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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

1. საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ სადამკვირვებლო მისიის შესახებ
წარმოდგენილ ანგარიშში ასახულია
საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“ 2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნების პირველი
და მეორე ტურის, ისევე როგორც
წინასაარჩევნო პერიოდისა და აჩევნების
შემდგომი პერიოდის დაკვირვების
შედეგები.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე
დაკვირვება „მრავალეროვანმა საქართველომ“ 15 ივლისს დაიწყო. წინასაარჩევნო
მონიტორინგის მიზნობრივ არეალს წარმოადგენდა ეთნიკური უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებული
ნინოწმინდა-ახალქალაქის #46-ე, ადიგენი-ახალციხის
#44-ე,
ბორჯომიასპინძა-ახალქალაქის #45-ე (სამცხეჯავახეთის
რეგიონი),
მარნეულის
#35 და #36-ე, ბოლნისი-დმანისიწალკის
#34-ე,
გარდაბნის
#31-ე,
გარდაბანი-თეთრიწყარო #32-ე (ქვემო
ქართლის რეგიონი) და საგარეჯოს
#23-ე (კახეთის რეგიონი) საარჩევნო
ოლქები. სამონიტორინგო პროგრამა
ხორციელდებოდა 11 გრძელვადიანი
დამკვირვებლის მეშვეობით, რომლებიც
მუდმივ
რეჟიმში
აკვირდებოდნენ
ზემოაღნიშნულ საარჩევნო ოლქებში
არსებულ ელექტორალურ ვითარებასა
და ტენდენციებს.
2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო
არჩევნებისათვის „მრავალეროვანმა საქართველომ“ განახორციელა არჩევნების
დღეზე
დაკვირვების
პროგრამა,
რომელიც მოიცავდა ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებულ
ქვემო
ქართლის,
სამცხე-ჯავახეთისა
და
კახეთის რეგიონების 8 საარჩევნო ოლქს,
კერძოდ #46 ნინოწმინდა -ახალქალაქის,
#35 და #36 მარნეულის, #33 ბოლნისის,
#34 დმანისი-წალკა-ბოლნისის, #31 გარდაბნის, # 32 თეთრიწყარო-გარდაბნისა
და # 23 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქებს.
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სადამკვირვებლო პროგრამაში ჩართული იყო 294 დამკვირვებელი, მათ შორის
227 საუბნო, 59 მობილიური ჯგუფის,
6 საოლქო საარჩევნო კომისიისა და
2 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის
დამკვირვებელი.
სადამკვირვებლო
პროგრამამ სრულად დაფარა მარნეულის
# 35 და # 36, ასევე # 46 ახალქალაქინინოწმინდის საარჩევნო ოლქები.
2016 წლის 30 ოქტომბრის არჩევნების
მეორე
ტურისათვის
საერთოსამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანმა
საქართველომ“ განახორციელა საარჩევნო დღეზე დაკვირვება ეთნიკური
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ # 23 საგარეჯოს, # 36 მარნეულის,
# 44 ადიგენი-ახალციხისა და # 9 ისნის
საარჩევნო ოლქებში. პროგრამამ დაფარა
# 23 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის 12
საარჩევნო უბანი, # 36 მარნეულის
საარჩევნო ოლქის 46 საარჩევნო უბანი, # 44
ადიგენი-ახალციხის საარჩევნო ოლქის 7
საარჩევნო უბანი და # 9 ისნის საარჩევნო
ოლქის 8 საარჩევნო უბანი. პროგრამის
რეალიზებას უზრუნველყოფდა სულ
99 მოკლევადიანი დამკვირვებელი, მათ
შორის 73 საუბნო დამკვირვებელი, 21
მობილური ჯგუფის დამკვირვებელი,
4
საოლქო
საარჩევნო
კომისიის
დამკვირვებელი და 1 ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის დამკვირვებელი.
არჩევნების
შემდგომი
პერიოდის
დაკვირვება ორგანიზაციამ განახორციელა ყველა იმ საარჩევნო ოლქში,
რომლებიც დაიფარა სამონიტორინგო
პროგრამის ფარგლებში.
“მრავალეროვანი
საქართველო”
2003 წლიდან ჩართულია ქვეყანაში
არჩევნების
გამჭვირვალობისა
და
საარჩევნო პროცედურების ეფექტიანად
განხორციელების
უზრუნველყოფის
საქმეში. ორგანიზაცია მონიტორინგს

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

უწევდა საქართველოში გამართულ
ყველა არჩევნებს, მათ შორის, აჭარასა და
ე.წ. სამხრეთ ოსეთის რეგიონში.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ
წინასაარჩევნო პერიოდის, არჩევნების
დღის
სამონიტორინგო
პროცესის
მიმდინარეობა, ასევე მისი შემდგომი
პერიოდი შეფასებული იქნა შემდეგ
სამართლებრივ
ინსტრუმენტებთან

მიმართებაში: ეუთოს „წევრი სახელმწიფოებისთვის განსაზღვრული დემოკრატიული არჩევნების ვალდებულებები“,
„საარჩევნო მასალებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი“ (ვენეციის კომისია),
„კოპენჰაგენის დოკუმენტი“, დემოკრატიული არჩევნების სხვა საერთაშორისო
სტანდარტები და საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა.
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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

2. სამონიტორინგო პროგრამის შედეგების შეჯამება
წინასაარჩევნო პერიოდი:
● საარჩევნო გარემო 2016 წლის
საპარლამენტო
არჩევნებისათვის
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით გამოირჩეოდა
თავისუფლების
უფრო
მაღალი
ხარისხით
ეთნიკური
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებულ
ნინოწმინდა-ახალქალაქის # 46-ე, ადიგენი-ახალციხის #
44-ე, ბორჯომი-ასპინძა-ახალქალაქის
# 45-ე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი),
მარნეულის # 35 და # 36-ე, ბოლნისიდმანისი-წალკის # 34-ე, გარდაბნის
# 31-ე, გარდაბანი-თეთრიწყარო
# 32-ე (ქვემო ქართლის რეგიონი)
და საგარეჯოს # 23 -ე (კახეთის
რეგიონი)
საარჩევნო
ოლქებში.
აღნიშნულმა შესაძლებელი გახადა,
უფრო მეტ პოლიტიკურ სუბიექტს
ეწარმოებინა საარჩევნო კამპანია
შედარებით მშვიდ, სამართლიან და
კონკურენტულ გარემოში.
● 2012 წლის არჩევნებისაგან განსხვავებით
საჯარო
ღონისძიებები,
მათ
შორის
ადგილობრივი
მოსახლეობისათვის მუნიციპალური
პროგრამებისა
და
ახალი
ინფრასტრუქტურული
ინიციატივების პრეზენტაცია, დღესასწაულების აღნიშვნა და სხვა, რომლებიც
რეალიზებულ იქნა სამონიტორინგო
პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო
ოლქებში ნაკლები დოზით იყო
დატვირთული ვიწრო პარტიულიპროპაგანდისტული შემადგენლით,
რაც თავის მხრივ გარკვეული
პროგრესის მანიშნებელია.
● საარჩევნო გარემო გამოირჩეოდა
გამოვლენილი
ელექტორალური
ხასიათის დარღვევების ნაკლები
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სამართლებრივი
სიმძიმით,
ისევე
როგორც
დარღვევების
გამოვლენის დაბალი სიხშირით.
კერძოდ, წინასაარჩევნო პერიოდის
განმავლობაში გამოვლენილ იქნა:
ა)
ფიზიკური
დაპირისპირების
2 ინციდენტი; ბ) წინასაარჩევნო
კამპანიისათვის/საქმიანობისათვის
სავარაუდო
ხელის
შეშლის
1
ინციდენტი;
გ)
ამომრჩეველთა
მოსყიდვის 1 ინციდენტი; დ)
აღსრულებითი ადმინისტრაციული
რესურსების სავარაუდო გამოყენების
15 ინციდენტი; ე) აღსრულებითი
ადმინისტრაციული
რესურსების
გამოყენების 2 ინციდენტი; ვ)
ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენების 1
ინციდენტი; ზ) ინსტიტუციონალური
ადმინისტრაციული
რესურსების
გამოყენების 12 ინციდენტი; თ)
ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო
გამოყენების 2 ინციდენტი.
● 2016 წელს საგარეჯოს, ნინოწმინდის,
ადიგენის, ახალქალაქის, ახალციხის,
გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისისა
და დმანისის მუნიციპალიტეტებში
გაიზარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტები 2015
წელთან შედარებით. მიუხედავად
აღნიშნულისა, თუ მხედველობაში
მივიღებთ 2015 წლის ინფლაციის
მაჩვენებელს, რომელიც განსაზღვრა
მსოფლიო ბანკმა, მაშინ აღმოჩნდება,
რომ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი 4 %-ითაა შემცირებული
2016 წელს წინა წელთან შედარებით,
ხოლო ახალქალაქის, მარნეულის,
ბოლნისისა და დმანისის ბიუჯეტები
გაზრდილია 5 %-ზე მცირედით
მეტით.
● ბიუჯეტის ყველაზე დიდი, რეალური
ზრდა დაფიქსირდა ახალქალაქის
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მუნიციპალიტეტში,
რომელიც
2016 წელს 44 %-ით აღემატება
წინა წლის მაჩვენებელს. ადიგენის,
ახალციხისა
და
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტები
(5 %, 5 % და 4 %) მცირედითაა
გაზრდილი 2016 წელს წინა წელთან
შედარებით, თუ მხედველობაში
მივიღებთ მსოფლიო ბანკის მიერ
განსაზღვრულ ინფლაციის დონეს.
● ინცლაციის მაჩვენებლის გათვალისწინებით 2016 წელს წინა წელთან
შედარებით
ყველა
მიზნობრივ
მუნიციპალიტეტში
გაზრდილია
დაფინანსება ინფრასტრუქტურულ
პროგრამებზე.
ზრდის
ყველამაჩვენებელი
დაზე
მაღალი
ფიქსირდა
ახალციხესა
(75%ით)
და
ახალქალაქში
(67%ით).
ინფრასტრუქტურულ
პროგრამებზე
მცირედი
ზრდაა
დაფიქსირებული
მარნეულისა
(1%-ით) და ნინოწმინდის (2%-ით)
მუნიციპალიტეტებში.
● ინცლაციის მაჩვენებლის გათვალისწინებით 2016 წელს, 2015
წელთან შედარებით სოციალური
დაცულობის კუთხით საბიუჯეტო
სახსრების
კლება
დაფიქსირდა
საგარეჯოს (-19 %), მარნეულისა
(-19 %) და დმანისის (-3 %)
მუნიციპალიტეტებში.
რაც
შეეხება
ხსენებული
პროგრამის
დაფინანსების ზრდას, იგი დაფიქსირდა ნინოწმინდის, ადიგენის,
ახალქალაქის,
ახალციხის,
გარდაბანისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში. ყველაზე მაღალი
ზრდის მაჩვენებელი დაფიქსირდა
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში,
სადაც სოციალური დაცულობის
პროგრამების დაფინანსება 2016 წელს
81 % - ით გაიზარდა 2015 წელთან
შედარებით.
● პოლიტიკური სუბიექტების მიერ
წარმოებული წანასაარჩევნო კამპანია
არ გახლდათ ტევადი ფინანსური

რესურსების მობილიზების თვალსაზრისით.
● არ იქნა დაფიქსირებული პოლიტიკური სუბიექტების მიერ ამომრჩეველთა მოსყიდვის ტენდენცია,
თუ არ გავითვალისწინებთ რამოდენიმე ფაქტს, რომლებიც იდენტიფიცირებულ იქნა გრძელვადიანი
დამკვირვებლების მიერ.
● შედარებით მასშტაბური ხასიათის
წინასაარჩევნო შეხვედრებს მართავდნენ „ქართული ოცნება დემოკრატიული
საქართველო“
და საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობა“.
● მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა,
რომელიც
დაფიქსირდა
წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების
თვალსაზრისით, კვლავაც სახეზეა
რიგი გამოწვევებისა, რომლებიც
საჭიროებენ დროულ და ეფექტურ
რეაგირებას,
ისევე
როგორც
საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში კომპლექსური მიდგომების
შემუშავებას.
აღნიშულ
გამოწვევებს შორისაა: საარჩევნო
კანონმდებლობის
მოთხოვნების
დაცვა
და
დამრღვევ
პირთა
მიმართ დროული და ადეკვატური
პასუხისმგებლობის
ზომების
გატარება; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული საჯარო მოხელეების მიერ
სამუშაო საათებში აგიტაციის გაწევა
მმართველი პარტიის სასარგებლოდ;
ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების მიერ საბიუჯეტო, თუ
ადამიანური რესურსების გამოყენება
პარტიული
მიზენებისათვის;
აღსრულებითი ადმინისტრაციული
რესურსების გამოყენება პარტიული
მიზნებისათვის;
წინასაარჩევნო
პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების
მიერ ამომრჩეველთა მოსყიდვა;
საჯარო ღონისიძიებების ჩატარების
პროცესში საჯარო მოხელეების მიერ
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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

მოსახლეობისათვის
საჩუქრების
დარიგება; ადგილობრივი ხელისუფლების
მიერ
საარჩევნო
წელს, მათ შორის წინასაარჩევნო
პერიოდში სოციალური დახმარების,
ისევე როგორც მსხვილი ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტების დაფინანსების ზრდა.

საპარლამენტო არჩევნების
პირველი ტური (8 ოქტომბერი):
● საპარლამენტო არჩევნების პირველი
ტური ეთნიკური უმცირესობებით
მჭიდროდ
დასახლებულ
ქვემო
ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და
კახეთის რეგიონების 8 საარჩევნო
ოლქში, კერძოდ კი # 46 ნინოწმინდა
-ახალქალაქის, # 35 და # 36 მარნეულის,
# 33 ბოლნისის, # 34 დმანისი-წალკაბოლნისის, # 31 გარდაბნის, # 32
თეთრიწყარო-გარდაბნისა და # 23
საგარეჯოს საარჩევნო ოლქებში
შედარებით მშვიდ, სამართლიან და
კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა,
თუ მხედველობაში არ მივიღებთ რიგ
საარჩევნო ხარვეზებს, ისევე როგორც
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
48 საარჩევნო უბანზე განვითარებულ
მოვლენებს, რომლებიც საერთო
ჯამში ვერ იქონიებდა გავლენას
არჩევნების საბოლოო შედეგებზე.
● „მრავალეროვანი
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საქართველოს“

დამკვირვებელთა
უმეტესობა
დაუბრკოლებლად
დაუშვეს
საარჩევნო უბნებზე მონიტორინგის
განსახორციელებლად.
მხოლოდ
ერთ დამ-კვირვებელს არ მიეცეა
შესაძლებლობა
თავი-სუფლად
დაკვირვებოდა
უბნის
გახსნის
პროცესს. სამონიტორინგო პროგრამის
სადამკვირვებლო არეალში მოქცეული
საარჩევნო უბნებიდან მხოლოდ ერთი
არ იყო მზად ამომრჩევლის მისაღებად
08:00 საათისათვის.
● კენჭისყრა ზოგადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა
დაფიქსირდა რიგი პროცედურული
ხასიათის დარღვევებისა, რომლებიც
უმეტესწილად
განპირობებული
იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის
მოხელეთა პროფესიული მომზადების არასათანადო დონით, ისევე
როგორც ზოგადად, ამომრჩევლებს
შორის პოლიტიკური და ელექტორალური კულტურის სიმწირით.
● მოკლევადიანი დამკვირვებლების
მიერ საერთო ჯამში დაფიქსირდა
50-მდე ინციდენტი, მათ შორის
საარჩევნო უბანზე აგიტაციის 2
ინციდენტი, დამკვირვებლის უფლების
უკანონოდ
შეზღუდვის
4 ინციდენტი, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის 7
ინციდენტი, საარჩევნო მასალის
დაზიანების 1 ინციდენტი, უბნის
დაგვიანებით
გახსნის
1 ინციდენტი, უბნის
არასათანადოდ
მოწყობის 3 ინციდენტი,
წილისყრის
პროცედურების
არ
ჩატარების 2 ინციდენტი,
ბიულეტინის
არ
დამოწმების
1
ინციდენტი,
კენჭისყრის
ფარულობის
დარღვევის
5
ინციდენტი, მარკირების
შემოწმება/გაკეთების
გარეშე ხმის მიცემის
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6
ინციდენტი,
არასათანადო
დოკუმენტაციით ხმის მიცემის 8
ინციდენტი, ძირითადი საარჩევნო
ყუთის არასათანადოდ დალუქვის
1 ინციდენტი, საარჩევნო უბნის
დროზე ადრე გახსნის 1 ინციდენტი,
საარჩევნო უბნიდან სპეციალური
კონვერტების გატანის მცდელობის
1 ინციდენტი, ხმის დათვლის
პროცესში არაუფლებამოსილი პირის მონაწილეობის 1 ინციდენტი,
ბიულეტინების მთვლელების გამოსავლენად წილისყრის არ ჩატარების
1
ინციდენტი
და
საარჩევნო
კანონმდებლობის დარღვევის სხვა
სახის 3 ინციდენტი.
● „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ
მარნეულის # 35 და # 36, გარდაბანის
# 31, გარდაბანი-თეთრიწყაროს # 32,
საგარეჯოს # 23 და ახალქალაქის # 46
მაჟორიტარულ ოლქების შესაბამის
საარჩევნო
უბნებზე
დაიწერა
27
საჩივარი,
რომელთაგანაც
დაკმაყოფილდა 22 საჩივარი და არ
დაკმაყოფილდა 5 საჩივარი. საოლქო
საარჩევნო კომისიებში დაიწერა 14
საჩივარი, რომელთაგანაც 10 საჩივარი დაკმაყოფილდა, მათ შორის
მარნეულის # 36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 48 საარჩევნო
უბნის შედეგების ბათილად ცნობის
მოთხოვნასთან
დაკავშირებით,
ხოლო
4
საჩივრი
არ
იქნა
დაკმაყოფილებული.

საპარლამენტო არჩევნების მეორე
ტური (30 ოქტომბერი):
● საპარლამენტო არჩევნების მეორე
ეთნიკური
უმტურისათვის
ცირესობებით
კომპაქტურად
#23
საგარეჯოს,
დასახლებულ
#36 მარნეულის, #44 ადიგენიახალციხისა
და
#
9
ისნის
საარჩევნო
ოლქებში
არჩევნები
ჩატარდა საერთო ჯამში მშვიდ,
სამართლიან და კონკურენტულ
გარემოში. უმეტესწილად ეს ეხება
„მრავალეროვანი
საქართველოს“

დაკვირვების არეალში მოქცეულ
# 23 საგარეჯოს, # 44 ადიგენიახალციხისა და # 9 ისნის საარჩევნო
ოლქებს.
● # 36 მარნეულის საარევნო ოლქში
კლავაც
დააფიქსირდა
რიგი
საარჩევნო
ხარვეზები.
მაგრამ,
გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობისა და არსის ანალიზი
ცხადყოფს, რომ აღნიშნული ვერ
იქონიებდა გავლენას არჩევნების
საბოლოო შედეგებზე.
● განსაკუთრებულ აღნიშვნას საჭიროებს ის ფაქტიც, რომ საპარლამენტო
არჩევნების
პირველ
ტურთან
არჩევნების
მეორე
შედარებით,
ტურისათვის
გაუმჯობესებული
იყო საუბნო საარჩევნო კომისიების
შემაჯამებელი ოქმების შედგენის
ხარისხი.
● სადამკვირველო პროგრამის ფარგლებში საერთო ჯამში დაფიქსირდა
35 ინციდენტი, მათ შორის საარჩევნო
უბანზე არაუფლებამოსილი პირის
ყოფნის 5 ინციდენტი, საარჩევნო
დოკუმენტაციის
არასათანადო
წარმოების 1 ინციდენტი, აგიტაციის 1
ინციდენტი, კენჭისყრის ფარულობის
დარღვევის 5 ინციდენტი, არასათანადო
დოკუმენტაციით
ხმის
მიცემის
1
ინციდენტი,
მუქარა/ზეწოლის
1
ინციდენტი,
ამომრჩევლის მიერ ხელმეორედ
ხმის
მიცემის
1
ინციდენტი,
დამკვირვებლის უფლების უკანონო შეზღუდვის 1 ინციდენტი,
საარჩევნო უბნის არასათანადოდ
მოწყობის 3 ინციდენტი, მარკირების
შემოწმება/გაკეთების გარეშე ხმის
მიცემის 2 ინციდენტი, საარჩევნო
სიაში წინასწარ დაფიქსირებული
ხელმოწერების
არსებობის
1
ინციდენტი, საარჩევნო ბიულეტინის
არ დამოწმების 1 ინციდენტი, უბანზე
ყოფნის უფლების მქონე პირთა
უფლებების უკანონო შეზღუდვის
1 ინციდენტი, ხმის დათვლის
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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

● „მრავალეროვანი
საქართველოს“
სადამკვირველო პროგრამის დაფარვის
არეალში
მოქცეული
საარჩევნო ოლქებიდან მხოლოდ
4 საოლქო საარჩევნო კომისიაში
(წალკა, ახალციხე, ახალქალაქი და
ნინოწმინდა) იყვნენ წარმოდგენილნი
ეთნიკურ
უმცირესობას
მიკუთვნებული პირები.

პროცედურების
დარღვევის
1
ინციდენტი და საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის სხვა სახის
10 ინციდენტი.
● „მრავალეროვანი საქართველოს“-ს
მიერ მარნეულის # 36 მაჟორიტარული
ოლქის
შესაბამის
საარჩევნო
უბნებზე დაიწერა 11 საჩივარი,
რომელთაგანაც
დაკმაყოფილდა
7 საჩივარი და არ დაკმაყოფილდა
4 საჩივარი. მარნეულის საოლქო
საარჩევნო კომისიაში დაიწერა 5
საჩივარი, რომელთაგანაც 3 საჩივარი
დაკმაყოფილდა, ხოლო 2 საჩივრი არ
იქნა დაკმაყოფილებული.

