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საინფორმაციო ბიულეტენი

სამონიტორინგო პროგრამა ხორციელდება საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს
საელჩოს, ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისათვის (NED), ფონდი „ღია საზოგადოება
საქართველოს“ (OSGF) და საქართველოში დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.

1

საინფორმაციო ბიულეტენი მომზადდა და გამოიცა საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
მიერ,
2017
წლის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებზე წინასაარჩევნო და არჩევნების დღეზე
დაკვირვების
სამონიტორინგო
პროგრამის
ფარგლებში.
მის
შინაარსზე
პასუხისმგებელია საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“ და
იგი შესაძლოა არ ასახავდეს საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს,
ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისათვის (NED), ფონდი „ღია საზოგადოება
საქართველოს“ (OSGF) და საქართველოში დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს მოსაზრებებს.

საინფორმაციო ბიულეტენი

1. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამა
2. წინასაარჩევნო პერიოდი - პრაქტიკა, სიახლეები და
გამოწვევები
3. ჩართულობა ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს
განსავითარებლად - „მრავალეროვანი საქართველოს“
პროგრამული აქტივობები

საკონტაქტო ინფორმაცია:
დ. უზნაძის ქ.117, II სად საქართველო, თბილისი, 0102
http://pmmg.org.ge/
pmmg@pmmg.org.ge
https://www.facebook.com/PMMG.ORG/
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საინფორმაციო ბიულეტენი

1. 2017 წლის

საქართველოს,

ასევე

ელექტორალური

პრაქტიკის

ადგილობრივი

წინასაარჩევნო, არჩევნების დღე და არჩევნების შემდგომი

ობის არჩევნები „მრავალეროვანი
საქართველოს“
სამონიტორინგო
პროგრამა

ანალიზი

ეროვნული

ცხადყოფს,

რომ

პერიოდი გავლენას ახდენს, როგორც არჩევნების საბოლოო
შედეგებზე, ასევე აისახება ქვეყანაში ზოგადად პოლიტიკურ
გარემოზე.
ამ თვალსაზრისით, ცხადია, რომ საარჩევნო სამონიტორინგო
პროგრამის რეალიზება, დიდ გავლენას ახდენს, როგორც წინა
საარჩევნო, არჩევნების დღის და შემდგომი პერიოდის პროცესზე.
ასევე, არჩევნების დღეზე ახდენს უაღრესად ნიშანდობლივ
ხასიათს.

განსაკუთრებით,

კომპაქტურად

კი

დასახლებულ:

ჯავახეთის,

კახეთის,

რეგიონებსა

და

რომლებიც

ტრადიციულად

პერიოდში

შიდა

თბილისში

საარჩევნო

ეთნიკური
ქვემო

უმცირესობებით

ქართლის,

ქართლის,
შემავალ

სამცხე-

მცხეთა-მთიანეთის

საარჩევნო

ხასიათდებიან
მიზნებით

ოლქებში,

წინასაარჩევნო

ადმინისტრაციული

რესურსების გამოყენების პრაქტიკით და არჩევნების დღეს
ელექტორალური

ხასიათის

რიგი

პრობლემებისა

და

გამოწვევების არსებობით.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 2017 წლის
ადგილობრივი

თვითმმართველობის

არჩევნებისათვის

საერთო

ორგანოების

სამოქალაქო

მოძრაობა

„მრავალეროვანი საქართველო“ ახორციელებს წინასაარჩევნო,
არჩევნების დღისა და შემდგომი პერიოდის მონიტორინგს:
რუსთავის,

მარნეულის,

თეთრიწყაროს,
ახალციხის,

გარდაბნის,

ბოლნისის

ნინოწმინდის,

(სამცხე-ჯავახეთი),

ახმეტის,

(ქვემო

წალკის,

ქართლი),

ასპინძის,

ახალქალაქის,

ადიგენის,

საგარეჯოს

დმანისის,
ბორჯომის

(კახეთის),

გორის,

კასპის, (შიდა ქართლის), მცხეთის (მცხეთა-მთიანეთი), ისნისა და
სამგორის (თბილისი) საარჩევნო ოლქებში.
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თვითმმართველ

საერთაშორისო,
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საინფორმაციო ბიულეტენი

საინფორმაციო ბიულეტენი

„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლები წინასაარჩევნო
პროცესებზე მონიტორინგს აწარმოებენ შემდეგ პრიორიტეტულ მიმართულებებში:

•
•

ზოგადი პოლიტიკური და ელექტორალური კონტექსტი;
ეთნიკურ

უმცირესობათა

ცნობიერების

დონე

საარჩევნო

სუბიექტების

პოლიტიკური პროგრამების, საარჩევნო წესებისა და პროცედურების შესახებ;

•

პოლიტიკური

სუბიექტების

მიერ,

საარჩევნო

კამპანიის

რეალიზების

ასპექტები;

•

პოლიტიკური სუბიექტების საპროგრამო დოკუმენტებში უმცირესობათა
პრობლემატიკის ასახვის პრაქტიკა;

•

საარჩევნო კამპანიის რეალიზების პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების მიერ
ეთიკური (მათ შორის ეთნიკურ, ან რელიგიურ ნიადაგზე სიძულვილის ენის
გამოვლენის პრაქტიკა) სტანდარტების დაცულობის პრაქტიკა;

•

პოლიტიკური სუბიექტების მიერ განხორციელებულ საქმიანობაში (მათ შორის
სტრუქტურებსა და პოლიტიკურ ნომინაციებში - კანდიდატები) ეთნიკური
უმცირესობების ჩართულობის პრაქტიკა;

•
•

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესი;
საარჩევნო

მიზნით

ინსტიტუციური,

ადმინისტრაციული,

რესურსების

გამოყენება;

•

საარჩევნო მიზნით მარეგულირებელი, ადმინისტრაციული, რესურსების
გამოყენება;

•
•

საარჩევნო მიზნით აღსრულებითი ადმინისტაციული რესურსების გამოყენება;
საარჩევნო მიზნით ფინანსური, ადმინისტრაციული, რესურსების გამოყენება.

