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შესავალი

„საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო“ დაფუძნდა 1999 
წელს. ორგანიზაცია იცავს უმცირესობათა სათვისტომოებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ინტერესებს, რომლებიც საქმიანობას ეწევიან საქართველოში 
მცხოვრები ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური უმცირესობების ჯგუფების 
უფლებათა დაცვის სფეროში. ორგანიზაციის ძირითად სამოქმედო არეალს წარმოადგენს 
ქ. თბილისი, ასევე ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული სამცხე-
ჯავახეთის, ქვემო ქართლის, კახეთის, შიდა ქართლისა და აჭარის რეგიონები. 
„მრავალეროვანი საქართველო” გახლავთ ევროპის საბჭოს პარტნიორი ორგანიზაცია. 
იგი იცავს სიძულვილის წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციის ინტერესებს სამხრეთ 
კავკასიაში. იგი ასევე გახლავთ „ევროპის ეროვნებათა ფედერალური კავშირისა“ და 
საერთაშორისო ორგანიზაცია „ევროპის უმცირესობათა“წევრი. 

2005 წლიდან დღემდე „მრავალეროვანი საქართველო“ ახორციელებს არჩევნებზე 
დაკვირვებას ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ საქართველოს 
რეგიონებში. საარჩევნო დაკვირვების მიზანია, ხელი შეუწყოს არჩევნების სამართლიანობას 
და გამჭვირვალობას, ასევე გააძლიეროს ეთნიკურ უმცირესობათა ნდობა პოლიტიკური 
და საარჩევნო პროცესების მიმართ. 

 „მრავალეროვანი საქართველო“ ახორციელებს 2020 წლის 31 ოქტომბრის, საქართველოს 
პარლამენტის არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს თბილისსა და 
საქართველოს რეგიონებში: სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო 
ქართლი და კახეთი. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდება საარჩევნო პრობლემები, 
საჭიროებები და გამოწვევები, ასევე შემუშავდება კონკრეტული რეკომენდაციები 
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. 

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „USAID“ მხარდაჭერით. 

წინამდებარე შემაჯამებელი ანგარიში ფარავს 2020 წლის 15 ივნისიდან 2020 წლის 
31 ოქტომბრამდე პერიოდს. ორგანიზაცია პერიოდულად მიაწვდის საზოგადოებას 
ინფორმაციას საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დაკვირვების შედეგების თაობაზე. 
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თავი I

წინამდებარე ანგარიში აჯამებს წინასაარჩევნო გარემოს და ფარავს, 2020 წლის 15 
ივნისიდან 2020 წლის 31 ოქტომბრამდე პერიოდს. 

ორგანიზაციის მიერ საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებზე დაკვირვება განხორციელდა 
როგორც წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე, 1 სექტემბრამდე, ასევე 
წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყების შემდეგ პერიოდზეც. 

2020 წლის 1 აგვისტოდან, ორგანიზაციის 21 გრძელვადიანი დამკვირვებელი აკვირდება 
წინასაარჩევნო გარემოს და წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობას თბილისსა და 
საქართველოს რეგიონებში: სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო 
ქართლი და კახეთი. 

მანამდე კი, სადამკვირვებლო მისიის მიზნებიდან გამომდინარე, მეთოდოლოგიურად, 
ორგანიზაციამ წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის განხორციელება, 2020 წლის 15 
ივნისიდან, 4 მუნიციპალიტეტში დაიწყო:  

•	 ნინოწმინდა - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი;
•	 ახალქალაქი  - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი;
•	 მარნეული  - ქვემო ქართლის რეგიონი; 
•	 გარდაბანი - ქვემო ქართლის რეგიონი.

ხოლო 2020 წლის 1 აგვისტოდან, ორგანიზაციამ გააფართოვა მონიტორინგის მასშტაბი 
და არეალი და წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი კიდევ 17  მუნიციპალიტეტში 
გააგრძელა. ეს მუნიციპალიტეტებია:   

•	 ისანი, კრწანისი და სამგორი - თბილისში;
•	 კასპი  - შიდა ქართლის რეგიონში;
•	 ასპინძა, ახალციხე, ადიგენი, ბორჯომი- სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში;
•	 ბოლნისი, დმანისი, წალკა, თეთრიწყარო - ქვემო ქართლის რეგიონში;
•	 ლაგოდეხი, საგარეჯო, ყვარელი, ახმეტა -კახეთის რეგიონში;
•	 მცხეთა - მცხეთა - მთიანეთის რეგიონში.

ეს ოლქებია:

1) მთაწმინდა და კრწანისი ;  
2) ისანი;  
3) სამგორი; 
4)  თელავი, ახმეტა, ყვარელი და ლაგოდეხი;   
5)  გურჯაანი, საგარეჯო, დედოფლისწყარო და სიღნაღი;
6) რუსთავიდა გარდაბნის ნაწილი   (ნორიოს, მარტყოფის, ახალსოფლის, 
სართიჭალის, გამარჯვების, ახალი სამგორის, ლემშვენიერის, თელეთის, კუმისისა 
და კრწანისის ადმინისტრაციული ერთეულები); 
7) მარნეული და გარდაბნის ნაწილი (ნორიოს, მარტყოფის, ახალსოფლის, 
სართიჭალის, გამარჯვების, ახალი სამგორის, ლემშვენიერის, თელეთის, კუმისისა 
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და კრწანისის ადმინისტრაციული ერთეულების გარდა); 
8) ბოლნისი, დმანისი, თეთრი წყარო და წალკა; 
9) მცხეთა, დუშეთი, თიანეთი და ყაზბეგი; 
10)  კასპი და გორი (ვარიანის, ნიქოზის, ტირძნისის, სკრისა და შინდისის 
ადმინისტრაციული ერთეულების გარდა) ; 
11)  ახალციხე, ბორჯომი, ადიგენი და ასპინძა ; 
12) ახალქალაქი და ნინოწმინდა; 

შესაბამისად, ახალი საარჩევნო სისტემის შედეგად არსებული 30 ერთმანდატიანი 
მაჟორიტარული ოლქიდან ორგანიზაცია ფარავს 12 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქს. 

საარჩევნო მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, ორგანიზაციის გრძელვადიანი 
დამკვირვებლები ინფორმაციას საარჩევნო აქტივობებისა და სავარაუდო დარღვევების 
შესახებ იღებდნენ:  მედიიდან (ტელე, რადიო, ონლაინ მედია); საჯარო ინფორმაციის 
გამოთხოვის გზით; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან და მათი ვებ-
გვერდებიდან; სოციალური ქსელებიდან; პარტიებისგან, კანდიდატებისგან, პარტიის 
აქტივისტებისგან; არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან; მოქალაქეებისგან; საჯარო 
შეხვედრებიდან. წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მიზნით გრძელვადიანი 
დამკვირვებლები აკვირდებოდნენ და სწავლობდნენ:   

•	 პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატები პოლიტიკური და საარჩევნო 
აქტივობებს; 

•	 სიძულვილის ენის გამოყენებას წინასაარჩევნო კამპანიაში; 
•	 სოციალური მედიის გამოყენებას წინასაარჩევნო პერიოდში დეზინფორმაციისა 

და დისკრედიტაციის კამპანიებისთვის;
•	 პოლიტიკური/საარჩევნო აქტივობების ხელშეშლას;
•	 ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას;
•	 ზეწოლა/დაშინება/მუქარა/ფიზიკური ანგარიშსწორებას;
•	 ამომრჩევლის მოსყიდვას და დაფინანსების წესების დარღვევებს; 
•	 განცხადებებს და საჩივრებს; 
•	 საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას; 
•	 ამომრჩეველთა განათლებას, მათ შორის, უმცირესობების ინფორმირებულობას;

პანდემიიდან გამოწვეულ დაბრკოლებებს პოლიტიკური/საარჩევნო აქტივობების 
განხორციელებისა და არჩევნების მომზადება/ ჩატარებაში.
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თავი II

ძირითადი მიგნებები
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ახალი საარჩევნო სისტემის პირობებში იმართება. 
განხორციელებული საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, 
მნიშვნელოვნად შემცირდა პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო საარჩევნო ბარიერი 
(1%) პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის.  შესაბამისად, პანდემიის მიუხედავად,  
წინასაარჩევნო კამპანიაში მრავალი პოლიტიკური პარტია და კანდიდატი მონაწილეობდა, 
რომლებმაც ამომრჩევლებს განსხვავებული და მრავალფეროვანი საარჩევნო პროგრამები 
შესთავაზეს. 

ზოგადად, წინასაარჩევნო კამპანია მშვიდ გარემოში მიმდინარეობდა, თუმცა სექტემბრის 
მეორე ნახევრიდან ძალადობის ფაქტებმა მოიმატა და წინასაარჩევნო გარემო უფრო 
პოლარიზებული გახდა. დაფიქსირებული ძალადობრივი ინციდენტების  დიდი წილი 
ქვემო ქართლის რეგიონზე მოდიოდა.  პოლარიზების ნიშნები ასევე გამოიკვეთა მედიაშიც. 

საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა: ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების - 
8, წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობისა და აგიტაციის წესების დარღვევის - 8, 
წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელშეშლის 9, საარჩევნო პლაკატების დაზიანების არაერთი, 
საარჩევნო ბანერის დაზიანების - 3,   მუქარის - 7, ფიზიკური ანგარიშსწორების 
10,  ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის - 4,  ამომრჩეველთა პირადი მონაცემების 
სავარაუდოდ უკანონოდ შეგროვების - 3, მედიის საქმიანობაში ხელშეშლის - 4 ფაქტი. 
ასევე გამოვლინდა სიძულვილის ენის შემცველი - 2, დეზინფორმაციის გავრცელების და 
დისკრედიტაციის მცდელობის 5 ფაქტი. ასევე, სომხურ და აზერბაიჯანულ თემებს შორის 
ეთნოსთაშორისი შუღლის გაღვივების და დაპირისპირების ხელშემწყობი შინაარსის - 4 
საჯარო განცხადება.  

2020 წლის აგვისტოში, წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე რამდენიმე 
კვირით ადრე, საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკური კრიზისის შედეგების აღმოფხვრის 
მიზნით არაერთი მასშტაბური, ფინანსური ხასიათის პროექტი წამოიწყო, რომელიც 
ამომრჩევლების ფართო მასებზეა გათვლილი და ამომრჩევლებისათვის, წინასაარჩევნო 
კამპანიის პერიოდში, გარკვეული ოდენობის თანხების გადაცემას ითვალისწინებს. 
ამასთან ერთად, ხელისუფლებამ ამ დახმარებებს პერსონიფიცირებული ხასიათი მიანიჭა 
და საკუთარ თავთან აფილირება მოახდინა, რითაც  ზღვარი სახელმწიფოსა და პარტიის 
საქმიანობას შორის წაიშალა. ამიტომ,  ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, 
რიგ შემთხვევებში, საარჩევნო კამპანიის ნაწილს და ამომრჩევლის ნებაზე მანიპულაციის 
ბერკეტს წარმოადგენდა. 

გარდა კონკრეტული ფულადი სახის დახმარებებისა, საქართველოს მთავრობამ 
წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, სხვა 
მასშტაბური პროექტების განხორციელებაც წამოიწყო, რომლებიც სავარაუდოდ, 
ხელისუფლების საქმიანობის მიმართ ამომრჩევლების კმაყოფილების ზრდას 
ემსახურებოდა მოახლოებული არჩევნების წინ.1

მაჟორიტარულ ოლქებში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების 
წარდგენაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ცენტრალური და ადგილობრივი 
ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები. ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლები პირადად ესწრებოდნენ „ქართული ოცნების“ დეპუტატობის 

1  დეტალური ინფორმაცია ამ პროექტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ დანართში.
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კანდიდატების შეხვედრებს ამომრჩევლებთან, კანდიდატებთან ერთად ისმენდნენ 
ამომრჩევლების წუხილებს, პრობლემებს და პირდებოდნენ მათ ამ პრობლემების 
უახლოეს  პერიოდში მოგვარებას.2 მმართველი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატების წარდგენის ღონისძიებებს ესწრებოდნენ ასევე ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული პირები, საჯარო სკოლებისა და  
საბავშვო ბაღების თანამშრომლები,  ცალკეულ შემთხვევებში სასულიერო პირებიც.3

მართალია მაღალი თანამდებობის პირების წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა 
არ წარმოადგენს კანონდარღვევას, თუმცა, მაჟორიტარულ ოლქებში „ქართული 
ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენა ხშირ შემთხვევებში, 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების ფონზე ხდებოდა, რაც ზრდიდა 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ობიექტების სახელისუფლებო პარტიის 
აგიტაციის მიზნებისთვის გამოყენების შესაძლებლობას. ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 
პროექტების ფონზე აგიტაცია განახორციელეს ასევე  საქართველოს პარლამენტის იმ 
მოქმედმა მაჟორიტარმა დეპუტატებმაც, რომლებიც 2020 წლის არჩევნებში სხვა საარჩევნო 
სუბიექტების სახელით მონაწილეობენ.4 მაგალითად, პარლამენტის მაჟორიტარი 
დეპუტატები - კახა ოქრიაშვილი და ენზელ მკოიანი.5

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო 
კომისიამ (ცესკო) პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი შეიმუშავა.6   პოლიტიკური 
პარტიების ქცევის კოდექსს 40-მა პოლიტიკურმა პარტიამ მოაწერა ხელი.7 პოლიტიკურმა 
სუბიექტებმა აღნიშნულ დოკუმენტზე ხელის მოწერით თანხმობა განაცხადეს ეთიკური 
საარჩევნო კამპანიის წარმოებაზე და უარი თქვეს წინასაარჩევნო პერიოდში ძალადობის, 
სიძულვილის ენისა და ქსენოფობიის გამოყენებაზე. თუმცა სექტემბრის მეორე ნახევარში 
ქცევის წესების უგულებელყოფის, ძალადობის და ფიზიკური ანგარიშსწორების 
არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ამ პერიოდიდან წინასაარჩევნო გარემო უფრო დაიძაბა 
და პოლარიზებული გახდა. დაფიქსირდა ასევე ჟურნალისტებისა და დამკვირვებლის 
მიმართ ძალადობა, მათი პროფესიული საქმიანობის ხელშეშლა.

საანგარიშო პერიოდში ძალადობისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების 10 ფაქტი 
დაფიქსირდა. აღნიშნული ფაქტებიდან 8 ფაქტი ქვემო ქართლის რეგიონში დაფიქსირდა. 
მათ შორის, დმანისში -2 , ბოლნისში -2 , მარნეულში -3 , გარდაბანში - 1. 

სამართალდამცავმა ორგანოებმა რამდენიმე შემთხვევაში მოახდინეს ეფექტური 
რეაგირება ძალადობის ფაქტებზე, რომელიც ძირითად შემთხვევებში „ქართული 
ოცნების“ მხარდამჭერების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს უკავშირდებოდა. სხვა 
ძალადობრივი ფაქტების შემთხვევებში, რომლებიც მიმართული იყო ოპოზიციური 
კანდიდატების მხარდამჭერების მიმართ, ანგარიშის გამოქვეყნების მომენტისათვის 
დანაშაულში მონაწილე პირები სამართალდამცავი ორგანოების მიერ პასუხისგებაში არ 
არიან და ამ ფაქტებზე გამოძიება მიმდინარეობს. 

წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტები არაერთ ინფორმაციას ავრცელებდნენ 
მათ მხარდამჭერებზე განხორციელებული მუქარისა და ზეწოლის შესახებ, ასევე 

2  „ქართული ოცნების“ დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებზე დეტალური 
ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ დანართში.
3  ორგანიზაციის დამკვირვებლებისთვის უცნობია რამდენად ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებდა 
მმართველი პარტიის კანდიდატების წარდგენაზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა 
დასწრება.
4  კახა ოქრიაშვილი და ენზელ მკოიანი. ამ დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებზე 
დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ დანართში.
5  არასახელისუფლებო დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებზე დეტალური ინფორმაციისთვის, 
გთხოვთ იხილოთ დანართი. 
6  https://cesko.ge/geo/list/show/120167-gantskhadeba-2020-tslis-parlamentis-archevnebistvis-politikuri-
partiebis-qtsevis-kodeqsis-shesakheb-
7  https://cesko.ge/res/docs/Parties-2020Geo29.09.pdf
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საუბრობდნენ იმაზე, რომ „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები ოპოზიციის 
მხარდაჭერის გამო ამომრჩევლებს საჯარო სამსახურიდან დათხოვნითა და სოციალური 
დახმარებების მოხსნით ემუქრებოდნენ. რიგ შემთხვევებში, კანდიდატები განცხადებებს 
აკეთებდნენ მათზე სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან განხორციელებული 
უკანონო თვალთვალის შესახებ.8 

წინასაარჩევნო კამპანიაში გამოვლენილი ხელშეშლის 9 ფაქტიდან 5 ფაქტი ოპოზიციის 
- გაერთიანებული ოპოზიციის „ძალა ერთობაშია“-ს კანდიდატების წინასაარჩევნო 
შეხვედრებისა და კამპანიის ხელშეშლას უკავშირდებოდა.  2 ფაქტი - მარნეული-
გარდაბნის ოლქში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ზაურ 
დარგალის წინააღმდეგ იყო მიმართული. 

წინასაარჩევნო პერიოდში სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან 
გათავისუფლებაზე რამდენიმე განცხადება გაკეთდა. მათ შორის, ერთი ყვარელში და 
ორი მცხეთაში. 2020 წლის აგვისტოში, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში საკადრო 
ცვლილებები განხორციელდა, რა დროსაც საკადრო ცლილებები შეეხო 20-ზე მეტ 
დასაქმებულს. განთავისუფლებული ადამიანები მკოიანის კადრად მოიაზრებიან. 

წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების 
საარჩევნო პლაკატების დაზიანებისა და ჩამოხევის არაერთი ფაქტი. 3 შემთხვევაში 
ადგილი ჰქონდა ოპოზიციური კანდიდატების საარჩევნო ბანერების დაზიანებას. ასევე 
აქტიურად ხორციელდებოდა საარჩევნო პლაკატების ერთმანეთზე გადაკვრა. 

წინასაარჩევნო მონიტორინგის განხორციელებისას გამოიკვეთა, რომ ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის ორგანოებში/საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებული პირები კუთვნილ 
შვებულებებს იღებდნენ და ისე მონაწილეობდნენ მმართველი პარტიის სასარგებლოდ 
საარჩევნო კამპანიაში. რამდენიმე შემთხვევაში პრობლემას წარმოადგენდა საარჩევნო 
კომისიის წევრების კანონის საწინააღმდეგოდ მონაწილეობა კამპანიაში.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) მომზადებული შეხვდა საარჩევნო 
პროცესს და მან განსაკუთრებული ძალისხმევა პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარების 
სამზადისზე მიმართა. ცესკო შეეცადა შეექმნა შესაბამისი ნორმატიული ბაზა კოვიდის 
პირობებში არჩევნების ჩასატარებლად. ამიტომ მან წინასაარჩევნო პერიოდში რამდენიმე 
მნიშვნელოვანი დადგენილება მათ შორის, ფართო საზოგადოებრივი განხილვებისა და 
ჩართულობით მიიღო,  რომლითაც პანდემიის პირობებში საარჩევნო ადმინისტრაციის 
საქმიანობის წესი დაარეგულირა. „მრავალეროვანი საქართველო“ დადებითად აფასებს 
ცესკოს ძალისხმევას ამ მიმართულებით. გამონაკლისი შეიძლება იყოს საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 21 ოქტომბრის #48/2020 დადგენილება, რომელიც 
ცესკომ მხარეთა ჩართულობისა და მათი ინფორმირების გარეშე მიიღო. ეს დადგენილება 
ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე ითვალისწინებს საუბნო კომისიების სპეციალური 
ჯგუფებად გარდაქმნის შესაძლებლობას  კენჭისყრის დღისთვის, თუ საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრთა რაოდენობა 7-ზე ნაკლები აღმოჩნდება. 

საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესი, რიგ შემთხვევებში, ხმაურისა და 
სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების 
პროცესს უნდობლობა გამოუცხადა ,,ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ.“ პარტიის 
წარმომადგენლების განცხადებით, საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებად „ქართული ოცნების“ აქტივისტები შეარჩიეს.მათ შორის, დაფიქსირდა 
ფიზიკური დაპირისპირების ერთი შემთხვევა მარნეულში.9

„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლებმა დადებითად შეაფასეს საუბნო 
8  https://www.interpressnews.ge/ka/article/624250-xatia-dekanoize-ukanonod-sheagcies-chvens-shtabshi-sus-i-
aparaturis-dasaqeneblad-shevida
9  https://cesko.ge/geo/list/show/120582
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საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის ორგანიზებული ტრენინგების, როგორც თეორიული, 
ასევე პრაქტიკული ნაწილი.

თუ მხედველობაში მივიღებთ მათ რიგითობას, ისევე როგორც პოლიტიკური სუბიექტის 
მიერ წარმატების მოპოვების შანსებს (არსებული სოციოლოგიური გამოკითხვების 
ანალიზის შესაბამისად). შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეთნიკური უმცირესობები, ძალიან 
მოკრძალებული რაოდენობით იქნებოდნენ წარმოდგენილნი საქართველოს მომავალ 
საკანონმდებლო ორგანოში, რამაც შესაძლოა შეასუსტოს ეთნიკურ უმცირესობათა ნდობა 
პოლიტიკური პროცესების მიმართ.

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პროცესში უწყებათაშორისმა კომისიამ 
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის  განსაკუთრებული ძალისხმევა მედიაში 
გავრცელებული ინფორმაციის შესწავლაზე მიმართა, რა დროსაც, კომისიის განცხადებით, 
გამოვლინდა, მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცის არაერთი 
ფაქტი. პოლიტიკური პარტიებისა და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების 
უმრავლესობა კომისიის სხდომებს  არ ესწრებიან.

თავი III

საარჩევნო კომისიის საქმიანობა

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) მომზადებული შეხვდა 
არჩევნებს და მან განსაკუთრებული ძალისხმევა პანდემიის პირობებში არჩევნების 
ჩატარების სამზადისზე მიმართა. ცესკომ შექმნა შესაბამისი ნორმატიული ბაზა კოვიდის 
პირობებში არჩევნების ჩასატარებლად. ამიტომ მან წინასაარჩევნო პერიოდში რამდენიმე 
მნიშვნელოვანი დადგენილება ფართო საზოგადოებრივი განხილვებითა და ჩართულობით 
მიიღო,  რომლითაც პანდემიის პირობებში საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის წესი 
დაარეგულირა. მრავალეროვანი საქართველო დადებითად აფასებს ცესკოს ძალისხმევას 
ამ მიმართულებით. გამონაკლისი შეიძლება იყოს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის #48/2020 დადგენილება, რომელიც 21 ოქტომბერ იქნა მიღებული. აღსანიშნავია, 
რომ ეს დადგენილება, ცესკომ მხარეთა ჩართულობისა და მათი ინფორმირების გარეშე მიიღო 
მაშინ,  როდესაც 19 ოქტომბერს ფართო საზოგადოებრიცი ჩართულობით დაამტიკიცა #45 და 
#46 დადგენილებებები. ეს დადგენილება ითვალისწინებს საუბნო კომისიების სპეციალური 
ჯგუფებად გარდაქმნის შესაძლებლობას  კენჭისყრის დღისთვის. კერძოდ, თუ კენჭისყრის 
დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა 7-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, საუბნო 
საარჩევნო კომისიები სპეციალურ ჯგუფებად გარდაქმნილად ითვლება და მათ 12 წევრიანი 
საუბნო საარჩევნო კომისიების მსგავსად შეუძლიათ არჩევნების დღეს  კენჭისყრის ჩატარება.  
მიგვაჩნია, რომ #48 დადგენილებით ნათლად უნდა განსაზღვრულიყო  ის გარემოება/
გარემოებები, (მაგალითად, საარჩევნო კომისიის წევრის დაინფიცირება ახალი COVID-19-
ით), რომლის არსებობის შემთხვევაშიც საუბნო საარჩევნო კომისიები სპეციალურ ჯგუფებად 
გარდაიქმნებოდა და  7 წევრზე ნაკლებ კომისიის წევრს უფლებამოსილება ექნებოდა როგორც 
სპეციალურ ჯგუფს, კენჭისყრა ჩაეტარებინა. 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლებმა დადებითად შეაფასეს საუბნო 
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საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის ორგანიზებული ტრენინგების, როგორც თეორიული, 
ასევე პრაქტიკული ნაწილი. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ იმ ოლქებში, 
სადაც ეთნიკური უმცირესობების თემისთვის ენობრივი ბარიერის პრობლემა არ დგას, 
საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისთვის ტრენინგები ჩატარდა მხოლოდ ქართულ 
ენაზე, ხოლო იმ ოლქებში, სადაც ენობრივი საკითხი კვლავ აქტუალურია, ტრენინგები 
ჩატარდა როგორც ქართულ, ასევე ეთნიკური უმცირესობების ენაზე. მაგალითად: 
ახმეტაში ქისტური თემისთვის ტრენინგები ჩატარდა ქართულ ენაზე, ასევე წალკაში 
სომხური თემის წარმომადგენელი წევრებისთვის ტრენინგები ჩატარდა ქართულ 
ენაზე. დმანისში ტრენინგები ჩატარდა როგორც ქართულ, ისე აზერბაიჯანულ ენაზე, 
ასევე ნინოწმინდაში ტრენინგები ჩატარდა ქართულ და სომხურ ენაზე. რაც შეეხება 
ტრენინგის მასალებს, ახმეტაში ქისტური თემისთვის მასალები დარიგდა მხოლოდ 
ქართულ ენაზე. დმანისში მასალები დარიგდა როგორც ქართულ ასევე აზერბაიჯანულ 
ენაზე, ნინოწმინდაში მასალები დარიგდა ქართულ და სომხურ ენაზე, წალკაში მასალები 
დარიგდა როგორც ქართულ/სომხურ, ისე ქართულ/აზერბაიჯანულ ენაზე.  

ივლისის თვის მეორე ნახევრიდან საარჩევნო ადმინისტრაციამ აქტიურად დაიწყო 
ამომრჩევლების საგანმანათლებლო აქტივობები. საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ 
ხორციელდებოდა ამომრჩევლების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისა და 
ახალგაზრდების ინფორმირება საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, ქვეყანაში 
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების, ახალი კორონავირუსით გამოწვეული 
ინფექციის, მისი გავრცელების პრევენციის მიზნით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ 
შემუშავებული რეგულაციების, ასევე კენჭისყრის პროცედურებისა და არჩევნებში 
მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ.

დადებითად ვაფასებთ წინასაარჩევნო კამპანიის დასაწყისში ცესკოს ფასილიტაციით 
პოლიტიკური პარტიების ეთიკის კოდექსის შემუშავებას. დოკუმენტი კომპლექსურია 
და მთელ რიგ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას, განსაკუთრებით ეთიკურ 
პრინციპებსა და სტანდარტებზე, რომელთა დაცვაც პარტიებმა ნებაყოფლობით 
იკისრეს. დოკუმენტზე 40-მა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ მოაწერა ხელი, თუმცა მთელ 
რიგ შემთხვევებში რიგი პოლიტიკური პარტიები და მათი მხარდამჭერები ქცევის 
კოდექსის წესებს უგულვებელყოფდნენ. წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ცესკოში 
ინფორმაციის დაცულობის ცენტრი ამოქმედდა, რომლის მიზანი საარჩევნო პროცესებთან 
დაკავშირებით დეზინფორმაციისა და ყალბი ამბების გავრცელების გამოვლენა და მათ 
საპასუხოდ ნამდვილი ამბების გავრცელება წარმოადგენს.10

საანგარიშო პერიოდში ცესკომ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ გარკვეული პირები 
საარჩევნო ადმინისტრაციის იმიჯის დაზიანებას ცდილობდნენ.11 ერთ-ერთი ასეთი 
განცხადება საარჩევნო ადმინისტრაციამ 8 ოქტომბერს გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც, 
უცხო პირები, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახელით, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებს უკავშირდებოდნენ, მათ ცრუ ინფორმაციას აწვდიდნენ და კომისიის 
წევრისთვის შეუსაბამო დავალებებს აძლევდნენ. 

საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესი, რიგ შემთხვევებში, ხმაურისა და 
სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების 
პროცესს უნდობლობა გამოუცხადა ,,ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ.“ პარტიის 
წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებად „ქართული ოცნების“ აქტივისტები შეარჩიეს. ფიზიკური 
დაპირისპირების ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა მარნეულში, რომელშიც საოლქო 
საარჩევნო კომისიის წევრიც მონაწილეობდა.12 
10  https://cesko.ge/
11 https://cesko.ge/geo/list/show/120904?fbclid=IwAR222eyQCsxvaVwZYdkPvyO4YrVRGWtZ10hXr-
glSOnwkhUjtL9GaW3NHv8M
12  https://cesko.ge/geo/list/show/120582
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თავი IV. 

საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო სიების ეთნიკური 
შემადგენლობა 

•	 პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი პარტიული სიების 
მონიტორინგი

პოლიტიკური პარტიების ეთნიკური შემადგენლობის კვლევის მიზნებისთვის 
,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ 11 საარჩევნო სუბიექტი შეარჩია და მათ მიერ ცესკოში 
წარდგენილ პარტიულ სიებში, ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ კანდიდატთა 
რაოდენობა და რიგითობა შეისწავლა. ეს საარჩევნო სუბიექტებია: ,,ნინო ბურჯანაძე 
- ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა,’’,,ლელო - მამუკა ხაზარაძე,’’ 
,,გირჩი,’’ ,,ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები,“ ,,საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე-
სტრატეგია აღმაშენებელი,” ,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 
პარტია,’’„ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - ევროპული საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის,“  „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო,“  ,,დავით 
ჭიჭინაძე ტრიბუნა - ქდმ,’’,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია 
,,ძალა ერთობაშია’’ და ,,დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსი.’’

თუ მხედველობაში მივიღებთ მათ რიგითობას, ისევე როგორც პოლიტიკური სუბიექტის 
მიერ წარმატების მოპოვების შანსებს (არსებული სოციოლოგიური გამოკითხვების 
ანალიზის შესაბამისად). შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეთნიკური უმცირესობები, ძალიან 
მოკრძალებული რაოდენობით იქნებოდნენ წარმოდგენილნი საქართველოს მომავალ 
საკანონმდებლო ორგანოში, რამაც შესაძლოა შეასუსტოს ეთნიკურ უმცირესობათა ნდობა 
პოლიტიკური პროცესების მიმართ.

საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო სიების ეთნიკური შემადგენლობა 

1.,,ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა›› საარჩევნო 
სიაში შეყვანილი 142 კანდიდატიდან, 7 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 28, 37, 40, 71, 91, 114, 135.

2.,,საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელი” საარჩევნო სიაში 
შეყვანილი 152 კანდიდატიდან, 10ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 36, 48, 51, 60, 92, 96, 117, 118, 129, 140.

3.,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია’’ საარჩევნო 
სიაში შეყვანილი 169 კანდიდატიდან, 8 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 19, 42, 68, 83, 114, 115, 116, 136. 

4. „ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - ევროპული საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“  საარჩევნო სიაში შეყვანილი 150 კანდიდატიდან, 5 ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 28, 29, 57, 71, 
100.

5. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“  საარჩევნო სიაში შეყვანილი 150 
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კანდიდატიდან, 7 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი 
რიგითობით - 35, 37, 50, 115, 119, 127, 134.

6.  ,,დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა - ქდმ››საარჩევნო სიაში შეყვანილი 167 კანდიდატიდან, 12 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით -7, 13, 
22, 27, 32, 68, 83, 103, 112,132, 152, 154.

7. ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ,,ძალა ერთობაშია’’  
საარჩევნო სიაში შეყვანილი 150 კანდიდატიდან, 6 ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 17, 38, 50, 51, 80, 102.

8. ,,დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი’’ 
საარჩევნო სიაში შეყვანილი 132 კანდიდატიდან, 6 ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 8, 14, 21, 22, 56, 123.

9. ,,ლელო - მამუკა ხაზარაძე’’  საარჩევნო სიაში შეყვანილი 139 კანდიდატიდან, 5 ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატია. . 19, 26, 74, 82, 127.

10. გირჩი - სიაში შეყვანილი 129 კანდიდატიდან 6 კანდიდატი: 6, 35, 60, 73, 84, 100.

11. ალეკო ელისაშვილი- მოქალაქეები - 138 კანდიდატიდან არცერთი.

•	 მაჟორიტარი კანდიდატების ეთნიკური შემადგენლობა

შესწავლილი საარჩევნო სუბიექტებიდან (11), ეთნიკური უმცირესობებს მიკუთვნებული 
მაჟოტარი კანდიდატები არ დაუსახელებია 4 სუბიექტს: .,,ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი 
საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა’’ ,,საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია 
აღმაშენებელი,” ,,ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები“ და „გირჩი.“

2 კანდიტატი დაასახელა: „ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - ევროპული საქართველო - 
მოძრაობა თავისუფლებისთვის,“საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 
გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია,”„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი 
- საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” და „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველო. “

თითო მაჟორიტარი კანდიდატი ეთნიკური უმცირესობიდან  დაასახელა - „დავით 
ჭიჭინაძე ტრიბუნამ - ქდმ”, „შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული 
პარტიამ“ და „ლელო - მამუკა ხაზარაძემ.“

რაც შეეხება საინიციატივო ჯგუფებს, არჩევნებში მონაწილე 11 საინიციატივო ჯგუფიდან 
დამოუკიდებელი მაჟორიტარი კანდიდატი ეთნიკური უმცირესობიდან დაასახელა 
მხოლოდ ერთმა საინიციატივო ჯგუფმა: კანდიდატი  ენზელ მკოიანი დაასახელა 
საინიციატივო ჯგუფმა  - ევგენია კარაპეტიან, შორენა თეთვაძე, არაგეღეციკ სანოსიან, 
არმინე მინასიან, როზა ასლანიან.
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თავი V.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის 
უწყებათაშორისი კომისია

2020 წლის 30 ივნისს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი 
კომისია იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით შეიქმნა. კომისიის საქმიანობის მიზანი 
წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიისას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 
და წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში საჯარო მოსამსახურეების მხრიდან საარჩევნო 
კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციაა. ასევე გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირება 
და ამ გზით თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნაა. 

უწყებათაშორისი კომისიის პირველი სხდომა 2020 წლის 14 ივლისს გაიმართა. 
საანგარიშო პერიოდში კომისიამ სულ 10 სხდომა გამართა. მრავალეროვანი საქართველოს 
დამკვირვებელი კომისიის 5 სხდომას ესწრებოდა.  კომისიამ სულ 4 რეკომენდაცია 
გამოსცა.

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პროცესში კომისიამ განსაკუთრებული 
ძალისხმევა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის შესწავლაზე მიმართა, რა დროსაც, 
კომისიის განცხადებით, გამოვლინდა, მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული 
დეზინფორმაცის არაერთი ფაქტი.

ფორმატიდან გამომდინარე, კომისია წარმოადგენს პლატფორმას, რომელმაც ხელი 
უნდა შეუწყოს, დიალოგს საქართველოს მთავრობასა და არჩევნებში ჩართულ 
ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საარჩევნო 
კანონმდებლობის დარღვევები. 

პოლიტიკური პარტიებისა და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების 
უმრავლესობა კომისიის სხდომებს არ ესწრებიან. 