სხვა სახის მიგნებები:
● საქართველოს მასშტაბით, 73 ოლქისა
და საპარლამენტო არჩევნებისთვის
შექმნილი 3628 საარჩევნო უბნის მიხედვით, ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელი ამომრჩევლებით
კომპაქტურად დასახლებულ 12
საოლქო
საარჩევნო
კომისიაში
შეიქმნა 344 საარჩევნო უბანი. კერძოდ,
ა) ქართულ-აზერბაიჯანული 207
საარჩევნო უბანი; ბ) ქართულსომხური 133 საარჩევნო უბანი და გ)
ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანული
4 საარჩევნო უბანი.
● საარჩევნო
ადმინისტრაციის
დაკომპლექტების პროცესი მიმდინარეობდა ღიად და გამჭვირვალედ.
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● საქართველოს პარლამენტის 2016
წლის არჩევნებისთვის, არჩეული/
დანიშნული
საუბნო
საარჩევნო
კომისიის
წევრთა
რაოდენობამ
შეადგინა 47 242 წევრი. მათ
შორის, ეთნიკური უმცირესობებს
მიკუთვნებულ კომისიის წევრთა
საერთო
რაოდენობამ
საუბნო
საარჩევნო კომისიებში შეადგინა 2 719
წევრი (მათ შორის, აზერბაიჯანელი 1349, სომეხი - 1339, ოსი - 12, რუსი 11, ავარიელი 7, უკრაინელი - 1).
● 2016
წლის
საპარლამენტო
ორგანიზებისა
და
არჩევნების
განხორციელებული
საქმიანობის
კუთხით ცესკოს მუშაობა შესაძლებელია პოზიტიურად შეფასდეს.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
შეფასებით ცესკოს მუშაობა იყო
ღია და გამჭვირვალე. ცესკოს მიერ
ორგანიზებული იყო სხვადასხვა
სახის შეხვედრები პოლიტიკურ
პარტიებთან, არასამთავრობო თუ
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
რაც ხელს უწყობდა მხარეებს შორის
პარტნიორული
ურთიერთობების
ჩამოყალიბებას.
● ეთნიკური
უმცირესობებისათვის
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს
უზრუნველყოფის კუთხით ცესკოს
მიერ გატარებული იქნა რიგი
ღონისძიებებისა, მათ შორის ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
ამომრჩეველთა
ინფორმირება,
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი საუბნო საარჩევნო

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

კომისიის წევრთა ელექტორალური
შესაძლებლობათა
განვითარება,
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
ამომრჩეველთა
კენჭისყრაში მონაწილეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა, სამოქალაქო
და
საგანმანათლებლო
პროექტების დაფინანსება ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებული
ამომრჩევლებისთვის.
● იმ სამ (ქვემო ქართლი, კახეთი
და სამცხე ჯავახეთი) რეგიონში,
სადაც წინასაარჩევნო დაკვირვებას
აწარმოებდა ორგანიზაცია, დარეგისტრირდა
და
არჩევნებში
მონაწილეობა მიიღო პარტიული
სიით
შემდეგმა
საარჩევნო
სუბიექტებმა: #1 ბლოკი „პაატა
ბურჭულაძე-სახელმწიფო
ხალხისათვის“, #3 ნინო ბურჯანაძედემოკრატიული
მოძრაობა,
#4
„ჯონდი
ბაღათურია-ქართული
დასი“, #5 საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა“,
#6
„უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები“,
#7
„თამაზ
მეჭიაური-ერთიანი
საქართველო“, #8 ბლოკი „დავით
თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილისაქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,
გაერთიანებული ოპოზიცია“, #10
„შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია, #25 „კახა
ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა
ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე-მემარცხენე
ალიანისი“, #27 „ ირაკლი ალასანიათავისუფალი დემოკრატები“, #30
ჩვენი საქართველო“ (ბ. პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი) და #41
„ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო“.
● რაც შეეხება საარჩევნო სუბიეტების
მიერ
საქართველოს
პარტლამენტის
2016
წლის
8
ოქტომბრის
არჩევნებისათვის
წარდგენილი
საარჩევნო
სიების
ეთნიკურ შემადგენლობას, ასევე
მაჟორიტარული
კანდიდატების

ეთნიკურ
კუთვნილებას
ამ
თვალსაზრისით
გამოიკვეთა
შემდეგი ხასიათის ტენდენცია: ეთნიკური უმცირესობების ყველაზე
მაღალი
წარმომადგენლობა
დაფიქსირდა
საარჩევნო
ბლოკ
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
(14
კანდიდატი),
„კახა
ძაგანია,
სოსო
შატბერაშვილი,
პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძემემარცხენე
ალიანისის“
(12
კანდიდატი ), „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსათვის“ (12
კანდიდატი), „ჩვენი საქართველოს“
(ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო
შტაბი) (12 კანდიდატი), ბლოკ
„პაატა
ბურჭულაძე-სახელმწიფო
ხალხისათვის“ (11 კანდიდატი) და
„ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო“ (10 კანდიდატი) მიერ
წარდგენილ საარჩევნო სიებში. ხოლო
ყველაზე დაბალი წამომადგენლობა
დაფიქსირდა
„უსუფაშვილირესპუბლიკელების“ (4 კანდიდატი)
მიერ წარდგენილ საარჩევნო სიაში.
● საარჩევნო სიის პირველ ათეულში
მხოლოდ სამ სუბიექტს „ერთიან
ნაციონალურ
მოძრაობა“
(2-ე
მეჭიაურიპოზიცია),
„თამაზ
ერთიანი საქართველო“ (9-ე პოზიცია)
და „ჩვენი საქართველო“ (ბადრი
პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი)
(4-ე პოზიცია) ჰყავდათ ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებული
კანდიდატები წარმოდგენილი.
● საარჩევნო სიის მეორე ათეული
შემდეგნაირად
გამოიყურებოდა:
საარჩევნო ბლოკი „ნინო ბურჯანაძედემოკრატიული მოძრაობა“ (19-ე
პოზიცია), ბლოკი „პაატა ბურჭულაძე-სახელმწიფო
ხალხისათვის“
(18-ე პოზიცია), „უსუფაშვილი რესპუბლიკელები“ (20-ე პოზიცია),
„ირაკლი ალასანია - თავისუფალი
დემოკრატები“
(20-ე
პოზიცია),
„ჩვენი
საქართველო“
(ბადრი
პატარკაციშვილის საარჩევნო შტა-
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ბი) (12 და 17-ე პოზიციები) და
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ (19 და 20-ე პოზიციები).
● რაც
შეეხება
არჩევნებისათვის
რეგისტრირებულ ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ მაჟორიტარ
კანდიდატებს, აღინიშნა ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებული
მაჟორიტარობის კანდიდატთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა,
კერძოდ 73 მაჟორიტარულ საარჩევნო
ოლქში რეგისტრირებული იყო ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული
42 კანდიდატი.
პროპორციული წესით საქართველოს
პარლამენტში შევიდა 8 ეთნიკურ
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უმცირესობას მიკუთვნებული პირი (2
დეპუტატი „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობიდან“ და 6 „ქართული ოცნება
- დემოკრატიული საქართველოდან“),
ხოლო
მაჟორიტარული
წესით
არჩეულ იქნა 4 ეთნიკურ უმცირესობას
მიკუთვნებული პირი, ნომინირებული
„ქართული
ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“ მიერ. სულ საქართველოს
პარლამენტში არჩეულ იქნა ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებული
12
დეპუტატი, რაც ცალსახად მიუთითებს
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ პირთა არასათანადო
წარმომადგენლობაზე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში.

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

3. ზოგადი ინფორმაცია 2016 წლის საპარლამენტო
არჩევნების შესახებ
3.1. არჩევნების ადმინისტრირება
და საარჩევნო ადმინისტრაცია

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების
ადმინისტრირება
განხორციელდა
სამსაფეხურიანი
საარჩევნო
ადმინისტრაციის
მიერ:
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია (ცესკო), 73 საოლქო
საარჩევნო კომისია და 3617 საარჩევნო
უბნის კომისია, მათ შორის გამონაკლის
შემთხვევაში შექმნილი 11 საარჩევნო
უბანი. ხოლო არჩევნების მეორე
ტურისთვის შეიქმნა 2229 საარჩევნო
უბნის კომისია 50 საარჩევნო ოლქში,
სადაც
გამონაკლის
შემთხვევაში
შექმნილი
უბნების
რაოდენობამ
შეადგინა 9 საარჩევნო უბანი.
საქართველოს მასშტაბით, 73 ოლქისა
და საპარლამენტო არჩევნებისთვის
შექმნილი 3628 საარჩევნო უბნის
მიხედვით, ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელი
ამომრჩევლებით
კომპაქტურად დასახლებულ 12 საოლქო
საარჩევნო კომისიაში შეიქმნა 344
საარჩევნო უბანი. კერძოდ, ა) ქართულაზერბაიჯანული 207 საარჩევნო უბანი;
ბ) ქართულ-სომხური 133 საარჩევნო
უბანი
და
გ)
ქართულ-სომხურაზერბაიჯანული 4 საარჩევნო უბანი.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკვირვებლების
ინფორმაციით საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესი
მიმდინარეობდა ღიად და გამჭვირვალედ.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ სადამკვირვებლო პროგრამის არეალში
მოქცეულ საოლქო საარჩევნო კომისიებში
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ პირთა კომპოზიცია

შემდეგნაირად გამოიყურება:
ოლქის N და
დასახელება

ეთნიკურ
ქალების
უმცირესობას რაოდემიკუთვნენობა
ბულ პირთა
რაოდენობა

N11 საგარეჯო
N 21გარდაბანი
N22 მარნეული
N23 ბოლნისი
N24 დმანისი
N25 წალკა

0
0
0
0
0
1

8
8
4
5
8
6

N26 თეთრიწყარო
N36 ბორჯომი
N37 ახალციხე
N38 ადიგენი
N39 ასპინძა
N40 ახალქალაქი
N41ნინოწმინდა

0
0
1
0
0
8
9

11
9
9
9
6
7
6

შესაბამისად შეგვიძლია დავასკვნათ,
რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“
სადამკვირველო პროგრამის დაფარვის არეალში მოქცეული საარჩევნო
ოლქებიდან მხოლოდ 4 საოლქო
საარჩევნო
კომისიაში
იყვნენ
წარმოდგენილნი ენიკურ უმცირესობას
მიკუთვნებული პირები.
საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის
არჩევნებისთვის, არჩეული/დანიშნული
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა
რაოდენობამ შეადგინა 47 242 წევრი.
მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
კომისიის
წევრთა
საერთო რაოდენობამ საუბნო საარჩევნო
კომისიებში შეადგინა 2 719 წევრი
(მათშორის, აზერბაიჯანელი - 1349,
სომეხი - 1339, ოსი - 12, რუსი - 11,
ავარიელი 7, უკრაინელი - 1).
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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების
ორგანიზებისა და განხორციელებული
საქმიანობის კუთხით ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის მუშაობა შესაძლებელია პოზიტიურად შეფასდეს.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ შეფასებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის
მუშაობა იყო ღია და გამჭვირვალე.
ცესკოს მიერ ორგანიზებული იყო
სხვადასხვა სახის შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო
თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან,
რაც ხელს უწყობდა ამ მხარეებს შორის
თანამშრომლური
ურთიერთობების
ჩამოყალიბებას.
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 2015-2019 წლების სტრატეგიული
გეგმის
ერთი-ერთი
პრიორიტეტია
ინკლუზიური
საარჩევნო
გარემოს
უზრუნველყოფა, მათ შორის ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებისათვის
ხელმისაწვდომი
საარჩევნო გარემოს შექმნა.
საქართველოს
პარლამენტის
2016
წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის
საქართველოს
საარჩევნო
ადმინისტრაციამ
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
ამომრჩევლებს შესთავაზა რიგი ელექტორალური
ხასიათის
სერვისები
რაც ქვემოთ დეტალურად გახლავთ
აღწერილი.

3.1.1. ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა
ინფორმირება
ცესკოს მიერ დამზადებული იქნა
საინფორმაციო-სარეკლამო
ვიდეო
რგოლები, რომლებიც სომხურ და
აზერბაიჯანულ
ენებზე
განთავსდა
საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და
რეგიონული ტელევიზიების ეთერში.
ეთნიკური
კუთვნებულ
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უმცირესობებს
მიამომრჩევლებს

შესაძლებლობა
მიეცათ
საარჩევნო
საკითხებთან
დაკავშირებული
ინფორმაცია მიეღოთ სომხურ და
აზერბაიჯანულ
ენებზე
ცესკოს
სატელეფონო/ საინფორმაციო ცენტრის
საშუალებით.
სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი
ამომრჩევლებისათვის
ცესკოს
განახლებულ ვებ-გვერდზე უმცირესობათა ენებზე ბანერში ,,ამომრჩევლები“
განთავსებული
იყო
ინფორმაცია
კენჭისყრის
დღეს
ხელმისაწვდომი
სერვისებისა და ამომრჩეველთა ერთიანი
სიის ელექტრონული საძიებო სისტემის
(voters.cec.gov.ge) შესახებ.
გარდა აღნიშნულისა, ცესკომ უზრუნველყო
სომხურენოვან
გაზეთსა
„ვრასტანი“ და აზერბაიჯანულ ენოვან
გაზეთში
,,გურჯისტანი’’
ცესკოს
მიერ
ეთნიკური
უმცირესობების
ამომრჩეველთა
ხელმი-საწვდომი
სერვისებისა და კენჭისყრის დღეს
ამომრჩეველთა
ხმის
მიცემის
პროცედურების შესახებ ინფორმაციის
გამოქვეყნება.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად
დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ
სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან
ამომრჩეველებს საშუალება მიეცათ
ესარგებლათ ამომრჩეველთა ერთიანი
სიის საძიებო სისტემით (voters.cec.gov.
ge) ცესკოს ოფიციალური ვებ-გვერდისა
და მობილური ტელეფონის/პლანშეტის
გამოყენებით (რომელიც „ანდროიდ“
სისტემაზე არის მორგებული).
შესაბამისად, საკუთარი მონაცემების
გადამოწმების შედეგად ამომრჩევლები
იღებდნენ
ინფორმაციას
თუ
რომელ საარჩევნო უბანზე იყვნენ
რეგისტრირებულები.
მათ
ასევე
შეეძლოთ ენახათ საარჩევნო უბნის
ადგილმდებარეობა რუკაზე. უფრო
მეტიც, ცესკო-ს მიერ დაინერგა სიახლე,
რის შესაბამისადაც ამრჩეველთა სიაში
საკუთარი მონაცემების გადამოწმება

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

შესაძლებელი გახდა საქართველოს
მასშტაბით განთავსებულ 7000 სწრაფი
გადახდის ტერმინალის საშუალებით.

3.1.2. ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული სომხურენოვანი
და აზერბაიჯანულენოვანი
საუბნო საარჩევნო კომისიის
წევრთა სწავლება
როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული
საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8
ოქტომბრის არჩევნებისთვის, არჩეული/
დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის
წევრთა რაოდენობამ შეადგინა 47 242
წევრი.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ საუბნო
საარჩევნო კომისიის სომხურენოვანმა
და აზერბაიჯანულენოვანმა წევრებმა
გაიარეს ინტენსიური სასწავლო კურსი,
რომელიც განხორციელდა ოთხ ეტაპად.
ტრენინგის პირველ ეტაპზე საუბნო
საარჩევნო კომისიების წევრებს ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირების არჩევის წესთან დაკავშირებით.
ტრენინგის მეორე ეტაპი დაეთმო
საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული
შემადგენლობის (13 წევრი) სწავლებას,
რომელიც მოიცავდა საუბნო საარჩევნო
კომისიის კომპეტენციას კენჭისყრის
დღემდე პერიოდში და კენჭისყრის
დღეს ჩასატარებელ პროცედურებს.
მესამე ეტაპი დაეთმო საუბნო საარჩევნო
კომისიის
ხელმძღვანელი
პირების
(თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივნი)
სწავლებას,
სადაც
განხილული
იყო
მათი
უფლებამოსილებები.
ტრენინგის მეოთხე ეტაპზე საუბნო
საარჩევნო
კომისიების
წევრებს
ჩაუტარდებათ
სიმულაციური
სწავლება, რომლის შემდეგ კომისიის წევრებმა პრაქტიკულად განახორციელეს
კენჭისყრის
დღის
ეპიზოდურიინსცენირება.

გარდა აღნიშნულისა, სომხურენოვანი
და აზერბაიჯანულენოვანი საუბნო
საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე
ითარგმნა
შემდეგი
საარჩევნო
დოკუმენტაცია: ა) საუბნო საარჩევნო
კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო
ინსტრუქცია, ბ) კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია,
გ) ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები,
დ) საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის
უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს,
ე)
ამომრჩეველთა
რეგისტრატორი
ფუნქციები,
ვ)
კომისიის
წევრის
საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური
კონვერტების ზედამხედველი კომისიის
წევრის ფუნქციები და ზ) გადასატანი
საარჩევნო ყუთის თანმხლები კომისიის
წევრის ფუნქციები. ასევე, მომზადდა
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა
სასწავლო ფილმი ,,კენჭისყრის დღის
პროცედურები“ სუბტიტრებით.

3.1.3. ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა
კენჭისყრაში მონაწილეობის
ხელშემწყობი საინფორმაციო
უზრუნველყოფა
ცესკო-ს მიერ სომხურენოვანი და
აზერბაიჯანულენოვანი ამომრჩევლებისთვის ითარგმნა (ქართულ-სომხურ
და ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე)
და დაიბეჭდა შემდეგი საარჩევნო
დოკუმენტაცია:
 საარჩევნო ბიულეტენი;
 საუბნო საარჩევნო კომისიაში კედელზე გამოსაკრავი კენჭისყრის
შენობისა
და
პროცედურების
ამსახველი პოსტერი;
 ამომრჩევლთა სამახსოვრო;
 ბიულეტენის შევსების წესი;
 ამომრჩეველთა
ერთიანი
სია
(კედელზე გამოსაკრავი და სამაგიდო).
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3.1.4. სამოქალაქო და
საგანმანათლებლო
პროექტები ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებული
ამომრჩევლებისთვის
ამომრჩეველთა
ცნობიერების
და
სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლების
მიზნით, ცესკოსთან არსებული სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
(სწავლების ცენტრი) 2010 წლიდან
კონკურსის წესით გასცემს გრანტებს
ადგილობრივ
არასამთავრობო
ორგანიზაციებზე.
საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის
8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საგრანტო
კონკურსების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ
მიმართულებას წარმოადგენდა ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ
ამომრჩეველთა მონაწილეობის ხელშეწყობა საზოგადოებრივ - პოლიტიკურ
პროცესში.
საგრანტო
(საარჩევნო)
კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა
8 პროექტი, რომლებმაც სრულად
მოიცვეს ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებული რეგიონები. პროექტების
საერთო ბიუჯეტმა შეადგინა 227, 167
ლარი

3.2. საარჩევნო სუბიექტების
რეგისტრაციის პროცესი
8 სექტემბერს დასრულდა 2016 წლის 8
ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებში
მონაწილეობის მსურველი მაჟორიტარი
და პროპორციული სიით კანდიდატების
რეგისტრაციისა
და
ხარვეზების
შემთხვევაში, შესწორებების შეტანის
საბოლოო ვადა.
იმ სამ (ქვემო ქართლი, კახეთი და
სამცხე ჯავახეთი) რეგიონში, სადაც
წინასაარჩევნო დაკვირვებას აწარმოებდა
ორგანიზაცია, დარეგისტრირდა და
არჩევნებში
მონაწილეობა
მიიღო
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პარტიული სიით შემდეგმა საარჩევნო
სუბიექტებმა:
 #1 ბლოკი „პაატა ბურჭულაძესახელმწიფო ხალხისათვის“
 #3
ნინობურჯანაძე-დემოკრატიულიმოძრაობა
 #4 „ჯონდი ბაღათურია - ქართული
დასი“
 #5 საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობა“
 #6 „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები“
 #7 „თამაზ მეჭიაური - ერთიანი
საქართველო“
 #8
ბლოკი
„დავით
თარხანმოურავი,
ირმა
ინაშვილი
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი,
გაერთიანებული ოპოზიცია“
 #10 „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია
 #25 „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა ჯიბლაძე, არჩილ
ბენიძე - მემარცხენე ალიანისი“
 #27 „ ირაკლი ალასანია - თავისუფალი
დემოკრატები“
 #30 ჩვენი საქართველო“ (ბ. პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი)
 #41 ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო


3.3. საარჩევნო სუბიეტების მიერ
საქართველოს პარტლამენტის
2016 წლის 8 ოქტომბრის
არჩევნებისათვის წარდგენილი
საარჩევნო სიების ეთნიკური
შემადგენლობა, ასევე
მაჟორიტარული კანდიდატების
ეთნიკური კუთვნილება
ცენტრალურ
საარჩევნო
კომისიაში
წარდგენილი იქნა საარჩევნო სუბიექტების
მიერ
საქართველოს
პარტლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის
არჩევნებისათვის პარტიული სიები.