წინასაარჩევნო პროცესის სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი
საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლები მუდმივ რეჟიმში აკვირდებიან
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მიზნობრივი რეგიონების შესაბამის საარჩევნო ოლქებში არსებულ ვითარებასა და

საინფორმაციო ბიულეტენი

ელექტორალური ხასიათის ტენდენციებს ყველა ზემოთ აღწერილ საკითხებთან
მიმართებაში.

შენიშვნა:
ფაქტები,
რომელიც
იდენტიფიცირებულია
გრძელვადიანი
დამკვირვებლების მიერ ექვემდებარება ხელმეორედ შესწავლასა და გადამოწმებას.
ადმინისტრაციული

რესურსების

გამოყენების

საკითხთან

მიმართებაში

სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ
გამოვლენილი და აღნუსხული ინციდენტები ზოგადად იყოფა და შესაბამისად
ჯგუფდება ორ ძირითად კატეგორიად, კერძოდ:

 ადმინისტრაციული

რესურსების

სავარაუდო

გამოყენება

(სავარაუდო

ინციდენტები)

 ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება (ინციდენტები)
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სავარაუდო ინციდენტებში, მოიაზრება ფაქტების ის კატეგორია, რომელთაც ადგილი
აქვს მაღალი ალბათობით, მაგრამ შეუძლებელია მათი დადასტურება სხვადასხვა
გარემოებების გათვალისწინებით, მათ შორის, ინფორმატორის სურვილი არ
გაამჟღავნოს ვინაობა და ინფორამაციის წყარო. რაც შეეხება ინციდენტებს,
იგულისხმება, რომ ყველა მათგანი ექვემდებარება დასტურს - გამყარებულია
მტკიცებულებებით.

საინფორმაციო ბიულეტენი

„მრავალეროვანი

2. წინასაარჩევნო

დამკვირვებლების

პერიოდი -

მიმდინარე

პრაქტიკა,

ინციდენტები

სიახლეები და

ტენდენციები

მიერ

მიზნობრივ

სადამკვირვებლო

გრძელვადიანი
საარჩევნო

პროგრამის

ოლქებში

ფარგლებში

გამოვლინდა შემდეგი ხასიათის

გამოწვევები

ახალქალაქის საარჩევნო ოლქი

ამომრჩეველთა რაოდენობა: 38 148
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 70
დარეგისტრირებული მერობის კანდიდატების რაოდენობა: 0
რეგისტრირებული მაჟორიტარების რაოდენობა:7
ინფორმაცია 12 სექტემბრის მონაცემებით

ახალქალაქის

მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტი

2017

წლის

დასაწყისში (დამტკიცებისას) შეადგენდა 8 147 000 ლარს.
„მრავალეროვანი

საქართველოს“

დამკვირვებლის

მიერ

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ცნობილი გახდა,
რომ მოგვიანებით, კერძოდ, კი 16 მაისსა და 30 ივნისს
შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, ბიუჯეტი გაიზარდა და
შეადგინა 17 612 989 ლარი.
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გამოწვევები

საქართველოს“

საინფორმაციო ბიულეტენი

17 აგვისტოს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ფინანსური განყოფილების მიერ,
მომზადდა

დადგენილების

პროექტი,

რომელიც

ითვალისწინებდა

ბიუჯეტში

ცვლილებების შეტანასა და მის გაზრდას 600 000 ლარით. პროექტი განხილულ იქნა
და დამტკიცდა 21 აგვისტოს (არჩევნების თარიღის ოფიცალურ გამოცხადებამდე 1
დღით ადრე).
მიუხედავად

იმისა,

რომ

ზემოაღნიშნული

ფაქტი

არ

წარმოადგენს

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, არჩევნების თარიღის ოფიციალურად
გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე, ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა ცხადია ბადებს
ეჭვს,

ფინანსური

ადმინისტრაციული

რესურსის

სავარაუდო

გამოყენების

შესაძლებლობის შესახებ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად,
ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ჰასმიკ მარანგოზიანის
მიმართ ადგილი ჰქონდა მუქარა-ზეწოლის ფაქტს (სიცოცხლის მოსპობა და სახლის
გადაწვა) საქართველოს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატის სამველ პეტროსიანის
მხრიდან.
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, არსებულ ვითარებაში გარკვევის მიზნით,
„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებელი შეხვდა ორივე
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მხარეს.

