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1. ინფორმაცია არჩევნებზე საერთო-სამოქალაქო
მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“  
სამონიტორინგო პროგრამის შესახებ
წარმოდგენილ ანგარიშში ასახულია მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი
ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის
2017 წლის არჩევნებზე საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“
სამონიტრინგო პროგრამის შედეგები, რომლებიც მოიცავს არჩევნების პირველი და
მეორე ტურების, ასევე წინასაარჩევნო და აჩევნების შემდგომი პერიოდების ანალიზს.  
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებზე
დაკვირვება „მრავალეროვანმა საქართველომ“ დაიწყო 1 აგვისტოს.
წინასაარჩევნო მონიტორინგის მიზნობრივ არეალს წარმოადგენდა რუსთავის, მარნეულის,
გარდაბნის, წალკის, დმანისის, თეთრიწყაროს, ბოლნისის (ქვემო ქართლი), ახალქალაქის,
ახალციხის, ნინოწმინდის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის (სამცხე-ჯავახეთი), ახმეტის,
საგარეჯოს (კახეთი), გორის, ქარელის, ხაშურისა და კასპის (შიდა ქართლი) საარჩევნო ოლქები.
არჩევნების პირველ ტურზე სამონიტორინგო პროგრამა მოიცავდა 19 საარჩევნო ოლქს,
კერძოდ: რუსთავის #20, გარდაბნის #21, მარნეულის #22, ბოლნისის #23, დმანისის #24,
წალკის #25, თეთრიწყაროს #26 (ქვემო ქართლი), ბორჯომის #36, ახალციხის #37, ადიგენის
#38, ასპინძის #39, ახალქალაქის #40, ნინოწმინდის #41 (სამცხე-ჯავახეთი), საგარეჯოს
#11, ახმეტის #18 (კახეთი), კასპის #30, გორის #32, ქარელის #33 და ხაშურის #35 (შიდა
ქართლი) საარჩევნო ოლქებს. სამონიტორინგო პროგრამამ სრულად დაფარა რუსთავის
#20, მარნეულის #22, გორის #32, ახალციხის #37 და ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქები.  
არჩევნების მეორე ტურზე სამონიტორინგო პროგრამა განხორციელდა ბორჯომის #36,
ხაშურის #35 და ყაზბეგის #29 საარჩევნო ოლქებში. სამონიტორინგო პროგრამამ სრულად
დაფარა ბორჯომის #36 და ყაზბეგის #29 საარჩევნო ოლქები. რაც შეეხება ხაშურის #35
საარჩევნო ოლქს, სამონიტორინგო პროგრამა განხორციელდა ქალაქ ხაშურში გახსნილ
ყველა საარჩევნო უბანზე.
არჩევნების შემდგომი პერიოდის სამონიტორინგო
განახორციელა ყველა მიზნობრივ საარჩევნო ოლქში.

საქმიანობა

ორგანიზაციამ

“მრავალეროვანი საქართველო” 2003 წლიდან ჩართულია ქვეყანაში არჩევნების
გამჭვირვალობისა და საარჩევნო პროცედურების ეფექტიანად განხორციელების
უზრუნველყოფის პროცესში. ორგანიზაცია მონიტორინგს უწევდა საქართველოში
გამართულ ყველა არჩევნებს, მათ შორის, აჭარასა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის რეგიონში.
„მრავალეროვანი საქართველოს“   მიერ წინასაარჩევნო და არჩევნების დღის შემდგომი
პერიოდი, ისევე როგორც არჩევნების დღის მიმდინარეობის პროცესი 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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2. არჩევნებზე სამონიტორინგო პროგრამის
შედეგების შეჯამება
ზოგადი
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის საარჩევნო პროცესი, მათ შორის
არჩევნების დღე, ასევე წინასაარჩევნო და არჩევნების დღის შემდგომი პერიოდი,
წარიმართა დემოკრატიული არჩევნების როგორც ეროვნული, ასევე საერთაშორისო
სტანდერტების შესაბამისად, რამაც საბოლოო ჯამში არჩევნების მიუკერძოებლად,
გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩატარებისათვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა.  
ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია საარჩევნო
ადმინისტრაციის მიერ 2017 წლის 11
სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილება,
რის
შესაბამისადაც
ცესკომ
საარჩევნო
სუბიექტებისთვის
თანაბარი
საარჩევნო
გარემოს
ხელშეწყობის
მიზნით
და  
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მრავალეროვანი
საქართველოს“
რეკომენდაციის
გათვალისწინებით, წილისყრის პროცედურა
და საარჩვნო სუბიექტებისათვის რიგითი
ნომრების
მინიჭება
კანონმდებლობით
შესაძლებელ უადრეს ვადაში განახორციელა.
კერძოდ, უფლებამოსილი პარტიის/საარჩევნო
ბლოკის მიერ არჩევნებში რიგითი ნომრის
მოთხოვნის
ვადის
ამოწურვისთანავე.
აღნიშნული
გადაწყვეტილებით
ცესკომ  
საარჩევნო სუბიექტებსა და კანდიდატებს  
ხელი შეუწყო და შესაძლებლობა მისცა, რათა
საარჩევნო კამპანია თანაბარ გარემოში წარმართათ.
საარჩევნო პროცესში
თავისუფლებები.
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დარღვეული

ფუნდამენტური

უფლებები

და

საარჩევნო პროცესის ადმინისტრირებისა და ამ მიზნით გატარებული ღონისძიებების
გათვალისწინებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) მუშაობა იმსახურებს
პოზიტიურ შეფასებას. ცესკოს საქმიანობა გახლდათ დროული, ეფექტური და
გამჭვირვალე.
საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესი მიმდინარეობდა ღიად და
გამჭვირვალედ.
ცესკოს მიერ ორგანიზებული იყო სხვადასხვა ხასიათის შეხვედრები პოლიტიკურ
პარტიებთან, არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რაც ხელს უწყობდა
მხარეებს შორის საგნობრივი კომუნიკაციის გავრცობასა და შედეგზე ორიენტირებული
პარტნიორული  ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.

წინასაარჩევნო პერიოდი
წინასაარჩევნო პროცესი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის
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21 ოქტომბრის არჩევნებისათვის სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო
ოლქებში ძირითადად მშვიდ, ზეწოლისაგან თავისუფალ, პლურალისტურ და
სამართლიან გარემოში მიმდინარეობდა, რაც, თავის მხრივ, შესაძლებლობას აძლევდა
საარჩევნო სუბიექტებსა და კანდიდატებს, კონკურენტულ რეჟიმში ეწარმოებინათ
ამომრჩევლებთან შეხვედრები და მათთვის წარედგინათ საპროგრამო ხედვები და
სამომავლო პოლიტიკური ინიციატივები.
ხაზგასმას საჭიროებს ის გარემოებაც, რომ საჯარო ღონისძიებები, მათ შორის,
ადგილობრივი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური პროგრამების პრეზენტაციები,
რომლებიც ტარდებოდა სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში არ
გახლდათ დატვირთული ვიწრო პარტიული-პროპაგანდისტული შემადგენლით, რაც,
თავის მხრივ, მნიშვნელოვანი პროგრესის მანიშნებელია.
საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ საარჩევნო გარემო სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ
საარჩევნო ოლქებში გამოირჩეოდა გამოვლენილი ელექტორალური ხასიათის
ინციდენტების ნაკლები სამართლებრივი წონადობით, ისევე როგორც გამოვლენილი
ინციდენტების სიმწირით.
მიუხედავად
აღნიშნულისა,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკვირვებლების მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში სამონიტორინგო პროგრამის
მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში გამოვლინდა რიგი ინციდენტებისა, მათ შორის:
●● საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზე მუქარა-ზეწოლის ერთი სავარაუდო
ინციდენტი;
●● საარჩევნო სუბიექტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების ორი ინციდენტი;
●● საარჩევნო მიზნით ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების
ხუთი ინციდენტი;  
●● საარჩევნო მიზნით აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ორი
ინციდენტი;
●● პასიური საარჩევნო უფლების მოთხოვნათა დარღვევის ერთი შემთხვევა;   
●● საარჩევნო სუბიექტზე სხვა საარჩევნო (არა სახელისუფლებო) სუბიექტის მხრიდან
განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლის ერთი ინციდენტი, რასაც შედეგად მოჰყვა
საარჩევნო სუბიექტის მხრიდან, საოლქო საარჩევნო კომისიისადმი თხოვნით მიმართვა
მერობისა და საკრებულოს მაჟორიტარობის/პროპორციული სიის კანდიდატურების
მოხსნის თაობაზე.
გარდა აღნიშნულისა, 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით, საოლქო
საარჩევნო კომისიებში ჩატარდა საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის
პროცედურები. უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში საუბნო საარჩევნო
კომისიების წევრთა არჩევის პროცესმა ჩაიარა მშვიდ ვითარებაში საარჩევნო
კანონმდებლობის სრული დაცვით, რის საფუძველზეც ხმათა უმრავლესობით შეირჩა  
საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრი.
წინასაარჩევნო პერიოდის ანალიზი მკაფიოდ მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ
ძირითადად აქტიურ პოლიტიკურ კამპანიას აწარმოებდნენ „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“, „ევროპული საქართველო“, „პატრიოტთა ალიანსი“,
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „შენების მოძრაობა“.
საყურადღებოა ისიც, რომ ზემოთ ხსენებული საარჩევნო სუბიექტებიდან
განსაკუთრებული აქტიურობითა და ამომრჩეველთა აუდიტორიის მოცვის
მასშტაბურობით გამოირჩეოდა „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“. რაც
შეეხება, დანარჩენ საარჩევნო სუბიექტებს, ისინი, ან საერთოდ არ იყვნენ წარმოდგენილნი
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში, ან მათი პოლიტიკურელექტორალური ჩართულობა უფერული გახლდათ. შესაბამისად, ეთნიკურ
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უმცირესობებს მიკუთვნებული ამომრჩეველი მოკლებული იყო   მრავალფეროვანი
არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას.
საარჩევნოდ ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების პრაქტიკის
შესწავლისა და გაანალიზების მიზნით, „მრავალეროვანმა საქართველომ“ გამოითხოვა
ფინანსური დოკუმენტაცია (მათ შორის, ინფორმაცია ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯების,
ინფრასტრუქტურულ, ასევე ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამებზე გამოყოფილი
სახსრების ფაქტიური და გეგმური მაჩვენებლების შესახებ 2016-2017 წლებისათვის)
ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ახალციხის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის, ქალაქ
რუსთავის, გარდაბნის, მარნეულის, წალკის, დმანისის, თეთრიწყაროს, ბოლნისის,
საგარეჯოს, ახმეტის, გორის, კასპისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებიდან.
საბიუჯეტო მონაცემთა შესწავლა ცხადყოფს, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ 2016 წელს
დადგენილი ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით, სამონიტორინგო პროგრამის 18
მიზნობრივი მუნიციპალიტეტიდან 2 მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი
მატება, 3 მუნიციპალიტეტში შემცირება, ხოლო ყველა სხვა მუნიციპალიტეტებში
მოკრძალებული მატება.
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს, 9 მუნიციპალიტეტში აღინიშნა
მნიშვნელოვანი მატება,   2 მუნიციპალიტეტში შემცირება, ხოლო სხვა დანარჩენში
მოკრძალებული მატება.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ 18 მიზნობრივი მუნიციპალიტეტიდან 12
მუნიციპალიტეტში 2017 წლისათვის, 2016 წელთან შედარებით საგრძნობლადაა
შემცირებული ხარჯები ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე,
ხოლო დანარჩენ 6 მუნიციპალიტეტში ზემოაღნიშნულ პროგრამებზე დანახარჯებმა
განიცადეს მცირე მატება.  
განსაკუთრებულ აღნიშვნას საჭიროებს, უმეტეს მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვისა და
სოციალური დაცულობის პროგრამების რეალიზების ფინანსური უზრუნველყოფის
მკვეთრი შემცირება 2017 წელს, 2016 წელთან შედარებით.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ სწორედ ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  
პროგრამები გახლდათ საზოგადოების წუხილისა და განსაკუთრებული განსჯის საგანი
საარჩევნო მიზნით ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თემაზე
მსჯელობისას, რომელზეც გაწეული ხარჯების მატება საარჩევნო წელს ტრადიციულად
ეჭვის საფუძველს ტოვებდა.  
სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში ასევე შესწავლილ იქნა საარჩევნო
ადმინისტრაციის მიერ ეთნიკური უმცირესობების ელექტორალური ჩართულობის
ხელშეწობის მიზნით გაწეული საქიანობა, რაც თავის მხრივ პოზიტიურ შეფასებას
იმსახურებს.
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა ინფორმირებულობის
ამაღლების მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გატარდა მთელი რიგი
ღონისძიებები, რაც გამოიხატა შემდეგი ხასიათის აქტიობათა რეალიზებაში:
●● საინფორმაციო ვიდეო რგოლი ითარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და  
გავრცელდა რეგიონული ტელევიზიების ეთერით;
●● მომზადდა სპეციალური ვიდეო რგოლი ეთნიკური უმცირესობებისთვის
ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ;
●● ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით, ამომრჩევლებს საარჩევნო
საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება შეეძლოთ სომხურ და
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აზერბაიჯანულ ენებზე;
●● ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ
სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან ამომრჩეველებს, ამომრჩეველთა ერთიან
სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმება შეეძლოთ ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, მობილური ტელეფონის/პლანშეტის გამოყენებით და სწრაფი გადახდის
ტერმინალის საშუალებით;
●● ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებული იყო საარჩევნო დოკუმენტაცია სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე;
●● ცესკოს მიერ განხორციელდა რიგი ღონისძიებები უმცირესობებს მიკუთვნეულ
ამომრჩეველთა ელექტორალური ცნობიერებისა და მათი ელექტორალური
ჩართულობის დონის ამაღლების კუთხით;
●● ცესკოს მიერ სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი საუბნო საარჩევნო
კომისიის წევრებისთვის ითარგმნა და დაიბეჭდა სხვადასხვა ხასიათის საარჩევნო
დოკუმენტაცია;
●● არჩევნების დღეს კენჭისყრის პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით, ცესკოს
მიერ სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი ამომრჩევლებისთვის   ითარგმნა
(ქართულ-სომხურ და ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე) და დაიბეჭდა სხვადასხვა
ხასიათის საარჩევნო დოკუმენტაცია.

არჩევნების დღე: 21 ოქტომბერი (პირველი ტური):
სულ სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ
დაფიქსირდა 40 ინციდენტი, მათ შორის: ფიზიკური ძალადობის 1 ფაქტი, საარჩევნო
უბანზე არაუფლებამოსილი პირის ყოფნის 3 ფაქტი, კენჭისყრის პროცედურის
დაგვიანებით დაწყების 2 ფაქტი, არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემის 2
ფაქტი, მარკირების შემოწმების/გაკეთების წესის დარღვევის 11 ფაქტი, ბიულეტენის
დამოწმების წესის დარღვევის 3 ფაქტი, კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის 7 ფაქტი,
გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული დარღვევის 3 ფაქტი, საარჩევნო კომისიის
საქმიანობაში ჩარევის 1 ფაქტი, დამკვირვებლის უფლების უკანონო შეზღუდვის 1
ფაქტი, საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევის 1 ფაქტი, შემაჯამებელი ოქმის
შედგენის წესის დარღვევის 1 ფაქტიდა სხვა სახის 4 ხარვეზი.
სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ
არჩევნების დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიებში წარდგენილ იქნა 11 საჩივარი,
რომელთაგანაც დაკმაყოფილდა 8 საჩივარი, ერთი საჩივარი დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ, ხოლო 2 საჩივარი დატოვებული იქნა რეაგირების გარეშე.
გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ არჩევნების მეორე დღეს
საოლქო საარჩევნო კომისიებში შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით   შეტანილ
იქნა 6 საჩივარი, რომელთაგან დაკმაყოფილდა5 საჩივარი, ხოლო ერთი საჩივარი
დაკმაყოფილებული იქნა ნაწილობრივ.

არჩევნების დღე: 12 ნოემბერი (მეორე ტური)
სულ სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ
დაფიქსირდა 11 ინციდენტი, მათ შორის: ამომრჩევლის ნებაზე გავლენის მოხდენის
1 შემთხვევა, არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემის 1 შემთხვევა, საარჩევნო
უბანზე გაუმართავი ინვენტარის არსებობის 1 შემთხვევა, კენჭისყრის პროცესის
მიმდინარეობისთვის ხელის შეშლის 1 შემთხვევა, ხმის მიცემის პროცედურული
დარღვევის 5 შემთხვევა, კომისიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლის 1 შემთხვევა და სხვა
სახის 1 ხარვეზი.  
არჩევნების დღეს სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი
საქართველოს“ მიერ ბორჯომის #36 საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარდგენილ იქნა 2

საბოლოო ანგარიში

საჩივარი, რომელთაგანაც არცერთი არ იქნა დაკმაყოფილებული.  
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ მოპოვებულ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ   მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/
თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების პირველი ტური, ისევე როგორც
თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების მეორე ტური
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში წარიმართა მშვიდ,
სამართლიან და კონკურენტუნარიან გარემოში.
არჩევნების დღეს არ იქნა დაფიქსირებული ძირითადი ხასიათის საარჩევნო დარღვევები.
მიუხედავად აღნიშნულისა, რიგ საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა მცირედი ხასიათის
პროცედურულ ხარვეზებს, რამაც არ იქონია გავლენა არჩევნების საბოლოო შედეგებზე.
პროცედურული ხარვეზები უმეტესწილად განპირობებული იყო საუბნო საარჩევნო
კომისიის რიგ წევრთა არასათანადო პროფესიული მომზადების დონით, ისევე როგორც
ზოგადად, ამომრჩევლებს შორის პოლიტიკური და ელექტორალური კულტურის
სიმწირით.
აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ ყველა
მოკლევადიან დამკვირვებელს საშუალება მიეცა, დაუბრკოლებლად შესულიყო
საარჩევნო უბანზე, ისევე როგორც თავისუფლად განეხორციელებინა დაკვირვება უბნის
გახსნისა და მოწყობის, კენჭისყრის მიმდინარეობის, უბნის დახურვისა და ხმების
დათვლის პროცესის თითოეულ ეტაპზე. გამონაკლისს წარმოადგენდა ერთი ინციდენტი,
რომელიც დაფიქსირდა არჩევნების პირველ ტურზე, რის შესაბამისადაც ადგილი ჰქონდა
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიანი დამკვირვებლის უფლების უკანონოდ
შეზღუდვას.
არჩევნების დღის შედეგების ანალიზი ცხადყოფს, რომ საარჩევნო პროცესი
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში კვალიფიციურად იყო
ადმინისტრირებული.