თავი VI

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება

2020 წლის აგვისტოში, წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე რამდენიმე 
კვირით ადრე, საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკური კრიზისის შედეგების აღმოფხვრის 
მიზნით არაერთი მასშტაბური ფინანსური ხასიათის პროექტი წამოიწყო, რომელიც 
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ამომრჩევლების ფართო მასებზეა გათვლილი და ამომრჩევლებისათვის, წინასაარჩევნო 
კამპანიის პერიოდში, გარკვეული ოდენობის თანხების გადაცემას ითვალისწინებს. 
ამასთან ერთად, ხელისუფლებამ ამ დახმარებებს პერსონიფიცირებული ხასიათი მიანიჭა 
და საკუთარ თავთან აფილირება მოახდინა, რითაც ზღვარი სახელმწიფოსა და პარტიის 
საქმიანობას შორის წაიშალა. ამიტომ, ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, 
რიგ შემთხვევებში, საარჩევნო კამპანიის ნაწილს და ამომრჩევლის ნებაზე მანიპულაციის 
ბერკეტს წარმოადგენდა. 

გარდა კონკრეტული ფულადი სახის დახმარებებისა, საქართველოს მთავრობამ 
წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, სხვა 
მასშტაბური პროექტების განხორციელებაც წამოიწყო, რომლებიც, სავარაუდოდ, 
მოახლოებული არჩევნების წინ ხელისუფლების საქმიანობის მიმართ ამომრჩევლების 
კმაყოფილების ზრდას ემსახურებოდა.13

მაჟორიტარულ ოლქებში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატების წარდგენაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ცენტრალური და 
ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები, თუმცა საარჩევნო 
კოდექსის მოთხოვნების  დაცვით. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები 
პირადად ესწრებოდნენ „ქართული ოცნების“ დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებს 
ამომრჩევლებთან, კანდიდატებთან ერთად ისმენდნენ ამომრჩევლების წუხილებს, 
პრობლემებს და პირდებოდნენ მათ ამ პრობლემების უახლოეს პერიოდში მოგვარებას.14 
მმართველი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენის 
ღონისძიებებს ესწრებოდნენ ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 
დასაქმებული პირები, საჯარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების თანამშრომლები, 
ცალკეულ შემთხვევებში სასულიერო პირებიც.15

მაჟორიტარულ ოლქებში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების 
წარდგენა, ხშირ შემთხვევებში, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების 
ფონზე ხდებოდა, რაც ზრდიდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ობიექტების 
სახელისუფლებო პარტიის აგიტაციის მიზნებისთვის გამოყენების საშუალებას. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ პროექტებს საქართველოს პარლამენტის ის 
მოქმედი მაჟორიტარი დეპუტატებიც იყენებდნენ წინასაარჩევნო კამპანიაში, რომლებიც 
2020 წლის არჩევნებში მონაწილეობას სხვა საარჩევნო სუბიექტების სახელით იღებენ. 
მაგალითად, პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატები - კახა ოქრიაშვილი და ენზელ 
მკოიანი.16 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების ფონზე აგიტაცია განახორციელეს ასევე 
საქართველოს პარლამენტის იმ მოქმედმა მაჟორიტარმა დეპუტატებმაც, რომლებიც 2020 
წლის არჩევნებში სხვა საარჩევნო სუბიექტების სახელით მონაწილეობენ.17

13  დეტალური ინფორმაცია ამ პროექტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ დანართში.
14  „ქართული ოცნების“ დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებზე დეტალური ინფორმაციისთვის, 
გთხოვთ იხილოთ დანართში.
15  ორგანიზაციის დამკვირვებლებისთვის უცნობია რამდენად ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებდა 
მმართველი პარტიის კანდიდატების წარდგენაზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა 
დასწრება.
16  არასახელისუფლებო დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებზე დეტალური ინფორმაციისთვის, 
გთხოვთ იხილოთ დანართი.
17  კახა ოქრიაშვილი და ენზელ მკოიანი. ამ დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებზე დეტალური 
ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ დანართში. 
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თავი VII

წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობისა და აგიტაციის 
წესების დარღვევის ფაქტები

წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, საარჩევნო კოდექსში შეტანილმა ცვლილებებმა 
გააფართოვა იმ პირთა წრე, ვისაც აგიტაციაში მონაწილეობა და აგიტაციის გაწევა 
არ შეუძლია სამუშაო საათების განმავლობაში ან სამსახურებრივი ფუნქციების 
შესრულებისას. აღნიშნული ცვლილებები დადებითად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან 
ის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ადამიანური რესურსის საარჩევნო მიზნებისათვის 
გამოყენების ერთგვარ პრევენციას ახდენს. მაგალითად, შეზღუდვებს დაექვემდებარნენ 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლები (გარდა უმაღლესი და 
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, რელიგიური ორგანიზაციებისა 
და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თანამშრომლებისა), სახელმწიფოს ან 
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირების თანამშრომლები, საჯარო სკოლების პედაგოგები. 

წინასაარჩევნო მონიტორინგის განხორციელებისას გამოიკვეთა, რომ ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის ორგანოებში/საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებული პირები კუთვნილ 
შვებულებებს იღებდნენ და ისე მონაწილეობდნენ მმართველი პარტიის სასარგებლოდ 
საარჩევნო კამპანიაში.  რაც შეეხება კანონის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ საარჩევნო 
კამპანიაში მონაწილეობას, „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ 
აგიტაციის წესების დარღვევის 8 ფაქტი გამოვლინდა. მათ შორის, ადგილი ჰქონდა 7 
საარჩევნო კომისიის წევრის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის წესების 
დარღვევას, როდესაც ისინი კანონის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ ესწრებოდნენ 
„ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი კანდიდატების სასარგებლოდ გამართულ 
ღონისძიებებს, ხოლო 2 შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა სკოლის პედაგოგების მმართველი 
პარტიის კანდიდატების წინასაარჩევნო შეხვედრებზე დასწრებას სამუშაო საათების 
განმავლობაში.     
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თავი VIII

საკადრო ცვლილებები და სამსახურიდან 
განთავისუფლების ფაქტები 

წინასაარჩევნო პერიოდში სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან 
გათავისუფლებაზე განცხადებები გააკეთეს ყვარლის მუსიკალური სკოლების 
გაერთიანების ყოფილმა დირექტორმა, ასევე მცხეთის სკოლებიდან გათავისუფლებულმა 
ორმა დირექტორმა. 

2020 წლის აგვისტოში, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში საკადრო ცვლილებები 
განხორციელდა, რა დროსაც საკადრო ცლილებები შეეხო 20-ზე მეტ დასაქმებულს. 
ოპოზიციის განცხადებით, საკადრო ცვლილებები წინასაარჩევნოდ მმართველი პარტიის 
პოზიციების გაძლიერებასა და საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატის - 
ენზელ მკოიანის პოზიციების შესუსტებას ემსახურებოდა, ვინაიდან განთავისუფლებული 
ადამიანები მკოიანის კადრად მოიაზრებოდნენ.18 ოქტომბრის დასაწყისში ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებულ ორ ვაკანტურ ადგილას - კულტურის, სპორტისა 
და ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისა და მერიის სოციალური დახმარების 
სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციაზე „ქართული ოცნების“ კოორდინატორები 
დაინიშნენ. 

სპეციალური შტატი - სივრცით–ტერიტორიული ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი 
რესურსების კომისიის სპეციალისტის შტატი შეიქმნა ლაგოხედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოში, ქართული ოცნების გამორჩეული მხარდამჭერის დასასაქმებლად. 

თავი IX

წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელშეშლის ფაქტები 

საანგარიშო პერიოდში, წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელშეშლის 9 ფაქტი გამოვლინდა. 
აქედან 5 ფაქტი ოპოზიციის - გაერთიანებული ოპოზიციის „ძალა ერთობაშია“-ს 
კანდიდატების წინასაარჩევნო შეხვედრებისა და კამპანიის ხელშეშლას უკავშირდებოდა.  
2 ფაქტი - მარნეული-გარდაბნის ოლქში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატის ზაურ დარგალის წინააღმდეგ იყო მიმართული. 

18  http://sknews.ge/index.php?newsid=28948
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თავი X

მუქარისა და ზეწოლის ფაქტები 

საანგარიშო პერიოდში „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ 
სავარაუდო ზეწოლისა და მუქარის 7 ფაქტი გამოვლინდა. 

წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტები არაერთ ინფორმაციას ავრცელებდნენ მათ 
მხარდამჭერებზე განხორციელებული მუქარისა და ზეწოლის შესახებ, ასევე საუბრობდნენ 
იმაზე, რომ „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები ოპოზიციის მხარდაჭერის გამო 
ამომრჩევლებს საჯარო სამსახურიდან დათხოვნითა და სოციალური დახმარებების მოხსნით 
ემუქრებოდნენ. საარჩევნო სუბიექტები არ ასაჯაროვებდნენ ინფორმაციას არც მუქარის 
განმახორციელებელი პირების და არც იმ ადამიანების შესახებ, ვის მიმართაც მათივე 
განცხადებით მუქარა ხორციელდებოდა.  გამონაკლისი იყო „ევროპული საქართველო“, 
რომელმაც სავარაუდო მუქარის განმახორციელებელი პირისა და მუქარის ადრესატების 
შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია ორგანიზაციის წარმომადგენლებს გაუზიარა. 

თავი XI

ფიზიკური ანგარიშსწორების ფაქტები

საანგარიშო პერიოდში ძალადობისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების 10 ფაქტი დაფიქსირდა. 
ძალადობრივი ინციდენტები სექტემბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, რა დროსაც საარჩევნო 
გარემო უფრო დაიძაბა და პოლარიზებული გახდა. აღნიშნულ ძალადობრივი ინციდენტების 
დროს, რიგ შემთხვევებში ოპონენტების დასაშინებლად, გამოყენებულ იქნა ცეცხლსასროლი 
იარაღიც. ძალადობის 10 ფაქტიდან 8 ფაქტი ქვემო ქართლის რეგიონში დაფიქსირდა. მათ 
შორის, დმანისში -2 , ბოლნისში -2 , მარნეულში -3 , გარდაბანში - 1. 

სამ შემთხვევაში ძალადობა განხორციელდა „გაერთიანებული ოპოზიციის“ 
მხარდამჭერებზე, ერთ შემთხვევაში - „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერზე და ორ 
შემთხვევაში „ევროპული საქართველოს“ მხარდამჭერებზე. 

ორ შემთხვევაში ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ „გაერთიანებული 
ოპოზიციის“ მაჟორიტარი კანდიდატის კახა ოქრიაშვილის და „ქართული ოცნების“ 
მაჟორიტარი კანდიდატის გოგი მეშველიანის მხარდამჭერები, ხოლო ერთ შემთხვევაში - 
„ქართული ოცნებისა“ და „ევროპული საქართველოს“ მხარდამჭერები. 

ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჟურნალისტებს და დამკვირვებელს.  
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სამართალდამცავმა ორგანოებმა რამდენიმე შემთხვევაში მოახდინეს ეფექტური 
რეაგირება ძალადობის ფაქტებზე, რომელიც ძირითად შემთხვევებში „ქართული 
ოცნების“ მხარდამჭერების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს უკავშირდებოდა. სხვა 
ძალადობრივ შემთხვევებში, რომლებიც მიმართული იყო ოპოზიციური კანდიდატების 
მხარდამჭერების მიმართ, ანგარიშის გამოქვეყნების მომენტისათვის დანაშაულში 
მონაწილე პირები სამართალდამცავი ორგანოების მიერ პასუხისგებაში არ არიან 
მიცემული და ამ ფაქტებზე გამოძიება მიმდინარეობს. 

თავი XII

სააგიტაციო მასალების დაზიანება და მათ გავრცელებაში 
ხელშეშლა

წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების 
საარჩევნო პლაკატების დაზიანებისა და ჩამოხევის არაერთი ფაქტი. 3 შემთხვევაში ადგილი 
ჰქონდა ოპოზიციური კანდიდატების საარჩევნო ბანერების დაზიანებას. ასევე აქტიურად 
ხორციელდებოდა საარჩევნო პლაკატების ერთმანეთზე გადაკვრა. „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლების ინფორმაციით, „ქართული ოცნების“ 
საარჩევნო პლაკატები გადაკრული იყო „ნაციონალური მოძრაობის” პლაკატებზე, ხოლო 
„ნაციონალური მოძრაობის” პლაკატები - „ევროპული საქართველოს” საარჩევნო პლაკატებზე. 

თავი XIII

ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტები

საანგარიშო პერიოდში ამომრჩევლის მოსყიდვის  4 სავარაუდო ფაქტი დაფიქსირდა.19 2 

19  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით: „საარჩევნო მიზნით, პირდაპირ 
ან არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის (მათ შორის, ფინანსური ინსტრუმენტის), სხვა ქონების, 
ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა ან 
გაწევა, ან წინასწარი შეცნობით ასეთის მიღება, ანდა კანონით დადგენილი შეზღუდვებისათვის თავის 
არიდების მიზნით მოჩვენებითი, თვალთმაქცური ან სხვა გარიგების დადება ისჯება თავისუფლების 
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ფაქტი - ლაგოდეხში, 1 -  ახალციხე და 1 - ნინოწმინდაში. აქედან 3 ფაქტი სავარაუდოდ 
საარჩევნო მიზნითამომრჩევლის სუფრაზე გამასპინძლებას უკავშირდებოდა 
ორ შემთხვევაში „ქართული ოცნების“ კანდიდატების, ხოლო ერთ შემთხვევაში 
დამოუკიდებელი კანდიდატის - ენზელ მკოიანის მიერ. 1 ფაქტი „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ მხარდამჭერების მიერ ამომრჩევლებისათვის შეღავათიან პირობებში 
ტანსაცმლის გადაცემას 

2020 წლის ივლისში სისხლის სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით 
გამკაცრდა პასუხისმგებლობა ამომრჩევლის მოსყიდვისათვის. ამომრჩევლის მოსყიდვა 
მხოლოდ სისხლისსამართლებრივი წესით დასჯადი ქმედება გახდა. ცვლილებებამდე 
რედაქციით, ამომრჩევლისათვის სიკეთის გადაცემა, თუ ეს სიკეთე 100 ლარს არ 
აღემატებოდა, პასუხისმგებლობის სახედ ადმინისტრაციულ ჯარიმას ითვალისწინებდა. 
კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებით კი, სისხლის სამართლის წესით დასჯადი  
გახდა საარჩევნო მიზნით განხორციელებული მოსყიდვა, თუ სიკეთის ღირებულება 
100 ლარს არ აღემატება.20 საქართველოს კანონმდებლობით სისხლისსამართლებრივი 
წესით დასჯადია როგორც საარჩევნო მიზნით ამომრჩევლისათვის სიკეთის გადაცემა, 
ასევე ამომრჩევლის მიერ წინასწარი შეცნობით ასეთი სიკეთის მიღება. შესაბამისად, 
უფრო რთული გახდა ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტების გამოვლენა და გასაჯაროვება.  
პასუხისმგებლობის დაკისრებით შიშით ადამინები მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტების 
შესახებ საჯაროდ აღარ საუბრობენ, რაც თავის მხრივ შეუძლებელს ხდის მათ შესახებ 
შესაბამისი უწყებების ინფორმირებას. 

თავი XIV

ამომრჩევლების პირადი მონაცემების სავარაუდოდ 
უკანონოდ შეგროვების ფაქტები

საანგარიშო პერიოდში ამომრჩევლების პირადი მონაცემების, სავარაუდოდ, უკანონოდ 
შეგროვების 3 ფაქტი გამოვლინდა, რაც ამომრჩევლების პირადობის მოწმობების და 
შესაბამისი პირადი ინფორმაციის მოგროვებას უკავშირდებოდა. 

აღკვეთით ვადით სამ წლამდე ან ჯარიმით.
20  სისხლის სამართლის კოდექსის 164 პრიმა მუხლის თანახმად, სისხლის სამართლის წესით 
დასჯადი იყო მხოლოდ საარჩევნო მიზნით ამომრჩევლისათვის სიკეთის გადაცემა, თუ სიკეთე 100 ლარს 
აღემატებოდა.
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თავი XV

მედიის საქმიანობის ხელშეშლა, ზეწოლა, მუქარა

საანგარიშო პერიოდში, მედიის საქმიანობაში ხელშეშლის, ზეწოლის მოხდენის 
მცდელობისა და მუქარის 4 ფაქტი გამოვლინდა.  

29 სექტემბერს მარნეულში „ქართული ოცნების“ აქტივისტებმა „მთავარი არხის“ 
გადამღებ ჯგუფს, ასევე „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ოპერატორს ჟურნალისტური 
საქმიანობის განხორციელებაში ხელი შეუშალეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. 
დააზიანეს ამ ტელეკომპანიების ტექნიკაც. სამართალდამცავ ორგანოებს დღემდე 
პასუხისმგებაში არავინ არ მიუციათ. კახა ოქრიაშვილმა განცხადება გააკეთა 
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის,“ ხოლო გრიგოლ ვაშაძემ ტელეკომპანია „იმედის“ 
დახურვის თაობაზე.21 საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაყიდვის ინიციატივით გამოვიდა 
„გირჩი.“22 წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ადგილობრივი ხელისუფლება პანკისის 
სათემო რადიოს საქმიანობის წინააღმდეგ გამოვიდა. 

თავი XVI

სიძულვილის ენა და დეზინფორმაცია წინასაარჩევნო 
კამპანიაში

საანგარიშო პერიოდში „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ 
იდენტიფიცირებულ იქნა პოლიტიკური ოპონენტების მადისკრედიტირებელი 
განცხადებები, მათ შორის განცხადებები, რომლებიც ეთნოსთაშორისი შუღლის 
გაღვივებას ემსახურებოდა.  ორგანიზაციამ მოუწოდა არჩევნებში ჩართულ მხარეებს, 
პატივი ეცათ  პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსისთვის და დაეცვათ მაღალი 
ეთიკური სტანდარტი. 