საინფორმაციო ბიულეტენი

ჰასმიკ

მარანგოზიანმა

-

კომენტარის

გაკეთებაზე

უარი

განაცხადა,

თუმცა

დაადასტურა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის
სიცხადე.
რაც შეეხება, მეორე მხარეს, სამველ პეტროსიანი - უარყოფს მუქარის ფაქტს. მისი
განცხადებით: სოფ. პტენას ექვსმა მაცხოვრებელმა, რომლებსაც სურვილი ჰქონდათ
მონაწილეობა მიეღოთ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევნის კონკურსში,
ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიაში განაცხადები ვერ შეიტანეს, რადგან
კომისიის კარი დაკეტილი დახვდათ. აღნიშნულის გამო, ხსენებულმა პირებმა
თხოვნით მიმართეს სამველ პეტროსიანს, რათა მას, მეორე დღეს, მათ ნაცვლად
შეეტანა განაცხადებები საოლქო საარჩევნო კომისიაში.
სამველ პეტროსიანმა აღნიშნული განცხადებები გადასცა თათულ ტონაკანიანს,
რომელმაც წარადგინა საოლქო საარჩევნო კომისიაში, თუმცა ჰასმიკ მარანგოზიანმა
განცხადებები დახია და მაგიდაზე დაყარა ისე, რომ მისი შინაარსიც არ წაუკითხავს.
ინციდენტის შემდგომ, სამველ პეტროსიანი თორმეტ თანმხლებ პირთან ერთად
მივიდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რათა გარკვეულიყო სიტუაციაში, თუმცა
ჰასმიკ მარანგოზიანმა მათ დანახვაზე განაცხადა, რომ სწორად მოიქცა როდესაც
დახია განაცხადები - მისი თქმით, ამ ფაქტს მაინც ვერ დაამტკიცებდნენ.
მხარეთა შორის მოხდა შეკამათება და მათ მიერ გამოძახებულ იქნა პოლიცია. სამველ
პეტროსიანის თქმით, მისი მხრიდან მუქარას ადგილი არ ჰქონია, ხოლო ჰასმიკ
მარანგოზიანმა მას და მისი ოჯახის წევრებს მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რაზეც
პასუხს მოითხოვს. პეტროსიანმა აღნიშნა, რომ ამ ფაქტზე შედგა ოქმი და
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გადაიგზავნა ცესკოში.

საინფორმაციო ბიულეტენი

მარნეულის საარჩევნო ოლქი
ამომრჩეველთა რაოდენობა: 98 280
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 87
დარეგისტრირებული მერობის
კანდიდატების რაოდენობა: 0
რეგისტრირებული მაჟორიტარების
რაოდენობა: 0
ინფორმაცია 12 სექტემბრის მონაცემებით

მიმდინარე
თავისუფალი

წლის
და

29

აგვისტოს

სამართლიანი

მედია

საშუალებებით

არჩევნებისათვის

გავრცელდა,

უწყებათაშორისი

ასევე

კომისიის

სხდომაზე განხილულ იქნა 27-28 აგვისტოს მარნეულის სოფლებში ყიზილაჯლოსა
და ბაიდარში მომხდარი ინციდენტის ამსახველი კადრები. კადრების თაობაზე
საუბარი

შედგა,

უწყებათაშორისი

კომისიის

სხდომაზე,

სადაც

ითქვა,

რომ

ინციდენტში მონაწილეობას იღებდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების (გამგეობის)
თანამშრომლები.
აღნიშნული

ინფორმაცია

გადამოწმდა

„საერთო

სამოქალაქო“

მოძრაობა

„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მარნეულის
საარჩევნო ოლქში. დამკვირვებელი შეხვდა და გაესაუბრა ინციდენტში მონაწილე
მხარეებს. იგი ასევე, დეტალურად გაეცნო ვიდეო ჩანაწერს, რომელიც გადაღებული
იყო თავად ინციდენტში მონაწილე მხარის მიერ და როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული
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ნაჩვენები იქნა კომისიის სხდომაზე.

საინფორმაციო ბიულეტენი

ინციდენტის

შესწავლის

საფუძველზე

გამოიკვეთა

გარემოება,

რის

შესაბამისადაც,

მიმდინარე წლის 27-28 აგვისტოს
საარჩევნო

სუბიექტის

უგულავა

„ბაქრაძე,
-ევროპული

საქართველო“-ს

მიერ

დასახელებული

მარნეულის

მაჟორიტარობის კანდიდატი აჰმედ
იმამყულიევი საარჩევნო კამპანიის
ფარგლებში

მოსახლეობას

ხვდებოდა.
მოსახლეობასთან შეხვედრის ადგილზე, ასევე იმყოფებოდნენ საარჩევნო სუბიექტის
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს მიერ დასახელებული
მარნეულის

მაჟორიტარობის

კანდიდატი

ჯეიჰუნ

ჩოიდაროვი

და

მისი

მხარდამჭერები, რომელთა შორისაც იყო მიხეილ ანაროვი, რომელიც გახლავთ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ერთ-ერთი თანამშრომლის ძმა (თავად
საჯარო მოხელე არ არის).
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის
მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ინციდენტში მონაწილე ორივე საარჩევნო
სუბიექტის მომხრეებს შორის არც ერთი არ ყიფილა საჯარო მოხელე. უფრო მეტიც,
ეს გახლდათ ორი საარჩევნო სუბიექტის მიერ, დასახელებული კანდიდატების
მხარდამჭერებს შორის მომხდარი ინციდენტი.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით „მრავალეროვანი საქართველო“ მოუწოდებს
არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებსა და კანდიდატებს, რომ თავი შეიკავონ
ძალადობრივი ქმედებებისაგან, პატივი სცენ და დაიცვან ერთმანეთის უფლებები, არ
დაუშვან

სიძულვილის ენის გამოყენება

პოლიტიკური

კამპანიის წარმოების

პროცესში და შესაბამისად უზრუნველყონ წინასაარჩევნო შეხვედრების წარმართვა
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თანასწორ პირობებში.

