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რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით 

 

(გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნები) 

 

1. გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნები 

პრობლემის არსი 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად, ე.წ. “სპეციალური საარჩევნო 

უბნები” შეიძლება შეიქმნას სამხედრო ნაწილში, რომელშიც არის 50-ზე მეტი 

ამომრჩეველი (სამხედრო მოსამსახურე, ოფიცერი, საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სპეციალური წოდების მქონე პირი), საავადმყოფოში და სხვა 

სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულებაში, რომელშიც არის 50-ზე მეტი 

ამომრჩეველი, და სხვა.  

როგორც ვხედავთ, საარჩევნო კოდექსის 23-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ადგენს 

გამონაკლის შემთხვევებში საარჩევნო უბნის შექმნის შესაძლებლობებს, და არა 

სავალდებულო წესს. შესაბამისად, ბუნდოვანია საკითხი, თუ რა შემთხვევაში 

იღებს საოლქო საარჩევნო კომისია გადაწყვეტილებას საარჩევნო უბნის შექმნის, 

ან არ შექმნის თაობაზე, როდესაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 50-ს აღემატება. 

ამასთან ერთად, ზემოაღნიშნული ჩამონათვალი ამომწურავად არ განსაზღვრავს 

შემთხვევებს, თუ სად და რა საფუძვლით შეიძლება შეიქმნას საარჩევნო უბანი. 

კერძოდ, მუხლში აღნიშნულია, რომ გარდა მოცემული ჩამონათვალისა, 

საარჩევნო უბანი შესაძლებელია შეიქმნას, ასევე “და სხვა” შემთხვევაში, რაც 

გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბნების თაობაზე დაუსაბუთებელი და 

შეუზღუდავი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს იძლევა. 23-ე მუხლის მე-4 

პუნქტი ასევე ადგენს, რომ სამხედრო ნაწილში (შენაერთში), რომელშიც 

ამომრჩეველთა (სამხედრო მოსამსახურეთა) რაოდენობა 50-ს არ აღემატება, 

საარჩევნო უბანი შეიძლება შეიქმნას სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის 

დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. შესაბამისად, კოდექსის 

დათქმა “საარჩევნო უბანი შეიძლება შეიქმნას სამხედრო უწყების 
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ხელმძღვანელის დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე” 

ბუნდოვანია, ვინაიდან, გაურკვეველია, რა შეიძლება იყოს 50-ზე ნაკლები 

ამომრჩევლის მქონე უბნის შექმნისთვის, დასაბუთებული მოთხოვნა, თანხმობა, ან 

უარი.  

აღნიშნულმა ნორმამ წარსულში არაერთი შეკითხვა წარმოშვა. აღნიშნული 

დეფინიციის ფარგლებში, გარდა სამხედრო ნაწილებისა, საარჩევნო უბნები 

იქმნებოდა, ასევე, პოლიციურ დანაყოფებში, საპყრობილეებში, სახელმწიფო 

დაცვის სამსახურებში და ა.შ.   

შესაბამისად, ისმის კითხვა, არის თუ არა პოლიცია სამხედრო ნაწილი? არის თუ 

არა პოლიციაში, სახელმწიფო დაცვის სამსახურში, თავდაცვის სამინისტროში 

მომუშავე ყველა პირი სამხედრო მოსამსახურე? 

საარჩევნო ადმინისტრაციისა და სასამართლოს მიერ გაკეთებული 

ინტერპრეტაციის თანახმად,  ტერმინ „სამხედრო ნაწილში“ იგულისხმებოდა 

ასევე, პოლიცია, ხოლო სამხედრო მოსამსახურეში - შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მოსამსახურე. აღნიშნული ინტერპრეტაცია ეყრდნობოდა 

„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველ მუხლს, რომლის 

თანახმადაც, „საქართველოს პოლიცია არის აღმასრულებელი ხელისუფლების 

განმახორციელებელი სამართალდამცავი, სპეციალური, პოლიციური და 

გასამხედროებული დაწესებულებების სისტემა...“(ძვ.რედაქცია) 

მიგვაჩნია, რომ ზემოაღნიშნული ნორმის ამგვარი ინტერპრეტაცია იყო არასწორი, 

რადგან, კანონის თანახმად, პოლიცია წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპისა და 

