე საარჩევნო ბიულეტენების ხელახალი დათვლით დადასტურდა,

რომ N25 საარჩევნო სუბიექტის („ლელო“) მიერ რეალურად მიღებული ხმების რაოდენობა

შეადგენდა - „6“ (ევსს), N37 საარჩევნო სუბიექტის („თავისუფალი საქართველო“) მიერ რეალურად

მიღებული ხმების რაოდენობა შეადგენდა - „0“ (ნულს). საოლქო საარჩევნო კომისიის

წარმომადგენლის განმარტებით, რაც ასევე დადასტურდა სასამართლოში წარმოდგენილი

სადემონსტრაციო ოქმის ასლის დათვალიერებით, დადასტურდა, რომ ხელახალი დათვლის

შედეგად გამოვლენილი მონაცემი („ლელო“ - 6; „თავისუფალი საქართველო - X) სწორად იყო

მითითებული როგორც გადასწორების შედეგად, ისე სადემონსტრაციო ოქმში, რამაც

სასამართლოსთვის დამაჯერებელი გახადა აპელანტის მტკიცება, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის

მხრიდან არაკეთილსინდისიერებას ადგილი არ ჰქონია. ის გარემოება, რომ შემაჯამებელ ოქმში

შესწორება არ მომხდარა შესაბამისი მინიშნებით „შესწორებულია“ და შესწორების ოქმის შედგენით,

უდავოდ წარმოადგენს საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 70.4

მუხლის დარღვევას, თუმცა არა არსებითს, რაც გავლენას იქონიებდა საარჩევნო სუბიექტების

სამართლებრივ მდგომარეობაზე.

სააპელაციო პალატა მიუთითებს საქართველოს კონსტიტუციის მე-3 მუხლის პირველ პუნქტზე,

რომლის შესაბამისადაც საქართველო არის დემოკრატიული რესპუბლიკა. იმავე მუხლის მე-2

პუნქტის მიხედვით, სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროა ხალხი. ხალხი ძალაუფლებას

ახორციელებს თავისი წარმომადგენლების, აგრეთვე რეფერენდუმისა და უშუალო დემოკრატიის

სხვა ფორმების მეშვეობით. 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ბოლო წინადადებით

უზრუნველყოფილია ამომრჩევლის ნების თავისუფალი გამოვლენა. 74-ე მუხლის პირველი პუნქტის

შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეები ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეებს აწესრიგებენ

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების

მეშვეობით. წარმომადგენლობითი ორგანო აირჩევა საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი

საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით.

სააპელაციო პალატა განმარტავს, რომ არჩევნები არის საარჩევნო პროცესი, რომლის დანიშნულება

და შედეგია საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და საჯარო

ხელისუფლების თანამდებობის პირთა არჩევა.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის N1 დამატებითი ოქმის მე-

3 მუხლით გარანტირებულია თავისუფალი არჩევნების უფლება და აღიარებულია, რომ მაღალი

ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, გონივრული პერიოდულობით ჩაატარონ

თავისუფალი არჩევნები ფარული კენჭისყრით ისეთ პირობებში, რომლებიც საკანონმდებლო

ორგანოების არჩევისას უზრუნველყოფს ხალხის ნება–სურვილის თავისუფალ გამოხატვას.
„სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ“ საერთაშორისო პაქტის 25-ე მუხლის

შესაბამისად, თითოეულ მოქალაქეს რაიმე დაუსაბუთებელ შეზღუდვების გარეშე უნდა ჰქონდეს

უფლება და შესაძლებლობა: a) მონაწილეობდეს სახელმწიფო საქმეთა წარმოებაში, როგორც

უშუალოდ, ისე თავისუფლად არჩეული წარმომადგენლების საშუალებით. b) მისცეს ხმა და არჩეულ

იქნას საყოველთაო პერიოდულ არჩევნებში, რომლებიც წარმოებს საყოველთაო და თანასწორი

საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით და უზრუნველყოფს ამომრჩევლების

სურვილის გამოვლინებას.
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საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად,

მუნიციპალიტეტის საკრებულო აირჩევა 4 წლის ვადით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების მიერ, პირდაპირი არჩევნებით, საყოველთაო,

თანასწორი საარჩევნო უფლების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით (მუხ. 23). მუნიციპალიტეტის

მერი აირჩევა 4 წლის ვადით, პირდაპირი არჩევნებით, საყოველთაო, თანასწორი საარჩევნო

უფლების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს

საარჩევნო კოდექსი“ დადგენილი წესით (მუხ.49).