სხვა სახის მიგნებები:  
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ამომრჩევლებით კომპაქტურად დასახლებულ
12 საარჩევნო ოლქში შეიქმნა 345 საარჩევნო უბანი, კერძოდ: ქართულ-აზერბაიჯანული 208 უბანი (211 129 ამომრჩეველი), ქართულ-სომხური - 133 უბანი (77 126 ამომრჩეველი)
და ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანული - 4 უბანი (3241 ამომრჩეველი).
„მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის დაფარვის არეალში
მოქცეულ საარჩევნო ოლქებიდან, მხოლოდ 4 საოლქო საარჩევნო კომისიაში (წალკა,
ახალციხე, ახალქალაქი და ნინოწმინდა) იყვნენ წარმოდგენილნი ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული პირები.
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის არჩევნებისათვის, საუბნო საარჩევნო
კომისიაში არჩეულ/დანიშნულ ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა (წევრთა)
რაოდენობამ შეადგინა 2 782 (მათ შორის აზერბაიჯანელი - 1374, სომეხი - 1368, რუსი 19, ავარიელი - 12, ოსი - 8, უკრაინელი - 1).
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების
მიზნით ცესკომ დაარეგისტრირა 22 პოლიტიკური პარტია და 5 საარჩევნო ბლოკი.
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არჩევნებზე   დაკვირვების განხორციელების მიზნით, ცესკომ დაარეგისტრირა 71
ადგილობრივი და 30 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის დაფარვის არეალში
მოქცეულ საარჩევნო ოლქებიდან, მხოლოდ 5 საოლქო საარჩევნო კომისიაში (გარდაბანი,
მარნეული, ბორჯომი, ახალქალაქი და ნინოწმინდა) იყვნენ დარეგისტრირებული
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული პირები - მერობის კანდიდატები.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის ყველა მიზნობრივ
საარჩევნო ოლქში მერად არჩეულ იქნა „ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“ მიერ ნომინირებული კანდიდატი. წარმომადგენლობით ორგანოში
უმრავლესობა ასევე „ქართულმა ოცნებამ-დამოკრატიულმა საქართველომ“ მოიპოვა. ამ
თვალსაზრისით გამონაკლისს წარმოადგენს ბორჯომის წარმომადგენლობითი ორგანო
- საკრებულო, სადაც მიუხედევად მოპოვებული ყველაზე მეტი მანდატისა, „ქართულმა
ოცნებამ-დემოკრატიულმა საქართველომ“ ვერ შეძლო წარმომადგენლობით ორგანოში
უმრავლესობის მოპოვება.
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ არეალში ყველაზე მეტი ეთნიკურ უმცირესობას
მიკუთვნებული პირი არჩეულ იქნა ნინოწმინდისა (26) და ახალქალაქის (31), ხოლო
ყველაზე ნაკლები ქარელისა (1) და გორის (1) მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობით
ორგანოში - საკრებულოში. ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული პირები
საერთოდ არ იქნენ არჩეულნი ახმეტის, რუსთავის, კასპის, ყაზბეგისა და ადიგენის
მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობით ორგანოებში.
ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული მერობის კანდიდატები არჩეულ იქნენ მხოლოდ
ახალქალაქის, ნინოწმინდისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ყველაზე მეტი ეთნიკურ უმიცირესობებს
მიკუთვნებული პირი რომლებიც აირჩიეს წარმომადგენლობით ორგანოში
ნომინირებული იყო  „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ მიერ.
არჩევნების შედეგები ნათლად მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ ეთნიკური
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ საარჩევნო ოქლებში სახეზეა ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა ფართო წარმომადგენლობა ახლად არჩეულ
წარმომადგენლობით ორგანოში - საკრებულოში. რაც შეეხება იმ საარჩევნო ოლქებს,
სადაც დაბალია ეთნიკურ უმიცირესობათა კონცენტრაცია, შესაბამისად, მცირეა
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობა წარმომადგენლობით ორგანოში.
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ არეალში მხოლოდ ერთი ქალბატონი იქნა
არჩეული მერად (მათ შორის საქართველოს მასშტაბით), კერძოდ ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტში. რაც შეეხება წარმომადგენლობით ორგანოში არჩეულ ქალ
დეპუტატებს, ყველაზე მეტი ქალბატონი არჩეულ იქნა თეთრიწყაროსა (8) და გორის
(7), ხოლო ყველაზე ნაკლები - ნინოწმინდის (2), ახალქალაქისა (2) და გარდაბნის (2)
მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობით ორგანოებში. ქალი დეპუტატი საერთოდ
არ იქნა არჩეული მარნეულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში საკრებულოში.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ელექტორალურ პროცესში ქალთა ჩართულობის
უახლესი პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ კვლავაც დაბალია ქალთა პოლიტიკური
ჩართულობის როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რაც
შემდგომი საარჩევნო ციკლებისათვის მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აყენებს
მთელ პოლიტიკურ სპექტს.
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3. ზოგადი ინფორმაცია არჩევნების შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით გამოცემული
N22/08/01 განკარგულების შესაბამისად (რომელიც ძალაში შევიდა 2017 წლის 22 აგვისტოს),
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის არჩევნები 21 ოქტომბერს დაინიშნა.
ამომრჩეველს 4 წლის ვადით უნდა აერჩია მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს
- საკრებულოს წევრები და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერი.
რიგ საარჩევნო ოლქში, კერძოდ კი ქუთაისის, ოზურგეთის, მარტვილის, ბორჯომის, ხაშურისა
და ყაზბეგის საარჩევნო ოლქებში მერის ასარჩევად 12 ნოემბერს გაიმართა არჩევნების მეორე
ტური.
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის არჩევნების ადმინისტრირება
განხორციელდა სამდონიანი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ: ცენტრალური საარჩევნო
კომისია (ცესკო), 73 საოლქო საარჩევნო კომისია და 3644 საუბნო საარჩევნო კომისია, მათ
შორის გამონაკლის   შემთხვევაში შექმნილი 10 საარჩევნო უბანი. ამომრჩეველთა საერთო
რაოდენობამ შეადგინა 3 440 123.  
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ამომრჩევლებით კომპაქტურად დასახლებულ 12
საარჩევნო ოლქში შეიქმნა 345 საარჩევნო უბანი, კერძოდ:
•
ქართულ-აზერბაიჯანული - 208 უბანი (211 129 ამომრჩეველი)
•
ქართულ-სომხური - 133 უბანი (77 126 ამომრჩეველი)
•
ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანული - 4 უბანი (3241 ამომრჩეველი)
საარჩევნო
ოლქის N

„მრავალეროვანი
საქართველოს“
სამონიტორინგო
პროგრამის დაფარვის
არეალში მოქცეულ
საოლქო საარჩევნო
კომისიებში ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ კომისიის
წევრთა რაოდენობა
შემდეგნაირად
განისაზღვრა:

11
18
20
21
22
23
24
25
26
30
32
33
35
36
37
38
39
40
41

საარჩევნო ოლქი

საგარეჯო
ახმეტა
რუსთავი
გარდაბანი
მარნეული
ბოლნისი
დმანისი
წალკა
თეთრიწყარო
კასპი
გორი
ქარელი
ხაშური
ბორჯომი
ახალციხე
ადიგენი
ასპინძა
ახალქალაქი
ნინოწმინდა

ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებულ საოლქო
საარჩევნო კომისიის
წევრთა რაოდენობა
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
9

9

10
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ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით გამოიკვეთა გარემოება, რის შესაბამისადაც  
„მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის დაფარვის არეალში
მოქცეულ საარჩევნო ოლქებიდან, მხოლოდ 4 საოლქო საარჩევნო კომისიაში (წალკა,
ახალციხე, ახალქალაქი და ნინოწმინდა) იყვნენ წარმოდგენილნი ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული პირები.
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის არჩევნებისათვის, საუბნო საარჩევნო
კოისიაში არჩეულ/დანიშნულ ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა (წევრთა)
რაოდენობამ შეადგინა 2 782 (მათ შორის აზერბაიჯანელი - 1374, სომეხი - 1368, რუსი 19, ავარიელი - 12, ოსი - 8, უკრაინელი - 1).
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების
მიზნით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაარეგისტრირა 22  პოლიტიკური პარტია
და 5 ბლოკი.
არჩევნებზე  დაკვირვების განხორციელების მიზნით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ
დაარეგისტრირა 71 ადგილობრივი და 30 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია.

„მრავალეროვანი
საქართველოს“
სამონიტორინგო
პროგრამის არეალში
მოქცეულ საოლქო
საარჩენო კომისიებში
რეგისტრირებულ
მერობის კანდიდატთა
შორის ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
პირთა კომპოზიცია
შემდეგნაირად
გამოიყურება:

საარჩევნო
ოლქის N
11
18
20
21
22
23
24
25
26
30
32
33
35
36
37
38
39
40
41
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საგარეჯო
ახმეტა
რუსთავი
გარდაბანი
მარნეული
ბოლნისი
დმანისი
წალკა
თეთრიწყარო
კასპი
გორი
ქარელი
ხაშური
ბორჯომი
ახალციხე
ადიგენი
ასპინძა
ახალქალაქი
ნინოწმინდა

ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული
მერობის კანდიდატები
0
0
0
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
4

შესაბამისად,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
სამონიტორინგო
პროგრამის
დაფარვის არეალში მოქცეულ საარჩევნო ოლქებიდან, მხოლოდ 5 საოლქო საარჩევნო
კომისიაში (გარდაბანი, მარნეული, ბორჯომი, ახალქალაქი და ნინოწმინდა) იყვნენ
რეგისტრირებულნი ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული პირები - მერობის
კანდიდატები.
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4. წინასაარჩევნო პერიოდი
4.1.   მეთოდოლოგია
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებზე დაკვირვება
საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანმა საქართველომ“ 1 აგვისტოს დაიწყო.
წინასაარჩევნო მონიტორინგის მიზნობრივ არეალს წარმოადგენდა რუსთავის,
მარნეულის, გარდაბნის, წალკის, დმანისის, თეთრიწყაროს, ბოლნისის (ქვემო ქართლი),
ახალქალაქის, ახალციხის, ნინოწმინდის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის (სამცხეჯავახეთი), ახმეტის, საგარეჯოს (კახეთის), გორის, ქარელის, ხაშურისა და კასპის (შიდა
ქართლის) საარჩევნო ოლქები.

სამონიტორინგო პროგრამა განხორციელდა 8 გრძელვადიანი დამკვირვებლის
მეშვეობით, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში აკვირდებოდნენ მიზნობრივი რეგიონების
შესაბამის საარჩევნო ოლქებში არსებულ ვითარებასა და ელექტორალური ხასიათის
ტენდენციებს ყველა ქვემოთ მოყვანილ სფეროებთან მიმართებაში:
●● ზოგადი პოლიტიკური და ელექტორალური კონტექსტი;
●● ეთნიკურ უმცირესობათა ინფორმირებულობა საარჩევნო სუბიექტების/კანდიდატების
პოლიტიკური პროგრამების, საარჩევნო წესებისა და პროცედურების შესახებ;
●● პოლიტიკური სუბიექტების/კანდიდატების მიერ, საარჩევნო კამპანიის რეალიზების
ასპექტები;
●● პოლიტიკური
სუბიექტების/კანდიდატების
საპროგრამო
დოკუმენტებში
უმცირესობათა პრობლემატიკის ასახვის პრაქტიკა;
●● საარჩევნო კამპანიის რეალიზების პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების/
კანდიდატების მიერ ეთიკური (მათ შორის ეთნიკურ, ან რელიგიურ ნიადაგზე
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სიძულვილის ენის გამოვლენის პრაქტიკა) სტანდარტების დაცულობის პრაქტიკა;
●● პოლიტიკურ პროცესში (მათ შორის, პარტიულ სტრუქტურებსა და პოლიტიკურ
ნომინაციებში) ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის პრაქტიკა;  
●● საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესი;
●● საარჩევნო მიზნით ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება;
●● საარჩევნო მიზნით მარეგულირებელი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება;
●● საარჩევნო მიზნით აღსრულებითი ადმინისტაციული რესურსების გამოყენება;
●● საარჩევნო მიზნით ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება.
სამონიტორინგო პროგრამის დაწყებამდე გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა გაიარეს
სპეციალური, სამონიტორინგო შესაძლებლობათა განვითარების სასწავლო-შემეცნებითი
ხასიათის პროგრამა. შესაბამისად, სამონიტორინგო პროგრამა ხორციელდებოდა
გრძელვადიანი დამკვირვებლებისათვის სპეციალურად შემუშავებული მეთოდოლოგიის
საფუძველზე.
ყველა ინციდენტი, რომელიც იდენტიფიცირებულ იქნა გრძელვადიანი დამკვირვებლების
მიერ დაექვემდებარა დამატებით შესწავლასა და გადამოწმებას.
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხთან მიმართებაში სადამკვირვებლო
პროგრამის ფარგლებში გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი და
აღნუსხული ინციდენტები ზოგადად დაიყო და შესაბამისად დაჯგუფდა ორ ძირითად
კატეგორიად, კერძოდ: ა) ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენება
(სავარაუდო ინციდენტები) და ბ) ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება
(ინციდენტები).
სავარაუდო ინციდენტებში, მოიაზრება ფაქტების ის კატეგორია, რომელთაც ადგილი
ჰქონდა მაღალი ალბათობით, მაგრამ შეუძლებელი გახდა მათი დადასტურება სხვადასხვა
გარემოებების გათვალისწინებით, მათ შორის, ინფორმატორის სურვილი, არ გაამჟღავნოს
ვინაობა და ინფორმაციის წყარო. რაც შეეხება ინციდენტებს, იგულისხმება, რომ ყველა
მათგანი დადასტურდა და, შესაბამისად, გამყარებული იქნა მტკიცებულებებით.

4.2.   ძირითადი მიგნებები
წინასაარჩევნო
პროცესი
მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი ს
წარმომადგენლობითი
ორგანოს
საკრებულოსა და თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი
თემის
მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის
არჩევნებისათვის
სამონიტორინგო
პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო
ოლქებში ძირითადად მშვიდ, ზეწოლისაგან თავისუფალ, პლურალისტურ და
სამართლიან გარემოში მიმდინარეობდა, რაც, თავის მხრივ, შესაძლებლობას აძლევდა
საარჩევნო სუბიექტებსა და კანდიდატებს კონკურენტულ რეჟიმში ეწარმოებინათ
ამომრჩევლებთან შეხვედრები და მათთვის გაეცნოთ საპროგრამო ხედვები და სამომავლო
პოლიტიკური ინიციატივები.
ხაზგასმას საჭიროებს ის გარემოებაც, რომ საჯარო ღონისძიებები, მათ შორის,
ადგილობრივი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური პროგრამების პრეზენტაციები,
რომლებიც ტარდებოდა სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში არ
გახლდათ დატვირთული ვიწრო პარტიული-პროპაგანდისტული შემადგენლით, რაც,
თავის მხრივ, მნიშვნელოვანი პროგრესის მანიშნებელია.
საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ საარჩევნო გარემო სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ
საარჩევნო ოლქებში გამოირჩეოდა გამოვლენილი ელექტორალური ხასიათის
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ინციდენტების ნაკლები სამართლებრივი წონადობით, ისევე როგორც გამოვლენილი
ინციდენტების სიმწირით.
მიუხედავად
აღნიშნულისა,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკვირვებლების მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში სამონიტორინგო პროგრამის
მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში გამოვლინდა რიგი ინციდენტებისა, მათ შორის:
●● საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზე მუქარა-ზეწოლის ერთი სავარაუდო
ინციდენტი;
●● საარჩევნო სუბიექტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების ორი ინციდენტი;  
●● საარჩევნო მიზნით ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების
ხუთი ინციდენტი;  
●● საარჩევნო მიზნით აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ორი
ინციდენტი;
●● პასიური საარჩევნო უფლების მოთხოვნათა დარღვევის ერთი შემთხვევა   
საარჩევნო სუბიექტზე სხვა საარჩევნო (არა სახელისუფლებო) სუბიექტის მხრიდან
განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლის ერთი ინციდენტი, რასაც შედეგად მოჰყვა
საარჩევნო სუბიექტის მხრიდან, საოლქო საარჩევნო კომისიისადმი თხოვნით მიმართვა
მერობისა და საკრებულოს მაჟორიტარობის/პროპორციული სიის კანდიდატურების
მოხსნის თაობაზე.
გარდა აღნიშნულისა, მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით,
საოლქო საარჩევნო კომისიებში ჩატარდა საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა
არჩევის პროცედურები. უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ „მრავალეროვანი
საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში საუბნო
საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის პროცესმა ჩაიარა მშვიდ ვითარებაში საარჩევნო
კანონმდებლობის სრული დაცვით, რის საფუძველზეც ხმათა უმრავლესობით შეირჩა  
საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრი.
წინასაარჩევნო პერიოდის ანალიზი მკაფიოდ მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ
ძირითადად აქტიურ პოლიტიკურ კამპანიას აწარმოებდნენ „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“, „ევროპული საქართველო“, „პატრიოტთა ალიანსი“,
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „შენების მოძრაობა“.
საყურადღებოა ისიც, რომ ზემოთ ხსენებული საარჩევნო სუბიექტებიდან
განსაკუთრებული აქტიურობითა და ამომრჩეველთა აუდიტორიის მოცვის
მასშტაბურობით გამოირჩეოდა „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“. რაც
შეეხება, დანარჩენ საარჩევნო სუბიექტებს, ისინი, ან საერთოდ არ იყვნენ წარმოდგენილნი
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში, ან მათი პოლიტიკურელექტორალური ჩართულობა უფერული გახლდათ. შესაბამისად, ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებული ამომრჩეველი მოკლებული იყო   მრავალფეროვანი
არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას.
საარჩევნო მიზნით, ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების
პრაქტიკის გაანალიზების მიზნით, „მრავალეროვანმა საქართველომ“ გამოითხოვა
ფინანსური დოკუმენტაცია (მათ შორის, ინფორმაცია ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯების,
ინფრასტრუქტურულ, ასევე ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამებზე გაწეული ხარჯების
ფაქტიური და გეგმური მაჩვენებლების შესახებ 2016-2017 წლებისათვის) ნინოწმინდის,
ახალქალაქის, ახალციხის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის, ქალაქ რუსთავის, გარდაბნის,
მარნეულის, წალკის, დმანისის, თეთრიწყაროს, ბოლნისის, საგარეჯოს, ახმეტის, გორის,
კასპისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებიდან.
საბიუჯეტო მონაცემთა შესწავლა ცხადყოფს, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ 2016 წელს
დადგენილი ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით, სამონიტორინგო პროგრამის 18
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მიზნობრივი მუნიციპალიტეტიდან 2 მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი
მატება, 3 მუნიციპალიტეტში შემცირება, ხოლო ყველა სხვა მუნიციპალიტეტებში
მოკრძალებული მატება.
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს, 9 მუნიციპალიტეტში აღინიშნა
მნიშვნელოვანი მატება,   2 მუნიციპალიტეტში შემცირება, ხოლო სხვა დანარჩენში
მოკრძალებული მატება.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ 18 მიზნობრივი მუნიციპალიტეტიდან 12
მუნიციპალიტეტში 2017 წლისათვის, 2016 წელთან შედარებით საგრძნობლადაა
შემცირებული ხარჯები ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე,
ხოლო დანარჩენ 6 მუნიციპალიტეტში ზემოაღნიშნულ პროგრამებზე დანახარჯებმა
განიცადეს მცირე მატება.  
განსაკუთრებულ აღნიშვნას საჭიროებს, უმეტეს მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვისა და
სოციალური დაცულობის პროგრამების რეალიზების ფინანსური უზრუნველყოფის
მკვეთრი შემცირება 2017 წელს, 2016 წელთან შედარებით.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ სწორედ ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  
პროგრამები გახლდათ საზოგადოების წუხილისა და განსაკუთრებული განსჯის საგანი
საარჩევნო მიზნით ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თემაზე
მსჯელობისას, რომელზეც გაწეული ხარჯების მატება საარჩევნო წელს ტრადიციულად
ეჭვის საფუძველს ტოვებდა.  
და ბოლოს, სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში, შესწავლილ იქნა საარჩევნო
ადმინისტრაციის მიერ ეთნიკური უმცირესობების ელექტორალური ჩართულობის
ხელშეწყობის მიზნით გაწეული საქიანობა.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის
21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა
ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ
გატარდა მთელი რიგი ღონისძიებები, რაც გამოიხატა შემდეგი ხასიათის აქტოვაბათა
რეალიზებაში:
●● საინფორმაციო
ვიდეო
რგოლი
ითარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ
ენებზე და   გავრცელდა რეგიონული
ტელევიზიების ეთერით;
●● მომზადდა
სპეციალური
ვიდეო
რგოლი
ეთნიკური
უ მ ც ი რ ე ს ო ბ ე ბ ი ს თ ვ ი ს
ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ;
●● ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო
ცენტრის მეშვეობით, ამომრჩევლებს
საარჩევნო
საკითხებთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
მიღება შეეძლოთ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე;
●● ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ
სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან ამომრჩეველებს, ამომრჩეველთა ერთიან
სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმება შეეძლოთ ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, მობილური ტელეფონის/პლანშეტის გამოყენებით და სწრაფი გადახდის
ტერმინალის საშუალებით;
●● ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებული იყო საარჩევნო დოკუმენტაცია სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე;
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●● ცესკოს მიერ განხორციელდა რიგი ღონისძიებები უმცირესობებს მიკუთვნეულ
ამომრჩეველთა ელექტორალური ცნობიერებისა და მათი ელექტორალური
ჩართულობის დონის ამაღლების კუთხით;
●● ცესკოს მიერ სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი საუბნო საარჩევნო
კომისიის წევრებისთვის ითარგმნა და დაიბეჭდა სხვადასხვა ხასიათის საარჩევნო
დოკუმენტაცია;
●● არჩევნების დღეს კენჭისყრის პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით, ცესკოს
მიერ სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი ამომრჩევლებისთვის   ითარგმნა
(ქართულ-სომხურ და ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე) და დაიბეჭდა სხვადასხვა
ხასიათის საარჩევნო დოკუმენტაცია.