საინფორმაციო ბიულეტენი

ასპინძის საარჩევნო ოლქი
ამომრჩეველთა რაოდენობა: 9 685
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 23
დარეგისტრირებული

მერობის

კანდიდატების რაოდენობა: 1
რეგისტრირებული

მაჟორიტარების

რაოდენობა:1
ინფორმაცია 12 სექტემბრის მონაცემებით

2017 წლის 31 აგვისტოს, „მრავალეროვანი საქართველოსთვის” ცნობილი გახდა, რომ
ასპინძის

მუნიციპალიტეტის

ადმინისტრაციული

მოქმედი

რესურსების

გამგებლის

არამიზნობრივი

მხრიდან,

გამოყენება

და

ხდებოდა
საარჩევნო

კანონმდებლობის უხეში დარღვევა.
კერძოდ, 30 აგვისტოს, მოქმედმა გამგებელმა - ლევან ცაბაძემ (მოცემული
მომენტისათვის ლევან ცაბაძე საინიციატივო ჯგუფიდან იყრის კენჭს), ააიპ-ების
ხელმძღვანელებს

ჩაუტარა

თათბირი

და

განუცხადა,

რომ

ააიპ-ების

ყველა

თანამშრომელი (მათ შორის: ბაღების
გაერთიანებების, კეთილმოწყობისა და
დასუფთავების

სამსახურის

თანამშრომლები)
წინააღმდეგ,
შტაბში,

მათი

ნების

გამოცხადებულიყვნენ
რათა

მხარდამჭერთა

სიისათვის მოეწერათ ხელი.
ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით,
„მრავალეროვანი

საქართველოს“

გრძელვადიანი

დამკვირვებელი

უშუალოდ შეხვდა

და გაესაუბრა მოწმეებს,

რომლებმაც ხსენებული ფაქტი
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დაადასტურეს.

საინფორმაციო ბიულეტენი

აღნიშნულ ინფორმაციასა და ფაქტზე დაყრდნობით „მრავალეროვანმა საქართველომ“
მიმართა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რათა მან უზრუნველყოს
საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა და დამრღვევ პირთა მიმართ
გაატაროს დროული და ადეკვატური პასუხისმგებლობის ზომები. მსგავსი ხასიათის
მიმართვა

წარედგინა

უწყებათაშორის

თავისუფალი

კომისიას,

რათა

მან

და

სამართლიანი

საკუთარი

არჩევნებისთვის

კომპეტენციის

ფარგლებში

უზრუნველყოს ფაქტზე შესაბამისი რეაგირება.

დმანისის საარჩევნო ოლქი
მომრჩეველთა რაოდენობა: 22 582
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 50
დარეგისტრირებული

მერობის

კანდიდატების რაოდენობა: 1
რეგისტრირებული მაჟორიტარების
რაოდენობა:7
ინფორმაცია 12 სექტემბრის მონაცემებით

მიმდინარე წლის 4 სექტემბერს, „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი
დამკვირვებლის მიერ, მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ცნობილი გახდა,
რომ დმანისის მუნიციპალიტეტის მოქმედი გამგებლის გოგი ბარბაქაძის მხრიდან,
ხდებოდა ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი გამოყენება და საარჩევნო
კანონმდებლობის უხეში დარღვევა.
კერძოდ, მოქმედი გამგებელი, იბარებდა ააიპ-ების ხელმძღვანელებს და ითხოვდა
(მათ შორის არიან ბაღების გაერთიანებების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების
სამსახურის თანამშრომლები) ხელმოწერების დაფიქსირებას მხარდამჭერთა სიაში.
გარდა

აღნიშნულისა,

„მრავალეროვანი

საქართველოს“

გრძელვადიანი

რწმუნებულებისგან

აგვისტოს

თვის

დასაწყისიდან

ითხოვენ,

მხარდამჭერთა

მონაცემების შეგროვებას. სწორედ, ასეთი დავალების შეუსრულებლობის გამო
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დამკვირვებლის მიერ, მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ირკვევა, რომ

საინფორმაციო ბიულეტენი

გათავისუფლდა სამი სოფლის, კერძოდ, კი კარაგულარის, ჯანდარისა და განთიადის
რწმუნებულები.
მიმდინარე წლის 15
საშუალებით

სექტემბერს მედიის

გავრცელდა

მუნიციპალიტეტის

დმანისის

გამგებლის

გოგი

ბარბაქაძის განცხადება, სადაც იგი დეპუტატ
კახა

ოქრიაშვილს

კანდიდატებზე

მასზე

ზეწოლაში

და

სხვა

ადანაშაულებს,

მისივე ინფორმაციით კანდიდატების ნაწილმა
ზეწოლას ვერ გაუძლო და კეჭისყრაზე უარი
განაცხადა.
„მრავალეროვანი საქართველო“-ს აზრით დმანისის მუნიციპალიტეტთან
დაკავშირებით ორი განსხვავებული საკითხია. კერძოდ:
1) დმანისის

მუნიციპალიტეტის

ადმინისტრაციული
დადასტურებულია

რესურსის

გამგებლის
ბოროტად

ორგანიზაციის

გ.