დანიშნულების, მათ შორის გასამხედროებული დაწესებულებების სისტემას. ანუ, 

სიტყვა „გასამხედროებული“ არ ვრცელდება პოლიციის ყველა ქვედანაყოფზე, 

არამედ, მხოლოდ გასამხედროებულ დანაყოფებზე. აღნიშნულს ადასტურებს 

საქართველოს პრეზიდენტის არაერთი განკარგულება „სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ,“ რომელთა მიხედვითაც, 

საქართველოს პრეზიდენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს უდგენს წვევამდელთა 

ოდენობას, რომლებიც შსს-ს დაქვემდებარებულ გასამხედროებულ 

ქვედანაყოფებში უნდა გაიწვიონ, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიციის ყველა 

დანაყოფი არ წარმოადგენს სამხედრო დანაყოფს. 

2008 და 2010 წლების არჩევნებში სასჯელაღსრულების დაწესებულებების 

თანამშრომელთა სრული შემადგენლობა ხმას სამუშაო ადგილის (და არა 

რეგისტრაციის ადგილის) მიხედვით აძლევდა. ეს იმით იყო გამოწვეული, რომ 

გაურკვეველი მიზეზების გამო სასჯელაღსრულების დაწესებულებათა 

თანამშრომლებისგან არჩევნების დღეს სამსახურში მისვლას მოითხოვდნენ. 

სწორედ იქ აძლევდნენ ისინი ხმას.  
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შესაბამისად, 2010 წელს ასეთმა ამომრჩევლებმა იმ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების (როგორც პროპორციული, ისე მაჟორიტარული 

წესით) დაკომპლექტებაში მიიღეს მონაწილეობა, რომელთა ქვემდებარე 

ტერიტორიაზეც არ ცხოვრობდნენ.  

2012 წლის საქართველოს პარლამენტის „არჩევნების დღეს ეუთოს დემოკრატიული 

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის დამკვირვებლებმა აღნიშნეს, რომ 

ზოგიერთი სპეციალური „სამხედრო“ უბანი ქარხნებში და თავდაცვის სამინისტროს 

სარემონტო სახელოსნოებში იყო განლაგებული. ფაქტობრივად ისინი სამინისტროს 

სამოქალაქო თანამშრომლებს ემსახურებოდნენ, რომლებიც მათი რეგისტრაციის 

ადგილზე არსებული ჩვეულებრივი საარჩევნო უბნებიდან ამ უბნებზე იყვნენ 

მიმაგრებული.“1 

ეს პრაქტიკა საქართველოს ორგანული კანონის 31-ე მუხლის მე-5 პუნქტის `დ~ 

ქვეპუნქტს ეფუძნება. ამ ნორმის თანახმად, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სამინისტროს (ისევე, როგორც რამდენიმე სხვა უწყების) ის 

თანამშრომლები, რომელთა სამსახურის პირობები მათი რეგისტრაციის 

ადგილისგან განსხვავებულ მისამართზე ყოფნას მოითხოვს, ამომრჩეველთა 

ერთიან სიაში სამუშაო ადგილის მიხედვით არიან შეყვანილი. 

აქვე უნდა აღინიშნოს ის პოზიტიური ტენდენცია, რომელიც დაფიქსირდა ბოლო 

რამდენიმე წლის განმავლობაში. კერძოდ, მოხდა სამართალდამცავი ორგანოების 

დისტანცირება საარჩევნო პროცესებიდან. სამართალდამცავი ორგანოების 

თანამშრომლებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ არჩევანი გაეკეთებინათ საკუთარი 

საცხოვრებელი (რეგისტრაციის) ადგილის მიხედვით მაგალითად 2013 წლის 

საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რაც არჩევნების პოზიტიურად ჩატარების 

მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო. მნიშვნელოვნად შემცირდა სპეც 

უბნების რაოდენობა: ნაცვლად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე არსებული 71 

საარჩევნო უბნისა, საპრეზიდენტო არჩევნებზე მხოლოდ 34 სპეც უბანი შეიქმნა.2 

ხოლო 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, სპეციალური საარჩევნო უბნების 

რაოდენობა მნიშვნელოვნად, 9-მდე შემცირდა. ძირითად შემთხვევაში, სამხედრო 

მოსამსახურეები ხმას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით აძლევდნენ. მსგავსი 

ინიციატივა პოზიტიურია და განსხვავდება მანამდე არსებული პრაქტიკისგან, 

როდესაც სამხედრო მოსამსახურეები ძირითადად ხმას დისლოკაციის ადგილის 

მიხედვით აძლევდნენ.3 

                                                           
1 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის არჩევნებზე 

სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო 

არჩევნებზე. ვარშავა. 2012 წლის 21 დეკემბერი. გვ.16. 
2 საიას 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიში. 
3 საიას 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის  არჩევნების მონიტორინგის ანგარიში.  