4.3.

ინციდენტები

„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ, მიზნობრივ
საარჩევნო ოლქებში სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში გამოვლინდა შემდეგი
ხასიათის ინციდენტები, ტენდენციები და გამოწვევები:

ახალქალაქის საარჩევნო ოლქი:

ამომრჩეველთა რაოდენობა: 38 148
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 70

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად,
ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, ჰასმიკ მარანგოზიანის  
მიმართ ადგილი ჰქონდა მუქარა-ზეწოლის სავარაუდო ფაქტს (სიცოცხლის მოსპობისა
და სახლის გადაწვის მუქარა) საქართველოს პარლამენტის ყოფილი დეპუტატის, სამველ
პეტროსიანის მხრიდან.
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებული გარემოებების სიღრმისეულად შესწავლის
მიზნით, „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებელი შეხვდა და
გაესაუბრა ორივე მხარეს.
ჰასმიკ მარანგოზიანმა კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა, თუმცა დაადასტურა
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის სისწორე.
რაც შეეხება მეორე მხარეს, აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ სამველ პეტროსიანმა უარყო
მუქარის ფაქტი. მისი განცხადების შესაბამისად, სოფელ პტენას ექვსმა მაცხოვრებელმა,
რომლებსაც სურვილი ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ საუბნო საარჩევნო კომისიის
წევრთა არჩევის კონკურსში, ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიაში განაცხადების
შეტანა ვერ შეძლეს იმდენად, რამდენადაც კომისიის კარი დაკეტილი დახვდათ.
აღნიშნულის გამო, ხსენებულმა პირებმა მას თხოვნით მიმართეს, რათა მეორე დღეს მათ
ნაცვლად შეეტანა განაცხადებები საოლქო საარჩევნო კომისიაში.
სამველ პეტროსიანმა მოქალაქეთა განცხადებები გადასცა თათულ ტონაკანიანს,
რომელმაც განცხადებები, თავის მხრივ, წარადგინა საოლქო საარჩევნო კომისიაში.
მიუხედავად აღნიშნულისა, ჰასმიკ მარანგოზიანმა განცხადებები დახია და მაგიდაზე
დაყარა ისე, რომ მათი შინაარსიც არ წაუკითხავს.
ინციდენტის შემდგომ, სამველ პეტროსიანი თორმეტ თანმხლებ პითან ერთად,
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ვითარებაში გარკვევის მიზნით, გამოცხადდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში. თუმცა,
ჰასმიკ მარანგოზიანმა მათ დანახვაზე განაცხადა, რომ სწორად მოიქცა, როდესაც დახია
განცხადებები. მისი თქმით, ამ ფაქტს მაინც ვერავინ დაამტკიცება.  
აღნიშნულის შემდგომ, მხარეთა შორის მოხდა შეკამათება და გამოიძახეს პოლიცია.
სამველ პეტროსიანის თქმით, მისი მხრიდან მუქარას ადგილი არ ჰქონია, ხოლო
ჰასმიკ მარანგოზიანმა მას და მისი ოჯახის წევრებს მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა.
პეტროსიანმა აღნიშნა, რომ ამ ფაქტზე შედგა ოქმი და გადაიგზავნა ცენტრალურ
საარჩევნო კომისიაში რეაგირების მიზნით.
***
29 სექტემბერს   „ქართულმა ოცნებამ - დემოკრატიულმა საქართველომ“ ახალციხეში
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის შესაბამის მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატები
წარადგინა.
წარდგენის ღონისძიება საღამოს 19:00 საათზე ესტრადის მომღერლების კონცერტით
დაიწყო. 20:00 საათზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ბატონმა გიორგი
კვირიკაშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობას რეგიონის ექვსი მუნიციპალიტეტის
მერობის კანდიდატები წარუდგინა.
საგულისხმოა ის გარემოება, რომ ღონიძიებაზე დასასწრებად ახალქალაქიდან და
ნინოწმინდიდან ჩავიდნენ საჯარო მოხელეები (გამგეობის თანამშრომლები), რომლებმაც
ახალციხეში გამგზავრების მიზნით ახალქალაქის გამგეობასთან დაიწყეს შეკრება 17:00
საათისათვის. აღნიშნული მიუთითებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე
იმდენად, რამდენადაც საჯარო მოხელეებმა სააგიტაციო ხასიათის ღონისძიებაზე
დასწრების მიზნით სამუშაო საათებში დაიწყეს მობილიზება.
***
29 სექტემბერს ახალქალაქის მუნიციპალურ ცენტრში, კერძოდ კი გამგეობის შენობის
წინ 17:00 საათზე საარჩევნო სუბიექტის - „პატრიოტთა ალიანსის“ რეგიონულმა ოფისმა
შეხვედრა გამართა ადგილობრივ ამომრჩევლებთან, რომელსაც ასევე ესწრებოდნენ
ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები, რაც, თავის მხრივ, ცალსახად მიუთითებს
ადმნისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე.

საბოლოო ანგარიში

მარნეულის საარჩევნო ოლქი:

ამომრჩეველთა რაოდენობა: 98 280
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 87

29 აგვისტოს მედია საშუალებებით გავრცელდა, ასევე  თავისუფალი და სამართლიანი
არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე დემონსტრირებული იქნა 27-28
აგვისტოს მარნეულის სოფლებში ყიზილაჯლოსა და ბაიდარში მომხდარი ინციდენტის
ამსახველი კადრები.
ნაჩვენები კადრების თაობაზე გამართული დისკუსიის ფარგლებში უწყებათაშორისი
კომისიის სხდომაზე ერთ-ერთი მხარის მიერ გაჟღერდა ინფორმაცია, რის შესაბამისადაც
ინციდენტში მონაწილეობას იღებდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების (გამგეობის)
თანამშრომლები.
აღნიშნული ინფორმაცია გადამოწმდა საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი
საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მარნეულის საარჩევნო ოლქში.
დამკვირვებელი შეხვდა და გაესაუბრა ინციდენტში მონაწილე მხარეებს. იგი ასევე
დეტალურად გაეცნო ვიდეო ჩანაწერს, რომელიც გადაღებული იყო თავად ინციდენტში
მონაწილე მხარის მიერ და, როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, ნაჩვენები იქნა კომისიის
სხდომაზე.
ინციდენტის
შესწავლის
საფუძველზე
გამოიკვეთა
გარემოება, რის შესაბამისადაც,
მიმდინარე
წლის
27-28
აგვისტოს საარჩევნო სუბიექტის
„ბაქრაძე, უგულავა -ევროპული
საქართველო“-ს
მიერ
დასახელებული
მარნეულის
მაჟორიტარობის
კანდიდატი
აჰმედ იმამყულიევი საარჩევნო
კამპანიის
ფარგლებში
მოსახლეობას ხვდებოდა.
მ ო ს ა ხ ლ ე ო ბ ა ს თ ა ნ
შეხვედრის ადგილზე ასევე
იმყოფებოდნენ
საარჩევნო
სუბიექტის
„ქართული
ოცნება
დემოკრატიული
საქართველო“-ს
მიერ
დასახელებული
მარნეულის
მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯეიჰუნ ჩოიდაროვი და მისი მხარდამჭერები, რომელთა
შორისაც იყო მიხეილ ანაროვი და რომელიც გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ერთ-ერთი თანამშრომლის ძმა (თავად საჯარო მოხელე არ არის).
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის
მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ინციდენტში მონაწილე ორივე საარჩევნო სუბიექტის
მომხრეებს შორის არც ერთი არ ყოფილა საჯარო მოხელე. უფრო მეტიც,  ეს გახლდათ
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ორი საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილი კანდიდატების მხარდამჭერებს შორის
მომხდარი ინციდენტი.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, „მრავალეროვანმა საქართველომ“ მოუწოდა
არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებსა და კანდიდატებს, რათა თავი შეეკავებინათ
ძალადობრივი ქმედებებისაგან, პატივი ეცათ და დაეცვათ ერთმანეთის უფლებები, არ
დაეშვათ სიძულვილის ენის გამოყენება პოლიტიკური კამპანიის წარმოების პროცესში
და შესაბამისად უზრუნველეყოთ წინასაარჩევნო შეხვედრების წარმართვა თანასწორ
პირობებში.
***
23 სექტემბერს   მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში ადგილი
ჰქონდა ინციდენტს საარჩევნო სუბიექტების „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოსა“ და “ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველოს“ წარმომადგენლებს
შორის.
კერძოდ, როვშან ისკანდეროვი (მარნეულის გამგეობის თანამშრომელი) და მუჰამედ
ალი ბეკდიევი („ქართული
ოცნების“
მაჟორიტარობის
კანდიდატი), ალი მამედოვი
და
აჰმედ
იმამყულიევი
(ევროპული
საქართველოს
მ ა ჟ ო რ ი ტ ა რ ო ბ ი ს
კ ა ნ დ ი დ ა ტ ე ბ ი )
იმყოფებოდნენ
სოფელ
სადახლოშიგასვენებაში,
სადაც
სიტყვიერი
შელაპარაკება მოხდა, ერთის
მხრივ, როვშან ისკანდეროვს,
მუჰამედ ალი ბეკდიევსა და,
მეორე მხრივ, ალი მამედოვს
შორის.
შელაპარაკების მოტივი გახლდათ მიცვალებულის ნათესავების მხრიდან გამოთქმული
უკმაყოფილება, გასვენებაში უცხო პირთა ყოფნის გამო. შელაპარაკება გადაიზარდა
დაპირისპირებაში, რის შედეგადაც ინციდენტში მონაწილე ერთ-ერთი პირი, კერძოდ კი
ალი მამედოვი დაზიანებებით გადაიყვანეს საავადმყოფოში.
***
მასობრივი ინფორმაციის   საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად,
მიმდინარე წლის 4 ოქტომბერს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოს #2
საჯარო სკოლის დირექტორის მოწოდების შესაბამისად, საჯარო სკოლის მასწავლებლები
და უფროსკლასელები გაემგზავრნენ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“
მიერ გამართულ ღონისძიებაზე დასასწრებად.  
აღნიშნული ფაქტი გადამოწმდა და დადასტურდა მრავალეროვანი საქართველოს
გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ. ფაქტი ასევე დადასტურებულ იქნა თავისუფალი
და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათასორისი კომისიის მიერ, რომელმაც გასცა
შესაბამისი რეკომენდაცია, შემდგომში მსგავსი ფაქტების თავიდან აცილების მიზნით.
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ასპინძის საარჩევნო ოლქი:

ამომრჩეველთა რაოდენობა: 9 685
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 23

31 აგვისტოს „მრავალეროვანი საქართველოსთვის” ცნობილი გახდა, რომ ასპინძის
მუნიციპალიტეტის მოქმედი გამგებლის მხრიდან ხდებოდა ადმინისტრაციული
რესურსების არამიზნობრივი გამოყენება და საარჩევნო კანონმდებლობის უხეში დარღვევა.
კერძოდ, 30 აგვისტოს მოქმედმა გამგებელმა, ლევან ცაბაძემ (აღნიშნული დროისათვის
ლევან ცაბაძე საინიციატივო ჯგუფიდან იყრიდა კენჭს), ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელებს
ჩაუტარა თათბირი და განუცხადა, რომ ა(ა)იპ-ების ყველა თანამშრომელი (მათ
შორის, ბაღების გაერთიანებების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის
თანამშრომლები) მათი ნების წინააღმდეგ, გამოცხადებულიყვნენ შტაბში, რათა
მხარდამჭერთა სიაზე მოეწერათ ხელი.
ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით, „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი
დამკვირვებელი უშუალოდ შეხვდა და გაესაუბრა მოწმეებს, რომლებმაც ხსენებული
ფაქტი დაადასტურეს.
აღნიშნულ ინფორმაციასა და ფაქტზე დაყრდნობით, „მრავალეროვანმა საქართველომ“
მიმართა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რათა მას უზრუნველეყო
საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა და დამრღვევ პირთა მიმართ დროული და
ადეკვატური პასუხისმგებლობის ზომების მიღება. მსგავსი ხასიათის მიმართვა წარედგინა
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას, რათა მას
საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველეყო ფაქტზე შესაბამისი რეაგირება.
***
7 ოქტომბერს   დაბა ასპინძაში   „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“
ასპინძის ადგილობრივ ოფისში გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას
იღებდნენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეები, ა(ა)იპ-ებისა და გამგეობის
წარმომადგენლები.
შეხვედრას ესწრებოდნენ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“
რეგიონების დეპარტამენტის უფროსი და მერობის კანდიდატი, როსტომ მაგრაქველიძე.
შეხვედრის მონაწილეებს მოსთხოვეს, მხარი დაეჭირათ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოსთვის“, ისევე როგორც მერობის კანდიდატის, როსტომ მაგრაქველიძესათვის.

დმანისის საარჩევნო ოლქი:

ამომრჩეველთა რაოდენობა: 22 582
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 50
4 სექტემბერს   „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის
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მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ცნობილი გახდა, რომ დმანისის
მუნიციპალიტეტის მოქმედი გამგებლის, გოგი ბარბაქაძის მხრიდან ხდებოდა
ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი გამოყენება და საარჩევნო
კანონმდებლობის უხეში დარღვევა.
კერძოდ, მოქმედი გამგებელი იბარებდა ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელებს (მათ შორის ბაღების
გაერთიანებების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებს) და
ითხოვდა  ხელმოწერების დაფიქსირებას მხარდამჭერთა სიაში.
გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, გაირკვა, რომ   რწმუნებულებისაგან
აგვისტოს თვის დასაწყისიდან ითხოვდნენ მხარდამჭერთა მონაცემების შეგროვებას.
სწორედ ასეთი დავალების შეუსრულებლობის გამო გათავისუფლდა სამი   სოფლის,
კერძოდ კი, კარაგულარის, ჯანდარისა და განთიადის რწმუნებულები.
***
15 სექტემბერს მედიის საშუალებით გავრცელდა დმანისის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის, გოგი ბარბაქაძის განცხადება, სადაც   იგი პარლამენტის დეპუტატ კახა
ოქრიაშვილს მასზე და სხვა კანდიდატებზე ზეწოლაში ადანაშაულებდა. მისივე
ინფორმაციით, კანდიდატების ნაწილმა ზეწოლას ვერ გაუძლო და კეჭისყრაზე უარი
განაცხადა.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მოსაზრებით,
მიმართებაში აღსანიშნავია ორი
გარემოება, კერძოდ:

დმანისის

მუნიციპალიტეტთან

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
გამგებლის, გ. ბარბაქაძის მხრიდან
ადმინისტრაციული
რესურსის
ბოროტად გამოყენების ფაქტი,
რომელიც
დადასტურებულია  
ორგანიზაციის
გრძელვადიანი
დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული
ინფორმაციით
მოწმეებთან
გასაუბრების
საფუძველზე.
საქმე ეხება გამგებლის მხრიდან მუნიციპალიტეტის სოფლის რწმუნებულებისაგან
მხარდამჭერთა სიების შეგროვებას და აღნიშნულის შეუსრულებლობის გამო 3 სოფლის
რწმუნებულის სამსახურიდან გათავისუფლებას.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მოთხოვნით, აღნიშნულ საკითხს იხილავდა თავისუფალი
და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია. გარდა აღნიშნულისა,
საქმეში ჩართული მხარეებისგან ახსნა-განმარტებები მოისმინა დმანისის საოლქო
საარჩევნო კომისიამ. საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ გამოგზავნილი შეტყობინებით
გამოირკვა, რომ სოფლის რწმუნებულებმა დაადასტურეს სამსახურიდან გათავისუფლების
ფაქტი, რომელიც მოტივირებული იყო იმით, რომ მათ არ უზრუნველყვეს გამგებლისათვის
მხარდამჭერთა სიების შეგროვება და წარდგენა. ასევე, თავისუფალი და სამართლიანი
არჩევნებისათვის უწყებათაშორის კომისიაში პროკურატურის წარმომადგენლის
ინფორმაციით, აღნიშნულ საკითხზე მიმდინარეობდა მოკვლევა.
რაც შეეხება მეორე საკითხს, კერძოდ გამგებლის მიერ გაჟღერებულ ბრალდებას,
„მრავალეროვანმა საქართველომ“ თხოვნით მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას
ინფორმაციის გაზიარების მიზნით, თუ რამდენი კანდიდატი იყო (მაჟორიტარობის,
მერობის) რეგისტრირებული, რამდენმა განაცხადა უარი, ან ვერ დარეგისტრირდა და რა
მოტივით. შესაბამისად, დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან მიღებულ იქნა ახსნა-
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განმარტება მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით, რითაც გაირკვა, რომ ბრალდების
მომენტისათვის რეგისტრირებული იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი - გ. ბარბაქაძე და,
შესაბამისად, უკან არც არავის გაუთხოვია განაცხადი.
***
28 სექტემბერს საარჩევნო სუბიექტის - „შენების მოძრაობის“ მიერ გავრცელდა
ინფორმაცია, რის შესაბამისადაც „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას ყურანზე დაფიცებით
მხარდაჭერას აიძულებდა.
აღნიშნულ
გარემოებასთან
დაკავშირებით,
„მრავალეროვანმა
საქართველომ“
განახორციელა მოკვლევა, რის შედეგადაც გამოირკვა, რომ საზოგადოებაში
გავრცელებული ინფორმაციის უშუალო მტკიცებულებები არ არსებობდა. უფრო მეტიც,
არც ერთ დაინტერესებულ პირს მსგავსი ხასიათის მტკიცებულება არ გააჩნდა.
***
3
ოქტომბერს
“მრავალეროვანი
საქართველოს“
გრძელვადიანი
დამკვირვებლის მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის შესაბამისად, დმანისის
მუნიციპალიტეტის
მოქმედმა
გამგებელმა,
გოგი
ბარბაქაძემ
(რომელიც
18
სექტემბრამდე
გახლდათ „ქართული ოცნება დემოკრატიული
საქართველოს“
წევრი,
ხოლო
შემდგომში
დარეგისტრირდა დმანისის მერობის კანდიდატად „შენების მოძრაობის“ მხრიდან)
განათავსა თავისი საარჩევნო ბანერი ქ.დმანისში კომპანია „სოკარის“ ბენზინგასამართ
სადგურთან არსებულ სარეკლამო ბილბორდზე.
აღნიშნულის თაობაზე “მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანმა დამკვირვებელმა
წერილობით მიმართა დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ინფორმაციის
გამოთხოვის მიზნით, რათა დაედგინა, თუ ვის ბალანსზე ირიცხება ზემოთ ხსენებული
ბილბორდი და იყო თუ არა შესაბამისი ნებართვა გაცემული ბანერის განსათავსებლად.
დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი პასუხით
გაირკვა, რომ ზემოაღნიშნული ბილბორდი ირიცხება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე და,
ამასთან, გამგეობის მიერ არ იყო შესაბამისი ნებართვა გაცემული ბილბორდზე ბანერის
განსათავსებლად.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, „მრავალეროვანმა საქართველომ“
საჩივრით მიმართა დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიას გამგებლის მიერ
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტზე და მოითხოვა ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ არჩევნების თარიღის ოფიციალურად  
გამოცხადებისთანავე დმანისის საარჩევნო ოლქში შექმნილი იყო  არაჯანსაღი საარჩევნო
გარემო. აღნიშნულთან დაკავშირებით, 4 სექტემბერს „მრავალეროვანმა საქართველომ“
განცხადება გააკეთა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის  უწყებათაშორისი
კომისიის სხდომაზე და მოითხოვა დმანისში კომისიის გასვლითი სხდომის ჩატარება.
მიუხედავად აღნიშნულისა, ორგანიზაციას არ მიუღია შეტყობინება კომისიის მხრიდან
ზემოაღნიშნული თხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე.
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თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქი:

