
ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესები და მათი 

უფლებები 

 2012 წელს საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 

ერთდროულად ჩატარებისას, ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელთა 

რეგისტრაციის წესი რეგულირდება საქართველოს საარჩევნო კოდექსითა და კანონით აჭარის 

უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ. 

 

მუხლი 46.  

ადგილობრივი დამკვირვებლები 

1. არჩევნებზე დაკვირვების უფლება აქვთ ადგილობრივ და საერთაშორისო 

დამკვირვებელ ორგანიზაციებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ კანონით დადგენილ 

პირობებს და რეგისტრაციას გაივლიან უსკოში ან შესაბამის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში. 

 2. ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაცია შეიძლება იყოს კენჭისყრის დღემდე 

არა უგვიანეს 1 წლისა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

რეგისტრირებული ადგილობრივი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი, რომლის წესდება ან დებულება (სადამფუძნებლო დოკუმენტი) რეგისტრაციაში 

გატარების მომენტისათვის ითვალისწინებს არჩევნების მონიტორინგს ან/და 

ადამიანის უფლებათა დაცვას და რომელიც არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით 

რეგისტრირებულია უსკოში ან შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. 

 3. ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაცია არჩევნებზე დაკვირვებას 

ახორციელებს ორგანიზაციის წარმომადგენლის – ადგილობრივი დამკვირვებლის − 

მეშვეობით. ერთ ორგანიზაციას უფლება აქვს, ყოველ საარჩევნო კომისიაში 

ერთდროულად ჰყავდეს არა უმეტეს ერთი დამკვირვებლისა, ხოლო საქართველოს 

ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” განსაზღვრული საერთო და 

უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ერთობლივად ჩატარების შემთხვევაში – მხოლოდ 

უსკოში, თუ ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაცია რეგისტრირებულია 

ცესკოში. 

 4. ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის ადგილობრივი დამკვირვებელი 

შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან, გარდა: 

 ა) სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირისა; 

 ბ) საქართველოს პარლამენტის წევრისა; 

 გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – 

საკრებულოს წევრისა; 



 დ) თვითმმართველი ქალაქის მერისა და მუნიციპალიტეტის გამგებელისა, აგრეთვე 

მათი მოადგილეებისა; 

 ე) მოსამართლისა; 

 ვ) საქართველოს შინაგან საქმეთა, თავდაცვისა და სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და 

დაზვერვის სამსახურებისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის 

თანამშრომლებისა; 

 ზ) პროკურატურის თანამდებობის პირისა; 

 თ) საარჩევნო სუბიექტისა და მისი წარმომადგენლისა; 

 ი) საარჩევნო კომისიის წევრისა.  

მუხლი 47. 

 დამკვირვებელ ორგანიზაციათა რეგისტრაცია  

1.ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციას, რომელიც დაკვირვებას ახორციელებს 

ერთზე მეტ საარჩევნო ოლქში, რეგისტრაციაში ატარებს უსკო (თუ ერთდროულად 

ტარდება საქართველოს საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული საერთო და უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნები, დამკვირვებელი ორგანიზაცია, თუ იგი რეგისტრირებულია ცესკოს 

მიერ, უსკოში დამატებით რეგისტრაციას არ საჭიროებს).  

2. ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციას, რომელიც დაკვირვებას ახორციელებს 

ერთ საარჩევნო ოლქში, რეგისტრაციაში ატარებს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო 

კომისია. 

 3. რეგისტრაციაში გატარების მიზნით ადგილობრივმა დამკვირვებელმა 

ორგანიზაციამ განცხადებით უნდა მიმართოს შესაბამის საარჩევნო კომისიას 

არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს მე-10 დღისა და უნდა წარუდგინოს საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებული სადამფუძნებლო 

დოკუმენტი/წესდება. განცხადებაში უნდა აღინიშნოს იმ საარჩევნო ოლქის (ოლქების) 

დასახელება, რომელშიც (რომლებშიც) ორგანიზაცია ახორციელებს დაკვირვებას. 

საარჩევნო კომისია განცხადების მიღებიდან 5 დღის ვადაში წყვეტს ორგანიზაციის 

რეგისტრაციის საკითხს.  

4. საარჩევნო კომისიას უფლება არა აქვს, დამკვირვებელ ორგანიზაციას უარი უთხრას 

რეგისტრაციაზე, თუ იგი აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს. 

საარჩევნო კომისიის განკარგულება რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ 

დასაბუთებული უნდა იყოს და ორგანიზაციას უნდა გადაეცეს გადაწყვეტილების 

მიღებიდან არა უგვიანეს მომდევნო დღისა. საარჩევნო კომისიის განკარგულება მისი 



მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში, რომელმაც 

გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს 2 დღის ვადაში. 

 5. უსკოს მიერ რეგისტრირებულმა ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ 

კენჭისყრამდე არა უგვიანეს მე-5 დღისა უსკოს მდივანს უნდა წარუდგინოს უსკოში, 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში დანიშნულ დამკვირვებელთა სია. სიას 

უნდა დაერთოს ადგილობრივი დამკვირვებლების საქართველოს მოქალაქის 

პირადობის მოწმობების ასლები. საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 

რეგისტრირებულმა ადგილობრივმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციამ იმავე ვადაში 

საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანს უნდა წარუდგინოს საოლქო ან/და მის 

ქვემდებარე საუბნო საარჩევნო კომისიებში დანიშნულ დამკვირვებელთა სია. სიაში 

უნდა აღინიშნოს დამკვირვებლის ვინაობა (გვარი, სახელი, რეგისტრაციის ადგილი). 