4 
 

 

ამის მიუხედავად, სპეც უბნის შექმნა და სამხედრო მოსამსახურეების 

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ხმის მიცემის წესი კვლავ აქტუალური გახდა 

საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებზე.  

 

საერთაშორისო სტანდარტი 

ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 

უფლებათა ოფისის რეკომენდაციით, საარჩევნო კოდექსში უნდა იყოს ნათლად 

მინიშნებული, რომ სპეციალური უბნების შექმნა უნდა მოხდეს მკაცრად გამონაკლის 

შემთხვევებში და რომ სადაც შესაძლებელია, სამხედრო ამომრჩეველმა ხმა მისცეს 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ან იმ სამოქალაქო საარჩევნო უბნებზე, რომელიც 

მათი დისლოკაციის ადგილებთან ახლოს მდებარეობს.4 

საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსის 3.2 პარაგრაფის (xi) თანახმად, 

„როდესაც ეს შესაძლებელია, სამხედრო მოსამსახურეებმა ხმა მათი რეგისტრაციის 

ადგილას უნდა მისცენ. სხვა შემთხვევაში სასურველია რომ მოხდეს მათი იმ 

საარჩევნო უბნებზე რეგისტრაცია, რომლებიც მათი დისლოკაციის ადგილიდან 

ყველაზე ახლოს მდებარეობს.“5 სასურველია, რომ თავდაცვის სამინისტროს და მას 

დაქვემდებარებული საწარმოების სამოქალაქო თანამშრომლებმა და სამხედრო 

პერსონალმა, რომლებიც კონკრეტულ ყაზარმაზე ან ბაზაზე არ არიან მიმაგრებული, 

ხმა მისცენ მათი რეგისტრაციის ადგილზე არსებულ ჩვეულებრივ საარჩევნო 

უბნებზე. ასევე შესაძლებელია კვლავ იქნას განხილული საქართველოში მყოფი 

ყველა დანარჩენი სამხედრო მოსამსახურის მიერ მათი რეგისტრაციის ადგილზე 

არსებულ ჩვეულებრივ საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის შესაძლებლობა.6 

რაც შეეხება სამხედრო მოსამსახურეებს, სამართლებრივი ჩარჩოსთვის არ არის 

უჩვეულო სპეციალური საარჩევნო უბნების შექმნა სამხედრო ნაწილებში, რომლებიც 

მდებარეობს საკმაოდ შორს ნებისმიერი დასახლებული ცენტრიდან. მაშინ, როდესაც 

ეს პირობა შეიძლება იყოს გარდაუვალი, ამას უნდა ახლდეს პირდაპირი მითითება, 

                                                           
4 ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის 

ერთობლივი მოსაზრება საქართველოს საარჩევნო კოდექსზე, 2010 წლის მარტის შესწორებებით. 

მიღებული დემოკრატიული არჩევნების საბჭოს მიერ 33-ე შეხვედრაზე (ვენეცია, 3 ივნისი 2010) და 

ვენეციის კომისია 83-ე პლენარულ სესიაზე. (ვენეცია, 4 ივნისი 2010) 
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)013-e.asp retrieved on 4 Febuary 2011.para 60. 
5 საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი.  სტრასბურგი, 30 ოქტომბერი 2002. მოსაზრება 

#190/2002.  
6 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის არჩევნებზე 

სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო 

არჩევნებზე. 2012 წლის 21 დეკემბერი. ვარშავა. გვ.16. 

http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)013-e.asp
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რომ ეს არის მკაცრად გამონაკლისი შემთხვევა და იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, 