ამომრჩეველთა რაოდენობა: 20 298
საარჩევნო უბნების რაოდენობა: 41

30 სექტემბერს საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“
გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად,
თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, საკრებულოს არჩევნებისათვის,
საარჩევნო სუბიექტის „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ პარტიული
სიით დარეგისტრირდა შალვა მეგულაშვილი, რომელიც რეგისტარციის თარიღისათვის
გახლდათ 19 წლის, დაბადებული 11.10.1997 წ.
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ადგენს პასიური
ამომრჩევლის კრიტერიუმებს, რასაც ზემოთ ხსენებული პიროვნება არ აკმაყოფილებდა.
აღნიშნულ
ინფორმაციაზე
დაყრდნობით,
საერთო
სამოქალაქო
მოძრაობა
„მრავალეროვანმა საქართველომ“
წერილობით
მიმართა
თერთრიწყაროს
საოლქო
საარჩევნო კომისიას, რათა მიეღო
შესაბამისი
გადაწყვეტილება
არსებული
კანონმდებლობის
დაცვით.
ფაქტის
თაობაზე
ასევე ოფიციალურად ეცნობა
თავისუფალი და სამართლიანი
არჩევნებისათვის უწყებათაშორის
კომისიას.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოთხოვნის
საფუძველზე,
თეთრიწყაროს
საოლქო საარჩევნო კომისიამ
რეგისტრაციიდან მოხსნა შალვა მეგულაშვილის კანდიდატურა.
***
9 ოქტომბერს თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა
„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი   დამკვირვებლის მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის საფუძველზე გამოიკვეთა გარემოება, რის შესაბამისადაც თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში საარჩევნო სუბიექტის “ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველოს“ მერობისა და საკრებულოს მაჟორიტარობის 17 კანდიდატმა განცხადებით
მიმართა  თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიას მათი კანდიდატურების მოხსნის
მოთხოვნით, როგორც მაჟორიტარობის,   ასევე პარტიული სიით. აღნიშნული ფაქტი
დაადასტურა თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიამ.
„მრავალეროვანი საქართველოს“ ხელთ არსებული ინფორმაციით კანდიდატურების
მოხსნა განპირობებული იყო უცხოეთში სამუშაოდ და სასწავლებლად კანდიდატთა
გამგზავრების მოტივით, რაც, თავის მხრივ, ეჭვებს ბადებს კანდიდატთა
გულწრფელობასთან მიმართებაში.
ხსენებულ ინციდენტთან მიმართებაში, “მრავალეროვანმა საქართველომ“ განაგრძო
გარემოებათა გამოკვლევა, რის შესაბამისადაც იგი 2018 წლის 8 იანვარს დაუკავშირდა
“ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველოს“ იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც
თავიანთი კანდიდატურები მოხსნეს თითქოსდა, უცხოეთში სამუშაოდ და სასწავლებლად
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გამგზავრების მოტივით.
ზემოაღნიშნულ პირებთან გასაუბრების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ 2018 წლის 8 იანვარის
მდგომარეობით 17 კანდიდატიდან 11-ს არ დაუტოვებია ქვეყანა არჩვნების შემდეგ და
იმყოფება საქართველოში, ხოლო 6 პირთან ვერ მოხერხდა ტელეფონით დაკავშირება.

4.4. საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის პროცესი
1 სექტემბრიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით საოლქო საარჩევნო კომისიებში ჩატარდა
საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის პროცედურები.  
„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლები ახორციელებდნენ
საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის პროცესზე დაკვირვებას. მონიტორინგი
მიმდინარეობდა ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ასპინძის, ახალციხის, გორის, საგარეჯოს,
გარდაბნის, მარნეულის, დმანისის, ისნის, კრწანისისა და, მთაწმინდის საოლქო
საარჩევნო კომისიებში.
უნდა აღინიშნოს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის პროცესმა ჩაიარა
მშვიდ ვითარებაში საარჩევნო კანონმდებლობის სრული დაცვით, რის საფუძველზეც
ხმათა უმრავლესობით შეირჩა საუბნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრი.
მიუხედავად აღნიშნულისა, კომისიის წევრთა არჩევის პროცესში გამოითქვა
განსხვავებული მოსაზრებაც: კერძოდ, #22 მარნეულის,   ქ.თბილისის #5 ისნის და #4
კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიებში საარჩევნო სუბიექტის „ბაქრაძე, უგულავა
- ევროპული საქართველოს“ მიერ წარდგენილმა წევრებმა გამოხატეს განსხვავებული
აზრი, რის შესაბამისადაც საოლქო საარჩევნო კომისიებს შესთავაზეს საუბნო საარჩევნო
კომისიის წევრთა არჩევა გასაუბრების წესით იმ მოტივით, რომ მხოლოდ განაცხადისა
და წარდგენილი დოკუმენტაციის ზეპირი განხილვის საფუძველზე შეუძლებელი
იქნებოდა პიროვნების კომპეტენციის განსაზღვრა. აღნიშნული ინიციატივა საოლქო
საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ არ იქნა გაზიარებული.

4.5.

სხვა სახის ტენდენციები

წინასაარჩევნო სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი საქართველო“
ყურადღებით აკვირდებოდა საარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში პოლიტიკური
სუბიექტების მიერ ეთნიკური სტანდარტების დაცულობის პრაქტიკას და ამ კუთხით,

23

24
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განსაკუთრებულ აქცენტებს აკეთებდა ეთნიკურ, ან რელიგიურ ნიადაგზე სიძულვილის
ენის გამოვლენის ტენდენციებზე.
ამ თვალსაზრისით, საგულისმოა „მრავალეროვანი საქართველოს“ გამოხმაურება
საპარლამენტო ფრაქცია „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის» წევრის, ემზარ კვიციანის
ინიციატივაზე, „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ» საქართველოს ორგანულ კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე (http://info.parliament.ge/#law-drafting/14403).
კერძოდ, 5 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის
თანახმად, ავტორები სთავაზობენ კანონში შემდეგი ჩანაწერის ასახვას: „ეთნიკური
ქართველი – პირი, რომელიც ატარებს ქართულ გვარს და თავს მიიჩნევს ქართველად“.
„მრავალეროვანი საქართველო“ კატეგორიულად არ დაეთანხმა აღნიშნულ ინიციატივას,
იმდენად რამდენადაც მიიჩნია, რომ იგი მიმართულია საზოგადოების ეთნიკური ნიშნით
სეგრეგაციისკენ, რაც ისეთ მრავალეთნიკურ ქვეყანაში, როგორიცაა საქართველო,
ეთნოსთაშორისი უთანხმოების გაღვივების დამატებით რისკებს შეიცავს.
ამასთან, აღსანიშნავნია, რომ საქართველო წინასაარჩევნო ფაზაში იმყოფებოდა,
ხოლო „მრავალეროვანი საქართველოს“ გამოცდილება ცხადყოფს, რომ წინასაარჩევნო
პერიოდში პოლიტიკური ქულების მოსაპოვებლად პოლიტიკოსები აქტიურად
იყენებენ ეთნოსთაშორის თემატიკას დისკრიმინაციულ კონტექტსში, როგორც თვით
განცხადებით, ასევე თემის გარშემო გამართული შემდგომი პოლემიკით.  
„მრავალეროვანმა საქართველომ“ მოუწოდა ყველა საარჩევნო სუბიექტსა და
პოლიტიკოსს, სიფრთხილე გამოეჩინათ და თავი შეეკავებინათ იმგვარი განცხადებების
გაკეთებისაგან, რომლებიც უარყოფით გავლენას მოახდენდნენ საარჩევნო გარემოზე
და ხელს შეუწყობდნენ ელექტორატის დაყოფას სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციულ
კონტექსტში.

4.6.

პოლიტიკური კამპანია

წინასაარჩევნო პროცესი სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში
მშვიდ, ზეწოლისაგან თავისუფალ, პლურალისტურ და სამართლიან გარემოში
მიმდინარეობდა, რამაც, თავის მხრივ, შესაძლებლობა მისცა საარჩევნო სუბიექტებსა და
კანდიდატებს, კონკურენტულ რეჟიმში ეწარმოებინათ ამომრჩევლებთან შეხვედრები
და მათთვის გაეცნოთ თავიანთი საპროგრამო ხედვები და სამომავლო პოლიტიკური
ინიციატივები.
წინასაარჩევნო პერიოდის ანალიზი მკაფიოდ მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ ძირითადად
აქტიურ პოლიტიკურ კამპანიას აწარმოებდნენ შემდეგი საარჩევნო სუბიექტები: „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“, „ევროპული საქართველო“, „პატრიოტთა
ალიანსი“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „შენების მოძრაობა“.
პოლიტიკური კამპანია   ძირითადად გამოიხატებოდა ადგილობრივ ამომრჩევლებთან
შეხვედრების ორგანიზებით, პოლიტიკური საპროგრამო დოკუმენტებისა და სამომავლო
ხედვების პრეზენტაციით, მერობისა და საკრებულოს მაჟორიტარი/საარჩევნო სიის
კანდიდატების წარდგენით, ისევე როგორც მედია ბრიფინგების ჩატარებით.
ამომრჩევლებს წარედგინებოდა საარჩევნო სუბიექტების სამომავლო ხედვები, ისევე
როგორც ხდებოდა მათი მოსაზრებების გაზიარება სხვადასხვა მიმართულებით საჯარო
პოლიტიკის შესაბამისი ინიციატივების ფორმირებისა და რეალიზების საკითხებთან
მიმართებაში.

საბოლოო ანგარიში

საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ზემოთ ხსენებული საარჩევნო სუბიექტებიდან
განსაკუთრებით აქტიურ პოლიტიკურ კამპანიას აწარმოებდა „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“. ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრების ფორმატში
იხილებოდა ეთნიკურ უმცირესობათა წინაშე არსებული პრობლემები, გამოწვევები და
სპეციფიური საჭიროებები და, შესაბამისად, აქცენტები კეთდებოდა მათი გადაწყვეტის
კონკრეტულ გზებსა და მეთოდებზე.
რაც შეეხება დანარჩენ პოლიტიკურ სუბიექტებს, ისინი, ან საერთოდ არ იყვნენ
წარმოდგენილნი სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში, ან მათი
პოლიტიკურ-ელექტორალური საქმიანობა უფერული გახლდათ. შედეგად, დაბალი იყო
მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე სხვა პოლიტიკური სუბიექტების საქმიანობის
შესახებ და, შესაბამისად, ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ამომრჩეველი
მოკლებული იყო მრავალფეროვანი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას.
ზემოაღნიშნულის გათვლისწინებით, ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ
ამომრჩეველთა სრულფასოვანი პოლიტიკური და ელექტორალური ჩართულობის
ხელშეწყობის მიზნით, კვლავაც სახეზეა რიგი გამოწვევებისა, რაც, თავის მხრივ,
საჭიროებს პოლიტიკური სუბიექტებისა და კანდიდატების მხრიდან ღირებული
ძალისხმევის გაღებას.  
ცხადია, პოლიტიკური სუბიექტების ცენტრალური ოფისები ფართოდ უნდა ჩაერთონ
ადგილებზე მოქმედი წარმომადგენლობების საქმიანობათა მონიტორინგის პროცესში,
რათა დადგინდეს, თუ რამდენად ეფექტიანია მათი საქმიანობა მოსახლეობისათვის
პარტიული საპროგრამო დოკუმენტების გაცნობის თვალსაზრისით.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, პოლიტიკურმა პარტიებმა მუდმივ რეჟიმში უნდა
აწარმოონ აქტიური კომუნიკაცია ადგილობრივ ამომრჩევლებთან, რათა შემსუბუქდეს
მხარეთა შორის ურთიერთგაუცხოების ტვირთი, ისევე როგორც ხელი შეეწყოს
ადგილობრივ მოსახლეობაში პოლიტიკური სპექტრისა და ზოგადად პოლიტიკური
პროცესებისადმი ნდობის ამაღლებას.
ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც განაპირობებს ამომრჩეველთა მხრიდან პოლიტიკური
სუბიექტისა, თუ კანდიდატისადმი ნდობის გამოვლენას გახლავთ ეთნიკურ
უმცირესობათა თემის წინაშე არსებული კონკრეტული წუხილების, საჭიროებებისა
და გამოწვევების ფართოდ ასახვას საპროგრამო დოკუმენტებში. აღნიშნული, ერთი
მხრივ, საჭიროებს პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან ადგილობრივი რეალობის
სრულფასოვნად აღქმასა და გააზრებას, ხოლო, მეორე მხრივ, ჯეროვანი ყურადღების
დათმობას წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში ეთნიკურ უმცირესობათა
წინაშე არსებული პრობლემატიკის ფართოდ გაშუქებისადმი.  
პოლიტიკურ პროცესებზე მესაკუთრეობის შეგრძნების წახალისების მიზნით, საჭიროა,  
ადგილობრივი ახალგაზრდების და ახალგაზრდა პოლიტიკოსების ფართო ინტეგრაცია
პარტიულ სტრუქტურებში იმდენად, რამდენადაც ისინი უკეთ არიან ინფორმირებულნი
ლოკალური პრობლემების თაობაზე, ასევე აქვთ ადგილობრივი, ისევე როგორც
რეგიონული განვითარების პროცესში მონაწილეობის მიღების სურვილი.
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა წინაშე არსებული ენობრივი
ბარიერის პრობლემის გათვალისწინებით, საჭიროა, საარჩევნო სუბიექტების
საპროგრამო დოკუმენტები ითარგმნოს უმცირესობათა ენებზე. გარდა აღნიშნულისა,
საჭიროა, საპროგრამო დოკუმენტების მარტივი და ადვილად აღქმადი ფორმით
ამომრჩევლებისათვის მიწოდება (მაგალითად, ბუკლეტები, ტრიპლეტები და სხვა).  
არანაკლებ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სუბიექტების თანამშრომლობა მედიასა და
სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა ხელი შეეწყოს პარტიათა/კანდიდატთა  შორის
დიალოგსა და საგნობრივ დისკუსიებს.
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4.7.

საჯარო ფინანსები და საარჩევნო ციკლი

საარჩევნო მიზნით ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების პრაქტიკის
შესწავლისა და გაანალიზებისთვის „მრავალეროვანმა საქართველომ“ გამოითხოვა
ფინანსური დოკუმენტაცია (მათ შორის, ინფორმაცია ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯების,
ინფრასტრუქტურულ, ასევე ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამებზე გამოყოფილი
სახსრების ხარჯვის ფაქტიური და გეგმიური მაჩვენებლების შესახებ 2016-2017
წლებისათვის) ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ახალციხის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის,
ქალაქ რუსთავის, გარდაბნის, მარნეულის, წალკის, დმანისის, თეთრიწყაროს, ბოლნისის,
საგარეჯოს, ახმეტის, გორის, კასპისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებიდან.
იხილეთ თანდართული ცხრილები:

საბოლოო ანგარიში

ყველა %-ული ცვლილება არის „რეალური“, ანუ ითვალისწინებენ 2016 წლის ინფლაციის დონეს,
იხილეთ  http://www.worldbank.org/en/country/georgia
ბიუჯეტიდან გაწეულ ხარჯებში გათვალისწინებულია როგორც საკუთარი, ასევე სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები.
ინფრასტრუქტურულ პროგრამებზე გაწეულ ხარჯებშ, გათვალისწინებულია არაფინანსური
აქტივების ზრდას დამატებული სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი.
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ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამებზე გაწეულ ხარჯებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტით ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამებზე გაწეული და გასაწევი ხარჯი.

საფინანსო დოკუმენტაცის შესწავლისა და გაანალიზების საფუძველზე გამოვლინდა
ტენდენცია, რის შესაბამისადაც 2017 წელს ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ახალციხის,
ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის, ქალაქ რუსთავის, გარდაბნის, მარნეულის, წალკის,
თეთრიწყაროს, ბოლნისის, საგარეჯოს, ახმეტის, გორის, კასპისა და მცხეთის
მუნიციპალიტეტებში გაზრდილია ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯების გეგმიური
მაჩვენებელი 2016 წლის ფაქტიურ მაჩვენებელთან შედარებით. გამონაკლისს
წარმოადგენს დმანისის მუნიციპალიტეტი, სადაც 2017 წელს ბიუჯეტიდან გაწეული
ხარჯების გეგმიურმა მაჩვენებელმა 2016 წლის ფაქტიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში
განიცადა კლება (646.6 ლარით).
მიუხედავად აღნიშნულისა, თუ მხედველობაში მივიღებთ 2016 წლის ინფლაციის ინდექს,
რომელიც განსაზღვრა მსოფლიო ბანკმა, აღმოჩნდება, რომ 2017 წელს ბიუჯეტიდან
გაწეული ხარჯების გეგმიურმა მაჩვენებელმა 2016 წლის ფაქტიურ მაჩვენებელთან
მიმართებაში კლება განიცადა (რეალური სხვაობა) ნინოწმინდის (-2%), ქალაქ რუსთავისა
(-2%) და დმანისის (-12%) მუნიციპალიტეტებში.  
აქვე აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ბიუჯეტის ყველაზე დიდი, რეალური ზრდა
2017 წელს დაფიქსირდა თეთრიწყაროს (54%), ახალქალაქისა (46%) და გარდაბნის (31%)
მუნიციპალიტეტებში.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ 2017 წელს რიგი მუნიციპალიტეტების (კერთოდ,
კასპი (1%), გორი (5%), მარნეული (5%), საგარეჯო (8%)) ბიუჯეტები მცირედითაა
გაზრდილი 2016 წელთან შედარებით, , თუ მხედველობაში მივიღებთ მსოფლიო ბანკის
მიერ განსაზღვრულ ინფლაციის დონეს.  