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

პარტიული სიებში ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ კანდიდატთა
რაოდენობა და რიგითობა შემდეგნაირად
გამოიყურებოდა:

სიაში შეყვანილი იყო ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებული 8
კანდიდატი შემდეგი რიგითობით
-14, 36, 37, 43, 83, 84, 94, 140

1. ბლოკი
„პაატა
ბურჭულაძესახელმწი-ფო
ხალხისათვის“:
საარჩევნო
სიაში
შეყვანილი
იყო
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებული
11
კანდიდატი
შემდეგი რიგითობით - 18, 53, 55, 59,
66, 78, 101, 116, 137, 140, 162

8. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“:
საარჩევნო სიაში შეყვანილი იყო
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 6 კანდიდატი შემდეგი
რიგითობით - 61, 95, 138, 140, 148, 153

2. საარჩევნო ბლოკი „ნინო ბურჯანაძედემოკრატიული მოძრაობა“: საარჩევნო სიაში შეყვანილი იყო ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებული 6
კანდიდატი შემდეგი რიგითობით 19, 55, 137, 138, 141, 165
3. „ჯონდი ბაღათურია - ქართული
დასი“: საარჩევნო სიაში შეყვანილი
იყო
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებული
4
კანდიდატი
შემდეგი რიგითობით - 43, 78, 79, 125
4. საარჩევნო
ბლოკი
„ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობა“: საარჩევნო
სიაში შეყვანილი იყო ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებული 14
კანდიდატი შემდეგი რიგითობით 2, 26, 31, 41, 50, 94, 96, 97, 129, 144, 149,
151, 162, 173
5. „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები“:
საარჩევნო სიაში შეყვანილი იყო
4 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატი შემდეგი
რიგითობით - 20, 28, 44, 99
6. „თამაზ მეჭიაური - ერთიანი საქართველო“: საარჩევნო სიაში შეყვანილი
იყო ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 12 კანდიდატი შემდეგი
რიგითობით - 9, 43, 63, 68, 84, 85, 89,
101, 104, 110, 116 136
7. ბლოკი „დავით თარხან-მოურავი,
ირმა ინაშვილი - საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული
ოპოზიცია“:
საარჩევნო

9. „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი,
პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე მემარცხენე ალიანისი“: საარჩევნო
სიაში შეყვანილი იყო ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებული 12
კანდიდატი შემდეგი რიგითობით 45, 61, 74, 75, 83, 94, 98, 104, 106, 110,
112, 120
10. „ ირაკლი ალასანია - თავისუფალი
დემოკრატები“: საარჩევნო სიაში შეყვანილი იყო ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული 5 კანდიდატი შემდეგი რიგითობით - 20, 21, 105, 132, 181
11. „ჩვენი საქართველო“ (ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი): საარჩევნო სიაში შეყვანილი იყო ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებული 12
კანდიდატი შემდეგი რიგითობით 4, 12, 17, 24, 25, 28, 39, 48, 62, 92
12. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“: საარჩევნო სიაში შეყვანილი იყო ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული
10
კანდიდატი
შემდეგი რიგითობით - 19, 20, 22, 23,
26, 30, 68, 85, 89, 99
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ საარჩევნო სუბიეტების მიერ საქართველოს
პარტლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის
არჩევნებისათვის წარდგენილ საარჩევნო
სიებში
ეთნიკური
უმცირესობების
ყველაზე მაღალი წარმომადგენლობა
ფიქსირდებოდა
საარჩევნო
ბლოკ
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
(14 კანდიდატი), „კახა ძაგანია, სოსო
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შატბერაშვილი, პაატა ჯიბლაძე, არჩილ
ბენიძე - მემარცხენე ალიანისის“ (12
კანდიდატი), „თამაზ მეჭიაური ერთიანი
საქართველოსათვის“
(12
კანდიდატი), „ჩვენი საქართველოს“
(ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო
შტაბი)
(12
კანდიდატი),
ბლოკ
„პაატა
ბურჭულაძე-სახელმწიფო
ხალხისათვის“ (11 კანდიდატი) და
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ (10 კანდიდატი) მიერ
წარდგენილ საარჩევნო სიებში. ხოლო
ყველაზე დაბალი წამომადგენლობა
ფიქსირდებოდა
„უსუფაშვილი
რესპუბლიკელების“ (4 კანდიდატი)
მიერ წარდგენილ საარჩევნო სიაში.
ყურადღებას იმსახურებს ის ფაქტიც,
რომ
საარჩევნო
სიის
პირველ
ათეულში მხოლოდ სამ სუბიექტს
„ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა“ (2-ე
პოზიცია), „თამაზ მეჭიაური - ერთიანი
საქართველო“ (9-ე პოზიცია) და „ჩვენი
საქართველო“ (ბადრი პატარკაციშვილის
საარჩევნო შტაბი) (4-ე პოზიცია)
ჰყავდათ
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებული კანდიდატები წარმოდგენილი.
რაც შეეხება საარჩევნო სიის მეორე
ათეულს
იგი
შემდეგნაირად
გამოიყურებოდა:
საარჩევნო
ბლოკი
„ნინო
ბურჯანაძე-დემოკრატიული
მოძრაობა“ (19-ე პოზიცია), ბლოკი
„პაატა
ბურჭულაძე-სახელმწიფო
ხალხისათვის“
(18-ე
პოზიცია),
„უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები“
(20-ე პოზიცია), „ირაკლი ალასანია
- თავისუფალი დემოკრატები“ (20-ე
პოზიცია), „ჩვენი საქართველო“ (ბადრი
პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბი)
(12 და 17-ე პოზიციები) და „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
(19 და 20-ე პოზიციები).
ამასთან ერთად აღსანიშნავია ის
გარემოებაც,
რომ
საქართველოს
პარლამენტში წარმოდგენილი 2 მსხვილი
პოლიტიკური სუბიექტის, კერძოდ
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„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოსა“
და
„ერთიანი
ნაციონალურ მოძრაობის“ მიერ 2016
წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის
წარდგენილ
საარჩევნო
სიებში
შეინიშნებოდა ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებულ კანდიდატთა რიგითობას
შორის წყეტა სიის სათავესა და ბოლოში.
კერძოდ
„ქართული
ოცნება
დემოკრატიული საქართველოს“ სიის
სათავეში შეყვანილი ყავდა ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატები,
რომლებიც
კომპაქტურად
იყვნენ განთესილნი მე - 19, 20, 22, 23, 26,
30-ე პოზიციაზე.
ხოლო „ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას“ სიის სათავეში შეყვანილი
ყავდა ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატები, რომლებიც
განთესილნი იყვნენ 26 და 31-ე
პოზიციაზე.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ
სახეზე იყო პოლიტიკური სუბიექტების
ძალისხმევა თავიანთ საარჩევნო სიებში
წარმოედგინათ ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული კანდიდატები. მიუხედავად აღნიშნულისა, თუ მხიდველობაში
მივიღებთ მათ რიგითობას, ისევე
როგორც პოლიტიკური სუბიექტის
მიერ წარმატების მოპოვების შანსებს
(არსებული
სოციოლოგიური
გამოკითხვების
ანალიზის
შესაბამისად) შეგვეძლო გვევარაუდა, რომ
ეთნიკური
უმცირესობები
მოკრძალებული
ოდენობით
იქნებოდნენ
წაროდდგენილნი მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში.
რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის
არჩევნებისათვის
რეგისტრირებულ
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ
მაჟორიტარ კანდიდატებს, აღინიშნა ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული
მაჟორიტარობის კანდიდატთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა, კერძოდ

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

73 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში
რეგისტრირებული
იყო
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებული
42
კანდიდატი.

3.4. საქართველოს პარლამენტში
არჩეულ დეპუტატთა ეთნიკური
კომპოზიცია
პარტიული
სიით
საქართველოს
პარლამენტში არჩეულ დეპუტატთა
ეთნიკური კომპოზიცია გამოიყურება
შემდეგნაირად:
 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“:
2 ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული პირი; 25 ქართველი (სულ 27
დეპუტატი)
 „პატრიოტთა ალიანსი“: არცერთი
ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული პირი; 6 ქართველი (სულ 6
დეპუტატი)
 „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“:
6
ეთნიკურ
უმცირესობას მიკუთვნებული პირი

; 38 ქართველი (სულ 44 დეპუტატი)
მაჟორიტარული წესით საქართველოს
პარლამენტში არჩეულ დეპუტატთა
ეთნიკური კომპოზიცია გამოიყურება
შემდეგნაირად:
 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“:
არცერთი ეთნიკურ უმცირესობას
მიკუთვნებული პირი
 „პატრიოტთა ალიანსი“: არცერთი ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული
პირი
 „ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველო“: 4 ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული პირი;
შესაბამისად, პროპორციული სიით
საქართველოს პარლამენტში შევიდა 8
ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული
პირი,
ხოლო
მაჟორიტარული
წესით არჩეულ იქნა 4 ეთნიკურ
უმცირესობას მიკუთვნებული პირი.
პარლამენტში
სულ
საქართველოს
არჩეულ იქნა ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული 12 დეპუტატი.
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4. წინასაარჩევნო პერიოდი
4.1. მეთოდოლოგია
2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს
პარლამენტის არჩევნებზე დაკვირვება
„მრავალეროვანმა საქართველომ“ 15
ივლისს დაიწყო.
წინასაარჩევნო მონიტორინგის მიზნობრივ არეალს წარმოადგენდა ეთნიკური
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
# 46-ე, ადიგენი-ახალციხის # 44-ე,
ბორჯომი-ასპინძა-ახალქალაქის
#
45-ე
(სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონი),
მარნეულის # 35 და # 36-ე, ბოლნისიდმანისი-წალკის # 34-ე, გარდაბნის # 31ე, გარდაბანი-თეთრიწყარო # 32-ე (ქვემო
ქართლის რეგიონი) და საგარეჯოს # 23 -ე
(კახეთის რეგიონი) საარჩევნო ოლქები.

სამონიტორინგო
პროგრამა
ხორციელდებოდა
11
გრძელვადიანი
დამკვირვებლის მეშვეობით, რომლებიც
მუდმივ
რეჟიმში
აკვირდებოდნენ
ზემოაღნიშნულ საარჩევნო ოლქებში
არსებულ ელექტორალურ ვითარებასა
და
ტენდენციებს,
მათ
შორის
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ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტებთან მიმართებაში, ისევე
როგორც მონიტორინგს გასწევდნენ
პოლიტიკური
სუბიექტების
მიერ
საარჩევნო
კამპანიის
წარმოების
ფინანსურ ასპექტებთან დაკავშირებით.
რეასამონიტორინგო
პროგრამის
ლიზებამდე გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა
გაიარეს
სპეციალური,
სამონიტორინგო
შესაძლებლობათა
განვითარების სასწავლო-შემეცნებითი
ხასიათის
სატრენინგო
პროგრამა.
შესაბამისად, სამონიტორინგო პროგრამა
ხორციელდებოდა
გრძელვადიანი
დამკვირვებლებისათვის სპეციალურად
შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი დამკვირვებლები აღნუსხავდნენ ყველა შემთხვევას, რის
შესაბამისადაც
შესაძლოა
ადგილი
ჰქონოდა კანონმდებლობის დარღვევას.
გარდა აღნიშნულისა, ორგანიზაციის
დამკვირვებლები ესწრებოდენ პოლიტიკურ კამპანიასა და საჯარო ღონისძიებებს.
საანგარიშო პერიოდში ყველა ფაქტი,

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

რომელიც იდენტიფიცირებულ იქნა
გრძელვადიანი
დამკვირვებლების
მიერ ექვემდებარებოდა ხელმეორედ
შესწავლასა და გადამოწმებას.
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში
გრძელვადიანი
დამკვირვებლების
მიერ გამოვლენილი და აღნუსხული
ინციდენტები
ადმინისტრაციული
რესურსების გამოყენების საკითხთან
მიმართებაში
ზოგადად
დაიყო
და
შესაბამისად
დაჯგუფდა
ორ
ძირითად
კატეგორიად,
კერძოდ
ადმინისტრაციული
რესურსების
სავარაუდო გამოყენება (სავარაუდო
ინციდენტები) და ადმინისტრაციული
რესურსების გამოყენება (ინციდენტები).
სავარაუდო ინციდენტებში მოიაზრება
ფაქტების
ის
კატეგორია,
რომელთაც ადგილი ჰქონდა 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.
წინასაარჩევნო დაკვირვების დროს
გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ
დაიფარა შემდეგი საკითხები:
 საარჩევნო
ადმინისტრაციის
საქმიანობა, მათი ფორმირებადაკომპლექტების მიმდინარეობა,
ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების პროცესი;
 ადგილობრივი
ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობა
წინასაარჩევნო პერიოდში;
 ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიებისა და მაჟორიტარობის
კანდიდატების შესახებ;
 ადმინისტრაციული რესურსების

გამოყენება;
 წინასაარჩევნო კამპანია და მედია;
 კანონის
ფაქტები;

დარღვევის/ზეწოლის

4.2. ძირითადი მიგნებები
საარჩევნო
გარემო
2016
წლის
საპარლამენტო არჩევნებისათვის 2012
წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან
განსხვავებით
გამოირჩეოდა
თავისუფლების უფრო მაღალი ხარისხით
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ნინოწმინდაახალქალაქის # 46-ე, ადიგენი-ახალციხის
# 44-ე, ბორჯომი-ასპინძა-ახალქალაქის
# 45-ე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი),
მარნეულის # 35 და # 36-ე, ბოლნისიდმანისი-წალკის # 34-ე, გარდაბნის # 31ე, გარდაბანი-თეთრიწყარო # 32-ე (ქვემო
ქართლის რეგიონი) და საგარეჯოს # 23 -ე
(კახეთის რეგიონი) საარჩევნო ოლქებში.
აღნიშნულმა შესაძლებელი გახადა,
უფრო მეტ პოლიტიკურ სუბიექტს
ეწარმოებინა
საარჩევნო
კამპანია
შედარებით მშვიდ, სამართლიან და
კონკურენტულ გარემოში.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ 2012
წლის არჩევნებისაგან განსხვავებით
საჯარო ღონისძიებები, მათ შორის
ადგილობრივი
მოსახლეობისათვის
მუნიციპალური პროგრამებისა და ახალი
ინფრასტრუქტურული ინიციატივების
პრეზენტაცია, დღესასწაულების აღნიშვნა და სხვა, რომლებიც რეალიზებულ
იქნა პროექტის მიზნობრივ საარჩევნო
ოლქებში
ნაკლები
დოზით
იყო
დატვირთული ვიწრო პარტიულიპროპაგანდისტული შემადგენლით, რაც
თავის მხრივ გარკვეული პროგრესის
მანიშნებელია.
აღნისანიშნავია
ის
ფაქტიც,
რომ
საარჩევნო
გარემო
2016
წლის
საპარლამენტო
არჩევნებისათვის
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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

პროექტის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში გამოირჩეოდა გამოვლენილი
ელექტორალური ხასიათის დარღვევების ნაკლები სამართლებრივი სიმძიმით, ისევე როგორც დარღვევების
გამოვლენის დაბალი სიხშირით.
წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკვირვებლების
მიერ გამოვლენილ იქნა: ა) ფიზიკური
დაპირისპირების 2 ინციდენტი; ბ)
წინასაარჩევნო კამპანიისათვის/საქმიანობისათვის სავარაუდო ხელის შეშლის 1
ინციდენტი; გ) ამომრჩეველთა მოსყიდვის
1 ინციდენტი; დ) აღსრულებითი
ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენების 15 ინციდენტი;
ე) აღსრულებითი ადმინისტრაციული
რესურსების გამოყენების 2 ინციდენტი;
ვ) ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენების 1
ინციდენტი; ზ) ინსტიტუციონალური
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 12 ინციდენტი; ე) ინსტიტუციონალური
ადმინისტრაციული
რესურსების სავარაუდო გამოყენების 2
ინციდენტი.
სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში ასევე გამოვლინდა ტენდენცია,
რის
შესაბამისადაც,
2016
წელს
საგარეჯოს, ნინოწმინდის, ადიგენის,
ახალქალაქის, ახალციხის, გარდაბნის,
მარნეულის, ბოლნისისა და დმანისის
მუნიციპალიტეტებში
გაიზარდა
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ბიუჯეტები 2015 წელთან შედარებით.
მიუხედავად
აღნიშნულისა,
თუ
მხედველობაში მივიღებთ 2015 წლის
ინფლაციის მაჩვენებელს, რომელიც
განსაზღვრა მსოფლიო ბანკმა, მაშინ
აღმოჩნდება, რომ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 4 % -ითაა
შემცირებული 2016 წელს წინა წელთან
შედარებით,
ხოლო
ახალქალაქის,
მარნეულის, ბოლნისისა და დმანისის
ბიუჯეტები გაზრდილია 5 %-ზე
მცირედით მეტით.
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აქვე აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ
ბიუჯეტის ყველაზე დიდი, რეალური
ზრდა
დაფიქსირდა
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში, რომელიც 2016
წელს 44 %-ით აღემატება წინა წლის
მაჩვენებელს. საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ადგიგენის, ახალციხისა
და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტები (5 %, 5 % და 4 %) მცირედითაა
გაზრდილი 2016 წელს წინა წელთან
შედარებით,
თუ
მხედველობაში
მივიღებთ მსოფლიო ბანკის მიერ
განსაზღვრულ ინფლაციის დონეს.
რაც შეეხება სადამკვირვებლო პროგრამის მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში,
კერძოდ კი საგარეჯოში, ნინოწმინდაში,
ადიგენში, ახალქალაქში, ახალციხეში,
გარდაბნში, მარნეულში, ბოლნისსა
და დმანისში ინფრასტრუქტურულ
პროგრამებზე გათვალისწინებულ დანახარჯებს, ორგანიზაციის გრძელვადიანი
დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილ
იქნა შემდეგი ტენდენციები. კერძოდ, თუ
მხედველობაში მივიღებთ ინფლაციის
მაჩვენებელს, მაშინ აღმოჩნდება, რომ
2016 წელს წინა წელთან შედარებით
ყველა მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში
გაზრდილია
დაფინანსება
ინფრასტრუქტურულ
პროგრამებზე.
ამ
თვალსაზრისით
ყველაზე
მაღალი
მაჩვენებელი დაფიქსირდა ახალციხესა (
75 % -ით) და ახალქალაქში (67 % -ით).
ინფრასტრუქტურულ
პროგრამებზე
მცირედი
ზრდაა
დაფიქსირებული
მარნეულისა (1 %-ით) და ნინოწმინდის
(2%-ით) მუნიციპალიტეტებში.
სადამკვირვებლო პროგრამის მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში სოციალური
დაცულობის პროგრამების ფინანსური
უზრუნველყოფის ანალიზმა ცხადყო,
რომ თუ მხედველობაში მივიღებთ
ინფლაციის დონეს, 2016 წელს, 2015
წელთან შედარებით სოციალური დაცულობის კუთხით საბიუჯეტო სახსრების
კლება დაფიქსირდა საგარეჯოს (-19
%), მარნეულისა (-19 %) და დმანისის
(-3 %) მუნიციპალიტეტებში. რაც
შეეხება
ხსენებული
პროგრამის
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დაფინანსების ზრდას, იგი დაფიქსირდა
ნინოწმინდის, ადიგენის, ახალქალაქის,
ახალციხის, გარდაბანისა და ბოლნისის
მუნიციპალიტეტებში. ყველაზე მაღალი
ზრდის
მაჩვენებელი
დაფიქსირდა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სადაც
სოციალური დაცულობის პროგრამების
დაფინანსება 2016 წელს 81 % - ით
გაიზარდა 2015 წელთან შედარებით.
საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ
საარჩევნო
ოლქებში
პოლიტიკური
სუბიექტების მიერ წარმოებული წანასაარჩევნო კამპანია არ გახლდათ ტევადი
ფინანსური რესურსების მობილიზების
თვალსაზრისით. ასევე ხაზგასასმელია ის
ფაქტიც, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში
არ იქნა დაფიქსირებული პოლიტიკური
სუბიექტების
მიერ
ამომრჩეველთა
მოსყიდვის
ტენდენცია,
თუ
არ
გავითვალისწინებთ რამოდენიმე ფაქტს,
რომლებიც იდენტიფიცირებულ იქნა
გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ.
სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული ფაქტებისა და გამოვლენილი ელექტორალური ხასიათის
ტენდენციების ანალიზი ცხადყოფს,
რომ მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა, რომელიც დაფიქსირდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების
თვალსაზრისით, კვლავაც სახეზეა რიგი
გამოწვევებისა რომლებიც საჭიროებენ
დროულ და ეფექტურ რეაგირებას, ისევე
როგორც საშუალო და გრძელვადიან
პერიოდში კომპლექსური მიდგომების
შემუშავებას.
აღნიშულ გამოწვევებს შორისაა:
 საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა და დამრღვევ პირთა
მიმართ დროული და ადეკვატური
პასუხისმგებლობის ზომების გატარება;
 ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებში დასაქმებული საჯარო
მოხელეების მიერ სამუშაო საათებში
აგიტაციის
გაწევა
მმართველი

პარტიის სასარგებლოდ;
 ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების მიერ საბიუჯეტო, თუ
ადამიანური რესურსების გამოყენება
პარტიული მიზენებისათვის;
 აღსრულებითი ადმინისტრაციული
რესურსების გამოყენება პარტიული
მიზნებისათვის;
 წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო
სუბიექტების მიერ ამომრჩეველთა
მოსყიდვა;
 საჯარო ღონისიძიებების ჩატარების
პროცესში საჯარო მოხელეების მიერ
მოსახლეობისათვის საჩუქრების დარიგება;
 ადგილობრივი
ხელისუფლების
მიერ საარჩევნო წელს, მათ შორის
წინასაარჩევნო
პერიოდში
დახმარების,
ისევე
სოციალური
როგორც მსხვილი ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტების
დაფინანსების ზრდა.

4.3. პოლიტიკური სუბიექტების
წანასაარჩევნო კამპანია
წინასაარჩევნო
პერიოდში
რიგი
პოლიტიკური
სუბიეტების
მიერ
ხორციელდებოდა წინასაარჩევნო კამპანია, რაც ძირითადად გამოიხატებოდა
ადგილობრივ ამომრჩევლებთან შეხვედრების
ორგანიზებით,
მაჟორიტარი
კანდიდატების
წარდგენით,
ისევე
როგორც მედია ბრიფინგების ჩატარებით.
ამომრჩევლებს წარედგინებოდა პოლიტიკური
სუბიექტების
სამომავლო
ხედვები, ისევე როგორც ხდებოდა მათი
მოსაზრებების გაზიარება სხვადასხვა
მიმართულებით საჯარო პოლიტიკის
შესაბამისი ინციციატივების ფორმირებისა და რეალიზების საკითხებთან
მიმართებაში. შეხვედრების პროცესში
საუბარი შეეხებოდა ეთნიკურ უმცირე-
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სობათა წინაშე არსებულ პრობლემებს,
გამოწვევებსა და საჭიროებებს და
შესაბამისად აქცენტები კეთდებოდა
მათი
გადაწყვეტის
გზებსა
და
მეთოდებზე.
შედარებით
მასშტაბური
ხასიათის
წინასაარჩევნო შეხვედრებს მართავდნენ
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ და საარჩევნო ბლოკი
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.
გარდა აღნიშნულისა, ადგილობრივ
ამომრჩევლებთან შეხვედრებს აწარმოებდნენ ბლოკი „დავით თარხანმოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსი - გაერთიანებული
ოპოზიცია“, საარჩევნო ბლოკი „ნინო
ბურჯანაძე-დემოკრატიული მოძრაობა“,
ბლოკი „პაატა ბურჭულაძე-სახელმწიფო
ხალხისათვის“,
„ირაკლი
ალასანია
- თავისუფალი დემოკრატები“ და
„რესპუბლიკური პარტია“.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ
ზემოაღნიშნული პოლიტიკური სუბიექტების მიერ წარმოებული წინასაარჩევნო
კამპანია
არ
გახლდათ
ტევადი
ფინანსური რესურსების მობილიზების
თვალსაზრისით.
ძირითადად
გამოყენებული იყო პარტიული სიმბოლიკა დროშების სახით, ასევე
რიგდებოდა პოლიტიკური სუბიექტის
მაიდენტიფიცირებელი მცირე ოდენობის
მაისურები და კეპები. რაც შეეხება
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოსა“ და საარჩევნო ბლოკ
„ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას“,
სხვა პოლიტიკური სუბიექტებისგან
განსხვავებით წინასაარჩევნო ხასიათის
შეხვედრების დროს ისინი იყენებდნენ
ხმის გამაძლიერებლებს, პარტიული
სიმბოლიკის
მაიდენტიფიცირებელ
დროშებსა და ბანერებს, ისევე როგორც
არიგებდნენ
მაისურებს,
კეპებს,
ბუკლეტებსა და ლიფლეტებს.
სხვა სახის ფინანსურად მსხვილ
პროფილიან აქციებს მათი მხრიდან
ადგილი არ ჰქონია, თუ არ ჩავთვლით
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„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“
მიერ
თაზაქენდში
(გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი)
ორგანიზებულ მარათონს, რომელშიც
მონაწილეობას იღებდა 18 მანქანიანი
კოლონა. მარათონი გაგრძელდა სოფელ
ვახტანგისამდე. სულ დაფარულ იქნა
35 კილომეტრი. მსგავსი ხასიათის
მარათონი ორჯერ ჩატარდა.
რაც შეეხება სარეკლამო ბილბორდებისა
და
ბანერების
განთავსებას,
უნდა
აღინიშნოს, რომ პოლიტიკური სუბიეტქების მიერ განთავსებული სარეკლამო
ხასიათის
თვალსაჩინოების
რაოდენობის აღწერის, ისევე როგორც
მათი ზომების ანალიზი ცხადყოფს,
რომ
პოლიტიკური
რეკლამირების
მიზნით ყველაზე მეტი ფინანსური
რესურსი გასწია სამმა პოლიტიკურმა
სუბიექტმა კერძოდ, „ქართულმა ოცნებამდემოკრატიულმა
საქართველომ“,
„ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ და
ბლოკმა „დავით თარხან-მოურავი, ირმა
ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა
ალიანსი, გაერთიანებულმა ოპოზიციამ“.