სამხედრო მოსამსახურეებმა ხმა უნდა მისცენ ჩვეულებრივ სამოქალაქო უბანზე.7  

„როდესაც კენჭისყრის დღეს სამხედრო მოსამსახურეს არ შეუძლია დაბრუნდეს 

სახლში, ისინი უმჯობესია დარეგისტრირდნენ მათი დისლოკაციის ახლოს მდებარე 

საარჩევნო უბნებზე.  სამხედრო ნაწილის მეთაური აღნიშნულ პირთა მონაცემებს 

უგზავნის ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომელსაც შეჰყავს მათი მონაცემები 

საარჩევნო სიაში. ამ წესიდან არსებობს ერთი გამონაკლისი, როდესაც დისლოკაციის 

ადგილი არის ძალიან შორს უახლოესი საარჩევნო უბნიდან.“8 

რეკომენდაცია 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ სამხედრო 

მოსამსახურეს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს 

რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით არსებულ ჩვეულებრივ უბანზე, რისთვისაც მან 

16 დღით ადრე უნდა მიმართოს შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას. იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს ვერ მოხერხდება, მაგალითად, ისეთ დროს, როდესაც სამხედრო 

მოსამსახურეს არ შეუძლია დაბრუნდეს სახლში კენჭისყრის დღეს, სამხედრო 

მოსამსახურემ არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიიღოს იმ სამოქალაქო საარჩევნო 

უბნის მეშვეობით, რომელიც მის სამხედრო ნაწილის (შენაერთის) განლაგების 

ადგილთან ყველაზე ახლოს მდებარეობს.  

მიგვაჩნია, რომ სპეციალური უბანი უნდა შეიქმნა მხოლოდ როგორც გამონაკლისი, 

მკაცრად განსაზღვრულ შემთხვევებში. მაგალითად ისეთ დროს, როდესაც სამხედრო 

მოსამსახურეს სამხედრო ვალდებულების გამო არ შეუძლია დატოვოს სამხედრო 

ნაწილი, სპეციალურ რეჟიმის პირობებში ყოფნის დროს, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული თავდაცვის, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასაქმებული 

არასამხედრო მოქალაქეების, თუ პოლიციელების არჩევნებში მონაწილეობა 

სპეციალური უბნების მეშვეობით. 

შესაბამისად, საარჩევნო კოდექსით უნდა განისაზღვროს იმ საფუძვლებისა და 

შემთხვევების ამომწურავი ჩამონათვალი, რა დროსაც შესაძლებელია მიღებულ 

იქნეს გადაწყვეტილება გამონაკლისი საარჩევნო უბნების შექმნის თაობაზე. 

საარჩევნო კოდექსმა უნდა დაადგინოს მკაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები, 

თუ რა შემთხვევაში უნდა შეიქმნას, ან არ შეიქმნას სპეციალური საარჩევნო 

უბნები, რათა მისი შექმნის, ან არ შექმნის თაობაზე გადაწყვეტილება არ იქცეს 

მანიპულაციის საბაბად. საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული 

                                                           
7 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი. სამართლებრივი ჩარჩოს 

მიმოხილვის სახელმძღვანელო არჩევნებისთვის. 2001 წლის იანვარი. ვარშავა. გვ.27 
8 საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი.  სტრასბურგი, 30 ოქტომბერი 2002. მოსაზრება 

#190/2002 
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უნდა იყოს იმ გარემოებათა სია, რაც ჩაითვლება დასაბუთებულ მოთხოვნად  

გამონაკლისი საარჩევნო უბნის შექმნისათვის. 

შემოთავაზებული ფორმულირება 

კოდექსის 23-ე  მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.  

საარჩევნო კოდექსს დაემატოს 23 პრიმა მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით:   

 

1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სამხედრო (გასამხედროებული) 

ძალებისა და შენაერთების ვადიანი და საკონტრაქტო სამსახურების სამხედრო 

მოსამსახურეები არჩევნებსა და რეფერენდუმში მონაწილეობას იღებენ 

რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. ამ მიზნით მათ არჩევნებამდე არა 

უგვიანეს 16 დღისა უნდა მიმართონ შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას 

რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შეყვანის 

მოთხოვნით.  