ცვლილება ბიუჯეტიდან გაწეულ გადასახდელებში
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რაც შეეხება სადამკვირვებლო პროგრამის მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში
ინფრასტრუქტურულ პროგრამებზე გაწეული ხარჯების ფაქტიურ და გეგმიურ
მაჩვენებლებს 2017–2016 წლებისათვის, ორგანიზაციის გრძელვადიანი დამკვირვებლების
მიერ გამოვლინდა შემდეგი ტენდენციები:
თუ მხედველობაში მივიღებთ ინფლაციის მაჩვენებელს, აღმოჩნდება, რომ 2017 წელს,
წინა წელთან შედარებით დაფინანსება ინფრასტრუქტურულ პროგრამებზე გაზრდილია
ნინოწმინდის, ახალქალაქის, ახალციხის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის, გარდაბნის,
მარნეულის, წალკის, თეთრიწყაროს, ბოლნისის, საგარეჯოს, ახმეტის, გორის, კასპისა
და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში. რაც შეეხება ქალაქ რუსთავისა და დმანისის
მუნიციპალიტეტებს, სახეზეა კლება. კერძოდ, რუსთავის შემთხვევაში ადგილი აქვს 3%იან, ხოლო დმანისის შემთხვევაში 17%-იან კლებას.
ინფრასტრუქტურულ პროგრამებზე ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი დაფიქსირდა
თეთრიწყაროსა (178%) და ახალქალაქის (84%) მუნიციპალიტეტებში, ხოლო ყველაზე
მცირე ზრდა დაფიქსირებულია ნინოწმინდისა (2%) და კასპის (3%) მუნიციპალიტეტებში.
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ცვლილება ინფრასტრუქტურულ პროგრამებზე გაწეულ ხარჯებში
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სადამკვირვებლო პროგრამის მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვისა და
სოციალური დაცულობის პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის ანალიზმა
ცხადყო, რომ თუ მხედველობაში მივიღებთ ინფლაციის დონეს, 2017 წელს, 2016 წელთან
შედარებით, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცულობის კუთხით საბიუჯეტო სახსრების
კლება დაფიქსირდა ნინოწმინდის, ასპინძის, ადიგენის, ბორჯომის, ქალაქ რუსთავის,
მარნეულის, დმანისის, თეთრიწყაროს, საგარეჯოს, ახმეტის, გორისა და კასპის
მუნიციპალიტეტებში.
რაც შეეხება დარჩენილ მუნიციპალიტეტებს, აღინიშნა მცირე ზრდა ჯანდაცვისა და
სოციალური პროგრამების დაფინანსების თვალისაზრისით. კერძოდ, დაფინანსება
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გაიზარდა 7%-ით, გარდაბანში 12%-ით, წალკაში 4%ით, ბოლნისში 14%-ით და მცხეთაში 3%-ით. დაფინანსების ოდენობა არ შეცვლილა
ახალციხის მუნიციპალიტეტში.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების
დაფინანსების კუთხით ყველაზე საგრძნობი შემცირება განიცადეს გორის (63%),
მარნეულის (18%) და ბორჯომის (17%) მუნიციპალიტეტებმა.
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ცვლილება ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამებზე გაწეულ ხარჯებში
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საბიუჯეტო მონაცემთა შესწავლა ცხადყოფს, რომ პროექტის 18 მიზნობრივი
მუნიციპალიტეტიდან 2 მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი მატება, 3
მუნიციპალიტეტში შემცირება, ხოლო ყველა სხვა დანარჩენში მოკრძალებული მატება.
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს, 9 მუნიციპალიტეტში აღინიშნა
მნიშვნელოვანი მატება,   2 მუნიციპალიტეტში შემცირება, ხოლო სხვა დანარჩენში
მოკრძალებული მატება.
აღსანიშნავია,
რომ
პროექტის
18
მიზნობრივი
მუნიციპალიტეტიდან
12
მუნიციპალიტეტში 2017 წლისათვის, 2016 წელთან შედარებით, საგრძნობლადაა
შემცირებული ხარჯები ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე,
ხოლო დანარჩენ 6 მუნიციპალიტეტში ზემოაღნიშნულ პროგრამებზე დანახარჯებმა
განიცადეს მოკრძალებული მატება.
განსაკუთრებულ აღნიშვნას საჭიროებს უმეტეს მუნიციპალიტეტებში (18-იდან 12
მუნიციპალიტეტში) ჯანდაცვისა და სოციალური დაცულობის პროგრამების რეალიზების
ფინანსური უზრუნველყოფის მკვეთრი შემცირება 2017 წელს, 2016 წელთან შედარებით.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ სწორედ ჯანდაცვისა და სოციალური დაცულობის
პროგრამები გახლდათ საზოგადოების წუხილისა და განსაკუთრებული ყურადღების
საგანი საარჩევნო მიზნით ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების
თემაზე მსჯელობისას, რომელზეც გაწეული ხარჯების მატება საარჩევნო წელს
ტრადიციულად ეჭვის საფუძველს ტოვებდა.  
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4.8.     ეთნიკური უმცირესობების ელექტორალური ჩართულობის
ხელშეწყობის მიზნით, საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაწეული
საქმიანობა
ეთნიკურ უმცირესობათა ელექტორალური ჩართულობის ხელშეწყობა წარმოადგენს
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებრივი სექტორის,
ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის. ამ მიმართულებით, „მრავალეროვანმა
საქართველომ“ კომპლექსურად შეისწავლა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი
ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის
2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ
ეთნიკური უმცირესობების მიმართ განხორციელებული საქმიანობა.
არჩევნებისთვის
ეთნიკურ
უმცირესობებს
მიკუთვნებულ
ამომრჩეველთა
ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ
გატარდა რიგი ღონისძიებებისა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ვიდეო
რგოლი ითარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, რომელიც გადაიცა რეგიონული
ტელევიზიების ეთერით.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყო სპეციალური ვიდეო რგოლის
მომზადება ეთნიკური უმცირესობებისთვის ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით,
ამომრჩევლებს საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება სომხურ
და აზერბაიჯანულ ენებზე შეეძლოთ.
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ
სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან ამომრჩეველებს, ამომრჩეველთა ერთიან
სიაში (voters.cec.gov.ge) საკუთარი მონაცემების გადამოწმება შეეძლოთ ცენტრალური
საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, მობილური ტელეფონის/პლანშეტის
გამოყენებით (,,ანდროიდი“ და IOS სისტემაზე მორგებული) და სწრაფი გადახდის
ტერმინალის საშუალებით.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის   ვებგვერდის სპეციალურ სექციაში ,,ინფორმაცია
ეთნიკური უმცირესობებისთვის“ განთავსდა საარჩევნო დოკუმენტაცია სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2017 წლის 24
აპრილიდან - 31 მაისის პერიოდში, დაიწყო პროექტის „ვესაუბრებით ამომრჩევლებს“
პირველი ეტაპის განხორციელება.
პროექტი ითვალისწინებდა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017
წლის 21 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით ამომრჩეველთა ცნობიერების დონის
ამაღლებას, საოლქო საარჩევნო კომისიასა და ამომრჩევლებს შორის კომუნიკაციის
გაძლიერებას, საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის პოპულარიზაციას, ცნობადობის
ზრდასა და იმიჯის განმტკიცებას, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებული
სერვისების გაუმჯობესებას, გენდერული თანასწორობისა და ინკლუზიური საარჩევნო
გარემოს ხელშეწყობას.
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პროექტი საოლქო საარჩევნო კომისიების მონაწილეობით განხორციელდა საქართველოს
მასშტაბით მუნიციპალურ ცენტრებსა და სოფლებში, მათ შორის ეთნიკური
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში. 73 საარჩევნო ოლქში
გაიმართა 450 შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 48 174 ამომრჩეველმა.
პროექტის „ვესაუბრებით ამომრჩევლებს“ მეორე ეტაპი „იპოვე შენი თავი – იპოვე შენი
უბანი“ განხორციელდა 9 სექტემბრიდან – 1 ოქტომბრის პერიოდში 73 საარჩევნო ოლქში,
მათ შორის თბილისში (20 აქცია).
უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გაწეული
იქნა ღირებული ძალისხმევა, რათა საუბნო საარჩევნო კომისიის ეთნიკურ უმცირესობებს
მიკუთვნებული წევრებისთვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო საარჩევნო დოკუმენტაცია
უმცირესობათა ენებზე.
კერძოდ, კომისიის მიერ სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი საუბნო საარჩევნო
კომისიის წევრებისთვის ითარგმნა და დაიბეჭდა შემდეგი ხასიათის საარჩევნო
დოკუმენტაცია:
●● საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია;
●● კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია;
●● ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები;
●● საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს;
●● ამომრჩეველთა რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციები;
●● საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრის
ფუნქციები;
●● გადასატანი საარჩევნო ყუთის თანმხლები კომისიის წევრის ფუნქციები;
●● საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სასწავლო ფილმი ,,კენჭისყრის დღის
პროცედურები“ სუბტიტრებით.
რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა ცნობიერების დონის
ამაღლებას, არჩევნების დღეს კენჭისყრის პროცესში ინფორმირებული ჩართულობის
ხელშეწყობის მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ სომხურენოვანი და
აზერბაიჯანულენოვანი ამომრჩევლებისთვის ითარგმნა (ქართულ-სომხურ და ქართულაზერბაიჯანულ ენებზე) და დაიბეჭდა შემდეგი ხასიათის საარჩევნო დოკუმენტაცია:
●● საარჩევნო ბიულეტენი;
●● ამომრჩეველთა ერთიანი სია (კედელზე გასაკრავი და სამაგიდო);
●● ბიულეტენის შევსების წესი;
●● პროცედურების ამსახველი პოსტერი.
აღნიშვნას საჭიროებს ის გარემოებაც, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა ელექტორალური ჩართულობის
კუთხით, არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების მდგრადი და გრძელვადიანი მექანიზმების
ამოქმედების  მიზნით, 2017 წელს გამოცხადდა საგრანტო კონკურსები.
კონკურსების დაფინანსების პრიორიტეტულ მიმართულებად განისაზღვრა ეთნიკური
უმცირესობების ხელშეწყობა, 2017 წელს გასამართი ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოთა არჩევნების პროცესში. შესაბამისად, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან
არსებულმა სწავლების ცენტრმა დააფინანსა 8 ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციის პროექტი. პროექტებმა სრულად მოიცვეს საქართველოს ეთნიკური
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული მუნიციპალიტეტები. პროექტების
საერთო ბიუჯეტმა შეადგინა 181 568 ლარი.
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5. არჩევნების დღე: 21 ოქტომბერი (პირველი ტური)
5.1. არჩევნების
დღეზე საერთოსამოქალაქო მოძრაობა
„მრავალეროვანი
საქართველოს“  
სამონიტორინგო
პროგრამა
„ მ რ ა ვ ა ლ ე რ ო ვ ა ნ მ ა
საქართველომ“ განახორციელა
მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი ს
წარმომადგენლობითი
ორგანოს
საკრებულოსა
და
თვითმმართველი
ქალაქის/
თვითმმართველი თემის მერის 2017
წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების დღეზე
სამონიტორინგო პროგრამა.  
არჩევნების
დღეზე
სამონიტორინგო
პროგრამა მოიცავდა 19 საარჩევნო ოლქს,
კერძოდ: რუსთავის #20, გარდაბნის #21,
მარნეულის #22, ბოლნისის #23, დმანისის
#24, წალკის #25, თეთრიწყაროს #26 (ქვემო
ქართლი), ბორჯომის #36, ახალციხის #37,
ადიგენის #38, ასპინძის #39, ახალქალაქის
#40, ნინოწმინდის #41 (სამცხე-ჯავახეთი),
საგარეჯოს #11, ახმეტის #18 (კახეთი),
კასპის #30, გორის #32, ქარელის #33 და
ხაშურის #35 (შიდა ქართლი) საარჩევნო
ოლქებს.
სამონიტორინგო პროგრამაში ჩართული
იყო 487 მოკლევადიანი დამკვირვებელი,
მათ შორის საუბნო, მობილური ჯგუფის,
საოლქო საარჩევნო კომისიისა და
ცენტრალური
საარჩევნო
კომისიის
დამკვირვებელი.
სამონიტორინგო პროგრამამ სრულად
დაფარა რუსთავის #20, მარნეულის
#22, გორის #32, ახალციხის #37 და
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქები.  
არჩევნების
დღეზე
სამონიტორინგო
პროგრამის
ხელშეწყობის
მიზნით,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა
ინციდენტების
ცენტრი,
რომლის
ოპერატორები
მუშაობდნენ

საგანგებო რეჟიმში და მოკლევადიანი
დამკვირვებლებისაგან იღებდნენ და
ამუშავებდნენ
საარჩევნო
ხასიათის
ინფორმაციას.  
გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი
საქართველოს“ ოფისში მოქმედებდა
ცხელი ხაზი, რითაც ნებისმიერ მსურველს
შეეძლო ესარგებლა და არჩევნების დღეზე
სამონიტორინგო
პროგრამისათვის
მიეწოდებინა მის ხელთ არსებული
საარჩევნო ხასიათის ინფორმაცია.
არჩევნებზე დღეზე სამონიტორინგო
პროგრამას სამართლებრივ მხარდაჭერას
უწევდნენ პროგრამის იურისტები.
“მრავალეროვანი
საქართველო”
მედია საშუალებებით მთელი დღის
განმავლობაში აქტიურად ავრცელებდა
ინფორმაციას საარჩევნო უბნების გახსნის,
კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობის,
საარჩევნო უბნების დახურვისა და
ხმის დათვლის პროცედურების დროს
დაფიქსირებული
ინციდენტებისა
და
ელექტორალური
ხასიათის
ტენდენციების შესახებ.

5.2. სამონიტორინგო
პროგრამის მეთოდოლოგია
წინასწარ შემუშავებული ინსტრუქციის
თანახმად, „მრავალეროვანი საქართელოს“
სამონიტორინგო პროგრამის უშუალო
მეთოდოლოგიურ
ინსტუმენტებს
წარმოადგენდა:
ა)
სადამკვირვებლო
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პროგრამის
ფარგლებში
შერჩეული
საარჩევნო
უბნებიდან
მიღებული
ინფორმაციის დამუშავება 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
17
ოქტომბერს
„მრავალეროვანმა
საქართველომ“ ჩაატარა არჩევნების დღის
სიმულაცია სამონიტორინგო პროგრამის
ფარგლებში მომზადებული და შერჩეული
მოკლევადიანი დამკვირვებლებისთვის,
რაც მიზნად ისახავდა შემდეგი ხასიათის
ფუნქციონალური
კრიტერიუმების
განსაზღვრასა და გადამოწმებას, კერძოდ:
●● რამდენად გამართულად წარიმართა
კომუნიკაცია
მოკლევადიან
დამკვირვებლებთან;
●● რამდენად
გამართულად,
თანმიმდევრულად
და
დროულად ხდებოდა ანგარიშგება
დამკვირვებლების მიერ;
●● რამდენად
გამართულად
ფუნქციონირებდა
ელექტორალური
ანგარიშგების მონაცემთა ბაზა;
●● რამდენად წარმატებით ართმევდნენ
თავს
ინციდენტების
ცენტრის
ოპერატორები მათდამი დაკისრებულ
ფუნქციებსა და მოვალეობებს.  
არჩევნების
დღის
სიმულაციამ
წარმატებით ჩაიარა იმდენად, რამდენადაც
მოკლევადიან
დამკვირვებელთა
აბსოლუტურმა უმრავლესობამ   გაართვა
თავი მათდამი დაკისრებულ ფუნქციებსა
და
მოვალეობებს.
გამართულად
იფუნქციონირა ინციდენტების ცენტრმაც
ისევე,
როგორც
ელექტორალური
ანგარიშგების მონაცემთა ბაზამ.
არჩევნების
დღეს
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ ცენტრალურ ოფისში
ინციდენტების ცენტრის ოპერატორები
საგანგებო
რეჟიმში
მუშაობდნენ.
ისინი ორგანიზაციის მოკლევადიანი
დამკვირვებლებისგან
რეგულარულად
იღებდნენ ინფორმაციას ყველა იმ

საყურადღებო
ფაქტზე,
რომელსაც,
შესაძლოა, გავლენა ექონია არჩევნების
დემოკრატიულ,
სამართლიან
და
მიუკერძოებელ გარემოში ჩატარებაზე.  
აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ
არჩევნების
დღეს
ინფორმაციას
მოკლევადიანი
დამკვირვებლები
ინციდენტების ცენტრს გადასცემდნენ
გეგმიურ და არაგეგმიურ რეჟიმში.
გეგმიური
ანგარიშგების
დროს
მოკლევადიანი
დამკვირვებლები
სპეციალური ანგარიშგების ფორმების
მეშვეობით აწარმოებდნენ არჩევნების
დღის მონიტორინგს და განსაზღვრული
პირიოდულობით
ინციდენტების
ცენტრს
აწვდიდნენ
ინფორმაციას
მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით.
სულ არჩევნების დღეს თითოეული
დამკვირვებლის მიერ ინციდენტების
ცენტრს გაეგზავნა 5 შეტყობინება.  
რაც შეეხება არაგეგმიურ ანგარიშგებას,
იგი განსაკუთერებული შემთხვევების/
დარღვევების დაფიქსირების შემთხვევაში
ხორციელდებოდა სატელეფონო ზარის
მეშვეობით
ინციდენტების
ცენტრის
ოპერატორებთან.
შემოსული ინფორმაცია თავს იყრიდა
სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც,
საჭიროების შემთხვევაში, მოწმდებოდა
ოპერატორების მიერ. გადამოწმებული
ინფორმაციის დამუშავებას და ანალიზს
ახორციელებდა ექსპერტთა ჯგუფი.
აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ
ინციდენტების ცენტრის ოპერატორები
დაყოფილნი
იყვნენ
სხვადასხვა
ეთნიკური
უმცირესობების
ენების
ფლობის მიხედვით, რაც მოკლევადიან
დამკვირვებლებს
შესაძლებლობას
აძლევდა,
ინფორმაციის
გადაცემა
მშობლიურ ენაზე განეხორციელებინათ.
ინციდენტების
შესახებ
ინფორმაცია
მიეწოდებოდა
ორგანიზაციის
იურისტებს, რომლებიც, საჭიროების
შემთხვევაში,
კვალიფიციურ
კონსულტაციებს
გასწევდნენ.  
იურისტებთან კონსულტაციის გავლის
შემდეგ დამკვირვებლები ახდენდნენ
შესაბამის რეაგირებას მათ საარჩევნო
უბანზე
ან
ოლქში
გამოვლენილ
თითოეულ დარღვევაზე. გადამოწმებული
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და
დამუშავებული
ინფორმაცია
იურისტებს შეყავდათ ინცინდენტების
მონაცემთა ბაზაში, რომელიც მოიცავდა
ინფორმაციას არა მხოლოდ დარღვევების,
არამედ საარჩევნო უბანზე და ოლქში
წარდგენილი საჩივრების შესახებ.
მთელი
დღის
განმავლობაში
ორგანიზაციის მობილური ჯგუფები
სამონიტორინგო
პროგრამის
არეალში
გადაადგილდებოდნენ
და
ახორციელებდნენ
მონიტორინგს
იმ
საარჩევნო უბნებზე, სადაც „მრავალეროვან
საქართველოს“ არ ჰყავდა წინასწარ
მივლინებული საუბნო დამკვირვებელი.
გარდა
აღნიშნულისა,
მობილური
ჯგუფი
საჭიროების
შემთხვევაში
უზრუნველყოფდა
მოკლევადიან
დამკვირვებელთა ლოჯისტიკურ და სხვა
ხასიათის მხარდაჭერას მონიტორინგის
განხორციელების პროცესში.
21
ოქტომბერს
“მრავალეროვანმა
საქართველომ“
არჩევნების
მედია
ცენტრის
მეშვეობით
ოთხჯერ
გაასაჯაროვა სამონიტორინგო პროგრამის
ფარგლებში გამოვლენილი მიგნებები
და ტენდენციები და, შესაბამისად,
შეაფასა: ა) უბნის გახსნისა და მოწყობის
პროცესი; ბ) კენჭისყრის პროცესი; გ)
უბნის დახურვის პროცესი; დ) ხმების
დათვლისა და შედეგების შეჯამების
პროცესი. 22 ოქტომბერს, მედია ცენტრში
ორგანიზაციამ გაასაჯაროვა არჩევნების
დღის
წინასწარი
შემაჯამებელი
დოკუმენტი.