ბარბაქაძის

გამოყენების

გრძელვადიანი

ფაქტი,

მხრიდან
რომელიც

დამკვირვებლის

მიერ

მოპოვებული ინფორმაციით მოწმეებთან გასაუბრებით. საქმე ეხება გამგებლის
მხრიდან მუნიციპალიტეტის სოფლის რწმუნებულებისაგან მხარდამჭერთა სიების
შეგროვებას, რის შეუსრულებლობის გამოც გათავისუფლებულია 3 სოფლის
რწმუნებული.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მოთხოვნით ამ საკითხს იხილავს თავისუფალი და
სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია, ასევე საქმეში ჩართული
მხარეებისგან ახსნაგანმარტებები მოისმინა დმანისის მუნიციპალიტეტის საოლქო
საარჩევნო კომისიამ. მათ მიერ გამოგზავნილი პასუხით ირკვევა, რომ რწმუნებულები
ადასტურებენ სამსახურიდან გათავისუფლებას მათი მხრიდან გამგებლისათვის
მხარდამჭერთა სიების შეუგროვებლობის გამო. ასევე, უწყებათაშორისი კომისიაში
პროკურატურის წარმომადგენლის ინფორმაციით აღნიშნულ საკთხზე მიმდინარეობს
მოკვლევა.
2) რაც შეეხება მეორე საკითხს, კერძოდ გამგებლის მიერ დასახელებულ ბრალდებას,
„მრავალეროვანმა

საქართველომ“

თხოვნით

მიმართა

ცესკოს

ინფორმაციის

რეგისტრირებული, რამდენმა თქვა უარი ან ვერ დარეგისტრირდა და რა მოტივით.
ვრცელი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება უახლოეს პერიოდში, თუმცა ამ ეტაპზე
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გამოთხოვის თაობაზე თუ რამდენი კანდიდატია (მაჟორიტარობის, მერობის)

საინფორმაციო ბიულეტენი

დმანისის

საოლქო

საარჩევნო

კომისიიდან

მიღებულია

პასუხი

მერობის

კანდიდატებთან დაკავშირებით საიდანაც ირკვევა, რომ დღეის მდგომარეობით
მხოლოდ რეგისტრირებულია ერთი კანდიდატი - გ. ბარბაქაძე და შესაბამისად უკან
არც არავის გამოუთხოვია განაცხადი.
„მრავალეროვანი საქართველო“ აგრძელებს მოკვლევას ამ საკითხთან დაკავშირებით
და

ზემოაღნიშნული

ინფორმაციის

დადასტურების

შემთხვევაში

შესაბამის

განცხადებას გააკეთებს.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ ხელთ არსებული
ინფორმაციით დმანისის მუნიციპალიტეტში ადგილი აქვს ზეწოლას ამომრჩევლებზე
ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მხრიდან. უფრო მეტიც, ადგილზე შექმნილია
არაჯანსაღი წინასაარჩევნო გარემო.
ზემოაღნიშნულის

გათვალისწინებით

მიმდინარე

წლის
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სექტემბერს

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ თხოვნით მიმართა თავისუფალი და სამართლიანი
არჩევნებისათვის უწყებათაშორის კომისიას, რათა დმანისის მუნიციპალიტეტში
ჩაატაროს კომისიის გასვლითი სხდომა.
არსებულ ეტაპზე სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში
პოლიტიკური კამპანია ძალას იკრებს და არსებობს მოლოდინი, რომ არჩევნებში
მონაწილე

მხარეებს

მაღალი

კონკურენციის

პირობებში

მოუწევთ

საარჩევნო

კამპანიის წარმოება.
რიგი პოლიტიკური სუბიეტების მიერ, უკვე ხორციელდება წინასაარჩევნო კამპანია,
რაც

ძირითადად

გამოიხატება

ადგილობრივ

ამომრჩევლებთან

შეხვედრების

ორგანიზებით, მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენით, ისევე როგორც მედია
ბრიფინგების ჩატარებით.
„მრავალეროვანი საქართველო“ აგრძელებს წინასაარჩევნო პროცესებზე დაკვირვებას
და სამონიტორინგო პროგრამის შუალედურ შედეგებს ფართოდ გაასაჯაროებს
მომდევნო საინფორმაციო ბიულეტენებისა და საინფორმაციო მედია ბრიფინგების
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მეშვეობით.

საინფორმაციო ბიულეტენი

მრავალეროვანი საქართველოს გამოხმაურება ემზარ კვიციანის
ინიციატივაზე
წინასაარჩევნო

სამონიტორინგო

ფარგლებში

„მრავალეროვანი

ყურადღებით

აკვირდება

განხორციელების

პროგრამის
საქართველო“

საარჩევნო

პროცესში

სუბიექტების

მიერ,

ეთნიკური

დაცულობის

პრაქტიკას

და

კამპანიის

პოლიტიკური
სტანდარტების
ამ

კუთხით,

განსაკუთრებულ აქცენტებს აკეთებს ეთნიკურ, ან
რელიგიურ

ნიადაგზე

სიძულვილის

ენის

გამოვლენის ტენდენციებზე.
ამ თვალსაზრისით, საგულისმოა „მრავალეროვანი
საქართველოს“

გამოხმაურება

საპარლამენტო

ფრაქცია

„საქართველოს

პატრიოტთა ალიანსის" წევრის, ემზარ კვიციანის ინიციატივაზე, „საქართველოს
მოქალაქეობის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე (http://info.parliament.ge/#law-drafting/14403).
როგორც