ორგანიზაციის მიერ გამოვლინდა რამდენიმე Facebook გვერდი, რომლებიც „საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსის“ სასარგებლოდ აგიტაციას და ოპოზიციური პოლიტიკური 
პარტიების, ძირითადად „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და „ევროპული 
საქართველოს“ მადისკრედიტირებელ კამპანიას ეწეოდა.
21  https://metronome.ge/story/303824
22 
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გამოვლინდა ასევე 4 საჯარო განცხადება, რომელიც შეიცავდა ეთნოსთაშორისი შუღლის 
გაღვივებისა და სომხურ და აზერბაიჯანულ თემებს შორის დაპირისპირების ხელშეწყობის 
მცდელობას. „მრავალეროვანი საქართველო“ მოსაზრებით, პოლიტიკოსთა გარკვეული 
ნაწილის მოწოდებები ძალადობისაკენ, ასევე წინასაარჩევნოდ, მთიან ყარაბაღში მიმდინარე 
კონფლიქტის თემის გამოყენება იყო უპასუხიმგებლობა. ორგანიზაციამ მოუწოდა 
საარჩევნო პროცესებში ჩართულ სუბიექტებს, იხელმძღვანელონ სახელმწიფოებრივი 
ინტერესებით. ორგანიზაციის მოსაზრებით, ასეთი განცხადებები ასევე წარმოადგენდა, 
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის შესაბამის 
ეთნიკურ ჯგუფს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა მიმხრობის მცდელობას. 
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დანართი - 
საარჩევნო კომისიების საქმიანობა

პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარებისათვის მზადება 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით ორი 
დადგენილება მიიღო, რომელიც არეგულირებს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის 
წესს პანდემიის პირობებში. ორივე დადგენილების პროექტი, ცესკომ განიხილა 
სამოქალაქო-საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთად, ცესკოსთან არსებული 
ფორმატის - „ვიმსჯელოთ ერთად“ ფარგლებში.

პირველი დადგენილება შეეხება წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო კომისიების 
საქმიანობას, კერძოდ, პანდემიის პირობებში, საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობებში 
შესვლის, გადაადგილების, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური წესების დაცვას. ცესკოს მეორე 
დადგენილება შეეხება კენჭისყრის წარმართვის წესს და საუბნო საარჩევნო კომისიების 
საქმიანობას პანდემიის პირობებში. 23

დადგენილების პირველ პროექტთან დაკავშირებით, ცესკომ გაითვალისწინა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ რეკომენდაციები დადგენილების პროექტის პირველ, 
მეორე და მეექვსე მუხლებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეეხებოდა, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის შენობებში სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვას, მათ შორის 
საჩივრის განხილვის წესს, საარჩევნო კომისიებში მუშაობას და სხვ.

ცესკომ, 18 სექტემბერს, ასევე მიიღო დადგენილება,24 რომლითაც კენჭისყრის 
დღისთვის, კენჭისყრის შენობაში შესვლის/გამოსვლის და შენობაში ყოფნის/
გადაადგილების უფლების მქონე პირთათვის ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიება და 
სანიტარულ-ჰიგიებური მოთხოვნები განსაზღვრა. აღნიშნული დადგენილება მიზნად 
ისახავს, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამწვავების პრევენციას კენჭისყრის 
მიმდინარეობისას. 

აღნიშნული დადგენილების მიღებას, პოზიტიურად ვაფასებთ, თუმცა, რიგი 
რეგულაციები, შესაძლოა, პრობლემური აღმოჩნდეს. მაგალითად, ღია კაბინები შეიცავს 
რისკს, რომ მოხდება კენჭისყრის ფარულობის მიზანმიმართულად დარღვევა. ასევე, 
კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირის პირბადის გარეშე კენჭისყრის 
შენობაში არ დაშვებაც, შესაძლოა, გახდეს გარკვეული პროვოკაციების საბაბი. 
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, საუბნო, საოლქო საარჩევნო კომისიებმა და ცესკომ 
გამოიჩინონ განსაკუთრებული ყურადღება, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს არჩევნების 
ჯანსაღ გარემოში ჩატარების შესაძლებლობა.

პარტიების ქცევის კოდექსი და მისი ხელმოწერა

საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიების, საერთაშორისო ჩართული 
მხარეებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშებში არსებული 

23  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4982188?publication=0
24  https://cesko.ge/geo/list/show/120330-dadgenileba-38/2020-18092020
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რეკომენდაცების გათვალისწინებით, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო 
კომისიამ, შვეიცარიის სახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის 
(IRI) მხარდაჭერით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, პოლიტიკური 
პარტიების ქცევის კოდექსი შეიმუშავა. პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი, არის 
ნებაყოფლობითი ეთიკის ნორმები, რომლის მიზანია დემოკრატიული ღირებულებებისა 
და ძირითადი თავისუფლებების დაცვა, საგნობრივი, პროგრამაზე ორიენტირებული, 
ინკლუზიური საარჩევნო კამპანიის წარმოება, რომელშიც უზრუნველყოფილია თანაბარი 
შესაძლებლობები საარჩევნო პროცესის მონაწილეთათვის. 25 

პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი, 2020 წლის 12 სექტემბერს შევიდა ძალაში და 
მას ხელი 40-მა პოლიტიკურმა პარტიამ მოაწერა.26

აღნიშნული ქცევის კოდექსის შემუშავებას დადებითად ვაფასებთ. სამწუხაროა, რომ 
რიგი პოლიტიკური პარტიები და მათი მხარდამჭერები ქცევის კოდექსის წესებს 
სრულყოფილად არ იცავენ და რიგ შემთხვევებში, ძალადობას მიმართავენ.

ამომრჩევლების ინფორმირებულობა და ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო 
პროცესებთან დაკავშირებით

საანგარიშო პერიოდში, განსაკუთრებით ივლისის თვის მეორე ნახევრიდან საარჩევნო 
ადმინისტრაციამ აქტიურად დაიწყო ამომრჩევლების საგანმანათლებლო აქტივობები. 
საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ხორციელდებოდა ამომრჩევლების, მათ შორის 
ეთნიკური უმცირესობებისა და ახალგაზრდების ინფორმირება საპარლამენტო 
არჩევნებთან დაკავშირებით, ქვეყანაში განხორციელებული საკანონმდებლო 
ცვლილებების, ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის, მისი გავრცელების 
პრევენციის მიზნით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული რეგულაციების, 
ასევე კენჭისყრის პროცედურებისა და არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ. 
აქვე დავასახელებთ რამდენიმე მათგანს:

- ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ადიგენში განახორციელა 
საგანმანათლებლო კამპანია ,,ამომრჩევლის ხმა,“ რომლის ფარგლებშიც, კომისიის 
წევრებმა ამომრჩევლებს, გააცნეს კენჭისყრის პროცედურები და არჩევნების დღეს 
კენჭისყრის უბანზე არსებული სხვადასხვა რეგულაციები, აქციის ფარგლებში 
ამომრჩევლებს დაურიგდათ კალმები და საარჩევნო ბროშურები.

- ადიგენის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენლებმა გამართეს საინფორმაციო 
შეხვედრა დაბა ადიგენის ამომრჩევლებთან. დაარიგეს საინფორმაციო ბუკლეტები 
არჩევნებში მონაწილეობის წესების შესახებ და გააცნეს შერეული საარჩევნო 
მოდელის არსი.

- დმანისის საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ჩატარდა ტრენინგები და სასწავლო 
საგანმანათლებლო პროექტები, ასევე რაიონულ საარჩევნო ოლქში გამოკრულია 
საინფორმაციო ბანერი ჰიგიენური ქცევის წესების შესახებ პანდემიის პირობებში.

- თეთრიწყაროში პროექტის „ვესაუბრებით ამომრჩეველს“ ფარგლებში, 
თეთრიწყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ, 3 და 4 სექტემბერს 

25 https://cesko.ge/geo/list/show/120167-gantskhadeba-2020-tslis-parlamentis-archevnebistvis-politikuri-
partiebis-qtsevis-kodeqsis-shesakheb-
26  https://cesko.ge/res/docs/Parties-2020Geo29.09.pdf
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მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში და ქალაქ თეთრიწყაროში ჩატარდა 
შეხვედრები ამომრჩევლებთან, სადაც საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა, 
ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულაციების დაცვით, ინფორმაცია მიაწოდეს 
ამომრჩევლებს მოახლოებულ არჩევნებსა და საარჩევნო პროცედურებთან 
დაკავშირებით.

- 2020 წლის 14 აგვისტოს, გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დასრულდა 
ცესკოს საგანმანათლებლო პროექტი „საარჩევნო განვითარების სკოლა.“ სწავლება 
მიზნად ისახავდა, ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობისა და 
არჩევნების პოპულიზაციას. 27

საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება

საანგარიშო პერიოდში ,,მრავალეროვანმა საქართველომ” საარჩევნო კომისიების 
დაკომპლექტების პროცესის მონიტორინგი განახორციელა. ეს პროცესი, რიგ 
შემთხვევებში, ხმაურის და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. ცალკეულ 
შემთხვევებში, პროცესი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. 

მარნეული

29 სექტემბერს, მარნეულში, “ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ საოლქო საარჩევნო 
კომისიასთან აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებად “ქართული ოცნების“ მხარდამჭერების დანიშვნას. ასევე, საოლქო 
საარჩევნო კომისიის წევრმა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან’’ - ლაშა ქველაძემ 
განაცხადა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ შეატყობინა „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ მიერ დანიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებს პირველი სხდომის 
გამართვის შესახებ. მოგვიანებით, აქცია სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. 
რამდენიმე პირმა სცადა საოლქო საარჩევნო კომისიაში შესვლა, რა დროსაც მოხდა 
მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული 
პირის ცემის ფაქტი, რომელიც იქ მყოფ პირებს სთხოვდა განემარტათ, თუ რატომ 
ახდენდნენ მის ვიდეოგადაღებას ნებართვის გარეშე, რის პასუხადაც მასზე ფიზიკური 
ძალადობა განხორციელდა. ადგილი ჰქონდა, ასევე, საოლქო საარჩევნო კომისიაში 
არაუფლებამოსილი პირების შეჭრის მცდელობის ფაქტს.28

აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, ცესკომ განცხადება გააკეთა, სადაც განმარტა, რომ 
ის ბრალდებები, თითქოსდა საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ შეატყობინა „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დანიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებს 
პირველი სხდომების გამართვის შესახებ, არის უსაფუძვლო და სიცრუის ტირაჟირება, 
ვინაიდან ყველა წევრთან განხორციელდა, მათ მიერ მითითებულ საკონტაქტო 
საშუალებებზე (ტელეფონის ნომრებზე) დაკავშირება. მათგან რამდენიმე არ გამოცხადდა 
სხდომაზე და რამდენიმესთან ვერ მოხერხდა დაკავშირება, მათ შორის შეუსაბამო 
ტელეფონის ნომრის მითითების გამო. ამასთან, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ 
დანიშნულმა 26-მა წევრმა მიიღო მონაწილეობა საუბნო საარჩევნო კომისიების შესაბამის 
სხდომებში, მათი გარკვეული რაოდენობა, როგორც უხუცესი წევრი, თავმჯდომარეობდა 
სხდომებს. ცესკო ასევე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარის აქტი, პირველი სხდომების მოწვევისთანავე, საჯაროდ გამოქვეყნებული 
იყო საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში თვალსაჩინო ადგილას.29

27  https://www.facebook.com/SAOLQO/posts/2835115023385664/
28  https://www.facebook.com/aktualge/videos/1210192749365235
29  https://cesko.ge/geo/list/show/120582
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4 ოქტომბერს, მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შრომითი ხელშეკრულებით 
დასაქმებული პირის ცემის ფაქტზე, მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრს- 
ლაშა ქველაძეს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმა მუხლის 
პირველი ნაწილით (არჩევნების დანიშვნის დღიდან არჩევნების საბოლოო შედეგების 
შეჯამებამდე საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ჩადენილი ძალადობა) 
წარედგინა.30

ადიგენი

5 სექტემბერს, ცესკომ, ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დროებითი წევრი - 
ქეთევან ობოლაშვილი აირჩია. ფაქტზე უკმაყოფილება გამოხატა ,,ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის” ადიგენის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით ოგანესიანმა, რომელმაც ეჭვქვეშ 
დააყენა ქეთევან ობოლაშვილის ობიექტურობა. დავით ოგანესიანის განცხადებით, 
ქეთევან ობოლაშვილი ახალციხის, ადიგენის, ბორჯომისა და ასპინძის ,,ქართული 
ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - ანტონ ობოლაშვილის ბიძაშვილია 
და ის ობიექტური კომისიის წევრი ვერ იქნება. 31 „მრავალეროვანი საქართველოს” 
გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ქეთევან ობოლაშვილი 
ნამდვილად არის „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ანტონ 
ობოლაშვილის ბიძაშვილი. ქეთევან ობოლაშვილი 2012 და 2016 წლის არჩევნების 
დროსაც იკავებდა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის პოზიციას.

ახალციხე

13 სექტემბერს, ახალციხის N37-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრები აირჩიეს.  ,,ნაციონალური მოძრაობის” წარმომადგენელის - ვახტანგ 
ქვათაძის განცხადებით, სხდომა მთელი რიგი დარღვევების ფონზე მიმდინარეობდა, 
ვინაიდან  უპარტიო წევრებად ის ადამიანები დაასახელეს, რომლებიც წინა არჩევნებზე 
,,ქართული ოცნების” წარმომადგენლები იყვნენ და დისციპლინარული გადაცდომებიც 
ჰქონდათ. მისივე განცხადებით, აღნიშნული საკითხის გაპროტესტების გამო, სხდომა 
დაატოვებინეს. ახალციხის N37 საოლქო საარჩევნო კომისიის  თავმჯდომარე - თეა 
გავაშელი ქვათაძის დარბაზიდან გაძევების მიზეზად მისი მხრიდან სამუშაო პროცესის 
მიმდინარეობის ხელის შეშლა და დამსწრეთათვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება 
დაასახელა.

მთაწმინდა

13 სექტემბერს მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომა პროტესტის ნიშნად 
დატოვა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრმა - ლევან მერებაშვილმა, რადგან 
მისი განცხადებით, კომისიის წევრებს პროფესიული, მეგობრული და ნათესაური 
ნიშნით ირჩევდნენ, რაშიც მას არ სურდა მონაწილეობის მიღება. მთაწმინდის საოლქო 
საარჩევნო კომისიის სხდომაზე, 13:20 საათზე, საქართველოს პარლამენტის წევრები 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ - თინა ბოკუჩავა და ლევან ხარატიშვილი 
მივიდნენ, რომლებსაც საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე დასწრება სურდათ. 
სხდომის გადაღება სცადეს ტელევიზიებმაც (მთავარი არხი, რუსთავი 2, ფორმულა 
და საზოგადოებრივი მაუწყებელი). ვინაიდან, პარლამენტის წევრებს და მედიის 
წარმომადგენლებს არ ჰქონდათ შესაბამისი აკრედიტაცია და შესაბამისად, არ ჰქონდათ 
მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობაში ყოფნის უფლება, მთაწმინდის 
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ - გიორგი ზირაქაშვილმა სხდომა შეაჩერა 
და საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. კომისიის სხდომა 13:30 სთ-ზე შეჩერდა და 14:22 

30 https://www.interpressnews.ge/ka/article/621812-marneulshi-momxdar-zaladobis-paktebze-sam-pirs-
braldeba-caredgina
31  http://sknews.ge/index.php?newsid=29202
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სთ-ზე განახლდა. სხდომის განახლების შემდეგ მოხდა კომისიის წევრების არჩევა. 
მთაწმინდის ოთხ უბაზე ( #9, #10, #22, #30) და კრწანისის ერთ უბანზე (#26), საუბნო 
საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა სრულად ვერ დაკომპლექტდა, ამიტომ ამ უბნებზე 
კომისიის წევრების შესარჩევი კურსი ახლიდან გამოცხადდა. 

ახალციხე

ახალციხის N37 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, თეა გავაშელის თქმით, 
ახალციხის ოთხ და ბორჯომის ერთ საარჩევნო უბანზე  საოლქო საარჩევნო კომისიის 
წარმომადგენლებმა, მათივე განცხადების საფუძველზე დატოვეს უბნები. საოლქო 
საარჩევნო კომისიამ, აღნიშნული კომისიის წევრები, კონკურსის წესით, ასევე, მანამდე 
არსებული კონკურსანტებით ჩაანაცვლა. თავმჯდომარის განცხადებით, საოლქო 
საარჩევნო კომისიის  წარმომადგენლების თავიდან დანიშვნა მოხდა ახალციხის  მე-2, მე-
13, 24-ე და 34-ე უბნებზე. ასევე ბორჯომში მე-11 უბანზე. 

ბორჯომი

8 ოქტომბერს, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ბორჯომის ოფისის ხელმძღვანელმა 
ვახტანგ ქვათაძემ, ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი,  მმართველი 
პარტიის ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულა. საქმე ეხება, ბორჯომში,  ქართული 
ოცნების მიერ, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - ანტონ ობოლაშვილის, 
საარჩევნო ბანერს, რომელიც ბორჯომის #1 საარჩევნო უბანთან ახლოს - 25 მეტრიანი 
დისტანციის დარღვევით განათავსეს, თუმცა აღნიშნულზე, პარტიის განცხადებით, 
საოლქო საარჩევნო კომისია არ რეაგირებდა.32

საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო სიების ეთნიკური შემადგენლობა 

1.,,ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა›› საარჩევნო 
სიაში შეყვანილი 142 კანდიდატიდან, 7ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 28, 37, 40, 71, 91, 114, 135.

2.,,საარჩევნო ბლოკი „გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელი” საარჩევნო სიაში 
შეყვანილი 152 კანდიდატიდან, 10ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 36, 48, 51, 60, 92, 96, 117, 118, 129, 140.

3.,,შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია’’ საარჩევნო 
სიაში შეყვანილი 169 კანდიდატიდან, 8 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 19, 42, 68, 83, 114, 115, 116, 136. 