5.3.   არჩევნების დღეს
გამოვლენილი ინციდენტები და
დაწერილი საჩივრები
სულ
სამონიტორინგო
პროგრამის
ფარგლებში
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ მიერ დაფიქსირდა 40
ინციდენტი, მათ შორის ფიზიკური
ძალადობის 1 შემთხვევა, საარჩევნო
უბანზე არაუფლებამოსილი პირის ყოფნის
3 შემთხვევა, კენჭისყრის პროცედურის
დაგვიანებით დაწყების 2 შემთხვევა,
არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის
მიცემის 2 შემთხვევა, მარკირების
შემოწმების/გაკეთების წესის დარღვევის
11 შემთხვევა, ბიულეტენის დამოწმების
წესის
დარღვევის
3
შემთხვევა,

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის 7
შემთხვევა, გადასატან საარჩევნო ყუთთან
დაკავშირებული დარღვევის 3 შემთხვევა,
საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში ჩარევის
1 შემთხვევა, დამკვირვებლის უფლების
უკანონო შეზღუდვის 1 შემთხვევა,
საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის
დარღვევის 1 შემთხვევა, შემაჯამებელი
ოქმის შედგენის წესის დარღვევის 1
შემთხვევადა სხვა სახის 4 ხარვეზი.
ინციდენტები:
არჩევნების
დღეს
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
სამონიტორინგო
პროგრამის ფარგლებში მოკლევადიანი
დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი
იქნა შემდეგი ხასიათის ინციდენტები:

ფიზიკური ძალადობა:
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #38
საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებას
ნაკადის
მარეგულირებელსა
და
რეგისტრატორს
შორის.
ინციდენტი
აღმოფხვრილ იქნა საუბნო საარჩევნო
კომისიის თავმჯდომარის მიერ.

საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი
პირის ყოფნა:
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#4
საარჩევნო
უბანზე
ერთი
და
იმავე
საარჩევნო
სუბიექტის
ორი
წარმომადგენელი
ერთდროულად
იმყოფებოდა
საარჩევნო
უბანზე.
ინციდენტი
აღმოიფხვრა
საუბნო
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისადმი
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის მიმართვის საფუძველზე
და
ერთ-ერთ
წარმომადგენელს
დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი.
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #55
საარჩევნო უბანზე მოქალაქე რასინ
ისმაილოვი გამოცხადდა სხვა პირის,
კერძოდ ,,ევროპული საქართველოს“
წარმომადგენლის
აკრედიტაციით,
რაც
დადასტურდა
პირადობის
დამადასტურებელი
მოწმობისა
და
აკრედიტაციაში მითითებული პირადი
ნომრის შეუთავსებლობით.
ახალქალაქის

#40

საარჩევნო

ოლქის
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#40 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
არაუფლებამოსილი
პირის
ყოფნა.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ
გაკეთდა
სიტყვიერი მითითება საუნბო საარჩევნო
კომისიის
თავმჯდომარისადმი,
რის
შედეგადაც ინციდენტი აღმოიფხვრა.

კენჭისყრის პროცედურის დაგვიანებით
დაწყება:
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#65 საარჩევნო უბანი არ იყო მზად
პირველი
ამომრჩევლის
მისაღებად
08:00 საათისათვის. „მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებელმა
დარღვევის
აღმოფხვრის
მინზით,
მიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიის
თავმჯდომარეს, რომელმაც, თავის მხრივ,
რეაგირება მოახდინა დამკვირვებლის
სიტყვიერ პროტესტზე და უბანი გახსნა
ამომრჩევლის მისაღებად.  
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #5
საარჩევნო უბანი კანონით დადგენილი
დროის
ნაცვლად
გაიხსნა
08:30
საათზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით
დამკვირვებლის
მიერ  
გაკეთდა
სიტყვიერი მითითება, რაც შესაბამისი
ფორმით დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.

არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა:
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#50
საარჩევნო
უბანზე
საუბნო
საარჩევნო კომისიის წევრმა პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე
მოახდინა ხმის მიცემა, რაც, თავის მხრივ,
კომისიის თავმჯდომარის მიერ გაცემული
ნებართვით
ახსნა.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებელმა
დარღვევის
აღმოფხვრის
მინზით,
მიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიის
თავმჯდომარეს, რომელმაც რეაგირების
გარეშე
დატოვა
დამკვირვებლის
სიტყვიერი პროტესტი.
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#74 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა
ხმის მიცემა განახორციელა მართვის
მოწმობის
წარდგენის
საფუძველზე.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ
აღნიშნული
დარღვევა
დაფიქსირდა
ჩანაწერთა
წიგნში.

მარკირების შემოწმების/გაკეთების წესის
დარღვევა:
რუსთავის #20   საარჩევნო ოლქის
#31 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
ამომრჩევლის
მარკირების
წესის
დარღვევა. კერძოდ, საუბნო საარჩევნო
კომისიის
რეგისტრატორმა
არ
მოახდინა
ამომრჩევლის
მარკირება.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებელმა დარღვევის აღმოფხვრის
მინზით, მიმართა საუბნო საარჩევნო
კომისიის თავმჯდომარეს, რომელმაც
მოახდინა შესაბამისი რეაგირება და
დარღვევა აღმოიფხვრა.
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#52 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
ამომრჩევლის
მარკირების
წესის
დარღვევა. კერძოდ, სამ ამომრჩეველს
არ გაუკეთდა მარკირება. აღნიშნულ
დარღვევასთნ
დაკავშირებით
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის მიერ სიტყვიერი შენიშვნა
გაკეთდა კომისიის თავმჯდომარისადმი.
დარღვევა აღმოიფხვრა.
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#1 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
ინციდენტი,
რის
შესაბამისადაც
ამომრჩეველმა ხმა მისცა მარკირების
შემოწმების
გარეშე.
მიუხედავად
დამკვირვებლის სიტყვიერი პროტესტისა,
დარღვევა არ იქნა აღმოფხვრილი.
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#66 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
ამომრჩევლის
მარკირების
წესის
დარღვევა, კერძოდ, საუბნო საარჩევნო
კომისიის
რეგისტრატორმა
არ
მოახდინა
ამომრჩევლის
მარკირება.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებელმა
დარღვევის  
აღმოფხვრის მინზით, მიმართა საუბნო
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს,
რომელმაც
მოახდინა
შესაბამისი
რეაგირება. დარღვევა აღმოიფხვრა
რუსთავის
#20
საარჩევნო
ოლქის
#63 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა.
კერძოდ,
ამომრჩეველს
მარკირება
გაუკეთდა
ამომრჩეველთა
ერთიან
სიაში გადამოწმებამდე, რის შემდეგაც
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აღმოჩნდა,
რომ
ამომრჩეველი
არ
იყო
რეგისტრირებული
იმ
უბნის
ამომრჩეველთა
ერთიან
სიაში.
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
საჩივრის
საფუძველზე, რეგისტრატორს დაეკისრა
დისციპლინარული პასუხისმგებლობა.
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#9, #16 და #66 საარჩევნო უბნებზე
დაფიქსირდა ამომრჩევლის მარკირების
წესის დარღვევა. კერძოდ, ამომრჩეველს
მარკირების შემოწმების გარეშე მიეცა
ხმის მიცემის უფლება. აღნიშნული
დარღვევა აღმოიფხვრა ,,მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
გაკეთებული
სიტყვიერი
შენიშვნის
საფუძველზე,
რაც
დაფიქსირდა
ჩანაწერთა წიგნში.
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #37
და #81 საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირდა
ამომრჩევლის
მარკირების
წესის
დარღვევა.
კერძოდ,
ამომრჩეველს
მარკირების შემოწმების გარეშე მიეცა
ხმის მიცემის უფლება. აღნიშნული
დარღვევა აღმოიფხვრა ,,მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე, რაც
დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.
ახალციხის
#37
საარჩევნო
ოლქის
#6 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
ამომრჩევლის
მარკირების
წესის
დარღვევა.
კერძოდ,
ამომრჩეველს
მარკირების შემოწმების გარეშე მიეცა
ხმის მიცემის უფლება. აღნიშნული
დარღვევა აღმოიფხვრა ,,მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე, რაც
დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.

ბიულეტენის
დარღვევა:

დამოწმების

წესის

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#69 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
რეგისტრატორის მიერ ბიულეტენების
წინასწარი
დამოწმება
ხელმოწერით
და
ბეჭდით.
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
გაკეთებული
სიტყვიერი
შენიშვნის
საფუძველზე,
საუბნო
საარჩევნო
კომისიის თავმჯდომარემ გაფრთხილება
მისცა კომისიის წევრს (რეგისტრატორს).

ინციდენტი
წიგნში.

დაფიქსირდა

ჩანაწერთა

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#66
საარჩევნო
უბანზე
საუბნო
საარჩევნო კომისიის რეგისტრატორები
წინასწარ აწერდნენ ხელს საარჩევნო
ბიულეტენზე და ამოწმებდნენ ბეჭდით.
აღნიშნულ დარღვევასთნ დაკავშირებით
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ
დაიწერა
საჩივარი საუბნო საარჩევნო კომისიის
თავმჯდომარის სახელზე, რის შედეგედაც
საჩივარი
დაკმაყოფილდა.
საუბნო
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ
გაფრთხილება მისცა კომისიის წევრს
(რეგისტრატორს).
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#16 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
ბიულეტენის
წინასწარი
დამოწმება
ხელმოწერითა და ბეჭდით. აღნიშნული
დარღვევა აღმოიფხვრა ,,მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე, რაც
დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა:
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#38
საარჩევნო
უბანზე
ადგილი
ჰქონდა
კენჭისყრის
ფარულობის
დარღვევას. კერძოდ, ,,ქართული ოცნება
დემოკრატიული
საქართველოს’’
წარმომადგენელი
ამომრჩეველს
შეყვა კაბინაში, რისი უფლებაც მას
საქართველოს
მოქმედი
საარჩევნო
კანონმდებლობით არ ჰქონდა. აღნიშნულ
დარღვევასთან
დაკავშირებით,
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანმა დამკვირვებელმა დაწერა
საჩივარი და მოითხოვა ხსენებული პირის
საარჩევნო უბნიდან გაძევება.
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#34 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
კენჭისყრის
ფარულობის
დარღვევა.
კერძოდ, საუბნო საარჩევნო კომისიის
წევრმა
საჯაროდ
განახორციელა
ხმის მიცემა. აღნიშნული ინციდენტი
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
წარმომადგენლის მიერ დაფიქსირდა
ჩანაწერთა წიგნში.
მარნეულის
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#36 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
კენჭისყრის
ფარულობის
დარღვევა.
კერძოდ, შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირმა, რომელიც იმყოფებოდა
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში უარი
განაცხადა
საარჩევნო
კაბინაში
შესვლაზე და კენჭისყრა განახორციელა
საჯაროდ. ინციდენტთან დაკავშირებით
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიერ
გაკეთდა მითითება და აღნიშნული
დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#38 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
კენჭისყრის
ფარულობის
დარღვევა.
კერძოდ, კაბინაში ხმის მიცემის დროს
იმყოფებოდა ორი პირი. ინციდენტის
თაობაზე ,,მრავალეროვანი საქართველოს“
მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიერ
გაკეთდა მითითება და აღნიშნული
დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#46 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს
უკანონოდ შეეზღუდა ხმის მიცემის
უფლება. კერძოდ, ერთერთ ამომრჩეველს
არ მისცეს ხმის მიცემის უფლება და
დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი იმის
გამო, რომ მას საარჩევნო კაბინაში
შეყვა სხვა ამომრჩველი (აღნიშნული
ამომრჩეველი
არ
საჭიროებდა
დახმარებას). აღნიშნულ დარღვევასთნ
დაკავშირებით.
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი საუბნო საარჩევნო
კომისიის
თავმჯდომარის
სახელზე.
ვინაიდან საუბნო საარჩევნო კომისია არ
გახლდათ უფლებამოსილი განეხილა
აღნიშნული საჩივარი, „მრავალეროვანი
საქართველოს“ მიერ საჩივარი წარედგინა
მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიას.
ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#34
საარჩევნო
უბანზე
სააჩევნო
ყუთის
მეთვალყურე
რამდენჯერმე
დაეხმარა ამომრჩევლებს ბიულეტენის
სპეციალურ კონვერტში მოთავსებაში.
აღნიშნულ დარღვევასთნ დაკავშირებით,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ
გაკეთდა
სიტყვიერი მითითება საუნბო საარჩევნო
კომისიის
თავმჯდომარისადმი
და
შესაბამისი ჩანაწერი გაკეთდა ჩანაწერთა
წიგნში.

ახალქალაქის #37 საარჩევნო ოლქის
#6 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელი
ცდილობდა დახმარებოდა ამომრჩეველს
ხმის მიცემაში, რომელიც არ საჭიროებდა
მსგავსი
ხასიათის
დახმარებას.
აღნიშნული
დარღვევა
აღმოიფხვრა
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ
გაკეთებული
სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე, რაც,
თავის მხრივ, დაფიქსირდა ჩანაწერთა
წიგნში.

გადასატან
საარჩევნო
დაკავშირებული დარღვევები:

ყუთთან

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის
#16 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
გადასატანი
საარჩევნო
ყუთის
სიაში
არსებული
ამომრჩევლის
ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვა
იმდენად,
რამდენადაც
გადასატანი
საარჩევნო ყუთის სიაში არასწორად
იყო
მითითებული
ამომრჩევლის
მისამართი. ინციდენტთან მიმართებაში
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიერ
გაკეთდა მითითება და აღნიშნული
დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#51 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
გადასატანი
საარჩევნო
ყუთის
სიაში
არსებული
ამომრჩევლების
ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვა,
ვინაიდან დაზიანდა გადასატანი ყუთის
ამომრჩეველთა სია, რის გამოც საარჩევნო
ოლქის
ადმინისტრაციამ
მიიღო
გადაწყვეტილება, შეეწყვიტა გადასატანი
საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცესი.
აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით,
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანი
დამკვირვებლის
მიერ დაიწერა საჩივარი, რომელიც
დაკმაყოფილდა
საუბნო
საარჩევნო
კომისიის მიერ.
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#3
საარჩევნო
უბანზე
გადასატანი
საარჩევნო ყუთი 12:15 საათზე დალუქულ
მდგომარეობაში დაბრუნდა იმ მიზეზით,
რომ გადასატანი საარჩევნო ყუთის
ამომრჩეველთა
სიაში
არსებული
ამომრჩევლები
არ
იმყოფებოდნენ
მითითებულ მისამართებზე. კომისიის
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თავმჯდომარემ მიიღო გადაწყვეტილება,
გადასატანი ყუთი კვლავ გასულიყო
საარჩევნო უბნიდან და გაგრძელებულიყო
გადასატანი ყუთით ხმის მიცემის
პროცესი.

საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში ჩარევა:
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#65 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა
,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“
წარმომადგენლის
მხრიდან
საარჩევნო
კომისიის
საქმიანობაში ჩარევის ფაქტი, რის
საფუძველზეც
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებელმა დაწერა
საჩივარი. აღნიშნული საჩივრის მოთხოვნა
დაკმაყოფილდა,
რის
საფუძველზეც
,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“
წარმომადგენელს
დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი.

დამკვირვებლის
შეზღუდვა:

უფლების

უკანონო

მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიერ
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #59
საარჩევნო უბანზე (სოფელი იმირი)
დაფიქსირდა,
ერთ
შემთხვევაში,
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის,
ხოლო, მეორე შემთხვევაში, აღნიშნული
კომისიის
თავმჯდომარის
მხრიდან
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლისათვის
საქართველოს
საარჩევნო
კანონმდებლობით
მინიჭებული
უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის ხელის შეშლა.
კერძოდ, დამკვირვებელს არ მიეცა
შესაძლებლობა, გადაემოწმებინა უბანზე
მოსული ორი ამომრჩევლის პირადობის
მოწმობაში არსებული მონაცემები იყო, თუ
არა იდენტური ამომრჩეველთა ერთიან
სიაში არსებულ მონაცემებთან იმდენად,
რამდენადაც გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი,
რომ
ზემოაღნიშნული
პიროვნებები
შესაძლოა არ წარმოადგენდნენ უბანზე
რეგისტრირებულ
ამომრჩევლებს
(მათი ფიზიკური მახასიათებლები არ
ემთხვევოდა ამომრჩეველთა ერთიან
სიაში არსებულ ფოტო სურათებს).
გარდა აღნიშნულისა, ეჭვი გაამყარა იმ
გარემოებამაც, რომ კომისიის წევრმა
(რეგისტრატორმა)
ორგანიზაციის

დამკვირვებელს არ მისცა საშუალება,
შეედარებინა
ამორჩევლების
დოკუმენტებში
არსებული
პირადი
ნომერი, სამაგიდო სიაში არსებულ
პირად ნომრებთან. საგულისხმოა, რომ
კომისიის
თავმჯდომარემ
ერთ-ერთ
ამომრჩეველს მოუწოდა არ ეჩვენებინა
დამკირვებლისთვის
პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი.
სწორედ „მრავალეროვანი საქართველოს“
დამკვირვებლის
დაინტერესების
საფუძველზე,
ზემოაღნიშნულმა
ამომრჩევლებმა დაუყოვნებლივ დატოვეს
საარჩევნო უბანი.  
აღმნიშნულ ფაქტზე „მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანმა
დამკვირვებელმა საჩივრით მიმართა
შესაბამის საარჩევნო კომისიებს, #59
საუბნო საარჩევნო კომისიის შესაბამისი
წევრისა
(რეგისტრატორის)
და
თავმჯდომარისთვის დისციპლინარული
პასუხისმგებლობის
დაკისრების
მოთხოვნით.
საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის
დარღვევა:
ახალციხის #37   საარჩევნო ოლქის #8
საარჩევნო
უბანზე
ბიულეტენების
დათვლის პროცესში, კომისიის წევრებმა
არასწორად მოახდინეს ბიულეტენების
შეკვრა.კერძოდ,
საქართველოს
მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობის
მოთხოვნათა შესაბამისად არ მოხდა
ბიულეტენების   შეკვრა (ათ-ათად).
აღნიშნულ ინციდენთან დაკავშირებით,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებელმა მიმართა კომისიის
თავმჯდომარეს,
რის
საფუძელზეც
დარღვევა აღმოიფხვრა.
შემაჯამებელი ოქმის შედგენის წესის
დარღვევა:
გორის #32 საარჩევნო ოლქის #15 საარჩევნო
უბანზე შედეგების შემაჯამებელი ოქმების
(მერის, პროპორციული, მაჟორიტარული)
პირველ
გრაფაში
დაფიქსირებული
ამომრჩევლების
ხელმოწერების
რაოდენობა არ ემთხვეოდა ერთმანეთს.
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით,
,,მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი ორი მოთხოვნით:
სამივე სახის ბიულეტენების ხელახალი
გადათვლა და საუბნო საარჩევნო კომისიის
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თავმჯდომარისა
და
მდივნისთვის
დისციპლინური
პასუხისმგებლობის
დაკისრება.
სხვა სახის ხარვეზები:

რომელთა აღმოფხვრაც
დაიწერა საჩივრები.