2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სამხედრო (გასამხედროებული) 

ძალებისა და შენაერთების ვადიანი და საკონტრაქტო სამსახურების სამხედრო 

მოსამსახურეები, რომელთა სამსახურებრივი პირობები მოითხოვს მათ ყოფნას 

რეგისტრაციის ადგილისაგან განსხვავებულ მისამართზე, რომელიც სხვა 

საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება, ხმას აძლევენ სამხედრო შენაერთის 

დისლოკაციის ადგილთან არსებულ უახლოეს საარჩევნო უბანზე.  

3. გამონაკლის შემთხვევებში, საარჩევნო უბანი კენჭისყრამდე არა უგვიანეს მე-15 

დღისა, იქმნება: 

ა) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეებისთვის,  

რომელთა სამსახურის პირობები მოითხოვს მათ ყოფნას რეგისტრაციის 

ადგილისაგან განსხვავებულ მისამართზე, რომელიც სხვა საარჩევნო ოლქს 

მიეკუთვნება და რომელთაც სამსახურეობრივი ვალდებულების გამო, კენჭისყრის 

დღისათვის არ შეუძლიათ დატოვონ დისლოკაციის ადგილი (სპეციალური რეჟიმის 

პირობებში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეები)  და მათი რაოდენობა 50-ზე მეტია; 

ბ) შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

გასამხედროებული ძალებისა და შენაერთების ვადიანი და საკონტრაქტო 

სამსახურების სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, რომელთა სამსახურის პირობები 

მოითხოვს მათ ყოფნას რეგისტრაციის ადგილისაგან განსხვავებულ მისამართზე, 

რომელიც სხვა საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება და რომელთაც სამსახურეობრივი 

ვალდებულების გამო, კენჭისყრის დღისათვის არ შეუძლიათ დატოვონ 
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დისლოკაციის ადგილი (სპეციალური რეჟიმის პირობებში მყოფი სამხედრო 

მოსამსახურეები)  და მათი რაოდენობა 50-ზე მეტია; 

გ) საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეებისთვის, რომელთა სამსახურის პირობები 

მოითხოვს მათ ყოფნას რეგისტრაციის ადგილისაგან განსხვავებულ მისამართზე, 

რომელიც სხვა საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება და რომელთაც სამსახურეობრივი 

ვალდებულების გამო, კენჭისყრის დღისათვის არ შეუძლიათ დატოვონ 

დისლოკაციის ადგილი (სპეციალური რეჟიმის პირობებში მყოფი მოსამსახურეები)  

და მათი რაოდენობა 50-ზე მეტია; 

ბ)  საავადმყოფოსა და სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში მყოფი, 

ამომრჩევლისთვის (ავადმყოფისთვის), თუ მათი რაოდენობა 50-ზე მეტია; 

გ) სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში პატიმრობაში მყოფი ამომრჩევლებისათვის, 

თუ მათი რაოდენობა 50-ზე მეტია. 

4. სამხედრო ნაწილი (შენაერთი), სასჯელაღსრულებითი დაწესებულება, 

საავადმყოფო და სხვა სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულება, რომელშიც  

ამომრჩეველთა რაოდენობა 50-ს არ აღემატება, საოლქო საარჩევნო კომისიის 

განკარგულებით მიემაგრება მასთან არსებულ უახლოეს საარჩევნო უბანს. 

5. გამონაკლის შემთხვევებში საარჩევნო უბანი იქმნება ამ კანონით დადგენილი 

წესით, შესაბამისად სამხედრო ნაწილის, სასჯელაღსრულების, საავადმყოფოსა და 

სხვა სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულების განლაგების ადგილის მიხედვით.  

6. საოლქო საარჩევნო კომისია გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბნის 

შექმნიდან არა უგვიანეს 2 დღის ვადაში, პრესითა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა 

საშუალებებით აქვეყნებს საარჩევნო უბნების ნომრებს, საუბნო საარჩევნო კომისიების 

მისამართებს, ტელეფონის (ფაქსის) ნომრებსა და სხვა რეკვიზიტებს.“ 

კოდექსის 23-ე მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„საოლქო საარჩევნო კომისია საარჩევნო უბნის შექმნიდან არა უგვიანეს 5 დღისა 

პრესითა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებით აქვეყნებს საარჩევნო 