4.4. წინასაარჩევნო დაკვირვებისას
გამოვლენილი ინციდენტები და
ტენდენციები
ფიზიკური დაპირისპირება
#36 მარნეულის საარჩევნო ოლქი:
22
ივლისს
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკვირვებლის
ინფორმაციით
მარნეულში
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“, „რესპუბლიკური პარტიის“, „ბურჭულაძე-სახელმწიფო ხალხისთვის“ და „ახალი საქართველოს“
წარმომადგენლებს
შორის
მოხდა
სიტყვიერი
შელაპარაკება,
რომელიც დაგაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. კონფლიქტი წარმოიშვა
განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების საფუძველზე.
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#46 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქი:
15 აგვისტოს „ბურჭულაძე-სახელმწიფო
ხალხისათვის“
პარტიის
მიერ
მოწოდებული ინფორმაციით, სოფელ
სულდას რწმუნებულსა და მათი
პარტიის
წარმომადგენელს
შორის
მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება,
პარტიის
პლაკატების
გაკვრის
გამო (რწმუნებულმა ოპოზიციური
პარტიის სააგიტაციო დოკუმენტაცია
(პლაკატი) ჩამოხია და ხელახალი
გაკვრის საშუალებას არ აძლეოდა), ამ
დაპირისპირების შემდეგ რწმუნებულმა
სარჩელით მიმართა სასამართლოს.

წინასაარჩვენო კამპანიისთვის /
საქმიანობისთვის სავარაუდო ხელის
შეშლა
#46 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქი:
როგორც „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიან დამკვირვებელს
მიაწოდეს ინფორმაცია 18 აგვისტოს
ბლოკი
„პაატა
ბურჭულაძესახელმწიფო ხალხისათვის“ შტაბიდან,
მათ
აქტივისტებს
მმართველი
პარტიის
წარმომადგენლები
და
აქტივისტები ხელს უშლიდნენ და
უკრძალავდნენ პარტიის დროშებით
გადაადგილებას ტრანსპორტით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეექმნებოდათ
პრობლემები.
აღნიშნული
ფაქტი
უარყვეს
„ქართული
ოცნება
დემოკრატიული საქართველოს“ შტაბში.
„პაატა ბურჭულაძე-სახელმწიფო ხალხისათვის“ წარმომადგენლის განმარტებით
განმეორებით ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

ამომრჩეველთა მოსყიდვა
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ
წინასაარჩევნო პერიოდში არ იქნა
დაფიქსირებული
პოლიტიკური

სუბიექტების
მიერ
ამომრჩეველთა
მოსყიდვის
ტენდენცია,
თუ
არ
გავითვალისწინებთ ორ ინციდენტს,
რომელიც იდენტიფიცირებულ იქნა
გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ.
კერძოდ, #35 მარნეულის საარჩევნო
ოლქში „მრავალეროვანი საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკვირვებლის
ინფორმაციით 22 აგვისტოს „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“
შტაბის გახსნის შემდეგ შტაბისა და
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“
მაჟორიტარობის
კანდიდატის ოფისის გვერდით გაიხსნა
„ჩაი-ხანა“, რომელიც მოსახლეობას
უმასპინძლდებოდა
უფასო
ჩაით.
მოსახლეობის ინფორმაციით უფასო
ჩაით
მათ
უმასპინძლდებოდა
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“
მაჟორიტარობის
კანდიდატი თამაზ ნავერიანი.
#46
ნინოწმინდა
ახალქალაქის
საარჩევნო
ოლქში,
ახალქალაქში,
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“
მაჟორიტარობის
კანდიდატის
ენზელ
მკოიანის
მხარდამჭერები ადგილობრივ ტაქსის
მძღოლებს ურიგებდნენ 20 ლარიან
საწვავის
ტალონებს
მაჟორიტარი
კანდიდატისა და პარტიის მხარდაჭერის
სანაცვლოდ.
აღნიშნულ
ფაქტს
ადასტურებს
ერთ-ერთი
ტაქსის
მძღოლი, რომელმაც უარი განაცხადა
საწვავის ტალონის აღებაზე (არსებობს
შესაბამისი ჩანაწერიც).

ფინანსური ადმინისტრაციული
რესურსების სავარაუდო გამოყენება
საარჩევნო მიზნებისათვის
„მრავალეროვანმა საქართველომ“ გამოითხოვა ფინანსური დოკუმენტაცია
(ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
და ხარჯები, როგორც გეგმიური, ასევე
ფაქტიური მაჩვენებლები) პროექტის
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მიზნობრივი მუნიციპალიტეტებიდან,
რომელთა
ანალიზის
საფუძველზე
გამოვლინდა
ტენდენცია,
რის
შესაბამისადაც,
2016
წელს
საგარეჯოს,
ნინოწმინდის,
ადიგენის,
ახალქალაქის, ახალციხის, გარდაბნის,
მარნეულის, ბოლნისისა და დმანისის
მუნიციპალიტეტებში
გაზრდილია
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ბიუჯეტები 2015 წელთან შედარებით.
მიუხედავად
აღნიშნულისა,
თუ
მხედველობაში მივიღებთ 2015 წლის
ინფლაციის მაჩვენებელს, რომელიც
განსაზღვრა
მსოფლიო
ბანკმა1,
მაშინ აღმოჩნდება, რომ საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 4 % -ითაა
შემცირებულია 2016 წელს წინა წელთან
შედარებით,
ხოლო
ახალქალაქის,
მარნეულის, ბოლნისისა და დმანისის
ბიუჯეტები გაზრდილია 5 %-ზე
მცირედით მეტით. აქვე აღსანიშნავია ის
გარემოებაც, რომ ბიუჯეტის ყველაზე
დიდი, რეალური ზრდა დაფიქსირდა
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტში,
რომელიც 2016 წელს 44 %-ით აღემატება
წინა წლის მაჩვენებელს. საგულისხმოა
ის
გარემოებაც,
რომ
ადგიგენის,
ნინოწმინდის
ახალციხისა
და
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები (5 %,
5 % და 4 %) მცირედითაა გაზრდილი
2016 წელს წინა წელთან შედარებით, თუ
მხედველობაში მივიღებთ მსოფლიო
ბანკის მიერ განსაზღვრულ ინფლაციის
დონეს.
რაც
შეეხება
სადამკვირვებლო
პროგრამის
მიზნობრივ
მუნიციპალიტეტებში, კერძოდ კი საგარეჯოში,
ნინოწმინდაში,
ადიგენში,
ახალქალაქში, ახალციხეში, გარდაბნში,
მარნეულში, ბოლნისსა და დმანისში
ინფრასტრუქტურულ
პროგრამებზე
გათვალისწინებულ
დანახარჯებს,
ორგანიზაციის გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილ იქნა
შემდეგი ტენდენციები. კერძოდ, თუ
მხედველობაში მივიღებთ ინფლაციის
1
www.worldbank.org/en/country/
georgia
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მაჩვენებელს, მაშინ აღმოჩნდება, რომ
2016 წელს წინა წელთან შედარებით
ყველა მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში
გაზრდილია
დაფინანსება
ინფრასტრუქტურულ
პროგრამებზე.
ამ
თვალსაზრისით
ყველაზე
მაღალი
მაჩვენებელი დაფიქსირდა ახალციხესა (
75 % -ით) და ახალქალაქში (67 % -ით).
ინფრასტრუქტურულ
პროგრამებზე
მცირედი
ზრდაა
დაფიქსირებული
მარნეულისა (1 %-ით) და ნინოწმინდის
(2%-ით) მუნიციპალიტეტებში.
სადამკვირვებლო პროგრამის მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში სოციალური
დაცულობის პროგრამების ფინანსური
უზრუნველყოფის ანალიზმა ცხადყო,
რომ თუ მხედველობაში მივიღებთ
ინფლაციის დონეს, 2016 წელს, 2015
წელთან
შედარებით
სოციალური
დაცულობის
კუთხით
საბიუჯეტო
სახსრების
კლება
დაფიქსირდა
საგარეჯოს (-19 %), მარნეულისა (-19 %)
და დმანისის (-3 %) მუნიციპალიტეტებში.
რაც შეეხება ხსენებული პროგრამის
დაფინანსების ზრდას, იგი დაფიქსირდა
ნინოწმინდის, ადიგენის, ახალქალაქის,
ახალციხის, გარდაბანისა და ბოლნისის
მუნიციპალიტეტებში. ყველაზე მაღალი
ზრდის
მაჩვენებელი
დაფიქსირდა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სადაც
სოციალური დაცულობის პროგრამების
დაფინანსება 2016 წელს 81 % - ით
გაიზარდა 2015 წელთან შედარებით.
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ʹʨʪʨʸʬˇʵ
ʴʰʴʵ˄ʳʰʴʫʨ
ʪʨʸʫʨʩʨʴʰ
ʨʫʰʪʬʴʰ
ʨˆʨʲʽʨʲʨʽʰ
ʨˆʨʲ˂ʰˆʰʹʪʨʳʪʬʵʩʨ
ʳʨʸʴʬʻʲʰ
ʩʵʲʴʰʹʰ
ʫʳʨʴʰʹʰ
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ʫʨʹʨ˄ʿʰʹʰ ʩʰʻˇʬʺʰ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
2015
2016
0
Ͳ19%
0
24%
0
10%
0
41%
0
81%
0
33%
0
Ͳ19%
0
34%
0
Ͳ3%

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

ფინანსური ადმინისტრაციული
რესურსების სავარაუდო გამოყენება
საარჩევნო მიზნებისათვის
ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების წარმომადგენელთა
მხრიდან
#35-ე მარნეულის საარჩევნო ოლქში,
მიმდინარე წლის 12 სექტემბერს ყურბან
ბაირამის დღესასწაულის აღნიშვნის
ფარგლებში უშუალოდ მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი
ხელისუფლების
წარმომადგენლების
მიერ
(მათ
შორის
გამგებელი,
საკრებულოს თავმჯდომარე და სხვა
საჯარო მოხელეები) ხდებოდა ქალაქსა
და მიმდებარე სოფლებში ხორცის
უსასყიდლოდ დარიგება ადგილობრივ
მოსახლეობას
შორის.
არსებული
ინფორმაციით ხორცი დაურიგდათ
მთლიანობაში 50 ოჯახს (თითო ოჯახს
2-3 კგ.). აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ
მმართველი პარტიის მაჟორიტარობის
კანდიდატი,
ან
სხვა
პარტიული
წარმომადგენელი აღნიშნულ აქციაში
მონაწილეობას არ იღებდა.

ინსტიტუციონალური
ადმინისტრაციული რესურსების
გამოყენება საარჩევნო მიზნებისათვის
#46
ნინოწმინდა
საარჩევნო ოლქი:

-

ახალქალაქის

„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკირვებლის
ინფორმაციით, 22 აგვისტოს დღის
12 საათზე ნინოწმინდაში გაიმართა
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“
აქცია
რომელსაც
ესწრებოდა პრემიერ მინისტრი, ასევე
გამგეობის თანამშრომლები, განათლების
რესურს ცენტრის უფროსი, სკოლების
დირექტორები და მასწავლებლები.
აქცია ტარდებოდა სამუშაო საათებში.
13 სექტმბერს, „ქართული ოცნება
დემოკრატიული
საქართველოს“
მაჟორიტარობის
კანდიდატმა

ახალქალაქი-ნინოწმინდის
46-ე
ოლქში
მაჟორიტარულ
საარჩევნო
ენზელ მკოიანმა შეხვედრები გამართა
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
სოფლებში დადეშაში (11.40-12.25-მდე),
კარწახში (12.40-13.30-მდე), ბოზალში
(13.45-14.15-მდე) და სულდაში (14.25-14.
50-მდე) ადგილობრივ ამომრჩევლებთან.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ნინოწმინდის
გამგეობის
სამსახურის
უფროსი,
სკოლის პედაგოგები, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
თანამშრომლები
და
ახალქალაქის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების თანამშრომლები.
16 სექტმბერს, „ქართული ოცნება
დემოკრატიული
საქართველოს“
მაჟორიტარობის
კანდიდატმა
ახალქალაქი-ნინოწმინდის
46-ე
საარჩევნო
ოლქში
მაჟორიტარულ
ენზელ მკოიანმა შეხვედრა გამართა
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
სოფელებში
ჩამდურაში
(14.10-14.
40-მდე), მურჯახეთში (15.00-15. 35მდე) და ხორენიაში (16.00-16. 45მდე) ადგილობრივ ამომრჩევლებთან.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ნინოწმინდის
გამგეობის
სამსახურის
უფროსი,
სკოლის პედაგოგები, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
თანამშრომლები
და
ახალქალაქის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების თანამშრომლები.
მიმდინარე წლის 23 სექტემბერს
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა ნინოწმინდა - ახალქალაქის #
46-ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში
ენზელ მკოიანმა შეხვედრა გამართა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომანში და სოფელ ბალღოში
ადგილობრივ ამომრჩევლებთან. შეხვედრები მიმდინარეობდა სამუშაო საათებში
და მათ ესწრებოდნენ ნინოწმინდის
გამგეობის
სამსახურის
უფროსი,
სკოლის პედაგოგები, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
თანამშრომლები და ახალქალაქის ადგი-
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ლობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლები, რომელთაც
ეკრძალებათ
აგიტაცია
სამუშაო
საათებში.

კოპაძის გამოსვლებს და „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“
მიერ ორგანიზებული აქციის ამსახველ
სურათებს.

# 44 ადიგენი-ახალციხის საარჩევნო
ოლქი

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქი

მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს ადიგენში გაიმართა „ქართული ოცნება
დემოკრატიული
საქართველოს“
აქცია, რომელიც სამუშაო საათებში
მიმდინარეობდა.
აქციაში
მონაწილეობას იღებდნენ ახალციხის მერიის
3
თანამშრომელი
კერძოდ,
საქმის წარმოებისა და ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილების
უფროსი გიორგი გვარამაძე, მერის
მოადგილე ზაზა გელაძე და მერიის
კულტურის სამსახურის უფროსი გელა
ძამუნაშვილი.
ღონისძიებაში
ასევე
მონაწილეობას
იღებდა
ადგიგენის
გამგებლის
მოადგილე
მინდია
ჯელია. საგულისხმოა ის გარემოებაც,
რომ არცერთი ზემოთ აღნიშნული
პირი შვებულებაში არ იმყოფებოდა,
რასაც
საქართველოს
მომქმედი
კანონმდებლობა
ითვალისწინებს
(საარჩევნო კოდექსის 45-ე და 49-ე
მუხლები).
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ
22 აგვისტოს დაფიქსირდა აგიტაციის
ფაქტი სამუშაო საათებში ახალციხის
მუნიციპალიტეტში. კერძოდ, ნანა მესხი
- ახალციხის მერიის საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი,
მერი
გოგოლაური
მერიის
იურიდიული
სამსახურის
თანამშრომელი, ინგა დიაკონოვა კულტურის სამსახურის თანამშრომელი,
ნაირა სამსონიძე - ზედამხედველობის
სამსახურის
უფროსი
და
მარიკა
პარუნაშვილი
-მერის
თანაშემწე
სამუშაო საათებში აგიტაციის მიზნით
აზიარებდნენ
„ქართული
ოცნება
დემოკრატიული
საქართველოს“
მაჟორიტარობის კანდიდატის გიორგი
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მიმდინარე
წლის
23
სექტემბერს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ყიზილ-აჯლოში
გაიმართა
#
36
მარნეულის საარჩევნო ოლქში „ქართული
ოცნება -დამოკრატიული საქართველოს“
მაჟორიტარული კანდიდატის თამაზ
ნავერიანის
შეხვედრა
(14.10-15.00)
ადგილობრივ
ამომრჩევლებთან
საარჩევნო პლატრფორმის პრეზენტაციის
მიზნით.
ღონისძიებას
ესწრებოდნენ სკოლის პოდაგოგები და
ადმინისტრაციის
წარმომადგენლები,
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
თანამშრომლები
და
საკრებულოს წევრები, საბავშო ბაღის
ადმინისტრაციის თანამშრომლები.

ინსტიტუციონალური
ადმინისტრაციული რესურსების
სავარაუდო გამოყენება საარჩევნო
მიზნებისათვის
#35 მარნეულის საარჩევნო ოლქი:
„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით,
მარნეულის კოლეჯში, სადაც სწავლება
ფასიანია, სექტემბრიდან დაიწყო 4
თვიანი პროფესიული გადამზადების
(3 სპეციალობით) კურსები, რომელიც
ხორციელდება განათლების სამინისტროს
ფინანსური
მხარდაჭერით.
აღსანიშნავია რომ მსგავსი პროგრამის
განხორციელება არასაარჩევნო წლებში
არ მომხდარა და არც დაწყებამდე არ იყო
ცნობილი ამ პროგრამის შესახებ.
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#46
ნინოწმინდა
საარჩევნო ოლქი:

-

ახალქალაქის

22 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბატონი გიორგი
კვირიკაშვილი
ახალქალაქს
სტუმრობდა, რათა წარედგინა მაჟორიტარი
დეპუტატობის კანდიდატი. „მრავალეროვანი საქრთველოს“ დამკვირვებლის
მიერ
მოპოვებული
ინფორმაციით
სკოლის
პედაგოგებს
თხოვდნენ
„ქართული
ოცნება
დასწრებოდნენ
დემოკრატიული
საქართველოს“
ღონისძიებას.

აღსრულებითი ადმინისტრაციული
რესურსების სავარაუდო გამოყენება
საარჩევნო მიზნებისათვის
#46
ნინოწმინდა
საარჩევნო ოლქი:

-

ახალქალაქის

„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის
მიერ
მოპოვებული
ინფორმაციით 7 აგვისტოს ახალქალაქში
ბაგა-ბაღის და სკოლის მასწავლებლები
იმყოფებოდნენ
„ქართული
ოცნება
დემოკრატიული
საქართველოს“
მიერ
ორგანიზებულ
აქციაზე
ხელმძღვანელობის მოთხოვნით. მათი
თქმით პირდაპირ დაშინებას ან მუქარას
ადგილი არ ჰქონია. მიუხედავად
აღნიშნულისა,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ გრძელვადიან დამკვირვებელთან არაფორმალურ საუბარში
მასწავლებლებმა მოტივად სამუშაო
ადგილის დაკარგვის შესაძლო საფრთხე
დაასახელეს.
2 აგვისტოს „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“
წარმომადგენლის
ზ.
ჩილინგარაშვილის
ინფორმაციით
თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ნინოწმინდის პოლიციის თანამშრომელი
გორ გომციანი, მხოლოდ იმ მიზეზით
რომ მისი დედა, ლიდა ანტანოსიანი
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
შტაბის
აქტივისტია.
ნინოწმინდის
პოლიციის იმ განყოფილებაში სადაც