სააპელაციო პალატა განმარტავს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საჩივრების ეფექტურად

განხილვა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ერთ-ერთი აუცილებელი გარანტიაა. ის

უზრუნველყოფს ამომრჩევლის ხმის მიცემის უფლებისა და არჩევნებში სუბიექტის მონაწილეობის

უფლების ეფექტურ განხორციელებას, შესაბამისად, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ბერკეტს

სახელმწიფოს მხრიდან პირველი ოქმის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პოზიტიური

ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფაში.

წინამდებარე დავის ფარგლებში სააპელაციო სასამართლომ ყველმხრივ და ობიექტურად შეამოწმა

რამდენად გაართვა თავი მოპასუხე საარჩევნო ადმინისტრაციამ, მისთვის კანონით მინიჭებულ

ვალდებულებათა შესრულებას.

„იმისათვის, რომ საარჩევნო დავების გადაწყვეტის შიდასახელმწიფოებრივი სისტემა ეფექტური

იყოს, მან უნდა უზრუნველყოს მინიმალური პროცედურული გარანტიები თვითნებობის

წინააღმდეგ და ეს გარანტიები დაცული უნდა იყოს პრაქტიკაში, რაც გულისხმობს, კერძოდ:
პროცედურული სამართლიანობისა და სამართლებრივი განსაზღვრულობის მოთხოვნების დაცვას,
მიღებული გადაწყვეტილებების სათანადო დასაბუთების აუცილებლობას და გადაწყვეტილების

მიღების პროცესში გაუმართლებელი დაყოვნებების პრევენციას. უფრო ზოგადად, ეროვნულ

ხელისუფლებას მოეთხოვება რეალური ძალისხმევის წარმართვა საარჩევნო დარღვევებთან

დაკავშირებული საფუძვლიანი ინდივიდუალური საჩივრების არსებითი მხარის შესწავლის მიზნით,
და მან უნდა უზრუნველყოს საარჩევნო პროცესის კეთილსინდისიერად ჩატარება. გარდა ამისა,
პასუხისმგებელმა სახელისუფლებო ორგანოებმა უნდა იმოქმედონ გამჭვირვალე წესით და

შეინარჩუნონ მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა პოლიტიკური მანიპულაციისაგან.
(„საარჩევნო დავების გადაწყვეტა“ მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო საარჩევნო დავების
სამართალწარმოების გაუმჯობესებისათვის გვ. 58, 59)

სააპელაციო სასამართლოს მხრიდან გასაჩივრული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების კანონიერების შემოწმების პროცესში ყოველმხრივ - საქმეში დაცული

მასალების, მხარეთა და მესამე პირთა განმარტებების, ასევე ადმინისტრაციული საპროცესო

კოდექსის მე-4 და მე-19 მუხლებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში დამატებით

გამოთხოვილი დოკუმენტაციის შესწავლის საფუძველზე შემოწმდა, _ რამდენად მოხდა საარჩევნო

დარღვევებთან დაკავშირებული ინდივიდუალური საჩივრების არსებითი მხარის შესწავლა, რაც

საარჩევნო პროცესის კეთილსინდისიერად ჩატარებას უზრუნველყოფდა, საარჩევნო

ადმინისტრაციამ რამდენად იმოქმედა პასუხისმგებლიანად, გამჭვირვალედ, ეფექტურად,

მიუკერძოებლად და პოლიტიკური მანიპულაციისაგან დამოუკიდებლად.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5 მუხლის შესაბამისად, ადმინისტრაციულ

ორგანოს უფლება არა აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე

ქმედება (მუხ. 5.1). უფლებამოსილების გადამეტებით გამოცემულ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს, აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებულ ქმედებას არა

აქვს იურიდიული ძალა და ბათილად უნდა გამოცხადდეს (მუხ. 5.2).
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საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 21-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საოლქო საარჩევნო

კომისია 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, 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... .