უბნების ნომრებს, საუბნო საარჩევნო კომისიების მისამართებს, ტელეფონის  (ფაქსის)  

ნომრებსა და სხვა რეკვიზიტებს.“ 
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2. სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩევლის ხმის უფლება   

 

პრობლემის არსი 

ერთ-ერთ ყველაზე საკამათო საკითხად იქცა სამხედრო მოსამსახურეების მიერ, 

რომლებიც მსახურობენ რეგისტრაციის მისამართისაგან განსხვავებულ 

ტერიტორიაზე, მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. საქმე ისაა, 

რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი სპეციალურ სიაში შეყვანილი სხვა 

ამომრჩევლებისაგან განსხვავებით, სამხედრო მოსამსახურეებისათვის აწესებს 

გამონაკლისს მონაწილეობა მიიღონ მაჟორიტარულ არჩევნებში რეგისტრაციის 

მისამართისაგან განსხვავებულ საარჩევნო ოლქში. აღნიშნული საკითხი არაერთი 

პოლიტიკური დისკუსიის საგანი გახდა. არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ 

სუბიექტებს უჩნდებათ ეჭვი, რომ არჩევნების დღემდე სამხედრო ნაწილების 

გადაადგილება სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში მიზნად ისახავს კონკრეტული 

პოლიტიკური პარტიის მაჟორიტარული წარმომადგენლის მხარდამჭერთა 

რიცხვის ხელოვნურ ზრდას. 

 

რეკომენდაცია  

მიგვაჩნია, რომ სამხედრო მოსამსახურეების მიერ მაჟორიტარულ არჩევნებში 

მონაწილეობის მიღების საკითხი (ისევე, როგორც ადგილობრივ არჩევნებში 

მონაწილეობის საკითხი უნდა გადაწყდეს შემდეგნაირად: ხმის მიცემა 

დაკავშირებული უნდა იყოს ამომრჩევლის რეგისტრაციის მისამართთან. კერძოდ, 

მსგავსად სპეციალურ სიაში შეყვანილი სხვა პირებისა, სამხედრო მოსამსახურე 

არ უნდა სარგებლობდეს მაჟორიტარულ, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნებში მონაწილეობის უპირატესობით, როდესაც იგი იმყოფება იმ ოლქის 

ფარგლებს გარეთ, სადაც იგი არის დარეგისტრირებული.  

ასევე საჭიროა, ეს არასწორი პრაქტიკა შეიცვალოს და სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებათა თანამშრომლებზე გავრცელდეს იგივე წესი, რაც ჩვენი 

რეკომენდაციის შესაბამისად სამხედრო მოსამსახურეებზე გავრცელდება.  ამიტომ, 

ვფიქრობთ, რომ სპეციალური სიის დანართს უნდა დაემატოს პენიტენციურ 

სისტემაში მომუშავე სპეციალურ მოსამსახურეთა წრეც.  

შემოთავაზებული ფორმულირება:  

საარჩევნო კოდექსის 32-ე მუხლის პირველ პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

ვ) საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეები, რომელთა სამსახურის პირობები 
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მოითხოვს მათ ყოფნას რეგისტრაციის ადგილისაგან განსხვავებულ მისამართზე, 

რომელიც სხვა საარჩევნო ოლქს მიეკუთვნება; 

 

საარჩევნო კოდექსის 32-ე მუხლის მე-5 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩეველი მონაწილეობს: 

 ა) როგორც მაჟორიტარული, ისე პროპორციული საარჩევნო სისტემით 

ჩატარებულ არჩევნებში,  თუ იგი ადგილსამყოფელს იცვლის ერთი და იმავე 

საარჩევნო ოლქის, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას – 

ერთი და იმავე ადგილობრივი საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე.  

ბ) პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ საქართველოს პარლამენტის 

არჩევნებში, აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებსა და რეფერენდუმში, 

თუ იგი ხმას აძლევს სხვა საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე. 

გ) მერის/გამგებლის არჩევნებში, თუ მისი რეგისტრაციის ადგილი მიეკუთვნება 

შესაბამისი თვითმმართველი ქალაქის/თემის საარჩევნო ოლქის საზღვრებს.“ 

32-ე მუხლის მე-6  და მე-7 პუნქტები ამოღებულ იქნეს. 

 