გომციანი
მუშაობდა
განაცხადეს,
რომ მან თავად დაწერა განცხადება
წასვლის შესახებ. თვით გორ გომციანი
კომენტარის
გაკეთებისაგან
თავს
იკავებდა.
ორგანიზაციის გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული და
დადასტურებული
(ადგილობრივ
მკვიდრთა
მიერ)
ინფორმაცის
შესაბამისად, „ქართული ოცნება დემოკრატიული
საქართველოს“
მაჟორიტარობის
კანდიდატი
ახალქალაქი-ნინოწმინდის #46-ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ენზელ
მკოიანი, ასევე პარტიული სიით
წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატი
სამველ
მანუკიანი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ ისინი
მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეობას.
მოსახლეობა აგროვებდა დოკუმენტებს
ორმაგი მოქალაქეობის მიღების მიზნით,
ხოლო ენზელ მკოიანი და სამველ
მანუკიანი გასცემდნენ სარეკომენდაციო
ხასიათის
წერილებს
თავიანთი
ხელმოწერით.
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ
ადგილობრივი მოსახლეობა სტუმრობდა
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“ ადგლობრივ შტაბს, იმის
იმედით, რომ გადაეწყვიტათ ორმაგი
მოქალაქეობის
მიღების
საკითხი.
მსურველები
თავად
იხდიდნენ
თანხას საჯარო რეესტრში შესაბამისი
პროცედურების გასავლელად. საჯარო
რეესტრი გასცემდა დაპირებას, რომ
პასუხები
3
თვის
განმავლობაში
იქნებოდა ცნობილი. საგულისხმოა ის
ფაქტიც, რომ მოსახლეობას, ნამდვილად
სჯეროდა, რომ მიიღებდნენ ორმაგ
მოქალაქეობას, იმდენად, რამდენადაც
მათ დაპირებას თავად ენზელ მკოიანი
და სამველ მანუკიანი აძლევდა.
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#35 და # 36 მარნეულის საარჩევნო
ოლქები:
7 აგვისტოს ბლოკი „პაატა ბურჭულაძესახელმწიფო ხალხისთვის“ რაიონული
ოფისის თავმჯდომარის ი. ბაირამოვის
ინფორმაციით
მათ
აქტივისტებზე
(სოფ. შულავერი და დამია-გიურარხში)
ხდებოდა ზეწოლა-დაშინება სოფლის
რწმუნებულისა
და
გამგეობის
თანამშრომლების მხრიდან. (დაშინების
ფორმა-დაპატიმრება
სხვადასხვა
მოტივით).
აღნიშნულ
ფაქტებზე
სოფლის რწმუნებული კომენტარს არ
აკეთებდა.
16 აგვისტოს საარჩევნო ბლოკ „გოგი
თოფაძე-მრეწველები, ჩვენი სამშობლოს“
საარჩევნო სიაში წარმოდგენილი პირის
ფ. ხალილოვის ინფორმაციით მათ
აქტივისტს (ქალბატონს) ემუქრებოდნენ
სამსახურიდან
დათხოვნით
(მასწავლებელია სოფელ ქურთლიარში),
თუ თავს არ დაანებებდა ხსენებულ
პარტიაში მოღვაწეობას. მიუხედავდ
იმისა რომ ქალბატონის სახელი და გვარი
ცნობილია, მისი გასაჯაროებისაგან
პირადი თხოვნის საფუძველზე თავს
ვიკავებთ.
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
მაჟორიტარობის
კანდიდატის
ა.
იმამყულიევის
ინფორმაციით
31
აგვისტოს სოფელ დამია გიურარხში მისი
აქტივისტების და ნათესავების მიმართ
განხორციელდა
ზეწოლა-დაშინება
მიწების ჩამორთმევის მუქარით თუ
თავს არ დაანებებდენ საქმიანობას
(აგიტაციას „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“
სასარგებლოდ).
ეს
მუქარა ხორციელდებოდა მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
დეპუტატის მამედ მამედოვის მხრიდან.
აქვე აღსანიშნავია ის გარემოება,
რომ
იმამყულიევის
ინფორამციით
მამედ
მამედოვმა
ადგილობრივ
მოსახლეობას
მოუწოდა
მხარი
დაეჭირა
„ქართული
ოცნება
დემოკრატიული საქართველოსთვის“,
რის სანაცვლოდაც იგი მათ პირდებოდა
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„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 6
აქტივისტისათვის მიწების ჩამორთმევას
და მათთვის გადაცემას. ამ მიზნით მან
მოსახლეობა მიიყვანა ზემოაღნიშნული
აქტივისტების კანონიერ საკუთრებაში
არსებულ მიწის ნაკვეთებზე და იქვე
დაიწყო
„განაწილების“
პროცესი.
აღნიშნული
შემთხვევის
თაობაზე
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
ექვსმა
აქტივისტმა
მიმართა
პროკურატურას,
რომლისაგანაც
მიმდინარე წლის 12 სექტემბერს მიიღეს
პასუხი, რომ საქმე განსახილველად
გადაეცა პოლიციას.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ
საკრებულოს დეპუტატის ბატონ მამედ
მამედოვის
კანონსაწინააღმდეგო
ქმედება დაადასტურა ადგილობრივმა
მოსახლეობამ, თუმცა აღნიშნული უარყო
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“ ადგილობრივმა შტაბმა.
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
წარმომადგენლის აზერ სულეიმანოვის
განცხადებით, „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ აქტივისტები სოფლებში
სადახლო,
კაპანახჩი,
ქურთლიარი
და კირიხლო განიცდიდნენ ზეწოლამუქარას სკოლის დირექტორებისა და
სოფლის რწმუნებულების მხრიდან,
რაც გამოიხატა მათი ნათესავებისა და
ოჯახის
წევრების
სამსახურებიდან
განთავისუფლების მუქარაში, თუ არ
შეწყვეტდნენ
აქტიურ
საქმიანობას
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
სასარგებლოდ. დირექტორებმა უარყვეს
მსგავსი ფაქტი, ხოლო რწმუნებულები
კომენტარს არ აკეთებდნენ.
26 ივლისს საარჩევნო ბლოკ „გოგი
თოფაძე-მრეწველები, ჩვენი სამშობლოს“
საარჩევნო
სიაში
წარმოდგენილმა
პირმა ფ.ხალილოვმა „მრავალეროვან
საქართველოს“
გრძელვადიან
დამკვირვებელს მიაწოდა ინფორმაცია
იმის
თაობაზე,
რომ
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
სატრანსპორტო
განყოფილების თანამშრომელმა მარნეული-თბილისის სამარშრუტო ხაზზე

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

მომუშავე მძღოლებს აუკრძალა პარტია
„ჩვენი სამშობლოს“ მხრიდან დაკვეთის
მიღება. თავად მძღოლები მათთან
თანამშრომლობაზე უარს აცხადებდნენ.
მიმდინარე
წლის
1
სექტემბერს
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
სარალში
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“ 6 აქტივისტს, გამგეობის
თანამშრომელმა ალმაზ ყარაჯაევმა
სახლში
მიუტანა
სამხედრო
სავალდებულო სამსახურში გაწვევის
ცნობა. მოწოდებული ინფორმაციის
თანახმად
აქტივისტებს
ალმაზ
ყარაჯაევმა განუმარტა, რომ ჯობდა
ემსახურათ სამხედრო სამსახურში,
ვიდრე დაკავებულიყვნენ „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერი
საქმიანობით.
აღნიშნულ
ფაქტს
ადასტურებს როგორც აქტივისტები,
ასევე
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“ მაჟორიტარობის კანდიდატი ა. იმამყულიევი.
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ მოლა ოღლიში, სოფლის რწმუნებული და მისი თანამოაზრეები
ადგილობრივ
მოსახლეობას
მოუწოდებდნენ
მხარი
დაეჭირათ
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოსთვის“, რის სანაცვლოდაც
მათ
ხელისუფლების
სახელით
პირდებოდა
მათ
სარგებლობაში
არსებული უძრავი ქონების ლეგალიზაცია-გადაფორმებასთან
დაკავშირებული
ყველა
პრობლემური
საკითხის
გადაწყვეტას.
გარდა
აღნიშნულისა,
დაპირებებს
შორის
იყო სოფელში არსებული საბავშო
მოედნის დაბრუნება, რის თაობაზეც
ადგილობრივი მოსახლეობა თხოვნით
მიმართავდა როგორც ადგილობრივ,
ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებას
(ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების სამინისტროს).
შესაბამისად, ქონების ლეგალიზაციაგადაფორმების პრობლემური საკითხების გადაწყვეტა, ისევე როგორც
საბავშვო
მოედნის
დაბრუნება

სავაჭრო
თემად
იქცა
სოფლის
რწმუნებულის მხრიდან ადგილობრივ
მოსახლეობასთან
კომუნიკაციის
პროცესში, რომლის ძირითადი მოტივიც
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოსათვის“
მხარდამჭრთა
მოპოვების სურვილი გახლდათ. ფაქტის
არსებობა
დაადასტურეს
სოფლის
მაცხოვრებლებმა.
მარნეულში „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის
მიერ დაფიქსირდა ნეპოტიზმისა და
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან
თანამშრომლობის სავარაუდო ფაქტი,
რის შესაბამისადაც მარნეულის ბაზრის
მფლობელმა დაიბარა მეწარმეები და
მათ განუცხადა, რომ იმ შემთხვევაში თუ
ხმას არ მისცემდნენ „ქართული ოცნებადამოკრატიულ საქართველოს“, ასევე
მის მაჟორიტარულ კანდიდატს მათთან
გაწყვეტდა თანამშრომლობას და მათ
გააძევებდა ბაზრის ტერიტორიიდან.
ფაქტი
დაადასტურეს
ბაზრის
მოვაჭრეებმა, თუმცა შიშის გამო უარი
განაცხადეს ვინაობის გამჟღავნებისაგან.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოლა ოღლიში და სადახლოში
ადგილობრივ თითოეულ პოდაგოგს
საჯარო
სკოლის
ადმინისტრაციის
სოფლების
ხელმძღვანელებმა
და
რწმუნებულებმა დაავალეს არჩევნების
დღეს 10 პირის მიყვანა საარჩევნო
უბანზე, რომლებიც ხმას მისცემდნენ
„ქართული ოცნება - დამოკრატიულ
საქართველოს“, ასევე მის მაჟორიტარულ
კანდიდატს, წინააღმდეგ შემთხვევაში
დათხოვნილ იქნებოდნენ სამსახურიდან.
პედაგოგებს მოსთხოვეს ხსენებული
ათი პირის პირადი მონაცემების
წარდგენა სკოლის ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელობისათვის. საგულისხმოა
ის ფაქტიც, რომ პედაგოგებს სკოლების
ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელობამ
წინასწარ
დააწერინა
განცხადება
სამსახურიდან ნებაყოფლობითი დათხოვნის თაობაზე. ფაქტი დაადასტურეს
პედაგოგებმა, თუმცა შიშის გამო უარი
განაცხადეს ვინაობის გამჟღავნებისაგან.
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# 23-ე საგარეჯოს საარჩევნო ოლქი
საგარეჯოს #23-ე საარჩევნო ოლქში
მაჟორიტარი
დეპუტატობის
დამოუკიდებელი კანდიდატის კაზამფარ
მამედოვის
გაცნხადებით
იორმუღალოს
თემში
სოფლის
რწმუნებულების მხრიდან ადგილი
ქონდა ადგილობრივ მოსახლებისადმი
შემდეგი
ხასიათის
კომუნიკაციას.
კერძოდ, რწმუნებულები ადგილობრივ
მოსახლეობას ეუბნებოდნენ, რომ თუ
ხმას არ მისცემდნენ „ქართულ ოცნება
- დემოკრატიულ საქართველოს“ მათ
მოეხსნებოდათ პენსია.
გარდა ამისა, იორმუღალოს თემის
სოფლების რწმუნებულები შესაბმის
პირებს
პირდებოდნენ
პირობითი
მსჯავრის მოხსნას და განთავისუფლებას
საპატიმრო დაწესებულებებიდან იმ
პირობით თუ ისინი, ან მათი ახლობლები
მხარს დაუჭერდნენ „ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს“.
ასევე,
მაჟორიტარი
დეპუტატობის
დამოუკიდებელი კანდიდატის კაზამფარ მამედოვის გაცნხადებით მისი
საბანკო
ანგარიშები
დააყადაღეს
და საარჩევნო კამპანიის წარმოების
საშუალება ხელოვნურად შეუზღუდეს. მისი განმარტებით იგი 20102012 წლებში იყო დაპატიმრებული
და დაკისრებული ქონდა 14 000
ლარის ჯარიმის გადახდა. პოლიტ
პატიმრის
სტატუსით
საპატრიმრო
დაწესებულების დატოვების შემდეგ,
სიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე
მას განუმარტეს, რომ ჯარიმა არ უნდა
გადაეხადა და ამ მხრივ პრობლემები
არ შეექმნებოდა მომავალში. მამედოვის
განცხადებით, მას ჯარიმის გადახდის
მხრივ პრობლემა არ შექმნია. სწორედ
მას შემდეგ რაც იგი დარეგისტრირდა
დამოუკიდებელ მაჟორიტარულ კანდი-
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დატად, მისი საბანკო ანგარიში იქნა
დაყადაღებული.

აღსრულებითი ადმინისტრაციული
რესურსების გამოყენება საარჩევნო
მიზნებისათვის
#46 ნინოწმინდა - ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქი:
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკვირვებლის
ინფორმაციით, 7 აგვისტოს გაიმართა
მასშტაბური
აქცია
ნინოწმინდაში
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“ ორგანიზებით. აქციაზე
მხარდამჭერები მიჰყავდათ ახალციხეში
ამომრჩეველთათვის „ქართული ოცნება
დემოკრატიული
საქართველოს“
კანდიდატის
წარდგენის
მიზნით,
თუმცა აქციაზე იყვნენ სკოლისა და
ბაღის
მასწავლებლები,
რომლებიც
უკმაყოფილებას
გამოთქვამდნენ
იმ მიზეზით, რომ მათი სურვილის
საწინააღმდეგოდ მივიდნენ აქციაზე;
იყვნენ
ისინი
იძულებულნი
დასწრებოდნენ ღონისძიებას სამუშაო
ადგილის დაკარგვის შიშით.
მიმდინარე წლის 12 სექტემბერს
ახალქალაქის
პოლიციის
უფროსმა
შალვა ლომსაძემ (რომელიც ამჟამად
განთავისუფლებულია თანამდებობიდან) პირადი სატაბელო იარაღით
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“ ადგილობრივი ოფისის
წინ
მდგომ
მანქანაზე
მიკრული
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
სარეკლამო პლატაკი ჩამოხია. მან
ასევე მოითხოვა, რომ ავტომობილი
დაუყოვნებლივ გაეყვანათ მითითებული
ტერიტორიიდან. აღნიშნულ ფაქტს
ადასტურებდნენ თვითმხილველები.

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

5. არჩევნების დღე: 8 ოქტომბერი (პირველი ტური)
5.1. „მრავალეროვანი
საქართველოს“
სადამკვირვებლო მისია
2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო
არჩევნებისათვის
„მრავალეროვანმა
საქართველომ“ განახორციელა არჩევნების დღეზე დაკვირვების პროგრამა,
რომელიც
მოიცავდა
ეთნიკური
უმცირესობებით დასახლებულ ქვემო
ქართლის,
სამცხე-ჯავახეთისა
და
კახეთის რეგიონების 8 საარჩევნო ოლქს,
კერძოდ # 46 ნინოწმინდა -ახალქალაქის,
# 35 და # 36 მარნეულის, # 33 ბოლნისის,
# 34 დმანისი-წალკა-ბოლნისის, #
31 გარდაბნის, # 32 თეთრიწყაროგარდაბნისა და # 23 საგარეჯოს
საარჩევნო ოლქებს.
სადამკვირვებლო პროგრამაში ჩართული იყო 294 დამკვირვებელი, მათ შორის
227 საუბნო, 59 მობილიური ჯგუფის,
6 საოლქო საარჩევნო კომისიისა და
2 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის
დამკვირვებელი.
სადამკვირვებლო
პროგრამამ სრულად დაფარა მარნეულის
# 35 და # 36, ასევე # 46 ახალქალაქინინოწმინდის საარჩევნო ოლქები.

მთელი დღის განმავლობაში აქტიურად
ავრცელებდა ინფორმაციას საარჩევნო
უბნების გახსნის, კენჭისყრის დღის
მიმდინარეობის, საარჩევნო უბნების
დახურვისა
და
ხმის
დათვლის
პროცედურების დროს დაფიქსირებული
დარღვევებისა და ხარვეზების შესახებ.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
ცენტრალურ ოფისში სატელეფონო
ცენტრის
ოპერატორები
საგანგებო
რეჟიმში მუშაობდა. ისინი ორგანიზაციის
დამკვირვებლებისგან რეგულარულად
იღებდნენ ინფორმაციას საარჩევნო
ხასიათის ხარვეზებსა და დარღვევების
შესახებ.
ნებისმიერ მოქალაქეს თავადაც შეეძლო
დარღვევების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება “მრავალეროვანი საქართველოს” „ცხელი ხაზისთვის“, რომელიც
კონკრეტულად
მოქალქეების
მიერ
მიწოდებული ინფორმაციის მიღებისა
და მასზე რეაგირების მიზნით, მთელი
დღის განმავლობაში მუშაობდა.
სადამკვირვებლო პროგრამას სამართლებრივ
მხარდაჭერას
უწევდნენ
ორგანიზაციის იურისტები.

“მრავალეროვანი
საქართველო”
8
ოქტომბერს,
მედია
საშუალებებით
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5.2. სადამკვირვებლო მისიის
მეთოდოლოგია
როგორც
ავღნიშნეთ,
არჩევნების
დღეზე
დაკვირვების
პროგრამა
მოიცავდა ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებულ ქვემო ქართლის, სამცხეჯავახეთისა და კახეთის რეგიონების
8 საარჩევნო ოლქს, კერძოდ # 46
ნინოწმინდა -ახალქალაქის, # 35 და # 36
მარნეულის, # 33 ბოლნისის, # 34 დმანისიწალკა-ბოლნისის, # 31 გარდაბნის,
# 32 თეთრიწყარო-გარდაბნისა და
# 23 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქებს.
სადამკვირვებლო პროგრამამ სრულად
დაფარა მარნეულის # 35 და # 36, ასევე #
46 ახალქალაქი-ნინოწმინდის საარჩევნო
ოლქები.
წინასწარ შემუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე „მრავალეროვანი
საქართელოს“
სადამკვირვებლო
პროგრამის უშუალო მეთოდოლოგიურ
ინსტუმენტს
წარმოადგენდა:
ა)
სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში შერჩეული საარჩევნო უბნებიდან
მიღებული ინფორმაციის დამუშავება
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და ანალიზი; ბ) არჩევნების დღის
მთლიანი პროცესის, კერძოდ კი უბნის
გახსნის, ხმის მიცემის, უბნის დახურვის,
ხმების
დათვლის
და
შედეგების
შეჯამების მიუკერძოებლად შეფასება; გ)
უბნის გახსნის, კენჭისყრისა და ხმების
დათვლის პროცესში ხარვეზებისა და
დარღვევების გამოვლენა; დ) არჩევნების
დღის
ოფიციალური
შედეგების
გადამოწმება.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ
6
ოქტომბერს
„მრავალეროვანმა
საქართველომ“ ჩაატარა არჩევნების დღის
სრული სიმულაცია სადამკვირვებლო
პროგრამის ფარგლებში მომზადებული
და შერჩეული დამკვირვებლებისთვის,
რაც
მიზნად
ისახავდა
შემდეგი
სხვადასხვა გარემოებების შემოწმებას,
კერძოდ:
 რამდენად გამართულად ხდებოდა
კომუნიკაცია დამკვირვებლებთან;
 რამდენად გამართულად და სწორად
ხდებოდა დამკვირვებლების მხრიდან
ანგარიშგება;
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 არჩევნების დღის მონაცემთა ბაზის
შემოწმება;
 სატელეფონო ოპერატორების მუშაობის შემოწმება.
არჩევნების დღის სიმულაციამ წარმატებით ჩაიარა, იმდენად რადგან
დამკვირვებელთა
უმრავლესობამ
დაკისრებული მოვალეობა მაღალი
ეფექტურობით განახორციელა.
არჩევნების
დღეს „მრავალეროვანი
საქართველოს“ ცენტრალურ ოფისში
სატელეფონო ცენტრის ოპერატორები
საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ. ისინი
ორგანიზაციის
დამკვირვებლებისგან
რეგულარულად
იღებდნენ
ინფორმაციას ყველა იმ საყურადღებო
ფაქტზე, რომელსაც შეეძლო ხელი
შეეშალა დემოკრატიული არჩევნების
ჩატარებისთვის.
აღსანიშნავია
ის
გარემოებაც, რომ არჩევნების დღეს
ინფორმაციას დამკვირვებლები სატელეფონო ცენტრს აწოდებდნენ გეგმიურად
და
არაგეგმიურად.
გეგმიური
ანგარიშგების დროს დამკვირვებლები
სპეციალური ფორმების საშუალებით
ახდენდენ
არჩევნების
დღის
მონიტორინგს
და
განსაზღვრულ

დროებში (5 დარეკვა) აწვდიდნენ
სატელეფონო ცენტრს ინფორმაციას.
ხოლო
არაგეგმიური
ანგარიშგება
ხდებოდა განსაკუთერებული შემთხვევების/ დარღვევების დაფიქსირების
შემთხვევაში.
შემოსული ინფორმაცია თავს იყრიდა
სპეციალურ მონაცემთა პროგრამაში,
რომელიც საჭიროების შემთხვევაში,
მოწმდებოდა ოპერატორების მიერ.
გადამოწმებული ინფორმაციის დამუშავებას და ანალიზს ახოციელებდა
ექსპერტთა ჯგუფი.
ორგანიზაციის სატელეფონო ცენტრი
დაყოფილი იყო რეგიონების მიხედვით.
აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ
ოპერატორები დაყოფილები იყვნენ
სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების
ენების
ფლობის
მიხედვით,
რაც
დამკვირვებლებს
შესაძლებლობას
აძლევდა ანგარიშგება მშობლიურ ენაზე
განეხორციელებინათ.
ინციდენტების
შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებოდა
ორგანიზაციის იურისტებს, რომლებიც
საჭიროების შემთხვევაში, კვალიფიციურ
კონსულტაციებს გასწევდნენ. იურისტებთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ
დამკვირვებლები ახდენდნენ შესაბამის
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რეაგირებას მათ საარჩევნო უბანზე
ან ოლქში გამოვლენილ თითოეულ
დარღვევაზე.
გადამოწმებული
და
დამუშავებული
ინფორმაცია
იურისტებს შეჰყავდათ ინცინდენტების
მონაცემთა
ბაზაში,
რომელიც
მოიცავდა ინფორმაციას არა მხოლოდ
დარღვევების, არამედ საარჩევნო უბანზე
და ოლქში წარდგენილი საჩივრების
შესახებ.
მთელი დღის განმავლობაში ორგანიზაციის მობილური ჯგუფები ახდენდნენ
სადამკვირვებლო პროგრამის არეალში
გადაადგილებას და მონიტორინგის
განხორციელებას
იმ
საარჩევნო
უბნებზე,
სადაც
„მრავალეროვან
საქართველოს“ არ ჰყავდა წინასწარ
მივლინებული
დამკვირვებელი.
გარდა ამისა, მობილური ჯგუფი
საჭიროების შემთხვევაში, ახდენდა
დამკვირვებელთა დახმარებას მონიტორინგის განხორციელების პროცესში.
“მრავალეროვანი
საქართველო”
8
ოქტომბერს,
მედია
საშუალებებით
მთელი დღის განმავლობაში აქტიურად
ავრცელებდა ინფორმაციას საარჩევნო
უბნების გახსნის, კენჭისყრის დღის
მიმდინარეობის, საარჩევნო უბნების
დახურვისა
და
ხმის
დათვლის
პროცედურების დროს დაფიქსირებული
დარღვევებისა და ხარვეზების შესახებ.
8 ოქტომბერს “მრავალეროვანმა საქართველომ“ „მედია ცენტრის“ მეშვეობით
ოთხჯერ გაასაჯაროვა სადამკვირვებლო
პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული
მიგნებები
და
ტენდენციები
და
შესბამისად შეაფასა: ა) უბნის გახსნისა
და მოწყობის პროცესი; ბ) კენჭისყრის
პროცესი; გ) უბნის დახურვის პროცესი;
დ) ხმების დათვლისა და შედეგების
შეჯამების პროცესი. 9 ოქტომბერს
ორგანიზაციამ, გაასაჯაროვა არჩევნების
დღის
წინასწარი
შემაჯამებელი
დოკუმენტი „მედია ცენტრში“. ‘