საზოგადოებისთვის

ცნობილია,

მიმდინარე

წლის

5

სექტემბერს

პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად, ავტორები სთავაზობენ
კანონში შემდეგი ჩანაწერის ასახვას: „ეთნიკური ქართველი – პირი, რომელიც
ატარებს ქართულ გვარს და თავს მიიჩნევს ქართველად“.
„მრავალეროვანი

საქართველო“

კატეგორიულად

არ

ეთანხმება

აღნიშნულ

ინიციატივას და მიიჩნევს, რომ იგი მიმართულია საზოგადოების ეთნიკური ნიშნით
სეგრეგაციისკენ, რაც ისეთ მრავალეთნიკურ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო,
ეთნოსთაშორისი უთანხმოების გაღვივების დამატებით რისკებს შეიცავს. ამასთან,
აღსანიშნავნია, რომ საქართველო ამჟამად წინასაარჩევნო ფაზაში იმყოფება, ხოლო
ორგანიზაციის
პოლიტიკური
ეთნოსთაშორის

გამოცდილება
ქულების

ცხადყოფს,

მოსაპოვებლად

თემატიკას

რომ

წინასაარჩევნო

პოლიტიკოსები

დისკრიმინაციულ

აქტიურად

კონტექტსში,

პერიოდში
იყენებენ

როგორც

თვით
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განცხადებით, ასევე თემის გარშემო გამართული შემდგომი პოლემიკით.

საინფორმაციო ბიულეტენი

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, „მრავალეროვანმა საქართველომ“
გამოაცხადა მორატორიუმი მსგავსი ხასიათის საკითხების ირგვლივ გამართულ
დისკუსიებში მონაწილეობის მიღებაზე, მანამ სანამ 2017 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველობის

ორგანოების

არჩევნების

შედეგები

ოფიციალურად

არ

გამოცხადდება, რის შემდგომაც ორგანიზაცია სრულფასოვან რეაგირებას მოახდენს,
როგორც ზემოაღნიშნულ, ასევე სხვა შესაძლო ფაქტებზე.
„მრავალეროვანი საქართველო“ მოუწოდებს ყველა საარჩევნო სუბიექტსა და
პოლიტიკოსს, სიფრთხილე გამოიჩინონ და თავი შეიკავონ იმგვარი განცხადებების
გაკეთებისაგან, რომლებიც უარყოფით გავლენას ახდენენ საარჩევნო გარემოზე და
ხელს უწყობენ ელექტორატის დაყოფას სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციულ
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კონტექსტში.

საინფორმაციო ბიულეტენი

საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის მონიტორინგი

წინასაარჩევნო

პერიოდში

„მრავალეროვანი

საქართველო“

მონიტორინგს

ახორციელებდა

საარჩევნო

ადმინისტრაციის

ეთნიკურ

უმცირესობებს

საქიანობაზე
მიკუთვნებულ

ამომრჩეველთა ელექტორალური ჩართულობის
ხელშეწყობის

კუთხით.

ამ

მიმართულებით,

ცესკოს მიერ უკვე განხორციელდა მთელი რიგი
ღონისძიებები.

 ცესკოს

მიერ

მომზადდა

საინფორმაციო-სარეკლამო

ელექტორალური

ხასიათის ვიდეო რგოლები სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

 სომხურ

და აზერბაიჯანულ ენოვან ამომრჩევლებს შესაძლბლობა აქვთ

საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიიღონ სომხურ და
აზერბაიჯანულ

ენებზე

ცესკოს

სატელეფონო/

საინფორმაციო

ცენტრის

საშუალებით.

 სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი ამომრჩევლებისათვის ცესკოს ვებგვერდზე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე განთავსებულია ინფორმაცია
კენჭისყრის დღეს ხელმისაწვდომი სერვისებისა და ამომრჩეველთა ერთიანი
სიის ელექტრონული საძიებო სისტემის შესახებ.

 არჩევნების დღეს სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი ამომრჩევლებისათვის
საარჩევნო უბნებზე ხელმისაწვდომი იქნება

ამომრჩეველთა ერთიანი სია,

საარჩევნო ბიულეტენები და ბიულეტენების შევსების წესი.

 გარდა

აღნიშნულისა, ცესკოს მიერ ხორციელდება ეთნიკურ უმცირესობებს

მიკუთვნებულ

ამომრჩეველთა

ინფორმირება,

სომხურენოვანი

და

აზერბაიჯანულენოვანი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ელექტორალური
შესაძლებლობათა განვითარება და მათთვის შესაბამისი სასწავლო მასალების
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სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე მიწოდება.