4. „ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - ევროპული საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“  საარჩევნო სიაში შეყვანილი 150 კანდიდატიდან, 5 ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 28, 29, 57, 71, 
100.

5. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“  საარჩევნო სიაში შეყვანილი 150 
კანდიდატიდან, 7 ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი 
რიგითობით - 35, 37, 50, 115, 119, 127, 134.

6.  ,,დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა - ქდმ››საარჩევნო სიაში შეყვანილი 167 კანდიდატიდან, 12 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით -7, 13, 

32  https://borjomi.tv/axali-ambebi/article/11831-sadavo-baneri-ras-ithkhovs-nacionaluri-
modzraoba?fbclid=IwAR3HGIIcMxbtp_d1b-gHGiffLfDEecwDh-BQVCV2Senn3_WMPQg1dtkLm9I
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22, 27, 32, 68, 83, 103, 112,132, 152, 154.

7. ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ,,ძალა ერთობაშია’’  
საარჩევნო სიაში შეყვანილი 150 კანდიდატიდან, 6 ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 17, 38, 50, 51, 80, 102.

8. ,,დავით თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი’’ 
საარჩევნო სიაში შეყვანილი 132 კანდიდატიდან, 6 ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული კანდიდატია. შემდეგი რიგითობით - 8, 14, 21, 22, 56, 123.

9. ,,ლელო - მამუკა ხაზარაძე’’  საარჩევნო სიაში შეყვანილი 139 კანდიდატიდან, 5 ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებული კანდიდატია. . 19, 26, 74, 82, 127.

10. გირჩი - სიაში შეყვანილი 129 კანდიდატიდან 6 კანდიდატი: 6, 35, 60, 73, 84, 100.

11. ალეკო ელისაშვილი- მოქალაქეები - 138 კანდიდატიდან არცერთი.

მაჟორიტარები: 

„ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - ევროპული საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

აკმამედ იმამკულიევი და არსენ კარაპეტიანი;

„დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა - ქდმ” - აშოტ მურადიანი;

საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაგაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა 
ერთობაშია” - აზერ სულეიმანოვი და მელიქ რაისიანი;

„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”

მახირ იუსუბოვი და არტაშეს ჰაკობიან;

„შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული- პარტია“ - ალი ბადიროვი.

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - ზაურ დარგალი და სამველ 
მანუკიან;

„ლელო - მამუკა ხაზარაძე“ მურად მურადოვი.

საინიციატივო ჯგუფი - ევგენია კარაპეტიან, შორენა თეთვაძე, არაგეღეციკ სანოსიან, 
არმინე მინასიან, როზა ასლანიან - ენზელ მკოიან.
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დანართი - 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება

ანტიკრიზისული გეგმის მესამე ეტაპის განხორციელება

2020 წლის 6 აგვისტოს, საქართველოს მთავრობის სხდომაზე საქართველოს პრემიერ 
მინისტრმა, ეკონომიკურ კრიზისში საქართველოს მოქალაქეების სოციალური 
ფართომასშტაბიანი მხარდაჭერის მესამე ეტაპის შესახებ განცხადება გააკეთა.33 
საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მესამე ეტაპი მიზნად ისახავს, 
ძირითადად ახალგაზრდობის სოციალურ მხარდაჭერას.34 ანტიკრიზისული 
გეგმის მესამე ეტაპთან დაკავშირებით მმართველმა პარტიამ „ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული საქართველო“ პოლიტიკური რეკლამა მოამზადა და სოციალურ 
მედიაში, Facebook-ზე, პარტიის გვერდზე განათავსა.35 „ქართული ოცნების“ 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა პოლიტიკური რეკლამა საკუთარ Facebook 
გვერდებზე გააზიარეს.36 „ქართული ოცნების“ პოლიტიკურ რეკლამაში გამოყენებულია 
საქართველოს სახელმწიფო გერბი და პარტიის პარტიული სიმბოლიკის ფერების 
ფონზე (ლურჯი და ყვითელი) დეტალურად ახსნილია საქართველოს მთავრობის მიერ 
ანტიკრიზისული გეგმის მესამე ეტაპის ფარგლებში მოქალაქეების ფართომასშტაბიანი 
სოციალური მხარდაჭერის პროგრამის თითოეული კომპონენტი. მათ შორის, 
კონკრეტული ბენეფიციარებისათვის განკუთვნილი დახმარებების შესახებ ინფორმაცია, 
ბენეფიციართა რაოდენობა და დახმარების მიზნით გამოყოფილი თანხები.37 Facebook-ზე 
გაზიარებულ პოლიტიკურ რეკლამას თან ახლავს მოკლე ტექსტიც, სადაც ვკითხულობთ: 
„სახელისუფლებო ანტიკრიზისული გეგმის მესამე ეტაპის ფარგლებში შემუშავებული 
სოციალური პაკეტი მორიგი დასტურია იმისა, რომ „ქართული ოცნების“ ერთიანი 
გუნდი დაპირებისამებრ ზრუნავს საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და 
ეკონომიკური კეთილდღეობის შენარჩუნებაზე. ამის მიღწევა კი ხელისუფლების, ხალხის 
ერთიანობით და ბიძინა ივანიშვილის შემოწირულობის დამსახურებით მოხდა.38 

მიგვაჩნია, რომ მსგავსი შინაარსის პოლიტიკური რეკლამების დამზადებითა და 
გავრცელებით, რომელიც მმართველი პარტიის ხელმძღვანელ პირებთან და ზოგადად, 
მმართველ პარტიასთან ასოცირდება, ხდება საქართველოს მთავრობის მიერ 
ანტიკრიზისული პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების გამოყენება 
მხოლოდ ამ პარტიის სასარგებლოდ და ემსახურება საარჩევნო მიზნებს - მოახლოებულ 
საპარლამენტო არჩევნებში „ქართული ოცნების“ მიმართ ამომრჩევლის კეთილგანწყობის 
მოპოვებას. გარდა ამისა, ხდება სახელმწიფოსა და პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის 
ერთმანეთში აღრევა და იშლება ზღვარი სახელისუფლებო და პარტიულ საქმიანობას 
შორის, რაც შეუთავსებელია მნიშვნელოვან საერთაშორისო სტანდარტთან: „ადამიანური 
განზომილების შესახებ“ ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის 
(ეუთო) წევრი ქვეყნების მიერ 1990 წელს შემუშავებული კოპენჰაგენის დოკუმენტის 
მიხედვით, მონაწილე სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ, რომ პოლიტიკური 

33  http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=541&info_id=76959
34  http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=541&info_id=76959
35  https://www.facebook.com/GeorgianDreamOfficial/videos/325492188604065/?v=325492188604065
36  https://www.facebook.com/GeorgianDreamOfficial/videos/325492188604065/?v=325492188604065
37  https://www.facebook.com/GeorgianDreamOfficial/videos/325492188604065/?v=325492188604065
38  https://www.facebook.com/GeorgianDreamOfficial/videos/325492188604065/?v=325492188604065
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პარტიები გამიჯნულები იყვნენ სახელმწიფოსგან და არსებობდეს ნათელი განსხვავება 
სახელმწიფოსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის (მუხლი 5.4).39

daxmareba.moh.gov.ge - სარეგისტრაციო ვებ გვერდის გამოყენება 
წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის

18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სახელმწიფოს მხრიდან, 200 ლარის ოდენობით 
დახმარების მიღების მიზნით, შეიქმნა სპეციალური სარეგისტრაციო სისტემა - ვებ 
გვერდზე „daxmareba.moh.gov.ge,“ რომლის მეშვეობით ბავშვის მშობელს შეუძლია 
სოციალური მომსახურების სააგენტოს სისტემაში დაარეგისტრიროს მისი შვილი, 2020 
წლის 1-ელ დეკემბრამდე. აღსანიშნავია, რომ ამ სისტემაში ბავშვების მონაცემების 
რეგისტრაციის გვერდზე, განთავსდა საქართველოს პრემიერ მინისტრის გიორგი 
გახარიას Facebook გვერდი მისი ფოტოსურათით, რაც წარმოადგენს ერთგვარ შეთავაზებას 
მშობლებისათვის, რომ მათ მოიწონონ პოლიტიკოსის - გიორგი გახარიას Facebook 
გვერდი.  მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული გარემოება წარმოადგენს ადმინისტრაციული 
რესურსის გამოყენებას წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის. კერძოდ, ადგილი აქვს 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საკომუნიკაციო საშუალების - სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო ვებ გვერდის გამოყენებას მმართველი პარტიის 
„ქართული ოცნება“ აგიტაციის მიზნებისთვის. 

საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული მასშტაბური პროექტები და 
ინიციატივები

გარდა ზემოთდასახელებული პროექტებისა, საქართველოს მთავრობამ წინასაარჩევნო 
კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, წამოიწყო სხვა 
მასშტაბური პროექტების განხორციელებაც. ეს პროექტები ამომრჩევლის ფართო 
მასებზეა გათვლილი, უზრუნველყოფს მათი სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებას და ამასთან, სავარაუდოდ, ემსახურება ამომრჩევლების კმაყოფილების 
ზრდას ხელისუფლების საქმიანობის მიმართ მოახლოებული არჩევნების წინ.40 

წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე რამდენიმე დღით 
ადრე დაანონსებული მსხვილი პროექტები:

- ყველა ის თვითდასაქმებული, რომელმაც სრულყოფილად ვერ წარადგინა საჭირო 
დოკუმენტაცია, პირველ ეტაპზე, ყველანაირი შეფერხების გარეშე, სექტემბრამდე 
მიიღებს 300 ლარს. ჯამში - 80 000 მოქალაქე.41

- ოთხი თვით (ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი) გახანგრძლივდა 
კომუნალური გადასახადების მხარდაჭერის პროგრამა. შესაბამისად, 200 კვ 
საათამდე ელექტროენერგია და 200 მ3-მდე გაზის მოხმარება მთავრობის მიერ 
იქნება კომპენსირებული. 

- საქართველოს ყველა მოქალაქე ბავშვი 17 წლის ჩათვლით, სახელმწიფოს 

39  „ადამიანური განზომილების შესახებ“ ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის 
(ეუთო) წევრი ქვეყნების მიერ შემუშავებული კოპენჰაგენის დოკუმენტი. 1990 წელი. ხელმისაწვდომია: 
https://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true, განახლებულია: 31.08.2020.
40  დეტალური ინფორმაცია ამ პროექტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ დანართში #1
41  http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=541&info_id=76959
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მხრიდან, ერთჯერადად, მიიღებს 200 ლარან დახმარებას სასწავლო წლის 
დაწყების პროცესში.42 მშობლებს ბავშვების რეგისტრაცია შეუძლიათ 2020 წლის 
1 დეკემბრამდე, ხოლო შესაბამისი დახმარების გაცემა დაიწყება სექტემბრიდან.43

- ყველა სოციალურად დაუცველი სტუდენტი (150 000 სოციალურ ქულამდე)  
სახელმწიფოს მხრიდან 2020-2021 სასწავლო წლის ერთი სემესტრის სრულ 
ადაფინანსებას მიიღებს. 

- ყველა სოციალურად დაუცველ სტუდენტს (150 000 სოციალურ ქულამდე), 
რომლებსაც შეჩერებული აქვთ სტუდენტის სტატუსი სწავლის საფასურის 
გადაუხდელობის გამო, სახელმწიფო გადაუხდის 2020-2021 წლის სწავლის 
საფასურს - 2250 ლარს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ჯამში ამ 
შეღავათებით ისარგებლებს საქართველოში 33 000-ზე მეტი სტუდენტი.

- 2020 წლის 20 აგვისტოს, საქართველოს პრემიერ მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე 
ახალი პროგრამის - „სახელმწიფო - შენი პარტნიორი“44 დაწყების თაობაზე 
განაცხადა. პროგრამის პრეზენტაცია ამბროლაურში შედგა. პრემიერ მინისტრის 
განცხადებით, ახალი პროგრამა თითოეულ მოქალაქეს შესაძლებლობას მისცემს, 
სწრაფად გახდნენ სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების მონაწილე და დაიწყონ 
საკუთარი საქმე და ბიზნესი. 

- 2020 წლის 20 აგვისტოს, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, პროგრამას 
- „დანერგე მომავალი” ახალი დამატებითი კომპონენტი დაემატა, ფერმერების 
მხარდასაჭერად. პროგრამა, პირველ რიგში, 2020 წლის 15 ივლისის შემდგომ 
დაზარალებულ გლეხებს დაეხმარება.45 პროგრამა მიზნად ისახავს ქართველი 
ფერმერების დახმარებას, რომელსაც სტიქიის გამო დაუზიანდა ან გაუნადგურდა 
ნერგები, სახელმწიფოსგან დახმარების სახით მიიღოს ახალი, უფრო ხარისხიანი 
ჯიშები. 

- 2020 წლის 20 აგვისტოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, გაფართოვდა საყოველთაო 
ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სიმსივნის საწინააღმდეგო მედიკამენტების 
სია და გაიზარდა მედიკამენტებზე გამოყოფილი წლიური ლიმიტი 8 000 ლარით. 
პროგრამა ონკოლოგიურ პაციენტებს მისცემს შესაძლებლობას, მკურნალობის 
სრული კურსი, სახელმწიფოს დაფინანსებით ჩაიტარონ. საქართველოს 1972 
მოქალაქე სარგებლობს ამ პროგრამით. ახალი პროგრამა ჯამში საქართველოს 40 
ათასამდე მოქალაქეს შეეხება, რომელიც ონკოლოგიური პაციენტია.46

- 2020 წლის 13 აგვისტოს, საქართველოს მთავრობამ გადაწყვეტილება 
მიიღო  არასტანდარტული ვაშლის შესყიდვის სუბსიდირებაზე, 2020 წლის 
დეკემბრამდე.  სუბსიდიის ოდენობა 10 თეთრით განისაზღვრა, რის შედეგადაც 
ფასი არასტანდარტულ ვაშლზე ფერმერებისთვის არანაკლებ 22 თეთრით 

42  საქართველოს მთავრობამ საბანკო სექტორთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სოციალური 
დანარიცხი არ იქნება საბანკო ვალდებულების აღსასრულებლად მიმართული.საბანკო სესხის არსებობისას, 
ეს თანხა ვერ იქნება გამოყოფილი სესხის დასაფარად და ავტომატურად ბანკი ამ თანხას ვერ ჩამოაჭრის 
მშობელს. ასევე არც ერთი სხვა აღსრულების მექანიზმი და ღონისძიებები ამ სოციალურ დახმარებას არ 
შეეხება.
43  20 აგვისტოს, საქართველოს პრემიერ მინისტრმა, განცხადება გააკეთა მთავრობის სხდომაზე, 
იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული ადამიანები ცდილობენ, ფინანსური და ზოგ შემთხვევაში 
პოლიტიკური სარგებელიც მიიღონ იმით, რომ ბავშვებს და მათ მშობლებს დაეხმარონ იმ დახმარების 
მიღებაში, რომელიც მათ სახელმწიფოსგან ეკუთვნით. http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=541&info_
id=77065
44  http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=541&info_id=77065
45  http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=541&info_id=77065
46  http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=541&info_id=77065
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განისაზღვრა.47 მთავრობის გადაწყვეტილებით, ყველა ის კომპანია, რომელიც 
ჩაერთვება სპეციალურად ვაშლის დაბინავების მიზნით შექმნილ შემსყიდველ 
შტაბში, სუბსიდირებას მიიღებს დამატებით 10 თეთრის ოდენობით. 

წინასაარჩევნო კამპანიაში მაღალი თანამდებობის პირების ჩართულობა და 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების გამოყენება

მაჟორიტარულ ოლქებში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების 
წარდგენაში მონაწილეობას იღებდნენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების 
მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ მინისტრი - გიორგი 
გახარია, ქ.თბილისის მერი - კახი კალაძე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე - 
არჩილ თალაკვაძე, ასევე პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს“ სხვა წევრები. 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენის/საარჩევნო ღონისძიებებს 
ესწრებოდნენ ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული 
პირები, საჯარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების თანამშრომლები, ცალკეულ 
შემთხვევებში სასულიერო პირებიც.48 „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლების 
ინფორმაციით, ყველა მსურველს არ შეეძლო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების 
წარდგენის ღონისძიებაზე დასწრება. ღონისძიებებზე დასწრება წინასწარ შედგენილი 
სიების მეშვეობით ხდებოდა. 

მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენის ღონისძიების დასრულების შემდეგ, 
წინასაარჩევნო კამპანია გრძელდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 
პროექტებისა და ობიექტების მონახულებით. საქართველოს პრემიერ მინისტრი - გიორგი 
გახარია, ქალაქ თბილისის მერი - კახი კალაძე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე 
- არჩილ თალაკვაძე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან ერთად სტუმრობდნენ 
იმავე საარჩევნო ოლქში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ადგილზე 
ეცნობოდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ობიექტების მდგომარეობას. 49

გარდა ცენტრალური ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისა, მმართველი 
პარტიისა და მისი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სასარგებლოდ საარჩევნო 
კამპანიაში ერთვებოდნენ და აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ადგილობრივი 
ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. ისინი პირადად ესწრებოდნენ „ქართული 
ოცნების“ დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებს ამომრჩევლებთან, კანდიდატებთან 
ერთად ისმენდნენ ამომრჩევლების წუხილებს, პრობლემებს და პირდებოდნენ მათ ამ 
პრობლემების უახლოეს პერიოდში მოგვარებას. სოციალურ ქსელში მრავლად მოიპოვება 
ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირების საარჩევნო კამპანიაში 
ჩართულობის შესახებ ინფორმაცია.50 ამ შეხვედრებს ასევე ესწრებოდნენ „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლებიც. 

წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენების 2 ფაქტი გამოვლინდა - დმანისში და ნინოწმინდაში, რა დროსაც ადგილი 

47  http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=541&info_id=77026
48  ორგანიზაციის დამკვირვებლებისთვის უცნობია რამდენად ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებდა 
მმართველი პარტიის კანდიდატების წარდგენაზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა 
დასწრება.
49  „ქართული ოცნების“ მიერ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებად დასახელების გამო, 
სახელმწიფო რწმუნებულებმა შიდა ქართლში - გიორგი ხოჯევანიშვილმა, მცხეთა-მთიანეთში - შალვა 
კერესელიძემ და კახეთში - ირაკლი ქადაგიშვილმა დაკავებული თანამდებობები ერთსა და იმავე დღეს - 
2020 წლის 01 აგვისტოს დატოვეს და წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერთვნენ. 
50  „ქართული ოცნების“ დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრებზე დეტალური ინფორმაციისთვის, 
გთხოვთ იხილოთ დანართი #2.
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ჰქონდა ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ღონისძიებების ორგანიზატორების მხრიდან 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას კონკრეტული კანდიდატების სასარგებლოდ. 

„ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრები 
ამომრჩევლებთან და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების გამოყენება 
აგიტაციისთვის: 

21 სექტემბერს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანჩალში ახალი ასფალტის გზის 
გახსნის ცერემონიაში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად 
მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა და ასევე „ქართული 
ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა - სამველ მანუკიანმა.51 

10 სექტემბერს, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი დასასვენებელი პარკი დმანისის 
მერმა საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატთან და ამავე დროს ოპოზიციური 
საარჩევნო ბლოკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან კახა ოქრიაშვილთან 
ერთად გახსნა. 52 

მცხეთა - 9 ოქტომბერს, მცხეთა-თიანეთის მერობის მოვალეობის შემსრულებელმა, 
გივი ბერბერაშვილმა, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, 2019 - 2020 სასწავლო 
წლის ოქროსმედალოსან შვიდ კურსდამთავრებულს,  ფულადი ჯილდო -1000 ლარის 
ოდენობით და სიგელები გადასცა.53 ,,მრავალეროვანი საქართველოს” გრძელვადიანი 
დამკვირვებელი დაინტერესდა, მსგავსი ტიპის დაჯილდოებას ადრეც ჰქონია თუ არა 
ადგილი და გაარკვია, რომ წარჩინებული სკოლის მოსწავლეების ფულადი თანხით 
დაჯილდოება პირველად მოხდა და წინა წლებში არ მომხდარა. 

ასპინძა - 13 ოქტომბერს, ,,ქართული ოცნების” პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული 
ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, „ქართული 
ოცნების” გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ, „ქართული ოცნების“ აღმასრულებელმა 
მდივანმა ირაკლი კობახიძემ და ახალციხის, ადიგენის, ბორჯომისა და ასპინძის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ანტონ ობოლაშვილმა ასპინძაში სარაგბო ბაზა 
დაათვალიერეს. მათი თქმით, ბაზის მშენებლობა ფონდმა “ქართუმ” დააფინანსა და 
მშენებელობასა და ბაზის ტექნოლოგიურ მოწყობაზე 4 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა.54

ლაგოდეხში, 11 აგვისტოს, პრემიერ მინისტრი გიორგი გახარია, პარტიის გენერალური 
მდივანი კახა კალაძე, პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე და მმართველი 
პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - ირაკლი ქადაგიშვილის 
წარდგენისას კანდიდატთან ერთად იმყოფებოდნენ ჰერეთის ფეხბურთის აკადემიაში, 
შეხვდნენ ახალგაზრდა სპორტსმენებს და წარმატებები უსურვეს.55 ასევე ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში ადგილზე დაათვალიერეს მიმდინარე სამუშაოები, 
სადაც სამას მოსწავლეზე გათვლილი სკოლა შენდება.56

მარნეულში, 22 აგვისტოს, პრემიერ მინისტრმა გიორგი გახარიამ, პარტიის გენერალურმა 
მდივანმა კახა კალაძემ, პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ და მმართველი 

51 ht tp : / /nor . ge / ?p=154654&fbc l id= IwAR2nJXte J J7 tgF4MWhafpaozbq7n1rn5TePqMco_
ZAOp28oRp9ZDgTTxqDc
52  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3304332273015600&type=3
53 https://www.facebook.com/TianetisMeria/photos/a.3521657271234628/3521658617901160/
54  https://www.interpressnews.ge/ka/article/623406-kartuli-ocnebis-liderebma-aspinzashi-pond-kartus-
dapinansebit-shekmnili-saragbo-baza-daatvalieres
55  http://frontnews.eu/news/ge/69304/?fbclid=IwAR0YN3DiDOlG7USRGtUuyzhxODOXJfgZ3nUBLrj1uzDL
nexO9k0KeSuMJQ8
56  https://knews.ge/?p=52635
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პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მარნეულსა და გარდაბანში - ზაურ 
დარგალმა მარნეულის პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის მიმდინარეობა ნახეს, 
რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების ფინანსური მხარდაჭერით და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მონაწილეობით ხორციელდება. 57

სამგორში, 17 აგვისტოს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 
სოზარ სუბარმა ვარკეთილის მეურნეობაში ახლადრეაბილიტირებული სპორტული 
კომპლექსი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარესთან გიორგი ტყემალაძესთან ერთად 
მოინახულა.58 პროექტი თბილისის მერიის დაფინანსებით განხორციელდა.59 

ახმეტაში, 17 აგვისტოს, პარტია „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატი - 
ირაკლი ქადაგიშვილი ახმეტა-თელავის მაჟორიტარ დეპუტატ - გელა სამხარაულთან და 
გეოლოგებთან ერთად საბაგირო გზის მშენებლობისთვის წინასწარი კვლევის მიზნით, 
თუშეთის გზაზე იმყოფებოდა.60

ასპინძაში, 19 აგვისტოს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ანტონ ობოლაშვილი ასპინძის მერთან - როსტომ მაგრაქველიძესთან ერთად შეხვდა 
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების ამომრჩევლებს.61 

მცხეთაში, 23 აგვიტოს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
- შალვა კერესელიძე ახალგორის გამგებელთან - ნუგზარ თინიკაშვილთან ერთად 
ფრეზეთში ჩასახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებს შეხვდა.62

ადიგენში, 19 აგვისტოს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი - 
ანტონ ობოლაშვილი ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერთან - ზაქარია ენდელაძესთან და 
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან - იმედა მღებრიშვილთან 
ერთად ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების მლაშეს, გორგულის, იჯარეთის, 
იმერთუბანის მოსახლეობას შეხვდა.63 

ლაგოდეხში, 5 სექტემბერს, მმართველი პარტიის მაჟორიტარმა კანდიდატმა - ირაკლი 
ქადაგიშვილმა მაწიმის, შრომის, გურგენიანისა და ნინიგორის მოსახლეობასთან გამართა 
შეხვედრა. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარე - კახა ჯამბურია, მერი - ჯონდო მდივნიშვილი, მოადგილე - ზურაბ 
ჯაფარიძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი - ლიკა 
სამყურაშვილი. 

ასპინძაში, 13 სექტემბერს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატი - ანტონ 
ობოლაშვილმა ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად ასპინძის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ საროში, ხიზაბავრასა და ნიჯგორში ამბულატორიისა და საქვაბე ნაგებობის 
მშენებლობა, წყლის სისტემისა და ძველი მიწური ოდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

57 https://www.facebook.com/GeorgianDreamOfficial/photos/pcb.3295325347194054/3295323923860863/?ty
pe=3&theater
58 https://www.facebook.com/SubariOfficial/photos/pcb.10157230435645248/10157230432895248/?type=3&t
heater
59 https://www.facebook.com/SubariOfficial/photos/pcb.10157230435645248/10157230432895248/?type=3&t
heater
60 https://www.facebook.com/GDIrakliKadagishvili/posts/127171542417668 , https://www.facebook.com/
GDIrakliKadagishvili/posts/127257199075769 
61  https://www.facebook.com/GDAntonObolashvili/photos/pcb.131159875355023/131159302021747/?-
type=3&theater
62 https://www.facebook.com/GDShalvaKereselidze/?__cft__[0]=AZXh52q5Pt9Y4ZnX0P8FeX4mAHAS_W-
nPLNHVR0rxKLQTpDBbywUeKz3hcyRiF4SHOQZ4dU2s8em4B7xB71VSqK-AkyFuMc5jMfePjlWjoBOKZdGJsRn
sWe8m38ZSU1HnROLGBa8G8euu7LotQ2p8hFQ_125CZ6chyqCFBIY8bP16A&__tn__=-UC%2CP-R
63  https://www.facebook.com/101409224996755/posts/128215088982835/
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მოინახულა. ასევე მაჟორიტარობის კანდიდატი ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერთან 
ერთად ასპინძის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა, სადაც შეხვდა სკოლისა და საბავშვო 
ბაღების პედაგოგებს.64 

ბორჯომში, 21 აგვისტოს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი - 
ანტონ ობოლაშვილი სამცხე-ჯავახეთის მხარის გუბერნატორთან - ბესიკ ამირანაშვილთან, 
ბორჯომის მერის მოვალეობის შემსრულებელთან - დავით ზაალიშვილთან, მერის 
მოადგილესთან - ბუბა ბერიძესთან, ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის 
შემსრულებელთან - ოთარ არბოლიშვილთან და ბორჯომის საკრებულოს „ქართული 
ოცნების“ წევრთან - ირაკლი კვირკველიასთან ერთად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 
სოფლების ახალდაბა, კორტანეთი, ზანავი ამომრჩევლებს შეხვდა.65 

ნინოწმინდაში დაფიქსირდა შემთხვევა - ადგილობრივი მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის 
მერმა, პრობლემის მოსაგვარებლად, მმართველი პარტიის დეპუტატობის კანდიდატთან, 
სამველ პეტროსიანთან გააგზავნა. 10 აგვისტოს, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ეშტიას მაცხოვრებლებმა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერს მიმართეს 
და მისგან საძოვრებთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტა მოითხოვეს. მერმა 
ანივარდ მოსოიანმა პრობლემის მოსაგვარებლად ეშტიას მაცხოვრებლები „ქართული 
ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან - სამველ მანუკიანთან გააგზავნა, 
რომელიც ახალქალაქში ცხოვრობს. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის 
ინფორმაციით, სოფელ ეშტიას მაცხოვრებლები სამველ მანუკიანთან შესახვედრად 
წავიდნენ. 

30 აგვისტოს, „ქართული ოცნების” კანდიდატს - ანზორ ობოლაშვილს, ადიგენში 
ამომრჩეველთან შეხვედრის დროს თან ახლდა ადიგენის მერი - ზაქარია ენდელაძე და 
საკრებულოს თავმჯდომარე - იმედა მღებრიშვილი.

ბორჯომში, 6 სექტემბერს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა - ანტონ 
ობოლაშვილმა შეხვედრა გამართა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადგერში, 
ცემსა და ტბაზე. აღნიშნულ შეხვედრებს ესწრებოდნენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 
მერის მოადგილე - ბუბა ბერიძე, ბორჯომის მერის მოვალეობის შემსრულებელი - დავით 
ზაალიშვილი66, ასევე ბორჯომის საკრებულოს წევრები „ქართული ოცნებიდან“. 

დმანისში, 4 სექტემბერს, საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გოგი მეშველიანი სოფელ 
მაშავერაში, დიდ დმანისსა და ვარდისუბანში იმყოფებოდა. შეხვედრაზე მას თან 
ახლდა საკრებულოს წევრი - მურაზ აბრამიშვილი, დმანისის მერის მოადგილე - არიფ 
სულეიმანოვი, ადმინისტრაციული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი - პაატა ყულიაშვილი, დმანისის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე - კახა პეტრიაშვილი.67 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების კახა ოქრიაშვილისა და ენზელ 
მკოიანის შეხვედრები ამომრჩევლებთან და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 
პროექტების გამოყენება აგიტაციისთვის

დმანისში, 26 ივლისს, დმანისობის სახალხო დღესასწაულზე საქართველოს პარლამენტის 
მაჟორიტარმა დეპუტატმა - კახა ოქრიაშვილმა, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერთან 
- გიორგი ტატუაშვილთან ერთად სოფელ ვარდისუბანში რეაბილიტირებული სკვერი 

64  https://www.facebook.com/GDAntonObolashvili/posts/142492667555077?__tn__=-R
65  https://www.facebook.com/101409224996755/posts/131677455303265/
66 https://www.facebook.com/GDAntonObolashvili/photos/pcb.139599667844377/139596954511315/__
67 https://www.facebook.com/GDGogiMeshveliani/photos/pcb.4866101246746802/4866056220084638/



35
შემაჯამებელი ანგარიში

და სპორტული მოედანი საზეიმოდ გახსნა.68 2020 წლის 3 აგვისტოს სოციალურ ქსელში 
ამომრჩევლისადმი მიმართვაში მაჟორიტარი დეპუტატი მის მიერ გაწეულ საქმიანობას 
აფასებს და კაზრეთში ჩატარებულ ლიფტების მასშტაბურ პროექტზე საუბრობს, რომლის 
განხორციელებაშიც მას მისივე განცხადებით, დიდი წვლილი მიუძღვის.69  

ახალქალაქში, 15 ივნისს ენზელ მკოიანი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარესთან - ნაირი ირიციანთან, მერთან - იურიკ უნანიანთან 
და მერის მოადგილესთან - შალვა ბალახაძესთან ერთად, კამის ტერიტორიულ 
ორგანოში ვაჩიანი - ოკამის გზის მოასფალტების სამუშაობის მოსანახულებლად 
იმყოფებოდა. 

68  https://www.facebook.com/kakhaberokriashvili/videos/615460092737727/
69  https://www.facebook.com/watch/?v=321064642636418
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დანართი -  
წინასაარჩევნო კამპანიაში სავარაუდო 
უკანონოდ მონაწილეობა

ადიგენი

5 ოქტომბერს, ,,ქართული ოცნების” მაჟორიტარობის კანდიდატი ანტონ ობოლაშვილი 
შეხვდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლის დირექტორებს, მათ 
პროფესიული დღე მიულოცა და ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე განათლების სისტემასთან 
დაკავშირებით.70 ,,მრავალეროვანი საქართველოს” გრძელვადიანი დამკვირვებლის 
ინფორმაციით, აღნიშნული შეხვედრა, სამუშაო საათებში მიმდინარეობდა, თუმცა 
რესურსცენტრის განმარტებით, შეხვედრაზე დამსწრე მასწავლებლების, განრიგით 
გათვალისწინებული სამუშაო საათები, უკვე დასრულებული იყო.

ადიგენი

4 ოქტომბერს, ადიგენში, ,,ქართული ოცნების’’ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ანტონ ობოლაშვილი ამომრჩევლებს შეხვდა. აღნიშნულ შეხვედრაზე იმყოფებოდა, 
ვარხნის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რუსუდან ხობიაშვილი. შეხვედრის 
ამსახველი ფოტომასალა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ფეისბუკის გვერდზე 
დაიდო, თუმცა შემდეგ წაიშალა. თავად კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ 
შეხვედრას არ ესწრებოდა და იქ მხოლოდ რამდენიმე წუთით შეჩერდა საქმეზე. 
რუსუდან ხობიაშვილი, დაბა ადიგენში, ანტონ ობოლაშვილის სკოლის დირექტორების 
შეხვედრასაც ესწრებოდა, თუმცა ხობიაშვილმა ეს ფაქტიც უარყო. „მე ოფიციალურ 
შეხვედრაზე არ ვიყავი. იქაც ორი წუთით მოვიკითხე ახლობელი და წამოვედი. განაცხადა 
ვარხნის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ.“71

დმანისი

5 ოქტომბერს, ,,ქართული ოცნების” მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გოგი 
მეშველიანი, მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით, ბოლნისის მოქმედ მასწავლებლებს 
შეხვდა.72 ,,მრავალეროვანი საქართველოს” გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით, 
აღნიშნული შეხვედრა სამუშაო საათებში მიმდინარეობდა, თუმცა ადგილობრივ 
რესურსცენტრში განაცხადეს, რომ შეხვედრაზე დამსწრე, ყველა მასწავლებლის, სამუშაო 
საათები ამ დროისთვის დასრულებული იყო.

საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მონაწილეობა წინასაარჩევნო 
აგიტაციაში

საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა არაერთი ფაქტი, როდესაც საქართველოს მესამე 
პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, აქტიურად ერთვებოდა წინასაარჩევნო კამპანიაში 
და აგიტაციას ეწეოდა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
სასარგებლოდ.73 

70 https://www.facebook.com/GDAntonObolashvili/photos/a.103047158166295/150063523464658/
71  http://sknews.ge/index.php?newsid=29667
72 https://www.facebook.com/GDGogiMeshveliani/photos/pcb.4964863940203865/4964862406870685/
73  https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/370897357372627
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მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე 
მუხლის მე-4 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტის თანახმად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს წინასაარჩევნო 
აგიტაციის გაწევისა და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არ აქვს.

მარნეული

20 სექტემბერს, ,,ქართული ოცნების“ მაჟორიტარმა კანდიდატმა გარდაბანსა და 
მარნეულში, ზაურ დარგალმა, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოში 
ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. თავდაპირველად მას შეხვედრის 
გამართვა წმინდა ნინოს სახელობის მონასტრის ეზოში სურდა, თუმცა მამა გიორგი 
ჩიქოვანმა და სხვა სასულიერო პირებმა ამის უფლება არ მისცეს. აღნიშნულ შეხვედრას 
ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და მარნეულის 
N22 საუბნო საარჩევნო კომისიის 5 წევრი.