5.3. „მრავალეროვანი
საქართველოს“ არჩევნების
დღის დაკვირვების შედეგები
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8 ოქტომბრის არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლების
მიერ
მოწოდებული
ინფორმაციის
საფუძველზე შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ არჩევნები ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ
ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა
და კახეთის რეგიონების 8 საარჩევნო
ოლქში შედარებით მშვიდ, სამართლიან
და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა,
თუ მხედველობაში არ მივიღებთ რიგ
საარჩევნო ხარვეზებს, ისევე როგორც
#36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #48
საარჩევნო
უბანზე
განვითარებულ
მოვლენებს რაც ვერ იქონიებდა გავლენას
არჩევნების საბოლოო შედეგებზე.
სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში
მივლინებულ დამკვირვებელთა უმეტესობა დაუბრკოლებლად დაუშვეს უბნებზე
მონიტორინგის
განსახორციელებლად.
ორგანიზაციის მხოლოდ ერთ დამკვირვებელს არ მიეცეა შესაძლებლობა თავისუფლად დაკვირვებოდა უბნის გახსნის პროცესს. გარდა აღნიშნულისა,
სამონიტორინგო პროგრამის სადამკვირვებლო
არეალში
მოქცეული
საარჩევნო უბნებიდან მხოლოდ ერთი არ
იყო მზად ამომრჩევლის მისაღებად 08:00
საათისათვის.
აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც,
რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“
დამკვირვებელთა
აბსოლუტურ
უმრავლესობას
საშუალება
მიეცა
განეხორციელებინა
დაკვირვება
არჩევნების დღის ყველა პროცედურის მიმდინარეობაზე. კენჭისყრა
ზოგადად
მშვიდ
ვითარებაში
მიმდინარეობდა,
თუმცა
ორგანიზაციის დამკვირვებელებმა დააფიქსირეს
რიგი
დარღვევებისა,
რაც
უმეტესწილად
განპირობებული
იყო
საარჩევნო
ადმინისტრაციის
მოხელეთა პროფესიული მომზადების
არასათანადო დონით, ისევე როგორც
ზოგადად
ამომრჩევლებს
შორის
პოლიტიკური და ელექტორალური
კულტურის სიმწირით.
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5.4. არჩევნების დღეს
გამოვლენილი ინციდენტები და
საჩივრები
სადამკვირველო პროგრამის ფარგლებში
მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ
საერთო ჯამში დაფიქსირდა 50 - მდე
ინციდენტი, მათ შორის საარჩევნო
უბანზე აგიტაციის 2 ინციდენტი, დამკვირვებლის
უფლების
უკანონოდ
შეზღუდვის 4 ინციდენტი, უბანზე
არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის
7 ინციდენტი, საარჩევნო მასალის
დაზიანების 1 ინციდენტი, მუქარა/
ზეწოლის
1
ინციდენტი,
უბნის
დაგვიანებით გახსნის 1 ინციდენტი,
უბნის არასათანადოდ მოწყობის 3
ინციდენტი, წილისყრის პროცედურების
არ
ჩატარების
2
ინციდენტი,
დამოწმების
1
ბიულეტინის
არ
ინციდენტი, კენჭისყრის ფარულობის
დარღვევის 5 ინციდენტი, მარკირების
შემოწმება/გაკეთების
გარეშე
ხმის
მიცემის 6 ინციდენტი, არასათანადო
დოკუმენტაციით ხმის მიცემის 8
ინციდენტი,
ძირითადი
საარჩევნო
ყუთის არასათანადოდ დალუქვის 1
ინციდენტი, საარჩევნო უბნის დროზე
ადრე გახსნის 1 ინციდენტი, საარჩევნო
უბნიდან სპეციალური კონვერტების
გატანის მცდელობის 1 ინციდენტი, ხმის
დათვლის პროცესში არაუფლებამოსილი
პირის მონაწილეობის 1 ინციდენტი,
ბიულეტინების მთვლელების გამოსავლენად წილისყრის არ ჩატარების
1 ინციდენტი და საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის სხვა სახის 3
ინციდენტი.

ინციდენტები:
აგიტაცია საარჩევნო უბანზე:
# 31 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის # 1
საარჩევნო უბანზე სადამკვირვებლო
ორგანიზაციის „თავისუფლებისა და თანასწორობის ცენტრის“ დამკვირვებელი
ლაფიტ გასანოვი ეწეოდა აგიტაციას
საარჩევნო უბანზე. აღნიშნული ფაქტი
გაპროტესტებული იქნა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ

და შესაბამისად დაიწერა საჩივარი.
#46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის # 9 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა
ინციდენტი.
კერძოდ,
კომისიის წევრების მიერ ადგილი ჰქონდა
აგიტაციის გაწევას სარჩევნო უბანზე.

დამკვირვებლის უფლების უკანონოდ
შეზღუდვა:
#35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
37 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელი
საარჩევნო უბანზე არ შეუშვეს 07:00
საათისათვის.
კომისიის
წევრებმა
განაცხადეს,
რომ
დამკვირვებელს
უფლება მიეცემოდა უბანზე შესულიყო
08:00 საათისათვის. აღნიშნულ ფაქტთნ
დაკავშირებით კომისიის თავმჯდომარეს
დაუკავშირდა „მრავალეროვანი საქართველოს“ წარმომადგენელი, რის შემდეგაც
ორგანიზაციის
დამკვირვებელი
საარჩევნო უბანზე დაუშვეს.
# 35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
# 88 საარჩევნო უბნიდან გამოაძევეს
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანი დამკვირვებელი იმ
მოტივით, რომ მას საარჩევნო უბანზე
გადაადგილების უფლება არ ქონდა.
აღნიშნული ინციდენტის თაობაზე
დაიწერა საჩივარი, რომელიც წარედგინა
როგორც საუბნო, ასევე # 35 მარნეულის
საოლქო საარჩევნო კომისიას.
#35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 37
საარჩევნო უბანზე საუბნო საარჩევნო
კომისიის ერთერთი წევრი ცდილობა,
რომ ამომრჩევლისათვის ბიულეტინი და
კონვერტი უბნის გარეთ გაეტანებინა. ეს
ფაქტი გააპროტესტა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებელმა, რამაც გამოიწვია კომისიის წევრების გაღიზიანება და შედეგად მოკლევადიანი
დამკვირვებელი უბნიდან გამოაძევეს.
დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული იქნა
ამ ფაქტის ამსახველი როგორც ფოტო,
ასევე ვიდეო მასალა. ორგანიზაციის
მოთხოვნისა და ცესკოს მიერ გაცემული
მითითების საფუძველზე მოკლევადიან
დამკვირვებელს მიეცა უბანზე შესვლისა
და
დაკვირვების
გაგრძელების
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შესაძლებლობა.
#46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო
ოლქის
# 26 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ინციდენტი. კარძოდ, ორგანიზაციის დამკვირვებელს არ აძლევდნენ
უბანზე გადაადგილების შესაძლებლობას
დაკვირვების განსახორციელებლად.

უბანზე
ყოფნა:

არაუფლებამოსილი

პირების

# 35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
34 საარჩევნო უბანზე ადგილი ქონდა
არაუფლებამოსილი
პირის
მიერ
საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე ყოფნის
ფაქტს. „მრავალეროვანი საქართველოს“
დამკვირვებლის მიერ ინციდენტის
გაპროტესტების შემდგომ აღნიშნულმა
პირმა
დატოვა
საარჩევნო
უბნის
ტერიტორია.
# 35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 72
საარჩევნო უბნზე (სოფელი ალგეთი)
დაფიქსირდა
არაუფლებამოსილი
პირის ყოფნის 3 ფაქტი. ორგანიზაციის
დამკვირვებლის მიერ გაფრთხილებულ
იქნა კომისიის თავმჯდომარე, რის
საფუძველზეც
არაუფლებამოსილი
პირები გაძევებულ იქნენ საარჩევნო
უბნის ტერიტორიიდან.
#36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
#86 საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა
არაუფლებამოსილი
პირი,
კერძოდ
„ქართული
ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“
წარმომადგენელი,
ყოველგვარი პიროვნების მაიდენტიფიცირებელი
დოკუმენტის
წარდგენის
გარეშე. აღნიშნული ინციდენტი ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ დაფიქსირდა
ჩანაწერთა წიგნში, ასევე დაიწერა საჩივარი,
რის
საფუძველზედაც
ინციდენტი
აღმოიფხვრა და არაუფლებამოსილმა
პირმა დატოვა უბნის ტერიტორია.
#46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის #51 საარჩევნო
უბანის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა
არაუფლებამოსილი პირი ყოველგვარი
პიროვნების
მაიდენტიფიცირებელი
დოკუმენტის
გარეშე.
აღნიშნული
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ფაქტი გაპროტესტდა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ,
რის
შესაბამისადაც
მიუხედავად
კომისიის
თავმჯდომარის
უკმაყოფილებისა არაუფლებამოსილი პირი
გაძევებულ იქნა საარჩევნო უბნიდან.
კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით
არაუფლებამოსილი პირი გახლდათ
იმავე კომისიის წევრი, რომლისათვის
მაიდენტიფიცირებელი
მოწმობის
დამზადება ვერ იქნა დროულად
უზრუნველყოფილი.

საარჩევნო მასალის დაზიანება:
# 32 თეთრიწყარო-გარდაბნის საარჩევნო
ოლქის # 60 უბანზე რეგისტრატორის
მხრიდან ადგილი ჰქონდა შემთხვევას,
რის შესაბამისადაც ეს უკანასკნელი
განგებ აზიანებდა ამომრჩევლისათვის
გასაცემ ბიულეტინს გაცემის პროცესში,
რაც შესაძლოა შემდგომში გამხდარიყო
ბათილობის საფუძველი. აღნიშნული
ინციდენტი გაპროტესტებული იქნა
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ (დაიწერა საჩივარი),
რაც
დაკმაყოფილებულ
იქნა
და
შესაბამისად კომისიის მიერ მოხდა
რეგისტრატორის ჩანაცვლება.

მუქარა/ზეწოლა:
8 ოქტომბერს # 35 მარნეულის
საარჩევნო ოლქის # 37 საარჩევნო
უბანზე პროცედურული დარღვევის
დაფიქსირების საფუძველზე “ადამიანის
უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა”
მოითხოვა საჩივრის რეგისტრაცია,
რამაც გამოიწვია კომისიის წევრების
მხრიდან გაღიზიანება და შელაპარაკება;
ადგილი ჰქონდა ზეწოლა - მუქარისა
და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტს.
ამ ინციდენტს შეესწრო საერთოსამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ მოკლევადიანი დამკვირვებელი,
რომელმაც
ინციდენტი
დააფიქსირა ვიდეო გადაღებით და ასევე
პოლიციაში ჩვენების მიცემით.

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

უბნის დაგვიანებით გახსნა:
#36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #5
საარჩევნო უბანი არ იყო მზად პირველი ამომრჩევლის მისაღებად 08:00
საათისათვის. გარდა აღნიშნულისა,
საკონტროლო ფურცელი საარჩევნო
ურნაში განთავსდა მესამე ამომრჩევლის
მისვლისას.

უბნის არასათანადოდ მოწყობა:
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 26 საარჩევნო
უბანზე დადგმული იყო მხოლოდ ერთი
საარჩევნო კაბინა (720 ამომრჩეველზე).
# 35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 35
საუბნო საარჩევნო კომისიას (სოფელი
ქესალო 1) არ ქონდა სადემონსტრაციო
ოქმი.
კომისიის
თავმჯდომარის
განმარტებით,
საოლქო
საარჩევნო
კომისიას
საარჩევნო
უბნისათვის
სადემონსტრაციო ოქმი არ გადაუცია.
პრობლემის აღმოსაფხვრელად საუბნო
საარჩევნო კომისიამ თავად შექმნა
სადემონსტრაციო ოქმი (დახატა) და
განათავსა საარჩევნო უბანში. აღნიშნული
ფაქტის
თაობაზე
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
გაკეთდა ჩანაწერი ჩანაწერთა წიგნში.
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 9 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა ინციდენტი. კერძოდ,
ხმის მიცემის კაბინაში საარჩევნო
კანონმდებლობით
განსაზღვრული
დოკუმენტაცია არ არსებობდა.

წილისყრის პროცედურების არ
ჩატარება:
# 35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
# 53 საარჩევნო უბანზე არ ჩატარდა
წილისყრის პროცედურები კომისიის
წევრებს შორის ფუნქციების გადასანაწილებლად. შესაბამისად, ფუნქციები
ინდივიდუალურად იქნა მიკუთვნებული
კომისიის თავმჯდომარის მიერ კომისიის
წევრებისათვის. აღნიშნულ ინციდენტთან

დაკავშირებით
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ
დაიწერა საჩივარი. მსგავსი ხასიათის
ინციდენტი დაფიქსირდა # 35 მარნეულის
საარჩევნო ოლქის # 46 საარჩევნო უბანზე.

ბიულეტინის არ დამოწმება:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
71 საარჩევნო უბანზე ადგილი ქონდა
ინციდენტს,
რის
შესაბამისადაც
გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის
მიცემის პროცედურების ჩასატარებლად
კომისიის წევრებს გაატანეს ბიულეტენები,
რომლებიც მხოლოდ ბეჭდით იყო
დამოწმებული და არ ქონდათ დატანილი
კომისიის რეგისტრატორის ხელმოწერა.

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა
#46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო
ოლქის # 14 საარჩევნო უბანზე ადგილი
ქონდა
კენჭისყრის
ფარულობის
დარღვევის
ფაქტებს.
კერძოდ,
ამომრჩევლები
ხმას
აძლევდნენ
კენჭისყრისათვის განკუთვნილი კაბინის გარეთ. პირველ შემთხვევაში
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებელმა
მითითება
მისცა
კომისიის რეგისტრატორს. მიუხედავად
აღნიშნულისა, განმეორებით კვლავაც
ქონდა ადგილი აღნიშნულ ფაქტს.
ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი.
# 35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
# 31 საარჩევნო უბანზე გაბათილდა
გადასატანი საარჩევნო ყუთი „მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიანი
დამკვირვებლის საჩივრის საფუძველზე.
გაბათილების საფუძელს წარმოადგენდა
ის ფაქტი, რომ გადასატანი ყუთის
საარჩევნო უბანზე დაბრუნებისას ამომრჩეველთა
გადასატანი
საარჩევნო
ყუთის სიაში გაკეთებული იყო სამი
ხელმოწერა, ხოლო 41 შემთხვევაში
დასმული იყო ჯვარი. აღნიშნული
დამკვირვებლის მიერ საეჭვოდ იქნა
მიჩნეული, იმდენად, რამდენადაც გადასატანი ყუთი დიდი ალბათობით არ იყო
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მისული 41 ამომრჩეველთან. საუბნო
საარჩევნო კომისიამ გაითვალისწინა
ორგანიზაციის
დამკივრვებლის
მოთხოვნა.
#46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 26 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა ინციდენტი. კერძოდ,
საარჩევნო კაბინაში არაუფლებამოსილი
პირი შეყვა ამომრჩეველს.
46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის # 9 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა ინციდენტი. კერძოდ,
საარჩევნო კაბინაში არაუფლებამოსილი
პირი შეყვა ამომრჩეველს.
46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო
ოლქის # 11 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა ინციდენტი. კერძოდ,
ამომრჩევლები
საარჩევნო
კაბინის
გარეთ აძლევდნენ ხმას.
მარკირების შემოწმება/გაკეთების გარეშე ხმის მიცემა:
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო
უბანზე
დაფიქსირდა
ინციდენტი,
რის
შესაბამისადაც
ნაკადის
მარეგულირებელი
არ
ახდენდა
მარკირების შემოწმებას, რის გამოც
მას „მრავალეროვანი საქართველოს“
დამკვირვებელმა მისცა სიტყვიერი
შენიშვნა და მოითხოვა ჩანაწერთა
წიგნში
ინციდენტის
თაობაზე
მოსაზრების დაფიქსირება. საუბნო
საარჩევნო კომისიის მდივანმა არ
მისცა ორგანიზაციის დამკვირვებელს
საშუალება რათა ჩანაწერთა წიგნში
დაეფიქსირებინა აღნიშნული ფაქტი.
ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაციის
დამკვირვებელმა საჩივარი შეიტანა
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რითაც
გააპროტესტდა
საუბნო
საარჩევნო
კომისიის მდივნის ქმედება.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
89 საარჩევნო უბანზე მარკირება არ
გაუკეთდა ერთ ამომრჩეველს.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
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# 48 საარჩევნო უბანზე ნაკადის
მარეგულირებელი არ ახორციელებდა
მაკირების შემოწმებას.
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 26 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა 2 ინციდენტი მარკირების
პროცედურასთან
დაკავშირებით.
კერძოდ, რეგისტარტორმა მარკირება
არ გაუკეთა ამომრჩეველს და ნაკადის
მარეგულირებელმა
არ
შეუმოწმა
მარკირება.
# 46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის # 9 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა ინციდენტი. კერძოდ,
რეგისტრატორმა
ამომრჩეველს
არ
გაუკეთა მარკირება

არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის
მიცემა:
#46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის # 9 საარჩევნო უბანზე
(სოფელი
ალასტანი)
ადგილი
ქონდა არასათანადო დოკუმენტით
(მართვის მოწმობით) ხმის მიცემის
მცდელობას, რომელიც „მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
სიტყვიერი გაფრთხილების შემდეგ
აღკვეთილ იქნა.
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 51 საარჩევნო
უბანზე (სოფელი ოკამი) ადგილი
ქონდა სამი პირის მიერ სხვადასხვა
დროს არასათანადო დოკუმენტებით
ხმის
მიცემის
მცდელობას,
რაც
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის სიტყვიერი რეაგირების
საფუძველზე აღკვეთილ იქნა.
# 35 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
# 37 საარჩევნო უბნზე ნაკადის
მარეგულირებელი
საარჩევნო
უბანზე
ამომრჩევლებს
სათანადო
დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე
უშვებდა.
აღნიშნული
ფაქტი
გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ კერძოდ, დაიწერა საჩივარი,

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

რის შესაბამისადაც მოთხოვნილ იქნა
ნაკადის მარებულირებლის ჩანაცვლება.

ჩანაწერი ჩანაწერთა წიგნში.

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
08 საარჩევნო უბანზე ადგილი ქონდა
რეგისტრატორის მხრიდან არასათანადო
დოკუმენტაციით (მართვის მოწმობით)
ამომრჩევლისათვის
ხმის
მიცემის
ნებართვის
გაცემის
მცდელობას.
აღნიშნული ფაქტი გაპროტესტებულ
იქნა ორგანიზაციის დამკვირვებლის
მიერ. მიუხედავად აღნიშნულისა, იგივე
რეგისტრატორის მხრიდან დაფიქსირდა
ფაქტი, რის შესაბამისადაც მის მიერ
გაცემულ
ბიულეტენს
ამოწმებდა
ბეჭდით, თუმცა არ აწერდა ხელს.
აღნიშნულის თაობაზე ორგანიზაციის
დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი
რითაც მოითხოვა რეგისტრატორის
ჩანაცვლება კომისიის სხვა წევრით,
რაც საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ
დაკმაყოფილებულ იქნა.

# 23 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის #
46 საარჩევნო უბანი გაიხსნა 06:35-ზე
კომისიის თავმჯდომარის მიერ. შესაბამისად, „მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიან დამკვირვებელს
უბანი გახსნილი დახვდა. გარდა აღნინიშნულისა,
უბანზე
მოცემული
დროისათვის არ იყო უბნის გასახსნელად
კანონმდებლობით
განსაზღვრული
რაოდენობის კომისიის წევრები. აღნიშნულ
ინციდენტთან
დაკავშირებით
ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი.

# 46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო
ოლქის # 5 საარჩევნო უბანზე ადგილი
ქონდა ხმის მიცემას არასათანადო
დოკუმენტაციით.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი საუბნო საარჩევნო
კომისიის სახელზე.

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 60
საარჩევნო უბანზე შევიდა დაუდგენელი
პირი და ადგილი ქონდა მისი მხრიდან
სპეციალური კონვერტების გატაცების
მცდელობას.

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 48
საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ფაქტი,
რის შესაბამისადაც რეგისტრატორმა
ხმის
მიცემის
საშუალება
მისცა
რამოდენიმე ამომრჩეველს სათანადო
დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე.

ძირითადი საარჩევნო ყუთის
არასათანადოდ დალუქვა:
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 23 საარჩევნო
უბანზე (სოფელი უჩმანა) ძირითადი
საარჩევნო ყუთი დაილუქა სხვადასხვა
არაიდენტური
ლუქებით.
დამკვირვებელი შეეცადა საარჩევნო
ყუთისათვის
სურათის
გადაღებას,
რასაც
კომისიის
თავმჯდომარის
მხიდან აგრესია და უბნიდან გაძევების
მუქარა მოჰყვა. დამკვირვებლის მიერ
აღნიშნულთან დაკავშირებით გაკეთდა

საარჩევნო უბნის დროზე ადრე გახსნა:

საარჩევნო უბნიდან სპეციალური
კონვერტების გატანის მცდელობა:

ხმის დათვლის პროცესში
არაუფლებამოსილი პირის
მონაწილეობა:
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 21 სარჩევნო უბანზე
ადგილი ჰქონდა ხმის დათვლის
პროცესში არაუფლებამოსილი პირის
მონაწილეობას, რაც გაპროტესტებულ
იქნა ორგანიზაციის დამკვირვებლის
მიერ რაზეც დაიწერა საჩივარი.

ბიულეტინების მთვლელების
გამოსავლენად წილისყრის არ ჩატარება:
# 46 ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო
ოლქის # 35 სარჩევნო უბანზე ადგილი
ჰქონდა ინციდენტს. კერძოდ, არ ჩატარდა
წილისყრა ბიულეტინების მთვლელების
გამოსავლენად. აღნიშნული ინციდენტი

43

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

გაპროტესტებულ იქნა ორგანიზაციის
დამკვირვებლის მიერ რაზეც დაიწერა
საჩივარი.