საინფორმაციო ბიულეტენი

ინკლუზიური

ინკლუზიური
საარჩევნო გარემოს
განსავითარებლად
- „მრავალეროვანი

საქართველოს“
პროგრამული
აქტივობები

გარემოს

განვითარების

ხელშეწყობის

მიზნით,

„მრავალეროვანი

აქტიურად

აწარმოებს

დიალოგს

კონკურენტული,

სამართლიანი

არჩევნების

საკითხებით

მხარეებთან,

როგორც

საქართველო“
საქართველოში

და

დემოკრატიული

დაინტერესებულ
საჯარო,

ასევე

სხვადასხვა
სამოქალაქო

საზოგადოებრივი სექტორის ფორმატში.
ამ თვალსაზრისით, ორგანიზაციის ჩართულობის მიზანია,
ერთის

მხრივ,

უზრუნველყოს

მხარეთა

სრულფასოვანი

ინფორმირება 2017 წლის საარჩევნო ციკლისათვის ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა სპეციფიური
ელექტორალური საჭიროებებისა და გამოწვევების თაობაზე,
ხოლო მეორეს მხრივ, გაწიოს ღირებული ადვოკატირება
არსებულ გამოწვევებზე დროული, ჯეროვანი და მდგრადი
რეაგირების მოხდენის მიზნით.

ჩართულობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან

მიმდინარე
საქართველომ“

წლის

28

თხოვნით

აგვისტოს

„მრავალეროვანმა

მიმართა

საქართველოს

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. თემა ეხებოდა, არჩევნებში
მონაწილეობისათვის,

საარჩევნო

სუბიექტებისათვის,

კამპანიის პერიოდში მინიჭებული რიგითი ნომრის შესახებ
ამომრჩევლთა დროულ ინფორმირებას.
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3. ჩართულობა

საარჩევნო

საინფორმაციო ბიულეტენი

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ ითხოვა, რომ მას შემდეგ რაც დასრულდებოდა
საარჩევნო ბლოკების შექმნისა და რეგისტრაციის პროცესი, ცენტრალურ საარჩევნო
კომისიას

უზრუნველეყო

საარჩევნო

სუბიექტებისათვის

რიგითი

ნომრების

პირველივე შესაძლო, უადრეს ვადაში მინიჭება, ნაცვლად იმისა, რომ დალოდებოდა
კანონმდებლობით განსაზღვრულ ბოლო ვადას არჩევნებამდე არაუგვიანეს 30-ე
დღისა.

აღნიშნული

ინიციატივა

ორაგანიზაციის

აზრით,

ხელს

შეუწყობდა

საარჩევნო სუბიექტებს რათა პოლიტიკური კამპანია წარემართათ თანაბარუფლებიან
გარემოში.
თემის ირგვლივ არსებულ კითხვებთან დაკავშირებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ქალბატონ თამარ ჟვანიასთან,
რომელშიც

მონაწილეობა

წარმომადგენლებმა.

მიიღეს

ქალბატონმა

თამარ

საქართველოს“

„მრავალეროვანი
ჟვანიამ

გამოხატა

მზაობა,

მაქსიმალურად ყველაზე ადრე შესაძლებელ ვადაში გამართულიყო

რათა

წილისყრა

საარჩევნო სუბიექტებისთვის ნომრების მინიჭების მიზნით.
უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან
თანამშრომლობამ
შედეგი

სასურველი

გამოიღო.

კერძოდ,

„მრავალეროვანი

საქართველოს“

რეკომენდაციის

საფუძველზე,

მიმდინარე

წლის

11

სექტემბერს

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში
გაიმართა

სხდომა,

სადაც

ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნებისთვის
სუბიექტების

საარჩევნო
რიგითი

ნომრები

პირველივე შესაძლო, უადრეს ვადაში განისაზღვრა.
მიმდინარე

წილის

14

სექტემბერს

„მრავალეროვანი

საქართველოს“

წარმომადგენლები დაესწრნენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომას, სადაც
საარჩევნო

გამოვლენისათვის
განიხილეს.

ყუთის

საარჩევნო

წამღები

პროცედურის

კომისიის

წევრების

განსაზღვრის

წილისყრით

შესახებ

საკითხი
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გადასატანი

საინფორმაციო ბიულეტენი

გარდა აღნიშნულისა ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს 14
სექტემბერს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ „ტექნიკური სამუშაო
ჯგუფის“ (TWG) მუშაობაში და შესაბამისად შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს
ორგანიზაციის მიერ, ელექტორალური კუთხით გაწეული საქმიანობა, ასევე ისაუბრეს
სამომავლო გეგმებზე.

შეხვედრები

ეროვნულ

დემოკრატიული

ინსტიტუტის

(NDI)

სადამკვირვებლო მისიასთან
მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს „მრავალეროვანი
საქართველოს“

საარჩევნო

პროგრამის

კოორდინატორი - ირმა ბასილაშვილი ეროვნულ
დემოკრატიული

ინსტიტუტის

(NDI)

სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს
შეხვდა. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობა მიიღეს
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის
საერთაშორისო საზოგადოების, საერთაშორისო
გამჭვირვალობა საქართველოსა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
წარმომადგენლებმა. საუბარი შეეხო, ქვეყანაში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და
ეთნიკური

უმცირესობებით

მჭიდროდ

დასახლებულ

საარჩევნო

ოლქებში

არებულ

ვითარებასა და ელექტორალურ გამოწვევებს.