ზემოთ მოყვანილი საკანონმდებლო დანაწესი იძლევა მისი იმგვარად განმარტების საფუძველს, რომ

საუბნო საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებათა კანონიერების (მათ შორის, არჩევნებში მონაწილეთა

აღრიცხვის, საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის სიზუსტე და სხვა) შემოწმების პროცესში დარღვევის

გამოვლენის შემთხვევაში, საოლქო საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია ადმინისტრაციული

წარმოება დაასრულოს ორგვარი სამართლებრივი შედეგით: 1) შეცვალოს საუბნო საარჩევნო

კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მონაცემები შემოწმების შედეგის შესაბამისად

ან 2) ბათილად ცნოს საარჩევნო უბანში კენჭისყრის შედეგები. საკითხი იმის შესახებ რომელ

სამართლებრივ შედეგს დააყენებს საოლქო საარჩვნო კომისია, ე.ი შეცვლის საუბნო საარჩევნო

კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მონაცემებს თუ ბათილად ცნობს უბანში

კენჭისყრის შედეგებს, _ დამოკიდებულია საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებათა კანონიერების

(მათ შორის, არჩევნებში მონაწილეთა აღრიცხვის, საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის სიზუსტე და სხვა) შემოწმების

პროცესში გამოვლენილი და დადასტურებული დარღვევის ხასიათზე, რამდენად წარმოადგენს

დარღვევა არსებითი ხასიათისას. ასეთი განმარტების საფუძველს ქმნის ასევე საქართველოს

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილის დანაწესი
(1.ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი
მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები. 2. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
მომზადების ან გამოცემის წესის 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), რომლის

მიხედვითაც აქტის ბათილად ცნობას განაპირობებს არა ყოველგვარი დარღვევა, არამედ

არსებითი ხასიათის დარღვევა. შესაბამისად, სააპელაციო პალატა განმარტავს, რომ

ზემდგომი საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან მისთვის კანონით მინიჭებული

უფლებამოსილება კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის ბათილად ცნობის მიმართებით,

გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ სერიოზული დარღვევების არსებობისას, რომლებიც

საფრთხეს უქმნიან თავად არჩევნების მიზანს, ანუ იმას, რომ არჩევნების შედეგი

ამომრჩეველთა ხალხის თავისუფალ აზრს გამოხატავდეს. ყველა რეგულაციის

თვალსაზრისით, უდავოა, რომ არჩევნების შედეგების გაუქმების უმთავრესი კრიტერიუმია,
_ მოახდინა თუ არა დარღვევებმა გავლენა არჩევნების შედეგებზე.
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სააპელაციო სასამართლო აღნიშნავს, რომ ხმების დათვლისა და არჩევნების შედეგების

შეჯამების, ასევე ამ შედეგების ოფიციალურად გაფორმება, - რაც საუბნო საარჩევნო კომისიის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - კენჭისყრის შედეგების

შემაჯამებელი ოქმის შედგენით სრულდება, - რთული პროცესია, რომელშიც სხვადასხვა

სამართლებრივი სტატუსის მქონე მრავალი ადამიანი მონაწილეობს. შესაბამისად, აღნიშნულ

ეტაპზე და გარემოში დაშვებული უბრალო შეცდომა ან ხარვეზი, ვერ მიუთითებს არჩევნების

უსამართლობაზე, თუკი არჩევნების ადმინისტრირებისას თანასწორობის, გამჭვირვალობის,
მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის ზოგადი პრინციპები დაცული იყო.
თავისუფალი არჩევნების უფლება საფრთხის ქვეშ იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ

დადასტურდება პროცედურული დარღვევები, რომლითაც შესაძლოა შეიზღუდოს

ამომრჩევლის ნების თავისუფალი გამოხატვა, მაგალითად, ამომრჩეველთა ნების უხეში

დამახინჯების შემთხვევაში, როდესაც საჩივრები არ იქნება სათანადოდ შესწავლილი

კომპეტენტური ორგანოს დონეზე. „არჩევნების ბათილად ცნობის შესახებ

გადაწყვეტილებები უნდა ასახავდეს ამომრჩეველთა ნების დადგენის რეალურ

შეუძლებლობას“ (განმარტება მოცემულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლოს

პრეცედენტულ გადაწყვეტილებაში - კოვაჩი უკრაინის წინააღმდეგ).