სხვა სახის საარჩევნო კანონმდებლობის
დარღვევა:
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 49 საარჩევნო
უბანზე (სოფელი ყუმურდო) ადილი
ქონდა ინციდენტს, რის შესაბამისადაც,
კომისიის თავმჯდომარეს მცდელობა
ჰქონდა
საარჩევნო
ბიულეტენი
საარჩევნო უბნის გარეთ გაეტანა,
იმ
მოტივით,
რომ
ამომრჩეველს
არ შეეძლო უბნის ტერიტორიაზე
გადაადგილება. აღნიშნული ინციდენტი
გაპროტესტებული იქნა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ,
რის შემდეგადაც კანონმდებლობის
დარღვევის მცდელობა აღმოფხვრილ
იქნა.
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 30 საარჩევნო უბანზე
სხვა ორგანიზაციის დამკვირვებელმა
ხმა მისცა სპეციალური სიის მეშვეობით.
განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს # 36 მარნეულის საარჩევნო
ოლქის # 48 საარჩევნო უბანზე (სოფელი
ყიზილაჯლო) განვითარებული მოვლე-
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ნები, რის თაობაზეც „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებელმა შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიისაგან
მოითხოვა # 48 საარჩევნო უბანის
ბიულეტინების ბათილობა, იმდენად
რამდენადაც ამ საარჩევნო უბნის
ამომრჩეველს კენჭისყრის პროცესის
დასრულებამდე არ მიეცა არჩევანის
გაკეთების
შესაძლებლობა,
რასაც
შესაძლოა გავლენა ექონია არჩევნების
შედეგებზე. „მრავალეროვანი საქართველოს“ სარჩივარი დაკმაყოფილებულ
იქნა, რასაც მოჰყვა # 48 საარჩევნო
უბნის ბიულეტინების გაბათილება
და აღნიშნულ უბანზე განმეორებითი
კენჭისყრის ჩატარება.
#
46
ნინოწმინდა-ახალქალაქის
საარჩევნო ოლქის # 9 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა ინციდენტი. კერძოდ,
ამომრჩეველი ცდილობდა განმეორებით
მიეცა ხმას.

საჩივრები:
„მრავალეროვანი
საქართველოს“-ს
დამკვირვევლების მიერ 2016 წლის 8
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე
მარნეულის # 35 და # 36, გარადაბანის
# 31, გარდაბანი-თეთრიწყაროს # 32,
საგარეჯოს # 23 და ახალქალაქის # 46
მაჟორიტარულ ოლქების შესაბამის

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

საარჩევნო უბნებზე დაიწერა 27 საჩივარი,
რომელთაგანაც დაკმაყოფილდა 22
საჩივარი და არ დაკმაყოფილდა 5
საჩივარი.
4 საჩივარი დაიწერა # 46 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 09 სარჩევნო უბანზე.
საჩივრები
შეეხებოდა,
კომისიის
წევრების მიერ აგიტაციის გაწევას
საარჩევნო
უბანზე,
ხმის
მიცემის
კაბინაში საარჩევნო კანონმდებლობით
განსაზღვრული
დოკუმენტაციის
არ არსებობას, ამომრჩევლის მიერ
განმეორებით ხმის მიცემას, მარკირების
არ გაკეთებას და საარჩევნო კაბინაში
ამომრჩევლის შეყოლას. ხუთივე საჩივარი
დაკმაყოფილდა(აღმოიფხვრა დარღვევა).
6 საჩივარი დაიწერა # 46 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 26 სარჩევნო
უბანზე.
საჩივრები
შეეხებოდა,
რეგისტარტორების მიერ მარკირების არ
გაკეთებას, ნაკადის მარეგულირებლის
მიერ მარკირების არ შემოწმებას,
საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობაზე
დაკვირვების განხორციელების შეზღუდვას
და
საარჩევნო
კაბინაში
ამომრჩევლის შეყოლას. აღნიშნული
საჩივრებიდან
საარჩევნო
უბნის
კომისიის თავჯდეომარემ რეაგირება
მოახდინა (აღმოიფხვრა) მხოლოდ 2-ზე,
დანარჩენი 4 საჩივარი კი რეაგირების
გარეშე დატოვა, რის საფუძველზეც
საჩივარი შეტანილი იქნა შესაბამის
საოლქო საარჩევნო კომისიაში.
1 საჩივარი დაიწერა # 46 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 11 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, ამომრჩევლის მიერ
ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას.
საჩივარი დაკმაყოფილდა(აღმოიფხვრა
დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა # 46 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 21 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი
შეეხებოდა,
არაუფლება
მოსილი პირის მონაწილეობას თვლის
პროცესში. საჩივარი დაკმაყოფილდა
(აღმოიფხვრა დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #46 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 35 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, მთვლელების
გამოსავლენად
წილისყრის
არ

ჩატარებას. საჩივარი დაკმაყოფილდა
(აღმოიფხვრა დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #46 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 14 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, ამომრჩევლების
მიერ
ხმის
მიცემის
ფარულობის
დარღვევას. საჩივარი დაკმაყოფილდა
(აღმოიფხვრა დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #46 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 05 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, არასათანადო
დოკუმენტით ხმის მიცემის მცდელობას.
საჩივარი დაკმაყოფილდა (აღმოიფხვრა
დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #23 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 40 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, რეგისტარტორის
მიერ
მარკირების
არ
გაკეთებას.
საჩივარი დაკმაყოფილდა (აღმოიფხვრა
დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #35 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 37 სარჩევნო
უბანზე. საჩივარი შეეხებოდა, ამომრჩევლის შეშვებას საარჩევნო უბანზე
არასათანადო
დოკუმენტით
და
მარკირების არ შემოწმებას. საჩივარი
დაკმაყოფილდა(აღმოიფხვრა
დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #35 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 88 სარჩევნო უბანზე
და შესაბამის საოლქო საარჩევნო
კომისიაში.
საჩივარი
შეეხებოდა
დამკვირვებლის გამოძევებას საარჩევნო
უბნიდა.
საჩივარი
დაკმაყოფილდა
(აღმოიფხვრა დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #35 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 53 სარჩევნო
უბანზე. საჩივარი შეეხებოდა, წილისყის
პროცედურების არ ჩატარებას. საჩივარი
დაკმაყოფილდა(აღმოიფხვრა დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #35 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 31 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი
შეეხებოდა,
გადასატანი
საარჩევნო ყუთის ბათილობას. საჩივარი
დაკმაყოფილდა (აღმოიფხვრა დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #35 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 48 სარჩევნო უბანზე.
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საჩივარი შეეხებოდა, უბნის შედეგების
ბათილობას,
საარჩევნო
უბანზე
მოხდარი ძალადობის ფაქტის გამო .
საჩივარი დაკმაყოფილდა შესაბამის
საოლქო საარჩევნო კომისიაში.
1 საჩივარი დაიწერა #36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 86 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი
შეეხებოდა,
არაუფლება
მოსილი პირის ყოფნას საარჩევნო უბანზე.
საჩივარი დაკმაყოფილდა(აღმოიფხვრა
დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 08 სარჩევნო
უბანზე.
საჩივარი
შეეხებოდა,
რეგისტრატორის მიერ ბიულეტინზე
ხელმოწერის არ გაკეთებას. საჩივარი
დაკმაყოფილდა(აღმოიფხვრა
დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #36 მაჟორიტარული
საარჩევნო
ოლქის
#71
სარჩევნო
უბანზე. საჩივარი შეეხებოდა, გადასატან საარჩევნო ყუთს. საჩივარი
დაკმაყოფილდა (აღმოიფხვრა დარღვევა).
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1 საჩივარი დაიწერა #31 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 01 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, „თავისუფლებისა
და
თანასწორობის
ცენტრი“-ს
დამკვირვებლის
მიერ
აგიტაციის
გაწევას.
საჩივარი
დაკმაყოფილდა
(აღმოიფხვრა დარღვევა).
1 საჩივარი დაიწერა #32 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 60 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა რეგისტრატორის
მიერ
ბიულეტინის
დაზიანებას.
საჩივარი დაკმაყოფილდა (აღმოიფხვრა
დარღვევა).
„მრავალეროვანი
საქართველოს“-ს
დამკვირვევლების მიერ მარნეულისა
და
ახალქალაქის
საოლქო
საარჩევნო კომისიებში დაიწერა 14
საჩივარი, რომელთაგან 10 საჩივარი
დაკმაყოფილდა, მათ შორის მარნეულის
# 36 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის
# 48 საარჩევნო უბნის შედეგების
ბათილად
ცნობის
მოთხოვნასთან
დაკავშირებით, ხოლო 4 საჩივრი არ იქნა
დაკმაყოფილებული.
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6. არჩევნების დღე: 30 ოქტომბერი (მეორე ტური)
6.1. „მრავალეროვანი
საქართველოს“
სადამკვირვებლო მისია
2016 წლის 30 ოქტომბრის არჩევნების
მეორე ტურისათვის საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანმა
საქართველომ“ განახორციელა საარჩევნო დღეზე დაკვირვება ეთნიკური
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ # 23 საგარეჯოს, # 36 მარნეულის,
# 44 ადიგენი-ახალციხისა და # 9 ისნის
საარჩევნო ოლქებში.
სამონიტორინგო პროგრამამ დაფარა
# 23 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის 12
საარჩევნო უბანი, # 36 მარნეულის
საარჩევნო ოლქის 46 საარჩევნო უბანი,
# 44 ადიგენი-ახალციხის საარჩევნო
ოლქის 7 საარჩევნო უბანი და # 9
ისნის საარჩევნო ოლქის 8
საარჩევნო უბანი.

პროგრამის რეალიზებას უზრუნველყოფდა
სულ
99
მოკლევადიანი
დამკვირვებელი, მათ შორის 73 საუბნო
დამკვირვებელი,
21
მობილური
ჯგუფის დამკვირვებელი, 4 საოლქო
საარჩევნო კომისიის დამკვირვებელი
და 1 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის
დამკვირვებელი.
“მრავალეროვანი
საქართველო”
30
ოქტომბერს,
მედია
საშუალებებით
მთელი დღის განმავლობაში აქტიურად
ავრცელებდა ინფორმაციას საარჩევნო
უბნების გახსნის, კენჭისყრის დღის
მიმდინარეობის, საარჩევნო უბნების
დახურვისა
და
ხმის
დათვლის
პროცედურების დროს დაფიქსირებული
დარღვევებისა და ხარვეზების შესახებ.
„მრავალეროვანი

საქართველოს“

მონიტორინგი
ასევე
ხორციელდებოდა
#
23
საგარეჯოს, # 36 მარნეულის,
# 44 ადიგენი-ახალციხისა და
# 9 ისნის საოლქო საარჩევნო
კომისიასა და ცენტრალურ
საარჩევნო კომისიაში.
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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

ცენტრალურ ოფისში სატელეფონო
ცენტრის
ოპერატორები
საგანგებო
რეჟიმში მუშაობდა. ისინი ორგანიზაციის
დამკვირვებლებისგან რეგულარულად
იღებდნენ ინფორმაციას საარჩევნო
ხასიათის ხარვეზებსა და დარღვევების
შესახებ.
ნებისმიერ მოქალაქეს თავადაც შეეძლო
დარღვევების
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდება “მრავალეროვანი საქართელოს”
„ცხელი ხაზისთვის“, რომელიც კონკრეტულად მოქალქეების მიერ მიწოდებული
ინფორმაციის
მიღებისა
და
მასზე
რეაგირების მიზნით, მთელი დღის
განმავლობაში მუშაობდა.
სადამკვირვებლო პროგრამას სამართლებრივ
მხარდაჭერას
უწევდნენ
ორგანიზაციის იურისტები.

6.2. „მრავალეროვანი
საქართველოს“ არჩევნების დღის
დაკვირვების შედეგები:
არჩევნების
დღეს „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ
მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ
2016 წლის 30 ოქტომბრის არჩევნების
მეორე
ტურისათვის
ეთნიკური
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ # 23 საგარეჯოს, # 36 მარნეულის,
# 44 ადიგენი-ახალციხისა და # 9 ისნის
საარჩევნო ოლქებში არჩევნები ჩატარდა
საერთო ჯამში მშვიდ, სამართლიან
და
კონკურენტულ
გარემოში.
უმეტესწილად ეს ეხება „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დაკვირვების არეალში
მოქცეულ # 23 საგარეჯოს, # 44 ადიგენიახალციხისა და # 9 ისნის საარჩევნო
ოლქებს.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ
„მრავალეროვანი საქართველოს“ სადამკვირვებლო პროგრამა სრულად
ფარავდა # 36 მარნეულის საარჩევნო
ოლქს,
სადაც
ორგანიზაციის
დამკვირვებლებმა კვლავაც დააფიქსირეს რიგი საარჩევნო ხარვეზები.
მაგრამ, გამოვლენილი დარღვევების
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რაოდენობისა და არსის ანალიზი
ცხადყოფს, რომ აღნიშნული ვერ
იქონიებდა გავლენას არჩევნების საბოლოო შედეგებზე.
განსაკუთრებულ აღნიშვნას საჭიროებს
ის
ფაქტიც,
რომ
საპარლამენტო
არჩევნების პირველ ტურთან შედარებით, არჩევნების მეორე ტურისათვის
გაუმჯობესებული
იყო
საუბნო
საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი
ოქმების შედგენის ხარისხი.

6.3. არჩევნების დღეს
გამოვლენილი ინციდენტები და
საჩივრები
სადამკვირველო პროგრამის ფარგლებში
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ საერთო
ჯამში დაფიქსირდა 35 ინციდენტი,
მათ შორის საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი
პირის
ყოფნის
5
ინციდენტი, საარჩევნო დოკუმენტაციის
არასათანადო წარმოების 1 ინციდენტი,
აგიტაციის 1 ინციდენტი, კენჭისყრის
ფარულობის დარღვევის 5 ინციდენტი,
არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის
მიცემის 1 ინციდენტი, მუქარა/ზეწოლის
1 ინციდენტი, ამომრჩევლის მიერ
ხელმეორედ ხმის მიცემის 1 ინციდენტი,
დამკვირვებლის უფლების უკანონო
შეზღუდვის 1 ინციდენტი, საარჩევნო
უბნის არასათანადოდ მოწყობის 3
ინციდენტი, მარკირების შემოწმება/
გაკეთების გარეშე ხმის მიცემის 2
ინციდენტი, საარჩევნო სიაში წინასწარ
დაფიქსირებული
ხელმოწერების
არსებობის 1 ინციდენტი, საარჩევნო
ბიულეტინის
არ
დამოწმების
1
ინციდენტი,
უბანზე
ყოფნის
უფლების მქონე პირთა უფლებების
უკანონო შეზღუდვის 1 ინციდენტი,
ხმის
დათვლის
პროცედურების
დარღვევის 1 ინციდენტი და საარჩევნო
კანონმდებლობის დარღვევის სხვა სახის
10 ინციდენტი.
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ინციდენტები:
საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი
პირის ყოფნა:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
58 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
ინციდენტს,
რის
შესაბამისადაც
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა გააპროტესტა საარჩევნო
უბანზე ორგანიზაცია „მწვანე დედამიწის“
ორი დამკვირვებლის ყოფნა. ინციდენტი
აღმოიფხვრა და შესაბამისად „მწვანე
დედამიწის“ ერთერთ დამკვირვებელს
დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
65 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
შემდეგი ხასიათის ინციდენტს. კერძოდ,
არაუფლებამოსილი,
ერთიდაიგივე
პირი
შემოყვებოდა
ამომრჩევლებს
საარჩევნო
უბანზე.
აღნიშნული
ფაქტთან დაკავშირებით ორგანიზაციის
დამკვირვებელმა საჩივრით მიმართა
საუბნო საარჩევნო კომისიას, რის
საფუძველზეც
აღკვეთილ
იქნა
ხსენებული არაუფლებამოსილი პირის
შესვლა საარჩევნო უბანზე.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 36,
# 55 და # 56 საარჩევნო უბნებზე ადგილი
ჰქონდა არაუფლებამოსილი პირების
ყოფნას. აღნიშნულთან დაკავშირებით
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლების
მიერ
გაკეთდა
სიტყვიერიმითითებებისაუბნოსაარჩევნო
კომისიის თავმჯდომარეებისადმი, რის საფუძველზეც ინციდენტები აღმოფხვრილ
იქნა.

საარჩევნო დოკუმენტაციის
არასათანადოდ წარმოება:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 19
საარჩევნო უბანზე, საუბნო საარჩევნო
კომისიის სარეგისტრაციო ჟურნალში
არ არსებობდა გადასატანი საარჩევნო
ყუთის მოთხოვნასთან დაკავშირებით
როგორც წერილობითი, ასევე სატელეფონო
განცხადების
შესახებ
ინფორმაცია.
აღნიშნულ
ფაქტთან

დაკავშირებით
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებელმა დაწერა
საჩივარი.

აგიტაცია:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
65 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
აგიტაციის
ფაქტი.
კერძოდ,
„თავისუფლებისა და თანასწორობის
ცენტრის“ წარმომადგენელი აგიტაციას
ეწეოდა
„ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“ კანდიდატის სასარგებლოდ. აღნიშნული ფაქტი გააპროტესტა „მრავალეროვანი საქართელოს“
დამკვირვებელმა, რის შესაბამისადაც
საუბნო
საარჩევნო
კომისიის
თავმჯდომარის მითითების საფუძველზე „თავისუფლებისა და თანასწორობის
ცენტრის“ წარმომადგენელმა შეწყვიტა
აგიტაცია.

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
# 44 საარჩევნო უბანზე ადგილი
ქონდა
კენჭისყრის
ფარულობის
დარღვევას, კერძოდ ხმის მიცემის
კაბინაში ამომრჩეველმა ფოტო სურათი
გადაუღო ბიულეტინს. აღნიშნულთან
დაკავშირებით
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებელმა მითითება მისცა საუბნო საარჩევნო
კომისიას და დააფიქსირა თავისი აზრი
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
57 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
რამოდენიმე ფაქტი, რის შესაბასმისადაც
ამომრჩევლებს
ხმის
მიცემის
კაბინიდან გამოჰქონდათ გადაუკეცავი
ბიულეტინები, რომლებზეც კარგად
ჩანდა ამომრჩევლის ნება. აღნიშნულთან
დაკავშირებით
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებელმა მოსაზრება დააფიქსირა კენჭისყრის დღის
ჩანაწერთა წიგნში.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
85 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა,
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რომელიც ამავე დროს ასრულებდა
დამკვირვებლის ფუნქციას დაარღვია
კენჭისყრის
ფარულობა,
იმდენად
რამდენადაც თავისთვის სასურველი
კანდიდატი საარჩევნო ბიულეტინში
შემოხაზა რეგისტრატორის მაგიდასთან,
ნაცვლად
საარჩევნო
კაბინისა.
ანალოგიური ინციდენტი დაფიქსირდა
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 18
საარჩევნო უბანზე. აღნიშნული ფაქტები

გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ
და შესაბამისი ჩანაწერები გაკეთდა
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
18 საარჩევნო უბანზე ადგილი ქონდა
იცნიდენტს,რისშესაბამისადაცსაარჩევნო
კაბინაში შევიდა ერთ-დროულად ორი
ამომრჩეველი, რისი აუცილებლობაც
(რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს
გამონაკლის შემთხვევებში) არ იყო.
აღნიშნული ინციდენტი ორგანიზაციის
დამკვირვებლის სიტყვიერი შენიშვნისა
და ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებული
მოსაზრების შემდგომ აღმოფხვრილ
იქნა. კერძოდ, ბიულეტინი გაფუჭდა და
ამომრჩეველზე ხელმეორედ გაიცა ახალი
ბიულეტინი.

არასათანადო
მიცემა:

დოკუმენტაციით

ხმის

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
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60 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
პირადობის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის
წარდგენის
გარეშე
ამორჩევლის
მიერ
ხმის
მიცემის
ფაქტი. აღნიშნულთან დაკავშირებით
ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი.

მუქარა/ზეწოლა:
# 36 მარნეულის საარჩევნო
ოლქის # 26 საარჩევნო უბანზე
დაფიქსირდა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებელზე მუქარა/ზეწოლის ფაქტი
საუბნო საარჩევნო კომისიის
წევრის მხრიდან. ორგანიზაციის
დამკვირვებელმა,
რომელმაც
გამოავლინა პროცედურული
ხასიათის დარღვევა, მითითება
მისცა
კომისიის
თავმჯდომარეს, რის გამოც
ეს უკანასკნელი გაღიზიანდა
და დამკვირვებელს საჩივრის
დაწერის
შემთხვევაში
ფიზიკური
ანგარიშსწორებით
დაემუქრა. უფრო მეტიც, ადგილი
ჰქონდა მის მიერ დამკვირვებელთან
ვითარების
გარკვევის
მცდელობას
საარჩევნო უბნის გარეთ. აღნიშნული
ფაქტის თაობაზე „მრავალეროვანმა
საქრთველომ“ ინფორმაცია მიაწოდა
ცესკო-ს, რის შემდეგადაც ინციდენტი
აღმოიფხვრა.

ამომრჩევლის მიერ ხელმეორედ ხმის
მიცემა:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
48 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
შემთხვევა, რის შესაბამისადაც ამომრჩეველს, რომელსაც აღენიშნებოდა მარკირების სითხის კვალი მისცეს კენჭისყრაში
მონაწილეობის
შესაძლებლობა.
აღნიშნული
ფაქტი
გაპროტესტდა
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ.
დაიწერა
საჩივარი, რომელიც დაკმაყოფილდა.

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

დამკვირვებლის უფლების უკანონო
შეზღუდვა:

მარკირების შემოწმება/გაკეთების
გარეშე ხმის მიცემა:

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
48 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
შემდეგ ინციდენტს. „მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებელი
არ დაუშვეს საარჩევნო უბანზე იმ
მოტივით, რომ მიმდინარეობდა წილისყრა კომისიის წევრებს შორის
ფუნქციების გადასანაწილებლად. აღნიშნულის თაობაზე „მრვალეროვანი
საქართველო“ დაუკავშირდა ცესკოს, რის
შემდეგადაც ინციდენტი აღმოიფხვრა
და
დამკვირვებელი
დაუშვეს
საარჩევნო
უბანზე.
მიუხედავად
აღნიშნულისა, უბნის თავმჯდომარე
აგრესიულად
იყო
განწყობილი
ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიმართ.
დამკვირვებლის მიერ დაწერილ იქნა
საჩივარი
ინციდენტის
თაობაზე,
რომელიც მხოლოდ საოლქო საარჩევნო
კომისიის
თავმჯდომარის
ჩარევის
შემდეგ
იქნა
დარეგისტრირებული
საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ.

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
64 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს
არ გაუკეთდა მარკირება. აღნიშნული
ინციდენტი „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის სიტყვიერი
შენიშვნისა და კენჭისყრის დღის
ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებული
მოსაზრების შემდგომ აღმოფხვრილ იქნა.

საარჩევნო უბნის არასათანადოდ
მოწყობა:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 36 და
# 19 საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა
კაბინაში
არ
იყო
განთავსებული
კანონმდებლობით გათვალისწინებული
მასალა. კერძოდ, კენჭისყრაში მონაწილე
მაჟორიტარული კანდიდატების სია.
აღნიშნულის თაობაზე „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
მოსაზრება
დაფიქსირებულ
იქნა
კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში.
# 44 ადიგენი-ახალციხის საარჩევნო
ოლქის #6 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა კაბინაში არ იყო განთავსებული
კანონმდებლობით გათვალისწინებული
მასალა.
აღნიშნულის
თაობაზე
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ
მოსაზრება
დაფიქსირებულ იქნა ჩანაწერთა წიგნში.