ახალციხე

5 სექტემბერს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატის - ანტონ ობოლაშვილის 
ახალციხის სოფლების ამომრჩევლეთან გამართულ შეხვედრას, ახალციხის საოლქო 
საარჩევნო კომისიის წევრი ნაირა სამსონიძე ესწრებოდა. ამ შეხვედრის ამსახველი 
ფოტომასალა კანდიდატის Facebook გვერდზე განთავსდა, მოგვიანებით კი წაიშალა. ნაირა 
სამსონიძე ,,ქართული ოცნებიდან” ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრია74 და 
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტისა, საარჩევნო 
კომისიის წევრს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არ აქვს.75

ასპინძა

14 სექტემბერს, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატის - ანტონ 
ობოლაშვილის Facebook გვერდზე გამოქვეყნა ინფორმაცია, რომ ის შეხვდა ასპინძის 
მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის ამომრჩევლებს, ასევე სკოლებისა და ბაღების 
პედაგოგებს. შეხვედრების შესახებ ინფორმაცია დეპუტატობის კანდიდატის Facebook 
გვერდზე განთავსდა. აღნიშნული პოსტი საკუთარ Facebook გვერდზე გააზიარა ასპინძის 
მუნიციპალიტეტის „ა(ა)იპ ვ.მაღრაძის ასპინძის სამუსიკო სკოლამ,“76 რაც არ შეესაბამება 
საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის, 
მე-4 პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში 
მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ არასამუშაო საათებში და არასამსახურებრივი 
ფუნქციების დროს. 

დმანისი

4 სექტემბერს, ,,ქართული ოცნების” მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი - გოგი 
მეშველიანი იმყოფებოდა დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშავერაში, დიდ 
დმანისსა და ვარდისუბანში. შეხვედრაზე მას თან ახლდა, მერის მოადგილე - არიფ 
სულეიმანოვი.77  მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, არიფ 
სულეიმანოვი შვებულებაში იმყოფებოდა 2020 წლის 24 აგვისტოდან 11 სექტემბრის 
ჩათვლით.  

74 https://tv9news.ge/ka/akhali-ambebi/archevnebi/article/21280-saolqo-komisiis-tsevri-ocnebis-saarchevno-
agitaciashi-monatsileobs
75  საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტი.
76  https://www.facebook.com/GDAntonObolashvili/photos/a.103047158166295/142489110888766/
77 https://www.facebook.com/GDGogiMeshveliani/photos/pcb.4866101246746802/4866056220084638/
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დანართი - 
საკადრო ცვლილებები და სამსახურიდან 
განთავისუფლების ფაქტები

ნინოწმინდა

ოქტომბრის დასაწყისში, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში საკადრო ცვლილებები 
განხორციელდა. ლევონ ვართანია კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის დეპარტამენტის 
უფროსად, არმენ დარბინიანი - მერიის სოციალური დახმარების სამსახურის უფროსად, 
ხოლო ედგარ სტამბოლციანი - ახლადშექმნილი ბავშვთა უფლებების დაცვის 
განყოფილების უფროსად დაინიშნა. ,,მრავალეროვანი საქართველოს’’ დამკვირვებლის 
ინფორმაციით, ლევონ ვართანია და არმენ დარბინიანი ამ თანამდებობებზე დანიშვნამდე 
,,ქართული ოცნების’’ შტაბის კოორდინატორების ფუნქციას ასრულებდნენ.

მცხეთა

ოქტომბრის დასაწყისში მცხეთის მასშტაბით 6 სკოლის დირექტორის გათავისუფლება 
მოხდა. თუმცა 6 სკოლის დირექტორიდან 2-მა დირექტორმა ისაუბრა მათ მიმართ 
სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებაზე. 

12 ოქტომბერს, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, მცხეთის რაიონის, სოფელ ქსნის 
სკოლის დირექტორის, დოდო ჭოტორლიშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების 
შესახებ. ჭოტორლიშვილი თვლის, რომ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლეს, რადგან 
მისი ოჯახის წევრი, ბექა ლელუაშვილი, გაერთიანებული ოპოზიციის „ძალა ერთობაშიას“ 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, კახა ოქრიაშვილის შტაბის წევრია. მისი 
თქმით, ის არასასურველი დირექტორია, რადგან მმართველი პარტიის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატის სასარგებლოდ აგიტაციას არ ეწევა.78 14 ოქტომბერს, 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა კახა ოქრიაშვილმაც დაადასტურა, რომ  ბექა 
ლილუაშვილი ნამდვილად მათი შტაბის წევრია და დოდო ჭოტორლიშვილის მიმართ, 
პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების შესახებაც ისაუბრა.79  სავარაუდოდ პოლიტიკური 
ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებაზე განცხადება გააკეთა ასევე წეროვანის სკოლის 
გათავისუფლებული დირექტორმა რამინ ჩიტიშვილმაც, რომელმაც განაცხადა, რომ 
მასზე ზეწოლას ახორციელებდნენ და მმართველი პარტიის მხარდამჭერთა სიების 
გაკეთებას სთხოვდნენ. რაც მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ვინაიდან, იგი ოპოზიციური 
დეპუტატობის კანდიდატის ცეზარ ჩოჩელის მხარდამჭერია.80

განათლების სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო, სკოლის დირექტორების, 
პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება და განაცხადა, რომ საქართველოს მასშტაბით 
საჯარო სკოლებში სამეურვეო საბჭოების მიერ არჩეულ დირექტორებს, 2020 წლის 
სექტემბრიდან ეტაპობრივად ეწურებათ შრომითი ხელშეკრულების ექვსწლიანი ვადა. ეს 
ინფორმაცია, საჯარო სკოლის ყველა დირექტორისთვის, კარგად არის ცნობილი, რადგან 
დირექტორი არჩეულია ექვსი წლის ვადით.

გათავისუფლებული დირექტორები, არ უარყოფენ, რომ მათ ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ვადა ამოეწურათ, თუმცა საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ 
ოპოზიციურად განწყობილ დირექტორებს, ხელშეკრულებები არ გაუგრძელდათ და 

78  https://droa.ge/?p=86815
79  https://www.facebook.com/watch/?v=422075338779527
80  https://mtavari.tv/news/19051-unda-gameketebina-siebi-vin-iqo-mkhardamcheri-vin
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ვარაუდობენ, რომ არც გაუგრძელებენ. თუმცა განათისუფლებული დირექტორი ნანა 
ტაველური, რომელიც წილკნის სკოლის ყოფილი დირექტორია, საჯაროდ აცხადებს, 
რომ ის „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერია და უახლოეს მომავალში ხელშეკრულების 
გაგრძელებას ელოდება.81 

წალკა

ტელეკომპანია ,,მთავარმა” გაავრცელა სიუჟეტი, სადაც ,,ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის” აქტივისტის სამველ სარქისიანის განცხადებით, მისი რძალი ნონა კურგენიანი 
, რომელიც ბაგა-ბაღში მუშაობდა, პოლიტიკური ნიშნით, სამსახურიდან გაათავისუფლეს. 
,,მრავალეროვანი საქართველოს” დამკვირვებლის ინფორმაციით, ნონა კურგენიანი, 
24 სექტემბერს, მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების ცენტრის დირექტორმა მელსიდა 
მეზიროვამ დაიბარა და ხელი მოაწერინა გაფრთხილებაზე, რომ 1 ოქტომბრიდან, შესაძლოა 
არ გაიხსნას სამ წლამდე ჯგუფი, რის გამოც, იგი გათავისუფლდება სამსახურიდან. 
მეორე დღეს, მან პოლიციაში განაცხადა, რომ იგი სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით 
გაათავისუფლეს. განცხადების საფუძველზე, დაკითხული იქნა მელსიდა მეზიროვა. 
მესიდა მეზიროვას განცხადებით, ნონა კურგენიანის გათავისუფლება არ მომხდარა 
პოლიტიკური ნიშნით.

წალკის ,,ნაციონალური მოძრაობის” შტაბის უფროსს მალხაზ მგელაძის განცხადებით,  
აღნიშნული ფაქტის შემდეგ, მათთვის ცნობილი გახდა, რომ პანდემიიდან გამომდინარე, 
სკოლები და ბაღები, გარკვეული სახის საკადრო ცვლილებებს დაექვემდებარნენ. 
შესაბამისად, უჭირს იმის თქმა ნონა კურგენიანის გათავისუფლება მოხდა თუ არა 
პოლიტიკური ნიშნით.

ადგილობრივმა  თვითმართველობამ უარყო ნონა კურგერიანის პოლიტიკური ნიშნით 
გათავისუფლება. მათი განცხადებით, ნონა კურგერიანმა სექტემბრის თვის ანაზღაურება 
ჩვეულებრივად მიიღო. დამატებით განმარტეს, რომ პანდემიის ფარგლებში, წალკის 
რაიონის სამი სოფლის ბაღებიდან, 6 თანამშრომელი (მასწავლებლები და ძიძები) 1 
ოქტომბრიდან, გაუშვეს უხელფასო შვებულებაში, მათ შორის, ნონა კურგენიანიც.

ნინოწმინდა

2020 წლის აგვისტოში, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში საკადრო ცვლილებები 
განხორციელდა. სამსახური დატოვეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა 
სამსახურის ხელმძღვანელმა პირებმა. ცვლილებები შეეხო მუნიციპალიტეტის სოფლებში 
მერის წარმომადგენლებსა და სპეციალისტებს, დაახლოებით 20-ზე მეტ დასაქმებულს. 
საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებულ პროცესში ჩართული იყო როგორც სამცხე-
ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე, ასევე ნინოწმინდის მერი - 
ანივარდ მოსოიანი.82 

ოპოზიციის განცხადებით, საკადრო ცვლილებები წინასაარჩევნოდ მმართველი პარტიის 
პოზიციების გაძლიერებასა და საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატის - 
ენზელ მკოიანის პოზიციების შესუსტებას ემსახურებოდა, ვინაიდან განთავისუფლებული 
ადამიანები მკოიანის კადრად მოიაზრებიან.83 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, 28 სექტემბერს „მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
უწყებათაშორის კომისიას მიმართა და აღნიშნული საკითხის შესწავლა მოითხოვა. მათ 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახურიდან 
გათავისუფლდა 7 პირი. მათ შორის იყვნენ საპენსიო ასაკში მყოფი პირებიც, რომლებმაც 
81 https://droa.ge/?p=86873&fbclid=IwAR1nBhCy8cwSyyBYaUx8x1r6uNrAcOYTW1O1Zhpm0hps-
h7KpVzuvX1q5I4
82  http://sknews.ge/index.php?newsid=28948
83  http://sknews.ge/index.php?newsid=28948
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მედიასთან განაცხადეს, რომ მათგან სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე 
განცხადებების დაწერა მოითხოვეს. პირადი განცხადება დაწერა ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის მერიის84 კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ტურიზმის 
განყოფილების ხელმძღვანელმა - ჟორა სნხჩიანმა, სოციალური მომსახურების სამსახურის 
ხელმძღვანელმა - არაგეხეციკ სანოსიანმა, კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა 
დაცვის განყოფილების უფროსმა - ლაურა ვარჟაპეტიანმა, კომუნალური განყოფილების 
ხელმძღვანელმა - მელს მნაცაკანიანმა; ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტმა - 
საიატ გულასარიანმა; სოფლის მეურნეობის განყოფილების ხელმძღვანელმა - ანდარიკ 
ტევანიანმა, გაზეთის „არშალუის“ მთავარმა რედაქტორმა - მანუკ კარახანიამა. ამ 
პოზიციებზე კონკურსი გამოცხადდა.85

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერის 10 წარმომადგენელს სოფლებში შრომითი 
ხელშეკრულების ვადა ამოეწურათ, თუმცა საკადრო ცვლილებები მხოლოდ მერის 3 
წარმომადგენელს შემდეგ სოფლებში შეეხო: სათხა, ხანჩალი და გორელოვკა. ამ სოფლებში 
მერის წარმომადგენლებთან ახალი ხელშეკრულებები აღარ დაიდო. შესაბამისად, 
მათ პოზიციებზე ახალი კადრი დაასაქმეს.86 რაც შეეხება სპეციალისტებს, რამდენიმე 
მათგანთან შრომითი ხელშეკრულება მოიშალა.87 მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 
დაინიშნა 18 ახალი სპეციალისტი,88 რომლებთანაც ხელშეკრულებები მომდევნო 6 თვით 
გაგრძელდა.89 

ყვარელი

7 სექტემბერს, ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერმა - როსტომ სესიაშვილმა, მუსიკალური 
სკოლების გაერთიანების დირექტორი, მრავალშვილიანი დედა - თამარ გიგიაშვილი 
სამსახურიდან გაანთავისუფლა. თამარ გიგიაშვილის მეუღლე - თორნიკე მოლაშვილი 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - გიორგი 
ბოტკოველის მხარდამჭერია. სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად, გიგიაშვილი 
სწორედ ამ მხარდაჭერასა და საკუთარ საცხოვრებელ სახლზე ბოტკოველის ბანერის 
განთავსებას მიიჩნევს.90

თორნიკე მოლაშვილი აღნიშნულ ფაქტს პოლიტიკურ დევნად აფასებს და აცხადებს, 
რომ 2017 წელს როსტომ სესიაშვილმა ისიც უსაფუძვლოდ გაათავსიუფლა კულტურის 
ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან. 

თამარ გიგიაშვილის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება მედიასთან შეხვედრაზე 
ახმეტა, თელავი, ყვარელი, ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა - გიორგი 
ბოტკოველმა 12 სექტემბერს გაასაჯაროვა. მან აღნიშნული ფაქტი მისი მხარდამჭერის 
პოლიტიკური ნიშნით დევნად შეაფასა. 

“ქართული ოცნების” შტაბში პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნას არასერიოზული 
84 h t t p : / / n o r . g e / ? p = 1 5 2 1 2 0 & f b c l i d = I w A R 2 Q n k - O v - 5 8 r 1 H 3 W n u x C k 8 4 N S i N B Z I a M t -
Ini6zX1LhRUyWpeD_4eLpRx4
85  http://nor.ge/?p=153357
86  სათხა - დასრულდა ხელშეკრულება გაპუსტ ფალოიანთან და დაინიშნა - ანდარიკ ცარუკიანი; 
ხანჩალში - დასრულდა ხელშეკრულება არმენიკ ავაქიანთან და დაინიშნა სედრაკ შახპაზიანი; გორელოვკაში 
- დასრულდა ხელშეკრულება ლევონ არაქელიანთან და დაინიშნა მნაცაკან ბაბაჯანიანი.
87  http://nor.ge/?p=152909&fbclid=IwAR2ZPg1ZFeT-VXOSVQkM2VR5Es3eGL1n0pbTs7sZVfsFpfSqQrCJEi
fK93I
88  ხანჩალში - 4 პირი; გორელოვკაში - 1; გონდურინში - 4; ეშტინში - 1; განდზინში - 2; ფოკაში - 3; 
ქალაქ ნინოწმინდაში - 3. 
89  http://nor.ge/?p=152909&fbclid=IwAR2ZPg1ZFeT-VXOSVQkM2VR5Es3eGL1n0pbTs7sZVfsFpfSqQrCJEi
fK93I
90 https://heretifm.com/?p=136959&fbclid=IwAR3Zqdw0cSMI4gUaBLcK6ZtZ8bpNLRXtGzWkBV_
MJizvuNLJ99I13MsuMvQ
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უწოდეს. თამარ გიგიაშვილის სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხზე ყვარლის 
მუნიციპალიტეტის მერმა - როსტომ სესიაშვილმა განაცხადა, რომ მას უფლება ჰქონდა 
სამსახურიდან დაეთხოვა ა(ა)ი.პ-ის ხელმძღვანელი და ასეც მოიქცა.91

ლაგოდეხი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, სივრცით–ტერიტორიული 
ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სპეციალისტის შტატი შეიქმნა. 
აღნიშნულ პოზიციაზე ნუცა პაპავა დაინიშნა. მანამდე ის, ქალაქის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში მერის რწმუნებული იყო, სადაც ხელშეკრულების ვადა ამოეწურა. მისი 
ადგილი 1 სექტემბერს ვანო მანაგაძემ დაიკავა, რომელიც მანამდე ზედამხედველობის 
სამსახურს ხელმძღვანელობდა. ამ უკანასკნელის პოზიციაზე კი ამავე სამსახურის 
სპეციალისტი - ვალერი ხუციშვილი დაინიშნა. ,,მრავალეროვანი საქართველოს” 
გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით, ნუცა პაპავა 2012 წლიდან ქართული 
ოცნების გამორჩეული აქტივისტია და ეს შტატიც მისი დასაქმების მიზნით შეიქმნა მას 
შემდეგ, რაც მერის რწმუნებულის თანამდებობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ვადა ამოეწურა. 

91  https://heretifm.com/?p=136959
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დანართი - 
წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელშეშლის 
ფაქტები

კასპი

2020 წლის 11 ნოემბერს, ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” კასპის მერობის კანდიდატის  
ნუგზარ ნონიაშვილის და „გაერთიანებული ოპოზიციის ძალა ერთობაშიას“ გორი - კასპის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბადრი ბასიშვილის კასპის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ხოვლეში ამომრჩევლებთან შეხვედრისას სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა.   
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” კასპის მერობის კანდიდატის, ნუგზარ 
ნონიაშვილის განცხადებით,  სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ნაციონალური 
მოძრაობის  წარმომადგენელ მარინა ყურაშვილსა და კასპის მერის წარმომადგენელს 
ბაჩო ხუციშვილს შორის. დაპირისპირებას წინ უძღოდა, მათ შორის, სატელეფონო 
საუბარი, რა დროსაც ბაჩანა ხუციშვილმა მარინა ყურაშვილს სიტყვიერი შეურაცხყოფა 
მიაყენა. ბაჩო ხუციშვილის განმარტებით, არიან მოწმეები, რომლებმაც დაინახეს, 
როგორ ხევდა მარინა ყურაშვილი ორ ახალგაზრდასთან ერთად ქართული ოცნების 
მაჟორიტარი კანდიდატის გიორგი ხოჯევანიშვილის პლაკატებს. აღნიშნულ შეხვედრაზე 
მარინა  ყურაშვილმა მოსთხოვა ბაჩო ხუციშვილს, რომ მტკიცებულებები მოეყვანა მის 
ბრალდებებთან დაკავშირებით, რაზეც  ბაჩანა ხუციშვილმა უპასუხა, რომ არსებობენ 
მოწმეები, რომლებმაც პლაკატების ჩამოხევის დროს ის დააფიქსირეს.