რუსთავის #20   საარჩევნო ოლქის
#33
საარჩევნო
უბანზე
კომისიის
თავმჯდომარე
და
მოადგილე
ითავსებდნენ რეგისტრატორის ფუნქციას.
კერძოდ, კომისიის თავმჯდომარე და
მოადგილე საარჩევნო ბიულეტენებს
ადასტურებდნენ
რეგისტრატორის
ბეჭდით.
აღნიშნულ
დარღვევასთნ
დაკავშირებით,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი საუბნო საარჩევნო
კომისიის თავმჯდომარის სახელზე.

სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ
არჩევნების დღეს საუბნო საარჩევნო
კომისიებში წარდგენილ იქნა 11 საჩივარი,
რომელთაგანაც
დაკმაყოფილდა
8
საჩივარი, ერთი საჩივარი დაკმაყოფილდა
ნაწილობრივ,
ხოლო
2
საჩივარი
დატოვებულ იქნა რეაგირების გარეშე.

რუსთავის #20   საარჩევნო ოლქის #31
საარჩევნო უბანზე სადემონსტრაციო
ოქმი ივსებოდა ფანქრით, რასაც არ
ითვალისწინებს საარჩევნო კოდექსი.
ხარვეზი აღმოიფხვრა „მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე.
მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის
#37 საარჩევნო უბანზე რეგისტრაციის
დროს ამომრჩეველმა სიაში ხელმოწერა
დააფიქსირა
სხვა
პიროვნების
მაიდენტიფიცირებელი
მონაცემების
გასწვრივ.
აღნიშნული
ინციდენტი  
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
დამკვირვებლის
მიერ
დაფიქსირდა
ჩანაწერთა წიგნში.
გორის #32 საარჩევნო ოლქის #69 საარჩევნო
უბანზე დაფიქსირდა მოქალაქის მიერ სხვა
პირის ნაცვლად ხმის მიცემის მცდელობა
იმ მოტივით, რომ აღნიშნული მოქალაქე
წარმოადგენდა იმ ამომრჩევლის მეურვეს,
რომლის ნაცვლადაც ცდილობდა ხმის
მიცემას. აღნიშნულ ფაქტზე საუბნო
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის
მიერ მოხდა ადეკვატური რეაგირება.
რაც შეეხება ინციდენტებზე საუბნო
საარჩევნო კომისიების მიერ გაკეთებულ
რეაგირებას,
უნდა
აღინიშნოს
ის
გარემოება,
რომ
ინციდენტები
აღმოფხვრილ იქნა გონივრულ ვადებაში,
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ
გაკეთებული სიტყვიერი შენიშვნების
საფუძველზე.
იმ
ინციდენტებზე,

არ

მოხდა,

საჩივრები:

1 საჩივარი დაიწერა ახალქალაქის
#40 საარჩევნო ოლქის #38 საარჩევნო
უბანზე. საჩივარი შეეხებოდა კენჭისყრის
ფარულობის დარღვევის მცდელობას.
საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.
1 საჩივარი დაიწერა მარნეულის #22
საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა თავმჯდომარის
მიერ ამომრჩევლისთვის ხმის მიცემის
უფლების
უკანონოდ
შეზღუდვას.
საჩივარი  არ დაკმაყოფილდა.
1 საჩივარი დაიწერა მარნეულის #22
საარჩევნო ოლქის #51 საარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა თავმჯდომარის მიერ
გადასატანი ყუთის ამომრჩევლებისთვის
ხმის მიცემის უფლების უკანონოდ
შეზღუდვას. საჩივარი დაკმაყოფილდა.
1
საჩივარი
დაიწერა
მარნეულის
#22   საარჩევნო ოლქის #65 საარჩევნო
უბანზე. საჩივარი შეეხებოდა საარჩევნო
სუბიექტის
(ქართული
ოცნება
დემოკრატიული
საქართველო)
წარმომადგენლის
მიერ
საარჩევნო
კომისიის საქმიანობაში ჩარევას. საჩივრი
დაკმაყოფილდა
(წარმომადგენელს
დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი).
1
საჩივარი
დაიწერა
მარნეულის
#22   საარჩევნო ოლქის #58 საარჩევნო
უბანზე.
საჩივარი
შეეხებოდა
კომისიის
თავმჯდომარის
მიერ
დამკვირვებლისთვის
საარჩევნო
კოდექსით
გარანტირებული
უბლებამოსილების
განხორციელებაში
ხელის
შეშლას.
საჩივარი
არ
დაკმაყოფილდა.
1 საჩივარი დაიწერა ახალციხის #37
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საარჩევნო ოლქის #8 საარჩევნო უბანზე.
საჩივარი შეეხებოდა ბიულეტენების
საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნის
შესაბამისად არ შეკვრას.   საჩივარი
დაკმაყოფილდა.
1 საჩივარი დაიწერა გორის #32  საარჩევნო
ოლქის #15 საარჩევნო უბანზე. საჩივარი
შეეხებოდა შემაჯამებელ ოქმებში (მერის,
მაჟორიტარული, პროპორციული) არა
ზუსტი მონაცემის შეტანას, კერძოდ,
შემაჯამებელი ოქმებში   ამომრჩევლეთა
ერთიანი
სიისთვის
განკუთვნილ
გრაფეფში მონაცემები არ ემთხვეოდა
ერთმანეთს. საჩივარი განიხილა გორის
#32
საოლქო
საარჩევნო
კომისიამ.
საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.
1 საჩივარი დაიწერა რუსთავის #20
საარჩევნო
ოლქის
#33
საარჩევნო
უბანზე. საჩივარი შეეხებოდა საუბნო
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა
და მოადგილის მიერ რეგისტრატორების
ფუნქციების
შეთავსებას.
საჩივარი
დაკმაყოფილდა.
1 საჩივარი დაიწერა გორის #32 საარჩევნო
ოლქის #69 საარჩევნო უბანზე. საჩივარი
შეეხებოდა
სხვა
პირის
ნაცვლად
ხმის მიცემის მცდელობას. საჩივარი
დაკმაყოფილდა.
1 საჩივარი დაიწერა მარნეულის #22
საარჩევნო ოლქის #34 საარჩევნო უბანზე.
საჩივარი
შეეხებოდა
კენჭისყრის
ფარულობის დარღვევის მცდელობას.
საჩივარი დაკმაყოფილდა.

1 საჩივარი დაიწერა მარნეულის #22
საარჩევნო ოლქის #74 საარჩევნო უბანზე.
საჩივარი
შეეხებოდა
არასათანადო
დოკუმენტით ხმის მიცემის მცდელობას.
საჩივარი დაკმაყოფილდა.
გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი
საქართველოს“
მიერ
არჩევნების
მეორე
დღეს
საოლქო
საარჩევნო
კომისიებში
შემაჯამებელ
ოქმებთან
დაკავშირებით შეტანილ იქნა 6 საჩივარი,
რომელთაგან
დაკმაყოფილებული
იქნა 5 საჩივარი, ხოლო ერთი საჩივარი
დაკმაყოფილებული იქნა ნაწილობრივ.
2
საჩივარი
დაიწერა
რუსთავის
#20 საოლქო საარჩევნო კომისიაში.
საჩივრები   შეეხებოდა შემაჯამებელ
ოქმში გადასწორებას. ორივე საჩივარი
დაკმაყოფილდა.
2 საჩივარი დაიწერა წალკის #25
საოლქო
საარჩევნო
კომისიაში.
საჩივრები   შეეხებოდა შემაჯამებელ
ოქმში გადასწორებას. ერთი საჩივარი
დაკმაყოფილდა,
ხოლო
მეორე
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ.
2 საჩივარი დაიწერა ახალქალაქის
#40 საოლქო საარჩევნო კომისიაში.
საჩივრები   შეეხებოდა შემაჯამებელ
ოქმში გადასწორებას. ორივე   საჩივარი
დაკმაყოფილდა.
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6. არჩევნების დღე: 12 ნოემბერი (მეორე ტური)
6.1.
არჩევნების
დღეზე
საერთო-სამოქალაქო
მოძრაობა
„მრავალეროვანი საქართველოს“  სამონიტორინგო პროგრამა
საერთო-სამოქალაქო მოძრაობამ „მრავალეროვანმა საქართველომ“ განახორციელა
თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის
არჩევნების მე-2 ტურის სამონიტორინგო პროგრამა.
სამონიტორინგო პროგრამამ დაფარა ბორჯომის #36, ხაშურის #35 და ყაზბეგის #29
საარჩევნო ოლქები.
სამონიტორინგო პროგრამამ სრულად დაფარა ბორჯომის #36 და ყაზბეგის #29 საარჩევნო
ოლქები. რაც შეეხება ხაშურის #35 საარჩვნო ოლქს, სამონიტორინგო პროგრამა
განხორციელდა ქალაქ ხაშურში მდებარე ყველა საარჩევნო უბანზე.
სამონიტორინგო პროგრამაში ჩართული იყო 83 მოკლევადიანი დამკვირვებელი,
მათ შორის 63 საუბნო, 16 მობილური ჯგუფის, 3 საოლქო საარჩევნო კომისიისა და 1
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამკვირვებელი.
არჩევნების დღეზე სამონიტორინგო პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით, „მრავალეროვანი
საქართველოს“ ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა ინციდენტების ცენტრი.
ინციდენტების ცენტრის ოპერატორები მუშაობას ეწეოდნენ საგანგებო რეჟიმში და
მოკლევადიანი დამკვირვებლებისაგან იღებდნენ და ამუშავებდნენ საარჩევნო ხასიათის
ინფორმაციას.  
გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი საქართველოს“ ოფისში მოქმედებდა ცხელი ხაზი,
რითაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო ესარგებლა და არჩევნების დღეზე სამონიტორინგო
პროგრამისათვის მიეწოდებინა მის ხელთ არსებული საარჩევნო ხასიათის ინფორმაცია.
არჩევნებზე დღეზე სამონიტორინგო პროგრამას სამართლებრივ მხარდაჭერას უწევდნენ
პროგრამის იურისტები.
“მრავალეროვანი საქართველო” 12 ნოემბერს, მედია საშუალებებით მთელი დღის
განმავლობაში   აქტიურად ავრცელებდა ინფორმაციას საარჩევნო უბნების გახსნის,
კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობის, საარჩევნო უბნების დახურვისა და ხმის დათვლის
პროცედურების დროს დაფიქსირებული ინციდენტებისა და ელექტორალური ხასიათის
ტენდენციების შესახებ.

6.2. არჩევნების
დღეს გამოვლენილი
ინციდენტები და
დაწერილი საჩივრები
სულ
სამონიტორინგო
პროგრამის
ფარგლებში
„ მ რ ა ვ ა ლ ე რ ო ვ ა ნ ი
საქართველოს“
მიერ
დაფიქსირდა 11 ინციდენტი,
მათ შორის: ამომრჩევლის
ნებაზე გავლენის მოხდენის
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1 შემთხვევა, არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემის 1 შემთხვევა, საარჩევნო
უბანზე გაუმართავი ინვენტარის არსებობის 1 შემთხვევა, კენჭისყრის პროცესის
მიმდინარეობისთვის ხელის შეშლის 1 შემთხვევა, ხმის მიცემის პროცედურული
დარღვევის 5 შემთხვევა, კომისიის საქმიანობაში ხელის შეშლის 1 შემთხვევა და სხვა
სახის 1 ხარვეზი.

ინციდენტები:
არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის
ფარგლებში, მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი იქნა შემდეგი
ხასიათის ინციდენტები:

ამომრჩევლის ნებაზე გავლენის მოხდენა:
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #26 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა ამომრჩეველს,
რომელსაც სჭირდებოდა დახმარება ხმამაღლა გაუკეთა მითითება, თუ რომელი
კანდიდატისათვის („ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“) მიეცა ხმა.
ინციდენტი გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის
მიერ, რასთან დაკავშირებითაც დაიწერა საჩივარი.

არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა:
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #21 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა ამომრჩევლის
მიერ არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემას (ორ ადგილზე გახვრეტილი პირადობის
დამატასტურებელი მოწმობა, რაც გულისხმობს, რომ ის ძალადაკარგულია). ინციდენტი
გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, რასთან
დაკავშირებითაც დაიწერა საჩივარი.

საარჩევნო უბანზე გაუმართავი ინვენტარის არსებობა:
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #5 საარჩევნო უბანზე 12:07 საათისათვის მარკირების
შესამოწმებელი ფარანი იყო გაუმართავ მდგომარეობაში. ინციდენტი გაპროტესტებულ
იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, რის შედეგადაც ხარვეზი
დროულად აღმოიფხვრა - ფარანი გამოიცვალა.  

კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობისათვის ხელის შეშლა:
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბნის შესასვლელთან იმყოფებოდნენ
პირები, რომლებიც ხელს უშლიდნენ კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობას, კერძოდ,
ხმაურობდნენ, ასევე აწარმოებდნენ ვიდეო გადაღებას.  “მრავალეროვანი საქართველოს”
დამკვირვებლის სიტყვიერი მითითების საფუძველზე, საუბნო საარჩევნო კომისიის
თავმჯდომარემ გამოიძახა საპატრულო პოლიცია, რომელმაც ზემოღნიშნულ პირებს
დაატოვებინა საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორია.

ხმის მიცემის პროცედურული დარღვევა:
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #15 და #23 საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველზე გაცემულ
იქნა ბიულეტენი ერთიან სიაში ხელმოწერის დაფიქსირების გარეშე. ინციდენტი
გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, რის
შედეგადაც ხარვეზი აღმოიფხვრა.  
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #19 საარჩევნო უბანზე 17:00 საათის მდგომარეობით,
ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა არ ემთხვევოდა გაცემული ბიულეტენების
რაოდენობას. ინციდენტი გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“
დამკვირვებლის მიერ, რის შესაბამისადაც ახსნა-განმარტება დაწერა კომისიის წევრმა
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(რეგისტრატორმა), რომელმაც აღიარა მის მიერ დაშვებული უნებლიე შეცდომა.
აღნიშნულთან დაკავშირებით, „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ
დაიწერა საჩივარი.
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #5 საარჩევნო უბანზე 12:40 საათისთვის ხალხმრავლობა
დაფიქსირდა. ხარვეზი გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“
დამკვირვებლის მიერ, რის შედეგადაც ნაკადის მარეგულირებელმა მოაწესრიგა
საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა რაოდენობა.   
ხაშურის #35 საარჩევნო ოლქის #1 უბანზე ამომრჩეველმა საარჩევნო კონვერტი მოათავსა
გადასატან საარჩევნო ყუთში, ნაცვლად ძირითადი საარჩევნო ყუთისა. აღნიშნული
ინციდენტი გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის
მიერ, რის შედეგადაც გადასატანი საარჩევნო ყუთი გაიხსნა და ხელმეორედ დაილუქა.

კომისიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა:
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #19 საარჩევნო უბანზე პოლიტიკური სუბიექტის
„დავით თარხან-მოურავი - ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“
წარმომადგენელი ხელს უშლიდა საუბნო საარჩევნო კომისიას ხმის დათვლის პროცესში.
ხარვეზი აღმოიფხვრა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მითითების
საფუძელზე.

სხვა სახის ხარვეზი:
ბორჯომის #36 საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბნის გადასატან საარჩევნო ყუთში
დაფიქსირდა ჩაგდებული 3 კონვერტი ბიულეტენების გარეშე. “მრავალეროვანი
საქართველოს” დამკვირვებლის სიტყვიერი მითითების საფუძველზე, კომისიის
შესაბამისо წევრების მიერ დაწერილ იქნა ახსნა-განმარტბითი ბარათი, რის მიხედვითაც
გაირკვა, რომ  მგზავრობის დროს გადასატან ყუთში შემთხვევით ჩაუვარდათ 3 კონვერტი.
ხარვეზი აღმოიფხვრა, სანაცვლოდ გაიცა 3 კონვერტი.
რაც შეეხება ინციდენტებზე საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ მოხდენილ რეაგირებას,
უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიანი
დამკვირვებლების მიერ გაკეთებული სიტყვიერი შენიშვნების საფუძველზე,
ინციდენტები აღმოიფხვრა გონივრულ ვადებში. ხოლო იმ ინციდენტებზე, რომელთა
აღმოფხვრაც არ მოხდა, დაიწერა საჩივრები.

საჩივრები:
არჩევნების დღეს, სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი
საქართველოს“ მიერ ბორჯომის #36 საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარდგენილ იქნა 2
საჩივარი, რომელთაგანაც არცერთი არ დაკმაყოფილდა.  
საჩივრები შეეხებოდა:
1) არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემის ფაქტს.
2) საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ ამომრჩევლისთვის მითითების გაკეთების
ფაქტს,  თუ რომელი კანდიდატისათვის მიეცა ხმა.  
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7. არჩევნების პირველ და მეორე ტურებზე
სამონიტორინგო პროგრამის შედეგების შეჯამება
„მრავალეროვანი
საქართველოს“
მოკლევადიანი
დამკვირვებლების
მიერ
მოპოვებულ
ინფორმაციაზე
დაყრდნობით,
შეიძლება
დავასკვნათ, რომ მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი
ორგანოს
საკრებულოსა
და
თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი
თემის
მერის არჩევნების პირველი ტური,
ისევე
როგორც
თვითმმართველი
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის
არჩევნების მეორე ტური სამონიტორინგო
პროგრამის
მიზნობრივ
საარჩევნო
ოლქებში წარიმართა მშვიდ, სამართლიან
და
კონკურენტუნარიან
გარემოში,
რაც შეესაბამებოდა დემოკრატიული
არჩევნების როგორც ეროვნულ, ასევე
საერთაშორისო სტანდარტებს.
არჩევნების დღეს არ იქნა დარღვეული
ფუნდამენტური
უფლებები
და
თავისუფლებები.
არჩევნების დღეს არ იქნა დაფიქსირებული
ძირითადი
ხასიათის
საარჩევნო
დარღვევები. მიუხედავად აღნიშნულისა,
რიგ საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა
მცირედი
ხასიათის
პროცედურულ
ხარვეზებს, რამაც არ იქონია გავლენა
არჩევნების საბოლოო შედეგებზე.
პროცედურული

ხარვეზები

უმეტესწილად განპირობებული იყო
საუბნო საარჩევნო კომისიის რიგ წევრთა
არასათანადო პროფესიული მომზადების
დონით, ისევე როგორც ზოგადად
ამომრჩევლებს შორის პოლიტიკური და
ელექტორალური კულტურის სიმწირით.
აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც,
რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“
ყველა მოკლევადიან დამკვირვებელს
საშუალება მიეცა, დაუბრკოლებლად
შესულიყო
საარჩევნო
უბანზე,
ისევე
როგორც
თვისუფლად
განეხორციელებინა დაკვირვება უბნის
გახსნისა და მოწყობის, კენჭისყრის
მიმდინარეობის, უბნის დახურვისა და
ხმების დათვლის პროცესის თითოეულ
ეტაპზე. გამონაკლისს წარმოადგენდა
ერთი
ინციდენტი,
რომელიც
დაფიქსირდა
არჩევნების
პირველ
ტურზე, რის შესაბამისადაც ადგილი
ჰქონდა „მრავალეროვანი საქართველოს“
მოკლევადიანი
დამკვირვებლის
უფლების უკანონოდ შეზღუდვას.
არჩევნების დღის შედეგების ანალიზი
ცხადყოფს, რომ საარჩევნო პროცესი
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ
საარჩევნო ოლქებში კვალიფიციურად
იყო
ადმინისტრირებული.
ცესკოს
საქმიანობა
გახლდათ
დროული,
ეფექტური და გამჭვირვალე.