„მრავალეროვანი

საქართველოს“

წარმომადგენელმა

ეროვნულ

დემოკრატიულ

ინსტიტუტს გაუზიარა ორგანიზაციის ხელთ არსებული ინფორმაცია წინასაარჩევნო
პროცესის მიმდინარეობისა და ორგანიზაციის გრძელვადიანი დამკვირვებლების
მიერ დაფიქსირებული საარჩევნო დარღვევების თაობაზე. საუბარი ასევე შედგა
„მრავალეროვანი საქართველოს“ არჩევნებზე სადამკვირვებლო პროგრამის ძირითად
მახასიათებლებზე, კერძოდ: პროგრამის დაფარვის არეალზე, მეთოდოლოგიურ
თავისებურებებსა და სხვა თანმდევ საკითხებზე.
ორგანიზაციის ელექტორალური მიგნებები საინტერესო და ღირებული აღმოჩნდა
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) სადამკვირვებლო მისიისათვის,
რომლის

თხოვნის

საფუძველზეც

ინფორმაციის

ურთიერთგაცვლის

მიზნით,

„მრავალეროვანი საქართველოს“ ოფისში მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს მოეწყო
ხასიათის

შეხვედრა.

შეხვედრაზე

ინსტიტუტის მისიას წარმოადგენდა - კიარა კასტალდო.

ეროვნულ

დემოკრატიული
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ჩართულობა

თავისუფალი

და

სამართლიანი

არჩევნებისათვის

უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობაში
მიმდინარე

წლის

სექტემბერს

1

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ წერილობით
მიმართა
ასევე

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას,
თავისუფალი

და

სამართლიანი

არჩევნებისათვის უწყებათაშორის კომისიას,
რათა თავიანთი კომპეტეციის ფარგლებში
მოეხდინათ რეაგირება 30 აგვისტოს ასპინძის
მუნიციპალიტეტში მომხდარ ინციდენტთან
დაკავშირებით. ასევე, 4 სექტემბერს, ორგანიზაციამ წერილობით მიმართა მხარეებს,
რათა თავიანთი კომპეტეციის ფარგლებში მოეხდინათ რეაგირება 30 აგვისტოს
დმანისის მუნიციპალიტეტში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით.
შედეგად,

მიმდინარე წლის 11

სექტემბერს

თავისუფალი

და

სამართლიანი

არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე განიხილეს „მრავალეროვანი
საქართველოს“
ადმინისტრაციული

მიმართვა
რესურსის

ასპინძისა

და

დმანისის

გამოყენების ფაქტებთან

მუნიციპალიტეტებში
დაკავშირებით,

ისევე

როგორც დმანისის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის (კარაგულარის, ჯანდარისა და
განთიადის) რწმუნებულების განთავისუფლების საკითხები.
კომისიის გადაწყვეტილებით, დასმულ საკითხთა სრულფასოვნად შესწავლის
მიზნით, მორიგი განხილვა შედგება კომისიის შემდგომ სხდომაზე, რომელიც
ჩანიშნულია 25 სექტემბრისათვის. საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ კომისიის
სხდომაზე

განცხადება

წარმომადგენელმა,

გააკეთა

რომელმაც

საქართველოს

დაადასტურა

მთავარი

ზემოაღნიშნული

პროკურატურის
ინციდენტების

არსებობა და განმარტა, რომ მათზე მიმდინარეობს მოკვლევა, რომლის თაობაზეც
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კომისიას დამატებით ეცნობება 25 სექტემბერს.
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დაკვირვება საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩვის პროცესზე

მიმდინარე

წლის

1

სექტემბრიდან

5

სექტემბრის

ჩათვლით

საოლქო

საარჩევნო

კომისიებში

ჩატარდა

საუბნო

საარჩევნო

კომისიების წევრთა არჩევის პროცედურები.
„მრავალეროვანი

საქართველოს“

გრძელვადიანი

დამკვირვებლები

ახორციელებდნენ

საუბნო

საარჩევნო

კომისიების წევრთა არჩევის პროცესზე დაკვირვებას. მონიტორინგი მიმდინარეობდა:
ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ასპინძის, ახალციხის, გორის, საგარეჯოს, გარდაბნის,
მარნეულის,

დმანისის,

ისნის,

კრწანისის,

მთაწმინდის

საოლქო

საარჩევნო

კომისიებში.
უნდა აღინიშნოს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის პროცესმა
ჩაიარა მშვიდ ვითარებაში საარჩევნო კანონმდებლობის სრული დაცვით, რის
საფუძველზეც

ხმათა უმრავლესობით შეირჩა

საუბნო საარჩევნო კომისიების 6

წევრი.
მიუხედავად

აღნიშნულისა,

კომისიის

წევრთა

არჩევის

პროცეში

გამოითქვა

განსხვავებული მოსაზრებაც. კერძოდ, # 22 მარნეულის, ქ. თბილისის # 5 ისნის, # 4
კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიებში საარჩევნო სუბიექტის „ბაქრაძე, უგულავაევროპული საქართველოს“ მიერ წარდგენილმა წევრებმა გამოხატეს განსხვავებული
აზრი, რის

შესაბამისადაც საოლქო საარჩევნო კომისიებს შესთავაზეს საუბნო

საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევა გასაუბრების წესით, იმ მოტივით რომ მხოლოდ
განაცხადისა და წარდგენილი დოკუმენტაციის ზეპირი განხილვის საფუძველზე
შეუძლებელი

იქნებოდა

პიროვნების

კომპეტენციის

განსაზღვრა.

აღნიშნული
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ინიციატივა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ არ იქნა გაზიარებული.
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მადლობა მედია მხარდაჭერისთვის