#44
ადიგენი-ახალციხის
საარჩევნო
ოლქის
#30
საარჩევნო
უბანზე
ამომრჩეველს არ გაუკეთდა მარკირება.
აღნიშნული ინციდენტი „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის სიტყვიერი შენიშვნისა და კენჭისყრის დღის
ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებული
მოსაზრების შემდგომ აღმოფხვრილ იქნა.

საარჩევნო სიაში წინასწარ
დაფიქსირებული ხელმოწერების
არსებობა:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
#18 საარჩევნო უბანზე ადგილი ქონდა
იცნიდენტს,
რის
შესაბამისადაც
ერთ-ერთმა
ამომრჩეველმა
ხელი
მოაწერა
ამომრჩეველთა
ერთიან
სიაში სხვა ამომრჩევლის სახელისა
და გვარის გასწვრივ. აღნიშნული
იცნიდენტის თაობაზე „მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი.

საარჩევნო ბიულეტინის არ დამოწმება:
#36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის
#89 საარჩევნო უბანზე გადასატანი
საარჩევნო ყუთისათვის გათვალისწინებულ ბიულეტინებზე არ იყო
დასმული
ბეჭედი.
აღნიშნულთან
დაკავშირებით „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი, რის შემდგომაც
უკან მოაბრუნეს გადასატანი საარჩევნო
ყუთის გამყოლი კომისიის წევრები
და ზემოაღნიშნულ ბიულეტინებზე
განხორციელდა ბაჭდების დასმა.
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საარჩევნო უბანზე ყოფნის უფლების
მქონე პირთა უფლებების უკანონო
შეზღუდვა:

დამკვირვებელმა, რის შესაბამისადაც
ხსენებული პირი საარჩევნო უბანზე არ
დაუშვეს.

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
55 საარჩევნო უბანზე ორგანიზაცია
„ოლმედიის“ წამომადგენლები ახორციელებდნენ
ერმანეთის
ჩანაცვლებას,
იმ მოტივით, რომ ერთ შემთხვევაში
ამომრჩეველს
საარჩევნო
კაბინაში
შეყვა
აღნიშნული
ორგანიზაციის
წამომადგენელი რის საფუძველზეც მას
დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი. მეორე
შემთხვევაში, იგივე ორგანიზაციის უკვე
სხვა დამკვირვებელი ამომრჩეველს არ
უშვებდა საარჩევნო უბანზე. აღ ნიშნულთან
დაკავშირებით „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ გაკეთდა
ჩანაწერი ჩანაწერთა წიგნში.

# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
18 საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად
გამოცხადდა ამომრჩეველი, რომელსაც
თან ჰქონდა სამაგიდო სიის ასლი,
რომელშიც აღრიცხავდა საარჩევნო
უბანზე გამოცხადებულ ამომრჩევლებს.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლისა
და
საარჩევნო
უბანზე ყოფნის უფლებამოსილებით
აღჭურვილი პირების მიერ აღნიშნული
ფაქტის
გაპროტესტების
შედეგად
ხსენებულმა ამომრჩეველმა დატოვა
საარჩევნო უბანი. აღნიშნულ ფაქტთან
დაკავშირებით
გამოძახებულ
იქნა
პოლიცია.

ხმის დათვლის პროცედურების
დარღვევა:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
68 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
ინციდენტს. კერძოდ, დაირღვა ხმის
დათვლის პროცედურები, რის თაობაზეც
ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ
დაწერილ იქნა საჩივარი.

სხვა ხასიათის ხარვეზები:
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
48 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
ინციდენტს,
რის
შესაბამისადაც
მარკირება გავლილი ამომრჩევლები
ცდილობდნენ
საარჩევნო
უბანზე
შეღწევას.
აღნიშნული
ინციდენტი
გააპროტესტა
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებელმა, რის
შესაბამისადაც
ხსენებული
პირები
საარჩევნო უბანზე არ დაუშვეს.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
18 საარჩევნო უბანზე ადგილი ქონდა
ინციდენტს,
რის
შესაბამისადაც
მარკირება
გავლილი
ამომრჩევლი
ცდილობდა საარჩევნო უბანზე შეღწევას.
აღნიშნული ინციდენტი გააპროტესტა
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
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# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
59 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
პროცედურული
დარღვევები
ხმის
მიცემის დროს. კერძოდ, საუბნო
საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორები
თავდაპირველად ამომრჩევლებს ხელს
აწერინებდნენ ამომრჩეველთა ერთიან
სიაში, ხოლო შემდგომ ახდენდნენ
მათ მარკირებას. გარდა აღნიშნულისა,
ძირითადი
საარჩევნო
ყუთის
მეთვალყურე სპეციალურ კონვერტს
გადასცემდა
ამომრჩევლებს,
რისი
უფლებაც მას არ ჰქონდა. აღნიშნული
ინციდენტის თაობაზე „მრავალეროვანი
საქართელოს“ დამკვირვებლის მიერ
გაკეთდა სიტყვიერი შენიშვნა, რის
შემდგომაც ხარვეზი აღმოფხვრილ იქნა.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
55 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
რეგისტრატორების მხრიდან საარჩევნო
პროცედურების არათანმიმდევრულად
წარმოებას.
ასევე,
დაფიქსირდა
ამომრჩეველთა
დიდი
ნაკადის
შემოდინება
საარჩევნო
უბანზე.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის სიტყვიერი მითითების
საფუძველზე
ზემოაღნიშნული
ხარვეზები აღმოფხვრილ იქნა.
#
36
მარნეულის
საარჩევნო
ოლქის # 65 საარჩევნო უბანზე
ადგილი ქონდა ინციდენტს, რის
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შესაბამისადაც საარჩევნო ბიულეტინზე
რეგისტრატორის მხრიდან წინასწარ
ხდებოდა
ბეჭდის
დასმა
და
ხელმოწერის გაკეთება. „მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
სიტყვიერი მითითების საფუძველზე
ზემოაღნიშნული ხარვეზი აღმოფხვრილ
იქნა.
#23 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის # 46
საარჩევნო უბანზე სადემონსტრაციო
ოქმში არ იქნა შეტანილი სპეციალური
სიის
მონაცემები
(ამომრჩეველთა
რაოდენობა). აღნიშნული ინციდენტი
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის სიტყვიერი შენიშვნისა
და კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნში
დაფიქსირებული მოსაზრების შემდგომ
აღმოფხვრილ იქნა.
# 23 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის # 38
და # 47 საარჩევნო უბნებზე გადასატანი
საარჩევნო ყუთის სიაში დაფიქსირებული
ამომრჩევლების მონაცემები არ იყო
ასახული ამომრჩეველთა ერთიან სიაში.
საუბნო
საარჩევნო
კომისიისადმი
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის მიერ გაკეთებული

სიტყვიერი მითითების საფუძველზე
აღნიშნული ხარვეზი აღმოფხვრილ იქნა.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #
48 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
ინციდენტს,
რის
შესაბამისადაც
ძირითადი საარჩევნო ყუთის გახსნისას
მასში არ აღმოჩნდა საკონტროლო
ფურცელი.
ორგანიზაციის
დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი
საუბნო საარჩევნო კომისიის სახელზე.
# 36 მარნეულის საარჩევნო ოლქის # 50
საარჩევნო უბანზე დაზიანდა საუბნო
საარჩევნო კომისიის ასლის გადამღები
მანქანა, რის გამოც საუბნო საარჩევნო
კომისიამ
მიიღო
გადაწყვეტილება
დაეტოვებინა საარჩევნო უბანი რათა
საუბნო საარჩევნო კომისიის ოქმი
საოლქო საარჩევნო კომისიაში გადაეტანა.
რაც შეეხება საარჩევნო მასალას, მათ
შორის გამოუყენებელ ბიულეტინებს
ისინი დატოვეს უბნის ტერიტორიაზე
დაულუქავ მდგომარეობაში. აღნიშნულ
ინციდენტთან დაკავშირებით ორგანიზაციის
დამკვირვებლის
მიერ
დაიწერა საჩივარი საოლქო საარჩევნო
კომისიის სახელზე.
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საჩივრები:

საჩივრები დაკმაყოფილდა (აღმოიფხვრა
დარღვევა).

„მრავალეროვანი
საქართველოს“-ს
დამკვირვევლების მიერ 2016 წლის 30
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების
მე-2 ტურის დროს მარნეულის # 36
მაჟორიტარული
ოლქის
შესაბამის
საარჩევნო
უბნებზე
დაიწერა
11
საჩივარი, რომელთაგან დაკმაყოფილდა
7 საჩივარი და არ დაკმაყოფილდა 4
საჩივარი.

2 საჩივარი დაიწერა # 36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 48 სარჩევნო უბანზე.
საჩივრები შეეხებოდა, დამკვირვებლის
არ შეშვებას საარჩევნო უბანზე და
მარკირება გავლილი 4 ამომრჩევლის
მონაწილეობას კენჭისყრაში. პირველ
შემთხვავაში საჩივარი დაკმაყოფილდა
ოლქში(აღმოიფხვრა დარღვევა), ხოლო
მეორე შემთხვევაში საჩივარი არ
დაკმაყოფილდა.

1 საჩივარი დაიწერა # 36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 56 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, ერთი და იგივე
ორგანიზაციიდან 2 დამკვირვებლის
ყოფნას.
საჩივარი
დაკმაყოფილდა
(აღმოიფხვრა დარღვევა).

1 საჩივარი დაიწერა # 36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 63 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, დამკვირვებლის
მიერ
ამომრჩევლისთვის
ხმის
მიცემის შეზღუდვას. საჩივარი არ
დაკმაყოფილდა.

1 საჩივარი დაიწერა # 36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 68 სარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა, ხმის დათვლის
პროცედურას. საჩივარი დაკმაყოფილდა
(აღმოიფხვრა დარღვევა).

1 საჩივარი დაიწერა # 36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 71 სარჩევნო
უბანზე.
საჩივარი
შეეხებოდა,
საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობაზე
დაკვირვების
განხორციელების
შეზღუდვას. საჩივარი დაკმაყოფილდა
(აღმოიფხვრა დარღვევა).

2 საჩივარი დაიწერა # 36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 19 სარჩევნო უბანზე.
საჩივრები
შეეხებოდა,
გადასატანი
საარჩევნო ყუთის ამომრჩეველთა სიას
და საჩივრის არ განხილვას. საჩივრები
არ დაკმაყოფილდა.
2 საჩივარი დაიწერა # 36 მაჟორიტარული
საარჩევნო ოლქის # 65 სარჩევნო
უბანზე.
საჩივრები
შეეხებოდა,
არაუფლებამოსილი
პირის
ყოფნას
საარჩევნო უბანზე და გადასატანი
საარჩევნო ყუთის ამომრჩეველთა სიას.
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საერთო-სამოქალაქო
მოძრაობა
„მრავალეროვანი
საქართველოს“-ს
დამკვირვევლების მიერ 2016 წლის 30
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების
მე-2 ტურის დროს მარნეულის საოლქო
საარჩევნო კომისიაში დაიწერა 5
საჩივარი, რომელთაგანაც 3 საჩივარი
დაკმაყოფილდა, ხოლო 2 საჩივრი არ
იქნა დაკმაყოფილებული.
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7. ინფორმაცია საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა
„მრავალეროვანი საქართველოს“ შესახებ
საერთო-სამოქალაქო
მოძრაობა
“მრავალეროვანი საქართველო” დარეგისტრირდა 1999 წლის 1 ივნისს,
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია.
“მრავალეროვანი
საქართველო”
აერთიანებს საქართველოს მოქალაქეებს,
რომლებიც მიეკუთვნებიან ქვეყანაში
მცხოვრებ
სხვადასხვა
ეთნიკურ,
რელიგიურ და ლინგვისტურ ჯგუფს.
“მრავალეროვანი საქართველო” წარმოადგენს
ქოლგა
ორგანიზაციას,
რომელიც ახორციელებს რესურსით
მხარდაჭერას
და
თანამშრომლობს
19
სათვისტომოსა და 56-მდე საზოგადოებრივი ორგანზიაციის წარმომადგენლებთან, რომლებიც მუშაობენ
საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა
ეთნიკურ, რელიგიურ და ლინგვისტურ
ჯგუფებთან ადამიანთა უფლებების
დაცვის სფეროში.
“მრავალეროვანი საქართველო” 2009
წლიდან
სარგებლობს
ევროსაბჭოს
პარტნიორი ორგანიზაციის სტატუსით.
იგი ასევე წარმოადგენს საერთაშორისო
კოალიციის
„სამხრეთ
კავკასიაში
სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლა“
ინტერესებს.
“მრავალეროვანი
საქართველო” არის ევროპული ერებისა ფედერალური კავშირის წევრი.
იგი
ასევე
გახლავთ
კოალიცია
„დამოუკიდებელი
და
გამჭირვალე
მართლმსაჯულებისათვის“ წევრი.
2003 წლიდან “მრავალეროვანი საქართველო”
ჩართულია
კახეთის,
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონებში საარჩევნო სადამკვირვებლო
პროგრამების
განხორციელების
თვალსაზრისით.
ორგანიზაციის
მიერ მიღწეული შედეგები, ისევე
როგორც მის მიერ სადამკივრვებლო
პროგრამების
ფარგლებში
შემუშავებული
რეკომენდაციები რეგულარულად
ვრცელდება
სხვადასხვა
დაინტერესებულ
მხარეებს
შორის,

ცესკოს ჩათვლით.
ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული
რეკომენდაციები, რომლებიც ითვალისწინებენ
საარჩევნო
გარემოს
გაუმჯობესებას, უმეტეს შემთხვევაში
გათვალისწინებულ და გაზიარებულ
იქნა შესაბამისი დაინტერესებული
მხარეების, მათ შორის, საერთაშორისო
და ადგილობრივი ორგანიზაციების
მიერ.
“მრავალეროვანი საქართველოს” საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:
მოწყვლადი ჯგუფების, პირველ რიგში კი
ეთნიკურ, რელიგიურ და ლინგვისტურ
უმცირესობათა უფლებების დაცვა,
ხელშეწყობა და მათი პოტენციალის
განვითარება, ასევე ყველა დონეზე
მათი
აქტიური
მოქალაქეობრივი
მონაწილეობისთვის სათანადო პირობების
შექმნა;
კონფლიქტების
გადაწყვეტა, მშვიდობისა და სამოქალაქო
თანხმობის
ხელშეწყობა;
ადამიანის უფლებათა სტანდარტებისა
და ადამიანის უფლებათა დამცველების
დაცვის მონიტორინგი; დემოკრატიული
ტრანსფორმაციისა
და
ევროპული
ფასეულობების ხელშეწყობა; ადგილობრივი
თვითმმართველობა
და
ადგილობრივი
სათვისტომოების
განვითარება; კულტურათშორისი დიალოგისა და გაცვლის განვითარება,
საზოგადოებაში
ეთნოსთაშორისი
ურთიერთობების
ჰარმონიზაციის
კვალდაკვალ; ამომრჩეველთა სწავლება,
არჩევნების მონიტორინგი და მოწყვლადი
ჯგუფების ეფექტური პოლიტიკური,
სამოქალაქო და საარჩევნო ჩართულობის
ხელშეწყობა.
დეტალური
ინფორმაცია
იხილეთ
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
ოფიციალურ
ვებ-გვერდზე:
https://
http://pmmg.org.ge/ ან ორგანიზაციის
ოფიციალურ Facebook გვერდზე: https://
www.facebook.com/PMMG.ORG/
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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები

8. რეკომენდაციები:
„მრავალეროვანმა
საქართველომ“
შეიმუშავა
რეკომენდაციები
2016
წლის
საპარლამენტო
არჩევნების
წინასაარჩევნო,
არჩევნების
დღეს
და არჩევნების შემდგომ პერიოდში
ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ
დასახლებულ რეგიონებში გამოვლენილ
ტენდენციებთან მიმართებაში.
 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების
ადმინისტრირების თვალსაზრისით
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ
(ცესკომ) ღირებული ძალისხმევა
გასწია,
რაც
თავის
მხრივ,
პოზიტიურად
აისახა
საარჩევნო
პროცესის ადმინისტრირების ხარისხზე.
მიუხედავად
აღნიშნულისა,
ცესკომ უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა
გაიღოს ეფექტური და მდგრადი
შედეგის მისაღწევად, რაც უპირველეს
ყოვლისა მოიაზრებს საოლქო და
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა
კვალიფიკაციის დონის ამაღლებაზე
ორიენტირებული
ღონისძიებების
რეალიზებასა და ამ მხრივ არსებული
პოზიტიური პრაქტიკის შემდგომ
განვითარებას.
 ცესკომ სამომავლოდ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს
საარჩევნო
ადმინისტრაციაში
ეთნიკურ უმცირესობათა არა მხოლოდ
რაოდენობრივ,
არამედ
ხარისხობრივ
ჩართულობასაც.
ასევე
მნიშვნელოვანია,
რომ
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს
ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ
დასახლებულ ოლქებში საარჩევნო
ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა
მხრიდან
სახელმწიფო
ენის
ცოდნის საკითხს. „მრავალეროვანი
საქართველო“
მიიჩნევს,
რომ
საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები
უნდა
ფლობდნენ
მინიმუმ
ორ
ენას,
კერძოდ
სახელმწიფო ენას და კონკრეტული
რეგიონისთვის
დამახასიათებელ
ეთნიკური უმცირესობების ენას, რაც
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თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მათ
მიერ დაკისრებული ფუქნციების
გამჭვირვალედ
და
ეფექტურად
რეალიზებას.
 ცესკომ
უნდა
უზრუნველყოს
საარჩევნო
კანონმდებლობის
მოთხოვნების დაცვა როგორც წინა
საარჩევნო პროცესში, ასევე არჩევნების
დღესა და შემდგომ პერიოდში
და
დამრღვევ
პირთა
მიმართ
გაატაროს დროული და ადეკვატური
პასუხისმგებლობის ზომები.
 ცესკომ უნდა გააგრძელოს მუშაობა
ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში
ამომრჩეველთა
ელექტორალური
ცნობიერების განვითარების კუთხით, რათა შემდგომი საარჩევნო
ციკლებისათვის ამაღლდეს ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
ამომრჩეველთა რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი ჩართულობის დონე
საარჩევნო პროცესში.
 სამოქალაქო
საზოგადოებრივმა
სექტორმა ღირებული ძალისხმევა
გაიღოს ეთნიკური უმცირესობებით
მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში
ადგილობრივი ამომრჩევლების პოლიტიკური და ელექტორალური
ჩართულობის დონის ასამაღლებლად
უწყვეტ რეჟიმში, როგორც საარჩევნო,
ასავე არასაარჩევნო პერიოდში.
 სამოქალაქო
საზოგადოებრივმა
სექტორმა
გააგრძელოს
მუშაობა
პოლიტიკურ სუბიექტებთან, რათა
ეთნიკური
უმცირესობებით
მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში
ამაღლდეს/გაძლიერდეს
მათი
წარმომადგენლების ელექტორალური
ცნობიერების დონე.
 სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა
უნდა უზრუნველყონ კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა და

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

დამრღვევ პირთა მიმართ გაატარონ
დროული და ადეკვატური პასუხისმგებლობის ზომები.
 ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებმა წინასაარჩევნო კამპანიის
პერიოდში
აღკვეთონ
სამუშაო
საათებში საჯარო მოსამსახურეების
მიერ აგიტაციის გაწევა რომელიმე
პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ.
 ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგაბნოებმა უნდა უზრუნველყონ
წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში
პოლიტიკური მიუკერძოებლობის
დაცვა და შესაბამისად არ დაუშვან
ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების
საბიუჯეტო,
თუ
ადამიანური რესურსების გამოყენება
პარტიული მიზენებისათვის;
 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელმა
პირებმა
უზრუნველყონ
ადგილობრივი
თვითმმარველობის
ორგანოებში დასაქმებული საჯარო
მოხელეებისათვის წინასაარჩევნო
კამპანიის პერიოდში საკუთარი

უფლებებისა და მოვალეობების
თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება
და
ამ
მიმართულებით
მათი
ცნობიერების დონის ამაღლება.
 წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში
საარჩევნო სუბიექტებმა და მათმა
წარმომადგენლებმა თავი შეიკავონ
აგიტაციის იმგვარი ფორმისგან,
რომელიც შეიცავს ამომრჩეველთა
მოსყიდვის ნიშნებს.
 წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში
საჯარო ღონისიძიებების ჩატარების
პროცესში საჯარო მოხელეებმა თავი
უნდა შეიკავონ მოსახლეობისათვის
საჩუქრების დარიგებისაგან.
 ადგიალობრივმა, ისევე როგორც
ცენტრალურმა ხელისუფლებამ თავი
უნდა შეიკავონ საარჩევნო წელს, მათ
შორის წინასაარჩევნო პერიოდში
სოციალური
დაცულობისა
და
მსხვილი
ინფრასტრუქტურული
ხასიათის პროექტების დაფინანსების
გაზრდისაგან.
 პოლიტიკურმა
სუბიექტებმა
უფრო
გააძლიერონ
რაიონული
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ოფისების/შტაბების
მუშაობა
ეთნიკური
უმცირესობებით
მჭიდროდ დასახლებულ არეალში
და
გამოიყენონ
ადგილობრივი
რესურსი. გარდა აღნიშნულისა,
აამაღლონ ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
პირთა
რაოდენობრივი
და
ხარისხობრივი
ჩართულობის დონე პოლიტიკურ
აქტივობებში, მათ შორის პატიულ
სტრუქტურებში. ასევე გაზარდონ
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
პირთა
ოდენობა
წარმომადგენლობით
ორგანოებში
ასარჩევ პოზიციებზე ნომინირებისას.
 პოლიტიკურმა პარტიებმა გაიღონ
ძალისხმევა
და
უზრუნველყონ
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საუბნო და საოლქო საარჩევნო
კომისიებში დანიშნული წევრების
(ასევე წარმომადგენლების) შესაძლებლობების
ამაღლება,
რათა
მათ წარმატებით გაართვან თავი
არჩევნების ადმინისტრირების კუთხით დაკისრებულ მოვალეობებს.
 პოლიტიკურმა სუბიექტებმა აწარმოონ
უფრო ფართო და სიღრმისეული
დიალოგი ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
ამომრჩევლებთან
და ფართოდ ასახონ მათ წინაშე
არსებული პრობლემები, საჭიროებები
და
გამოწვევები
საპროგრამო
პრინციპებსა და პოლიტიკის ძირითად
დოკუმენტებში.

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

მედია მხარდაჭერა

იმედი
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი
GDS TV

ნნიუს.ჯი
ს

ლიბერალი

პრაიმთაიმნიუსი

ინფო 9

ექსპრესნიუსი
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