საბოლოო ანგარიში

8. არჩევნების შედეგები და მისი გენდერული და
ეთნიკური განზომილება
არჩევნების შედეგები:
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი - გიორგი ერბოწონაშვილი   („ქართული
ოცნება -დემოკრატიული საქართველო“).
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 37 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 2 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 2 დეპუტატი,
„დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა
ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
-10 დეპუტატი).  
• მაჟორიტარული სისტემით 22 დეპუტატი (დამოუკიდებელი კანდიდატი
- 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 21
დეპუტატი).
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ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი - იოსებ ქარუმაშვილი („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 31 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 2 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 3
დეპუტატი,   „დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 8 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 16 დეპუტატი („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
- 1 დეპუტატი, დამოუკიდებელი კანდიდატი - 2 დეპუტატი, „ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“ - 13 დეპუტატი).
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რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი - ირაკლი ტაბაღუა („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 25 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ -2 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 3
დეპუტატი,       „დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
მოძრაობა“ - 8 დეპუტატი)
• მაჟორიტარული სისტემით 8 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 8 დეპუტატი)
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საბოლოო ანგარიში

გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერი - რამაზ ბუდაღაშვილი („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 36 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 1 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ -2 დეპუტატი,
„დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა
ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ 11 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 21 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 21 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი - თემურ აბაზოვი („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა  35 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 3 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ -1 დეპუტატი,
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 11 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 20 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 20 დეპუტატი).
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საბოლოო ანგარიში

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი   - დავით შერაზადიშვილი („ქართული
ოცნება -დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 30 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
- 2 დეპუტატი,   „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 13
დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 15 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ -15 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი - გიორგი ტატუაშვილი („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 31 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
- 1 დეპუტატი, „შენების მოძრაობა“ - 2 დეპუტატი, „ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“ - 12 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 16 დეპუტატი („შენების მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი,
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 15 დეპუტატი).
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საბოლოო ანგარიში

წალკის მუნიციპალიტეტის მერი - ილია საბაძე („ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 45 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 1 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 2 დეპუტატი,
„დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“
- 1 დეპუტატი, „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო“ – 1 დეპუტატი,
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 10 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 30 დეპუტატი (დამოუკიდებელი - 2 დეპუტატი,
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 28 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერი - გიორგი ქორიძე („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ 35 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა
კუკავა - დემოკრატიული მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“ - 3 დეპუტატი, „დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ - 9 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით  20 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
მოძრაობა“ - 20 დეპუტატი).
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საბოლოო ანგარიში

კასპის მუნიციპალიტეტის მერი - მანუჩარ მერებაშვილი („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 34 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 1 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 2
დეპუტატი, „დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსი“ - 2 დეპუტატი, „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 9 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 19 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო - 19 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

გორის მუნიციპალიტეტის მერი - კონსტანტინე თავზარაშვილი („ქართული
ოცნება -დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 40 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 2 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 3 დეპუტატი,
„დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა
ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „შენების მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“ - 8 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 25 დეპუტატი (დამოუკიდებელი - 1 დეპუტატი,
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 24 დეპუტატი).
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საბოლოო ანგარიში

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერი - ზაზა გულიაშვილი („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 33 დეპუტატი  
• პროპორციული სისტემით 15 დეუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 1 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 3
დეპუტატი, „დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 9 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 18 დეპუტატი („დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა
კუკავა - დემოკრატიული მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 16 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი - გიორგი გურასპაშვილი („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 31 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 2 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 3
დეპუტატი, „დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსი“ - 2 დეპუტატი, „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 7 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით   16 დეპუტატი (დამოუკიდებელი - 2 დეპუტატი,
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო - 14 დეპუტატი).
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საბოლოო ანგარიში

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერი - ზაზა ჩაჩანიძე („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 28 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 1 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 2
დეპუტატი, „დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსი“ - 5 დეპუტატი, „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება -დემოკრატიული
საქართველო“ - 6 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 13 დეპუტატი („დავით თარხან მოურავი, ირმა
ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ - 6 დეპუტატი, „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 7 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი - ზაზა მელიქიძე („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 33 დეპუტატი
• პროპრციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 3 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 2 დეპუტატი,
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 10 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 18 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 18 დეპუტატი).
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ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერი - ზაქარია ენდელაძე („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 30 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 3 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი,
„დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა
ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ 10 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 2 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 13 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერი - როსტომ მაგრაქველიძე („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 27 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 2 დეპუტატი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი,
„დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა
ალიანსი“ - 2 დეპუტატი, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ 10 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 12 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 12 დეპუტატი).
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ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი - იურიკ უნანიან („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 38 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 1დეპუტატი, „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი, „დავით თარხან მოურავი, ირმა
ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ - 4 დეპუტატი, „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 9 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 23 დეპუტატი („დავით თარხან მოურავი, ირმა
ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 22 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერი - ანივარდ მოსოიან („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 26 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო“ - 1 დეპუტატი, „დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი
- საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“ - 13 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით   11 დეპუტატი („ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ - 11 დეპუტატი).
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერი - ალექსანდრე ზაგაშვილი („ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“)
საკრებულო: სულ არჩეულ იქნა 21 დეპუტატი
• პროპორციული სისტემით 15 დეპუტატი („ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული
საქართველო - 1 დეპუტატი, „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი, „დავით თარხან მოურავი, ირმა
ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ - 2 დეპუტატი, „შალვა
ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ - 1 დეპუტატი,
„ეროვნულ-დემოკრატიული მოძრაობა“ - 1 დეპუტატი, „საქართველო“ - 1
დეპუტატი, „ტრადიციონალისტები“ - 1 დეპუტატი, „ქართული ოცნება
-დემოკრატიული საქართველო“ - 7 დეპუტატი).
• მაჟორიტარული სისტემით 6 დეპუტატი („დავით თარხან მოურავი, ირმა
ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ - 1 დეპუტატი, „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - 5 დეპუტატი).

საბოლოო ანგარიში

ყოველივე
ზემოაღნიშნულის
გათვალისწინებით.
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/
თვითმმართველი თემის მერის 2017 წლის არჩევნებში პროექტის ყველა მიზნობრივ
საარჩევნო ოლქში მერად არჩეულ იქნა „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“ მიერ ნომინირებული კანდიდატი, ხოლო წარმომადგენლობით ორგანოში
უმრავლესობა ასევე მოიპოვა „ქართულმა ოცნებამ - დამოკრატიულმა საქართველომ“. ამ
თვალსაზრისით გამონაკლისს წარმოადგენს ბორჯომის წარმომადგენლობითი ორგანო საკრებულო, სადაც, მიუხედევად მოპოვებული ყველაზე მეტი მანდატისა, „ქართულმა
ოცნებამ - დემოკრატიულმა საქართველომ“ ვერ შეძლო წარმომადგენლობით ორგანოში
უმრავლესობის მოპოვება.
არჩევნების გენდერული და ეთნიკური განზომილება:
რაც შეეხება სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ არეალში არჩევნების შედეგების
ეთნიკურ განზომილებას, ყველაზე მეტი ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული პირი
არჩეულ იქნა ნინოწმინდისა (26) და ახალქალაქის (31), ხოლო ყველაზე ნაკლები ქარელისა
(1) და გორის (1) მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობით ორგანოში - საკრებულოში.
ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული პირები საერთოდ არ იქნენ არჩეულნი ახმეტის,
რუსთავის, კასპის, ყაზბეგისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობით
ორგანოში.
ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული მერობის კანდიდატები არჩეულ იქნენ მხოლოდ
ახალქალაქის, ნინოწმინდისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში.
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ყველაზე მეტი ეთნიკურ უმიცირესობებს
მიკუთვნებული პირი, რომლებიც აირჩიეს წარმომადგენლობით ორგანოში
ნომინირებული იყო  „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ მიერ.
არჩევნების შედეგები ნათლად მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ ეთნიკური
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ საარჩევნო ოქლებში სახეზეა ეთნიკურ
უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა ფართო წარმომადგენლობა ახლად არჩეულ
წარმომადგენლობით ორგანოში - საკრებულოში. რაც შეეხება იმ საარჩევნო ოლქებს,
სადაც დაბალია ეთნიკურ უმიცირესობათა კონცენტრაცია, შესაბამისად, მოკრძალებული
იყო ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობა საკრებულოში.
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ არეალში (მათ შორის საქართველოს
მასშტაბით) მხოლოდ ერთი ქალბატონი იქნა არჩეული მერად, კერძოდ, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტში. რაც შეეხება წარმომადგენლობით ორგანოში არჩეულ ქალ
დეპუტატებს, ყველაზე მეტი ქალბატონი არჩეულ იქნა თეთრიწყაროსა (8) და გორის
(7), ხოლო ყველაზე ნაკლები ნინოწმინდის (2), ახალქალაქისა (2) და გარდაბნის (2)
მუნიციპალიტეტების საკრებულოში. ქალი დეპუტატი საერთოდ არ იქნა არჩეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ელექტორალურ პროცესში ქალთა ჩართულობის
უახლესი პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ კვლავაც დაბალია ქალთა პოლიტიკური
ჩართულობის როგორც ხარისხობრივი, ასევე რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რაც
შემდგომი საარჩევნო ციკლებისათვის მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აყენებს
მთელ პოლიტიკურ სპექტრს.
იხილეთ თანდართული სქემა:
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ახმეტის მუნიციპალიტეტი                       რუსთავის მუნიციპალიტეტი
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გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
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ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

დმანისის მუნიციპალიტეტი
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წალკის მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

2
2
Total Number of
EthnicNumber
Minorities
Total
of
Deputies
Ethnic
Minorities
Deputies

41. "Georgian
Dream
41.
"Georgian
Democratic
Dream
Georgia"
Democratic
Georgia"

2
2

Total Number of Female
Deputies
Total
Number of Female
Deputies

8
8

3. "Dimitri Lortkipanidze,
Kakha
Kukava
- Democratic
3.
"Dimitri
Lortkipanidze,
Movement
Free
Georgia"
Kakha
Kukava
- Democratic
Movement Free Georgia"

5
5

5. "United National
Movement"
5.
"United National
Movement"

41. "Georgian Dream Democratic
Georgia"
41.
"Georgian
Dream Democratic Georgia"

2
2
1
1
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კასპის მუნიციპალიტეტი                       ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

გორის მუნიციპალიტეტი
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ქარელის მუნიციპალიტეტი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

75

76

საბოლოო ანგარიში

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ადიგენის მუნიციპალიტეტი                 ხაშურის მუნიციპალიტეტი
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ასპინძის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
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ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
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9. 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.

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
საქართველო»
წარმოადგენს
ქოლგა
ორგანიზაციას,
რომელიც   19   სათვისტომოსა და 56მდე საზოგადოებრივი ორგანზიაციის
წარმომადგენელს აერთიანებს, რომლებიც
მუშაობენ
საქართველოში
მცხოვრებ
სხვადასხვა ეთნიკურ, რელიგიურ და
ლინგვისტურ ჯგუფებთან ადამიანის
უფლებათა დაცვის სფეროში.

«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 ხელშეწყობა,
საზოგადოებაში
ეთნოსთაშორისი
ურთიერთობების
ჰარმონიზაციის
კვალდაკვალ; ამომრჩეველთა განათლება,
არჩევნების მონიტორინგი და მოწყვლადი
ჯგუფების ეფექტიანი პოლიტიკური,
სამოქალაქო და საარჩევნო ჩართულობის
ხელშეწყობა.

«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» ახორციელებს საარჩევნო
სადამკვირვებლო
პროგრამას
კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხეჯავახეთის რეგიონებში. ორგანიზაციის
მიერ
მიღწეული
შედეგები,
ისევე
როგორც მის მიერ სადამკივრვებლო
პროგრამების ფარგლებში შემუშავებული
რეკომენდაციები
რეგულარულად
ვრცელდება სხვადასხვა დაინტერესებულ

დეტალური
ინფორმაცია
იხილეთ
«მრავალეროვანი
საქართველო»
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: http://www.
pmmg.org.ge/
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10. რეკომენდაციები:
●● სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში წარმომადგენლობითი
ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის
2017 წლის არჩევნებისათვის ცესკომ გაიღო ღირებული ძალისხმევა და უზრუნველყო
საარჩევნო პროცესის კვალიფიციურად ადმინისტრირება. მიუხედავად აღნიშნულისა,
ცესკომ უნდა გააგრძელოს ჩართულობა ეფექტური და მდგრადი შედეგის მისაღწევად,
რაც, უპირველეს ყოვლისა, მოიაზრებს საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა
კვალიფიკაციის დონის ამაღლებაზე ორიენტირებული ღონისძიებების რეალიზების
პროცესის გაღრმავებას მომდევნო საარჩევნო ციკლებისათვის და ამ მხრივ არსებული
პოზიტიური პრაქტიკის შემდგომში გავრცობას.  
●● მომდევნო საარჩევნო ციკლებისათვის ცესკომ უნდა განავრცოს საარჩევნო
ადმინისტრაციაში ეთნიკურ უმცირესობათა როგორც რაოდენობრივი, ასევე
ხარისხობრივი ჩართულობის ხელშემწობი არსებული პრაქტიკა.
●● ცესკომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს ეთნიკური უმცირესობებით
მჭიდროდ დასახლებულ საარჩევნო ოლქებში საარჩევნო ადმინისტრაციის
წარმომადგენელთა მიერ სახელმწიფო ენის ფლობის საკითხს. კერძოდ, საარჩევნო
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები უნდა ფლობდნენ მინიმუმ ორ ენას - სახელმწიფო
ენას და კონკრეტული რეგიონისთვის დამახასიათებელ ეთნიკური უმცირესობების
ენას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს მათ მიერ დაკისრებული ფუქნციების
გამჭვირვალედ და ეფექტიანად 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 ელექტორალურ პროცესში.
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●● სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა უნდა უზრუნველყონ კანონმდებლობის
მოთხოვნების დაცვა და დამრღვევ პირთა მიმართ გაატარონ დროული და ადეკვატური
პასუხისმგებლობის ზომები.
●● ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგაბნოებმა
უნდა
უზრუნველყონ
პოლიტიკური მიუკერძოებლობის დაცვა და, შესაბამისად, არ დაუშვან ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების ადამიანური რესურსების გამოყენება პარტიული
მიზნებისათვის, ისევე როგორც აღკვეთონ სამუშაო საათებში საჯარო მოსამსახურეების
მიერ აგიტაციის გაწევა რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ.
●● ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელმა პირებმა უნდა
უზრუნველყონ ადგილობრივი თვითმმარველობის ორგანოებში დასაქმებული
საჯარო მოხელეებისათვის საკუთარი უფლებებისა და მოვალეობების თაობაზე
ინფორმაციის მიწოდება და ამ მიმართულებით მათი ცნობიერების დონის ამაღლება.
●● წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტებმა და მათმა წარმომადგენლებმა თავი
უნდა შეიკავონ ძალადობრივი ქმედებებისაგან, პატივი სცენ და დაიცვან ერთმანეთის
უფლებები, არ დაუშვან სიძულვილის ენის გამოყენება პოლიტიკური კამპანიის
წარმოების პროცესში და, შესაბამისად, უზრუნველყონ წინასაარჩევნო შეხვედრების
წარმართვა თანასწორ პირობებში.
●● პოლიტკურმა სუბიექტებმა მუდმივ რეჟიმში უნდა აწარმოონ აქტიური კომუნიკაცია
ამომრჩევლებთან, რათა შემსუბუქდეს მხარეთა შორის ურთიერთგაუცხოების
ტვირთი, ისევე როგორც ხელი შეეწოს ადგილობრივ მოსახლეობაში პოლიტიკური
სპექტრისა და ზოგადად პოლიტიკური პროცესებისადმი ნდობის ამაღლებას.
●● პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უნდა უზრუნველყონ ეთნიკურ უმიცირესობათა თემების
წინაშე არსებული კონკრეტული წუხილების, საჭიროებებისა და გამოწვევების ფართოდ
ასახვა თავიანთ საპროგრამო დოკუმენტებში, რაც, ერთი მხრივ, საჭიროებს ადგილზე
არსებული რეალობის სრულფასოვნად აღქმასა და გააზრებას, ხოლო, მეორე მხრივ,
ჯეროვანი ყურადღების დათმობას წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში
ეთნიკურ უმცრესობათა წინაშე არსებული პრობლემატიკის ფართოდ გაშუქებისადმი.
●● პოლიტკურ პროცესებზე მესაკუთრეობის შეგრძნების ამაღლების მიზნით, პოლიტიკურმა
სუბიექტებმა ხელი უნდა შეუწყონ ადგილობრივი ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდა
პოლიტიკოსების, მათ შორის ქალების ფართო ინტეგრაციას პარტიულ სტრუქტურებში,
ისევე როგორც წაახალისონ მათი წარდგენა პოლიტიკურ ნომინაციებში.
●● ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა წინაშე არსებული ენობრივი
ბარიერის პრობლემის გათვალისწინებით, პოლიტიკურმა სუბიექტებმა ჯეროვანი
ყურადღება უნდა დაუთმონ საპროგრამო დოკუმენტების თარგმნას უმცირესობათა
ენაზე,   ისევე როგორც მარტივი და ადვილად აღქმადი ფორმებით მათ მიწოდებას
ამომჩევლებისათვის.
●● პოლიტიკურმა სუბიექტებმა აქტიურად უნდა ითანამშრომლონ მედიასა და სხვა
დაინტერესებულ მხარეებთან, რათა ხელი შეეწყოს პარტიათა/კანდიდატთა   შორის
დიალოგს და საგნობრივ დისკუსიებს.
●● სამოქალაქო საზოგადოებრივმა სექტორმა მუდმივ რეჟიმში უნდა აწარმოოს
საქმიანობა ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში
ადგილობრივი ამომრჩევლების პოლიტიკური და ელექტორალური ჩართულობის
დონის ასამაღლებლად, როგორც საარჩევნო, ასავე არასაარჩევნო პერიოდში.
●● სამოქალაქო საზოგადოებრივმა სექტორმა უნდა გააგრძელოს ჩართულობა პოლიტიკურ
სუბიექტებთან, რათა ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ
რეგიონებში ამაღლდეს/გაძლიერდეს მათი წარმომადგენლების ელექტორალური
ცნობიერების დონე.
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