საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის საარჩევნო დავები
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები

I ტური

საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) საარჩევნო დავებს აწარმოებს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და
ნორვეგიის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტების მეშვეობით. დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია (საია). ის, შესაძლოა, არ ასახავდეს
USAID-ის, აშშ-ის მთავრობის ან ნორვეგიის საელჩოს შეხედულებებს.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 2020 წლის
საპარლამენტო არჩევნების დღეს და შემდგომ პერიოდში, ჯამში, 293
1

საჩივარი შეიტანა,

რომლებიც შეეხებოდა როგორც კენჭისყრის და

ხმის დათვლის დროს დაფიქსირებულ, ისე შემაჯამებელ ოქმებში
გამოვლენილ

დარღვევებს. წარმოგიდგენთ საჩივრების განხილვის

შედეგებს:

კენჭისყრის და ხმის დათვლის დროს დაფიქსირებული
დარღვევები - 137 საჩივარი

საუბნო საარჩევნო კომისიებში

39
39 საჩივრიდან

6 დაკმაყოფილდა

საოლქო საარჩევნო კომისიებში

98

1 საჩივრების ნაწილი აერთიანებდა რამდენიმე უბანთან დაკავშირებულ დარღვევას. მოცემული სტატისტიკა დათვლილია გასაჩივრებული

საკითხების მიხედვით

1

საოლქო საარჩევნო კომისიებში 98 საჩივრიდან:
25 დაკმაყოფილდა

70 არ დაკმაყოფილდა

გაბათილდა 1 გადასატანი
2 განუხილველი დარჩა

ყუთის შედეგები
დისციპლინური პასუხისმგებლობა

1 რეაგირებისთვის გადაეგზავნა
სახელმწიფო ინსპექტორს

დაეკისრა:
19 თავმჯდომარეს
9 მდივანს
9 კომისიის სხვა წევრს

საოლქო საარჩევნო კომისიებმა დისციპლინური
პასუხისმგებლობა გამოიყენეს შემდეგი
დარღვევებისთვის:

14

4

2

დალუქვის წესის
დარღვევა

წილისყრის
პროცედურების
დარღვევა

არაუფლებამოსი
ლი პირის მიერ
ხმის მიცემა

1

1

1

COVID-19-ის
პრევენციის წესის
დარღვევა

შესწორების
ოქმის შედგენის
წესის დარღვევა

შემაჯამებელი
ოქმის დაკარგვა

1
ბიულეტენების
გაცემის წესის
დარღვევა

2

1
განმეორებით
ხმის მიცემა

საჩივრები შემაჯამებელ ოქმებში დაფიქსირებულ
დარღვევებთან დაკავშირებით - 156 საჩივარი

შემაჯამებელი ოქმების შესწავლის შემდგომ საიამ გამოავლინა
დარღვევები 156 უბანთან მიმართებით
156 შემაჯამებელ ოქმთან დაკავშირებით, ორგანიზაციამ საოლქო
საარჩევნო კომისიებს შემდეგი მოთხოვნებით მიმართა:

დალუქული დოკუმენტაციის გახსნა/მონაცემების
გადათვლა და შემაჯამებელი ოქმის ბათილობა,
ასევე, შესაბამისი წევრებისთვის დისციპლინური
პასუხისმგებლობის დაკისრება

მხოლოდ
დისციპლინური
პასუხისმგებლობის
დაკისრება

109

47

უბანთან
მიმართებით

უბანთან
მიმართებით

საოლქო საარჩევნო კომისიებში გადათვა/ბათილობის
მოთხოვნით წარდგენილი 109 საჩივრიდან:

2

უბანთან დაკავშირებით საიამ მოხსნა მოთხოვნა

19
88
19

3

უბნის დალუქული დოკუმენტაცია გაიხსნა და
გადაითვალა

უბანთან მიმართებით შედეგების გადათვლის
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა

უბნის დალუქული დოკუმენტაციის გახსნამ ან/და გადათვლამ ცვლილება
გამოიწვია 3 უბნის მონაცემებში

დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა:
49 თავმჯდომარეს

21 კომისიის სხვა წევრს

49 მდივანს

საიამ სასამართლოში გაასაჩივრა 38 უბნის შედეგები.
აქედან:

11

უბნის გადათვლის შესახებ დაკმაყოფილდა მოთხოვნა

1

უბნის შედეგები სასამართლომ სრულად გააბათილა

26

უბნის მონაცემების გადათვლის მოთხოვნა
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა

სასამართლოს დავალების შემდგომ საოლქო
საარჩევნო კომისიებში გახსნილი

ხელახალი
გადათვლისას
შეიცვალა

2

უბნის
მონაცემები

11

უბნიდან:

დარჩა
უცვლელი

9

უბნის
მონაცემები

ჯამში 109 უბნიდან დალუქული დოკუმენტაცია გაიხსნა ან/და
გადაითვალა 31 უბნის მონაცემები, საიდანაც შეიცვალა 5 უბნის
მონაცემები, ხოლო 1 უბნის შედეგები სრულად გაბათილდა.

4