განსახილველ შემთხვევაში არ არსებობს საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან

უფლებამოსილების გადაჭარბების შემთხვევის, ან საარჩევნო სუბიექტის (მოსარჩელე

პარტიის) წინააღმდეგ საარჩევნო კომისიებში ჩადენილი კანონდარღვევის დამამტკიცებელი

მასალა, არ დადასტურდა ამ უკანასკნელის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების დარღვევის

ფაქტი. შესაბამისად, პალატა იზიარებს აპელანტი ადმინისტრაციული ორგანოს მითითებას,

რომ N43.16 და N43.23 საარჩევნო უბნებზე კენჭისყრის შედეგების შეჯამებისას გამოვლენილი

და დადასტურებული დარღვევები არ იყო სერიოზული ხასიათის და იმდენად არსებითი

რომ შეეძლო დემოკრატიული პროცესის დისკრედიტაცია. პალატა ამართლებს მოპასუხე

საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას _ შეეცვალა საუბნო საარჩევნო კომისიების

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის მონაცემები და ამ გზით დაედასტურებია ფაქტობრივად

არსებული, რეალური შედეგი, რამდენადაც სახეზე არ იყო საუბნო საარჩევნო კომისიების

მხრიდან არსებითი ხასიათის დარღვევა, რასაც უბნის შედეგების ბათილობა უნდა გამოეწვია.

მხედველობაში მისაღები და ანგარიშგასაწევია, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის

გადაწყვეტილება (განკარგულება 35/2021), ასევე „საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ

კანჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის ვადისა და წესის განსაზღვრის შესახებ“ ცესკოს

26.07.2021წ. N40/2021 დადგენილების მე-10 მუხლის შესაბამისად გამოცემული

ბიულეტენების ხელახალი დათვლის აქტი, რომლითაც დადასტურდა ინდივიდუალურ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებში (საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის

შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში ცვლილებები, შეუდავებელი და ძალმოსილი აქტებია, რაც

გამორიცხავდა სადავო უბნების შედეგების ბათილად გამოცხადებას. საოლქო საარჩევნო

კომისიის N35/2021 განკარგულების (რომლითაც დამტკიცდა ხელახალი დათვლის შედეგები)

ძალმოსილების პირობებში, არარელევანტურია მოსარჩელის მითითება ხმების ხელახლა

დათვლის პროცედურის დარღვევასთან დაკავშირებით (მთვლელების გამოვლენის მიზნით

წილისყრის ჩაუტარებლობის გამო, როგორც ამას ითვალისწინებს საქართველოს

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 26 ივლისის N40/2021 დადგენილება).

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტებით „თავიანთი მოვალეობების
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შესრულებისას საარჩევნო ადმინისტრაციამ და სასამართლოებმა უნდა უზრუნველყონ

საარჩევნო პროცესის კეთილსინდისიერად ჩატარების სურვილის დემონსტრირება“

(საქმე კერიმოვა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ, N20799/06, § 53, 2010 წლის 30 სექტემბერი)

სააპელაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ გასაჩივრებული ინდივიდუალური

ადინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით ჩატარებული

ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში მოპასუხე (აპელანტი) საოლქო საარჩევნო კომისიის

მხრიდან რაიმე თვითნებობას ადგილი არ ჰქონია, რამდენადაც საქმის განხილვის შედეგად

გამოირიცხა N43.16 და N43.23 საარჩევნო უბნებზე კენჭისყრის შედეგების შეჯამებისას,

არაკეთილსინდისიერება, რაც წინააღმდეგობაში მოვიდოდა თავისუფალი არჩევნების

უფლების სულისკვეთებასთან.

სარეზოლუციო ნაწილი

სააპელაციო სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო

კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 ნაწილით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის

257-ე, 386-ე; 389-ე მუხლებით

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა

1. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის N43 ონის საოლქო საარჩევნოს კომისიის

სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს;

2. გაუქმდეს ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 10 ოქტომბრის

გადაწყვეტილება და მიღებულ იქნეს ახალი გადაწყვეტილება;

3. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „გახარია საქართველოსთვის“ სარჩელი არ

დაკმაყოფილდეს;

4. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.

მოსამართლეები: ხათუნა ხომერიკი

ნანა კალანდაძე

შოთა სირაძე