 6. უსკოში რეგისტრირებულ ადგილობრივ დამკვირვებელს უფლება აქვს, 

დაკვირვება განახორციელოს ყველა დონის ნებისმიერ საარჩევნო კომისიაში, ამ 

კანონის 46-ე მუხლის მე- 3 პუნქტით დადგენილი წესის დაცვით.  

7. საარჩევნო კომისიის მდივანი ვალდებულია დამკვირვებელთა სიის წარდგენიდან 

არა უგვიანეს მე-2 დღისა რეგისტრაციაში გაატაროს ამ კანონის მოთხოვნათა დაცვით 

წარდგენილი დამკვირვებელი და დამკვირვებელ ორგანიზაციას გადასცეს 

დამკვირვებლის მოწმობა, რომელიც იმავდროულად არის სამკერდე ნიშანი.  

8. ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელი საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში და ის დამკვირვებელი, რომელიც დაკვირვებას ახორციელებს 

საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე არსებულ საარჩევნო უბანში, უფლებამოსილი 

არიან, კენჭისყრის დღეს დაკვირვება განახორციელონ შესაბამისი ოლქის 

ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ საარჩევნო უბანში, ამ კანონის 46-ე მუხლის მე-3 

პუნქტით დადგენილი წესის დაცვით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 

წლის 2 აგვისტოს კანონი №175 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 02.08.2012წ. 

 

მუხლი 48 

 დამკვირვებლის უფლებები  

1. დამკვირვებელს უფლება აქვს:  

ა) დაესწროს და დააკვირდეს საარჩევნო კომისიის სხდომებს; 

 ბ) კენჭისყრის დღეს ნებისმიერ დროს იმყოფებოდეს კენჭისყრის შენობაში, 

შეუზღუდავად გადაადგილდეს საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე და თავისუფლად, 

დაუბრკოლებლად დააკვირდეს კენჭისყრის პროცესის ყველა ეტაპს ნებისმიერი 

ადგილიდან; 



 გ) კენჭისყრის დღის ნებისმიერ დროს შეენაცვლოს მისი წარმდგენი ორგანიზაციის 

სხვა რეგისტრირებულ წარმომადგენელს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

 დ) მონაწილეობა მიიღოს საარჩევნო ყუთების შემოწმებაში მათ დალუქვამდე და 

მათი გახსნის შემდეგ;  

ე) დააკვირდეს ამომრჩეველთა სიებში ამომრჩეველთა რეგისტრაციას, საარჩევნო 

ბიულეტენებისა და სპეციალური კონვერტების გაცემას და მათ დამოწმებას 

კენჭისყრის პროცესისათვის ხელის შეუშლელად; 

 ვ) დაესწროს ამომრჩეველთა ხმების დათვლისა და შედეგების შეჯამების 

პროცედურებს;  

ზ) დააკვირდეს გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცესს;  

თ) დააკვირდეს ამომრჩეველთა ხმების დათვლას ისეთ პირობებში, რომლებიც 

უზრუნველყოფს საარჩევნო ბიულეტენის დანახვას;  

ი) დააკვირდეს საარჩევნო კომისიის მიერ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი 

ოქმისა და სხვა დოკუმენტების შედგენას;  

კ) განცხადებით (საჩივრით) მიმართოს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს 

ხმის მიცემისა და კენჭისყრის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, 

რომლითაც კონკრეტული დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში მოითხოვს 

რეაგირებას;  

ლ) მოსთხოვოს ამომრჩეველს, უჩვენოს, რამდენი საარჩევნო ბიულეტენი და 

სპეციალური კონვერტი აქვს ხელში; 

 მ) გაასაჩივროს საარჩევნო კომისიის ქმედება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით;  

ნ) დააკვირდეს საარჩევნო ყუთს, საარჩევნო ყუთში სპეციალური კონვერტების ჩაყრას, 

საარჩევნო ყუთების გახსნას, საარჩევნო ბიულეტენების დათვლას და ოქმების 

შედგენას;  

ო) გაეცნოს საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილ კენჭისყრისა და არჩევნების 

შედეგების შემაჯამებელ ოქმებს, შესაბამისი საარჩევნო კომისიისგან მოითხოვოს და 

მიიღოს ამ ოქმების ასლები. 

 2. დამკვირვებელს არა აქვს უფლება:  

ა) ჩაერიოს საარჩევნო კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში; 

 ბ) გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველთა მიერ ნების თავისუფალ გამოვლენაზე;  



გ) აგიტაცია გაუწიოს ამომრჩეველს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ 

ან საწინააღმდეგოდ;  

დ) ატაროს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სიმბოლიკა და ნიშანი;  

ე) კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდეს სამკერდე ნიშნის გარეშე; 

 ვ) დაარღვიოს ამ კანონის სხვა მოთხოვნები. 

 3. ადგილობრივი დამკვირვებლის, საარჩევნო სუბიექტისა და მედიის 

წარმომადგენლების ამ კანონით მინიჭებული უფლებების დარღვევისათვის ან მათ 

საქმიანობაში ჩარევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს 

საარჩევნო, ადმინისტრაციული ან/და სისხლის სამართლის კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.  

4. დამკვირვებლის, საარჩევნო სუბიექტისა და მედიის წარმომადგენლების მიერ ამ 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტების მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს 

პასუხისმგებლობას საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

5. საარჩევნო კომისია ვალდებულია შექმნას ყველა პირობა იმისათვის, რომ 

დამკვირვებელს შეეძლოს საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელება საარჩევნო 

კომისიაში მიმდინარე ყველა პროცედურასთან დაკავშირებით, მათ შორის, 

ბიულეტენების დათვლისა და შედეგების შეჯამების მსვლელობის დროს. 


