კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე მედიის წარმომადგენლები
კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობებში ყოფნის უფლება აქვთ შესაბამის საარჩევნო კომისიაში აკრედიტებულ
პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლებს. ერთსა და იმავე ორგანიზაციას
უფლება აქვს, საარჩევნო უბანში ერთდროულად ჰყავდეს არა უმეტეს 3 წარმომადგენელი. კენჭისყრის შენობაში
ყოფნის უფლების მქონე ყველა პირი, მათ შორის მედიის წარმომადგენელი, უნდა ატარებდეს მისი ვინაობისა და
სტატუსის აღმნიშვნელ სამკერდე ნიშანს (მოწმობას).
კენჭისყრის დღეს მედიის უფლებამოსილება საარჩევნო უბნის გახსნიდან (დილის 7 საათი) საუბნო საარჩევნო
კომისიების შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პერიოდის ჩათვლით:
კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებთან ინტერვიუს ჩაწერა დასაშვებია მხოლოდ კენჭისყრის
შენობის გარეთ. საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ ინტერვიუების მიცემა უნდა განხორციელდეს კენჭისყრის
პროცესში მისთვის განკუთვნილი მოვალეობების შესრულების შეფერხების გარეშე.
კენჭისყრის შენობაში დაუშვებელია ნებისმიერი ფორმით ისეთი ინფორმაციის ან მონაცემების
ფოტოვიდეოგადაღება, ან სხვაგვარი დამუშავება, რომელიც/რომლებიც საქართველოს ორგანული კანონის
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად არ განეკუთვნება საჯარო ინფორმაციას, მათ შორის არის
ამომრჩეველთა
სიების
საარჩევნო
კომისიისათვის
განკუთვნილი
(სამაგიდო)
ვერსია.
მედიის
წარმომადგენლისთვის მიზანი უნდა იყოს პროცესების გაშუქება და დარღვევების დაფიქსირება და არა
პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის გადაღება.
კენჭისყრის დღეს მედიის უფლებამოსილება დილის 7 საათიდან პირველი ამომრჩევლის საარჩევნო უბანში
მოსვლამდე და საარჩევნო უბანში ბოლო ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის შემდგომი პერიოდიდან შემაჯამებელი
ოქმების შედგენის პერიოდის ჩათვლით:
შეუძლიათ აწარმოონ ფოტოვიდეოგადაღება კენჭისყრის პროცესის ხელის შეშლის გარეშე, რაც გულისხმობს:
 ფოტოვიდეოგადაღება კენჭისყრის შენობაში უნდა წარმოებდეს კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოყოფილი
სპეციალური ადგილიდან, საიდანაც ჩანს საარჩევნო პროცესი;
 მინიმალური მანძილი ნებისმიერი პირისათვის ფოტოვიდეო გადასაღებად უნდა იყოს არანაკლებ 3 მეტრით
დაშორებული გადაღების სუბიექტიდან/ობიექტიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კენჭისყრის შენობა არ
იძლევა 3 მეტრიანი დისტანციის დაცვის საშუალებას. ასეთ შემთხვევაში გადასაღებ ადგილს განსაზღვრავს
შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.
კენჭისყრის დღეს მედიის უფლებამოსილება საარჩევნო უბანზე პირველი ამომრჩევლის მოსვლის პერიოდიდან
ბოლო ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემის პერიოდში:
შეუძლიათ აწარმოონ ფოტოვიდეოგადაღება კენჭისყრის პროცესის ხელის შეშლის გარეშე, რაც გულისხმობს:
 დაუბრკოლებრივ გადაიღონ კენჭისყრის პროცესის ის პერიოდი საარჩევნო უბნებში, სადაც მაღალი
საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ამომრჩევლები (პოლიტიკური თანამდებობის პირები, საარჩევნო
სუბიექტებისა და პოლიტიკური გაერთიანებების ხელმძღვანელები, რელიგიური ლიდერები) აძლევენ ხმას, რის
შემდგომაც, ფოტოვიდეოგადამღები აპარატები გატანილ უნდა იქნას კენჭისყრის შენობიდან.

 ერთიდაიგივე პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებას უფლება აქვს ერთ საარჩევნო უბანზე
კენჭისყრის პროცესის განმავლობაში ფოტოვიდეოგადაღება ერთხელ აწარმოოს არაუმეტეს 10 წუთისა. თუ
აღნიშნულ წარმომადგენელს აქვს სურვილი ფოტოვიდეოგადაღება აწარმოოს 10 წუთზე მეტი ხნის
განმავლობაში, მაშინ ის ვალდებულია დაიკავოს კენჭისყრის შენობაში გამოყოფილი სპეციალური ადგილი.
 კენჭისყრის მთელი დღის განმავლობაში აწარმოონ ფოტოვიდეოგადაღება იმდაგვარად, რომ სტაციონალური
ვიდეოგადამღები აპარატი იმყოფებოდეს კომისიის თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ ადგილზე. ადგილი
იმდაგვარად უნდა იყოს შერჩეული, რომ ჩანდეს საარჩევნო ყუთი.
რა ხდება დარღვევის შემთხვევაში
ზემოაღნიშნული წესების დარღვევის შემთხვევაში, საუბნო საარჩევნო კომისია, ხმათა უმრავლესობით იღებს
გადაწყვეტილებას შესაბამისი პირის კენჭისყრის შენობიდან გაძევების შესახებ.