ნონიაშვილის განცხადებით, ხუციშვილის ყოფნა ოპოზიციის შეხვედრაზე თავისთავად  
ნიშნავდა  თანასოფლელებზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, ვინაიდან ის აკვირდებოდა, ვინ 
მოვიდოდა შეხვედრაზე. ასევე შეხვედრაზე დამსწრე პირების კონტროლს, ნონიაშვილის 
განცხადებით, ავტომანქანიდანაც ახორციელებდნენ.  

ბაჩო ხუციშვილის განმარტებით, ის შეხვედრის ჩასაშლელად არ მისულა, სკოლის გზას 
ხრეშავდნენ და იმ ქუჩიდან შეჰყავდა მანქანა, სადაც შეხვედრა მიმდინარეობდა, ვინაიდან 
სხვა ქუჩიდან მანქანას ვერ შეიყვანდა.  

საგარეჯო

29 სექტემბერს, საგარეჯოს სოფელ საბათლოში, ლელოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიტატს ეკატერინე ქვილივიძეს ხელი შეუშალეს ამომრჩეველთან შეხვედრაში, 
ხოლო მის აქტივისტებს სააგიტაციო მასალის გაკვრაში. მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატმა, ,,მრავალეროვანი საქართველოს” გრძელვადიან დამკვირვებელთან 
საუბრისას განაცხადა, რომ შეხვედრის ჩაშლას საბათლოს სოფლის რწმნებულის ძმა 
და მისი მეგობარი ხელმძღვანელობდნენ. მისივე განცხადებით, მოგვიანებით გაირკვა, 
რომ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლებიც ეთნიკურ 
სომხებს წარმოადგენენ, ეგონათ, რომ ისინი ,,ნაციონალური მოძრაობიდან იყვნენ” 
და საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის, მთიანი ყარაბაღის 
კონფლიქტთან დაკავშირებით საჯარო მიმართვიდან გამომდინარე, გააპროტესტეს მათი 
სოფელ საბათლოში ჩასვლა.



43
შემაჯამებელი ანგარიში

ახალციხე

20 ოქტომბერს, ახალციხის ოლქში „თავისუფალი საქართველოს“ მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა, გოდერძი კუბლაშვილმა ახალციხის დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენრში ბრიფინგი გამართა, სადაც განაცხადა,  რომ 25 სექტემბერს, სოფელ 
ბოლაჯურში ადგილობრივებთან შეხვედრისას „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერმა მას 
სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რის გამოც, მან  პოლიციას მიმართა. კუბლაშვილის 
განცხადებით, შსს-ს დღემდე არ დაუწყია აღნიშნული ფაქტის შესწავლა. ბრიფინგზე მან 
ასევე ისაუბრა, მისი საარჩევნო პლაკატების მასიურად ჩამოხევაზე, რითაც ხელი ეშლება 
წინასაარჩევნო კამპანიაში.92

ბოლნისი

14 ოქტომბერს, გვიან ღამით, ბოლნისში, გაერთიანებული ოპოზიციის ,,ძალა 
ერთობაშიას’’ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახა ოქრიაშვილის საარჩევნო 
შტაბი გატეხეს. წაღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, სადაც პარტიის წინასაარჩევნო 
კამპანიის ინფორმაციები ინახებოდა 93

ოქრიაშვილის ბოლნისის საარჩევნო შტაბის უფროსის ლალი ციხელაშვილის 
განცხადებით, გატეხილია უკანა კარი, სადაც დამონტაჟებული იყო მაღალი ხილვადობის 
ვიდეოკამერა, ჩამსხვრეულია მინა, ოფისიდან წაღებულია ორი ლეპტოპი და გატეხილია 
კარადები. აღნიშნულ ფაქტზე, შსს-მ გამოძიება 117-ე ქურდობის მუხლით დაიწყო.

მარნეული

საანგარიშო პერიოდში მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსმა - გიორგი ჯამდელიანმა 
მარნეულის მერის და ქართული ოცნების კანდიდატის - ზაურ დარგალის საწინააღმდეგოდ 
იქადაგა,94 ხოლო მოგვიანებით მარნეულის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამართა.95 

ეპისკოპოსმა ამბიონიდან მარნეულის მერის საწინააღმდეგოდ იქადაგა და მერს 
მარნეულის ცენტრიდან ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის აღება მოსთხოვა. ეპისკოპოსმა 
განაცხადა, ნაცვლად იმისა, რომ მარნეულის ცენტრიდან ძეგლი აეღოთ, პირიქით, მერმა და 
ხელისუფლებამ ძეგლის რესტავრაცია მოახდინეს. გიორგი ჯამდელიანის განცხადებით, 
ზაურ დარგალმა მოახდინა ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის რეაბილიტაცია და ამით მან 
კანონი დაარღვია.96 ეპისკოპოსმა მიმართა აზერბაიჯანელ თანამემამულეებს, რომ ზაურ 
დარგალისთვის მხარი არ დაეჭირათ. მისი განცხადებით, ყველა პირი, ვინც პირდაპირ 
ან ირიბად ხელს უწყობდა ზაურ დარგალის, რომ ის არჩეულიყო საკანონმდებლო 
ორგანოში, თანამონაწილეობდა დანაშაულში, რომელიც ეპისკოპოსის განცხადებით, 
ზაურ დარგალმა ჩაიდინა. ეპისკოპოსმა უარყო ის ფაქტიც, თითქოს მან ეთნიკური 
შუღლის გაღვივება უნდა ქართველებსა და ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს შორის. 

16 ივლისს მარნეულის კულტურის სახლის მიმდებარედ, სადაც ნარიმან ნარიმანოვის 
ძეგლია აღმართული, მარნეულისა და ჰუჯაბის ეკლესიის წინამძღვარმა საპროტესტო 
აქცია გამართა.97 აქციას ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად, სასულიერო პირები 
და „ქართული მარშის“ წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.98 აქციაზე ადამიანები 
თბილისიდანაც ჩავიდნენ. მათ შორის იყვნენ “პრიმაკოვის ფონდის” წარმომადგენელი 
92 http://sknews.ge/index.php?newsid=29809&fbclid=IwAR34weMp7DdzrbiZltmdcOq6mbByzQe0C4vR-
AFFZkqe8BDu1eXxo-HH_DA
93  https://rustavi2.ge/ka/news/178696
94  https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=248311686396226
95  https://www.facebook.com/watch/live/?v=969902230125811&ref=watch_permalink
96  https://24news.ge/read/id/33758
97  https://www.facebook.com/watch/live/?v=969902230125811&ref=watch_permalink
98  https://www.interpressnews.ge/ka/article/609767-marneulshi-nariman-narimanovis-zeglis-agebis-
motxovnit-akcia-gaimarta/
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დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ორგანიზაცია “ქართული იდეის” თავმჯდომარე - ლევან 
ჩიჩუა.99 აქციაზე სიტყვით გამოვიდა თავად გიორგი ჯამდელიანი, ასევე „საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსის“ წევრი - ერეკლე საღლიანი.100 აქციაში დაახლოებით 200 ადამიანი 
მონაწილეობდა. აქციის მონაწილეების ძირითადი მოთხოვნა ნარიმანოვის ძეგლის 
დემონტაჟი და მის ადგილას ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მეომრის - ბორჩალის ძეგლის 
დადგმა იყო, რომელიც ერეკლე მეორის გვერდით იბრძოდა. ნარიმან ნარიმანოვის 
ძეგლთან შეკრებილი იყო პოლიციაც, რომელიც აქციის დროს უსაფრთხოებას იცავდა.  

როგორც ეპისკოპოსმა, ასევე აქციაზე სიტყვით გამომსვლელებმა გააპროტესტეს 
მარნეულის მერიისა და მერიის მიერ ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის რესტავრაცია და 
ძეგლის დემონტაჟი მოითხოვეს. ეპისკოპოსის და აქციაზე სიტყვით გამომსვლელთა 
განცხადებით, ნარიმან ნარიმანოვი საბჭოთა სიმბოლო იყო, ვინაიდან მან ხელი შეუწყო 
საქართველოს გასაბჭოებას.101 

30 მაისს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება რასობრივი დისკრიმინაციის 
მუხლით დაიწყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, საქართველოში 
არსებობენ პირთა ჯგუფები და რიგი მოქალაქეები, რომლებიც ქვემო ქართლსა და კახეთში 
ეთნიკურ ქართველებსა და აზერბაიჯანელებს შორის შუღლის გაღვივებას ცდილობენ.102 
მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაკითხვაზე იმყოფებოდნენ აქტივისტები, რიგითი 
მოქალაქეები. მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსის განცხადებით, სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურში თავადაც იმყოფებოდა დაკითხვაზე.  

ძეგლის ირგვლივ დაძაბულობა კვლავ გრძელდება. 103

მარნეული

22 აგვისტოს, მარნეულის პარკში ქართულმა ოცნებამ მარნეული-გარდაბნის ოლქში 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად მარნეულის მერი - ზაურ დარგალი 
წარადგინა. ღონისძიებას ესწრებოდა პრემიერ მინისტრი - გიორგი გახარია, პარლამენტის 
თავმჯდომარე - არჩილ თალაკვაძე და ქ.თბილისის მერი - კახა კალაძე. ზაურ დარგალის 
კანდიდატურის წარდგენის დროს ადამიანთა ჯგუფმა გამოხატა პროტესტი. მათ 
განაცხადეს, რომ ზაურ დარგალი, რომელმაც კანონი დაარღვია, რესტავრაცია გაუკეთა 
ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლს, არ უნდა იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში. მომიტინგეებს 
ხელში ეკავათ პლაკატები წარწერით: „დარგალი არის კანონის დამრღვევი, არ უნდა 
იყოს არჩეული საკანონმდებლო ორგანოში. ისინი ითხოვდნენ შეხვედრას პრემიერ 
მინისტრთან. მათი მოთხოვნა არ შესრულდა. აქციის მონაწილეებმა პროტესტი მანქანის 
სიგნალებით გამოხატეს. 

ახმეტა

პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში - შაქრო ტერტერაშვილმა, 27 აგვისტოს, „მრავალეროვანი 
საქართველოს” გრძელვადიან დამკვირვებელთან საუბრისას განაცხადა, რომ მას 

99  https://netgazeti.ge/news/468188/
100  https://www.facebook.com/watch/live/?v=969902230125811&ref=watch_permalink
101  https://www.facebook.com/watch/live/?v=969902230125811&ref=watch_permalink
102  https://netgazeti.ge/news/456898/
103  2020 წლის 19 მაისს ზაურ დარგალმა facekook-ის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია, 
რომ მოხდა ნარიმანის ძეგლის რესტავრაცია. 24 მაისს ეპისკოპოსმა გიორგი ჯამდელიანმა გამოაქვეყნა 
ვიდეო, სადაც ის ბრალს სდებდა მერს და მოსახლეობის წინაშე ბოდიშის მოხდას ითხოვდა. ეპისკოპოსის 
განცხადებით, ნარიმან ნარიმანოვი იყო ხალხის მტერი და მისი ძეგლი დაუყოვნებლივ უნდა აღებულიყო. 
ეთნიკურად აზერბაიჯანელმა აქტივისტებმა დაიწყეს წინააღმდეგობის გაწევა და მოითხოვეს ძეგლის 
დატოვება. ეთნიკური ქართველების ჯგუფი კი ითხოვს ძეგლის აღებას, რაც იწვევს აგრესიას ეთნიკურ 
ჯგუფებს შორის.



45
შემაჯამებელი ანგარიში

მუდმივად თან დაჰყვებიან სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები და მის 
გადაადგილებას აკონტროლებენ, რითაც ხელი ეშლება წინასაარჩევნო კამპანიის 
წარმოებაში. 

ახალციხე

14 სექტემბერს, ღამის 2 საათზე, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ახალციხის 
რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით ბალიაშვილი და საარჩევნო შტაბის 
აქტიური წევრი გელა დემეტრაძე, კარანტინში გადაიყვანეს. “პისიარ“ ტესტირების 
შედეგად, მათ კორონავირუსული ინფექცია არ დაუდასტურდათ. მათი განცხადებით, 
მიუხედავად იმისა, რომ აკმაყოფილებდნენ თვითიზოლაციის პირობებს, ისინი 
ლეგიტიმური საფუძვლის გარეშე საკარანტინე სივრცეში გადაიყვანეს. დანარჩენი 176 
პირის მიმართ, რომლებიც იმავე დაკრძალვაზე იმყოფებოდნენ, სადაც ნაციონალური 
მოძრაობის წევრები, თვითიზოლაცია გამოიყენეს.104 პარტიაში ეს ფაქტი შერჩევით 
კარანტინად შეაფასეს და განაცხადეს, რომ მათ კამპანიაში ხელს მიზანმიმართულად 
უშლიდნენ.105 

სამგორი

18 სექტემბერს, ღამის 2 საათზე, დაარბიეს ,,ნაციონალური მოძრაობის” სამგორის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ლევან ხაბეიშვილის საარჩევნო შტაბი, 
რომელიც მდებარეობს აფრიკის დასახლებაში. დაიმტვრა შენობის მინები და დაზიანდა 
ლევან ხაბეიშვილის ბანერები. აღნიშნულ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება.106

 

104  https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/792834701551926
105  https://www.facebook.com/TvMtavari/posts/416401159730000
106  https://mtavari.tv/news/16211-gvian-ghamit-samgorshi-levan-khabeishvilis
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დანართი - 
მუქარისა და ზეწოლის ფაქტები

ისანი

17 ოქტომბერს,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის» ისნის მაჟორიტარმა   კანდიდატმა 
ხატია დეკანოიძემ ბრიფინგი გამართა,107 მისი განცხადებით, ღამით მის საარჩევნო შტაბში 
უკანონოდ შეიჭრნენ, რათა სავარაუდოდ მოსასმენი აპარატურა დაემონტაჟებინათ. რასაც 
წინ უძღოდა, მიზანმიმართულად ელექტრო ენერგიის გათიშვა. ხატია დეკანოიძემ  მის 
საარჩევნო შტაბში უკანონო შეღწევისა და  მოსასმენი აპარატურის მონტაჟის მცდელობაში 
ხელისუფლება დაადანაშაულა და შსს-ს  ფაქტის დროულად და სრულყოფილად 
გამოიძიებისკენ მოუწოდა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება 19-177-ე მუხლით არის 
დაწყებული, რაც ქურდობის მცდელობას გულისხმობს.

ბოლნისი

19 ოქტომბერს, ტელეკომპანია ,,მთავარმა” ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც, 
კომპანია „არ ემ ჯი გოლდი“ გათავისუფლების მუქარით, სავარაუდოდ, თანამშრომლების 
პირადი მონაცემების უკანონოდ შეგროვებას ეწეოდა, რათა თანამშრომლებს არჩევნების 
დღეს „ქართული ოცნებისთვის“ მხარი დაეჭირათ. გაერთიანებული ოპოზიციის ,ძალა 
ერთობაშიას” მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახა ოქრიაშვილის განცხადებით, 
აღნიშნული კომპანიის მფლობელებმა, რომელთა უმეტესობაც რუსეთის მოქალაქეა, 
მმართველ პარტიას, წინასაარჩევნოდ, სოლიდური თანხები შესწირეს რაც, საარჩევნო 
კოდექსის უხეში დარღვევაა, ვინაიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საარჩევნო აგიტაციაში 
მონაწილეობა დაუშვებელია.108

ნინოწმინდა

13 ოქტომბერს, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერი ანივარდ მოსოიანი ქალაქში 
არსებული #2 საბავშვო ბაღის თანამშრომლებს შეხვდა. შეხვედრაზე განაცხადა, რომ 
საბავშვო ბაღების მუშაობა მალე განახლდება და შეახსენა ბაღის თანამშრომლებს, რომ 
არჩევნების დროს არ დაივიწყონ ვინ უხდით ხელფასებს. აღნიშნული მუქარის შემცველი 
გაფრთხილების შესახებ, ,,მრავალეროვანი საქართველოს’’ გრძელვადიან დამკვირვებელს, 
ინფორმაცია შეხვედრაზე მყოფმა, სამმა სხვადასხვა წყარომ მიაწოდა, რომელთა ვინაობას, 
მათი ინტერესებიდან გამომდინარე არ ვასაჯაროებთ. მსგავსი შეხვედრები ჩატარდა 
ნინოწმინდის No 1-2-3 სკოლებშიც.  ,,მრავალეროვანი საქართველოს’’ გრძელვადიანმა 
დამკვირვებელმა, ინფორმაციის გადასამოწმებლად, მმართველი პარტიის ნინოწმინდის 
შტაბს მიმართა, სადაც განუცხადეს, რომ ეს იყო არა აგიტაცია, არამედ სამუშაო შეხვედრა 
მასწავლებლებთან რომელიც, პრობლემების და საჭიროებების იდენტიფიკაციას 
ემსახურებოდა.  ,,მრავალეროვანი საქართველოს’’ დამკვირვებლმა გაარკვია, რომ 
ნინოწმინდის მერი ანივარდ მოსოიანი, ამ დროს შვებულებაში იმყოფებოდა. 

გარდაბანი

10 ოქტომბერს, „ქართული ოცნების“ წევრმა, გიორგი კახიანმა განაცხადა, 
რომ  ლელოს აქტივისტმა, რაშიდ მუსაევმა, ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატ 
სავალან მირზოევს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და სიცოცხლის მოსპობით 
107  https://www.interpressnews.ge/ka/article/624250-xatia-dekanoize-ukanonod-sheagcies-chvens-shtabshi-sus-i-
aparaturis-dasaqeneblad-shevida
108  https://www.facebook.com/kakhaberokriashvili/videos/893415547731315
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დაემუქრა. კახიანის თქმით, მიზეზი, მირზოევის პარტიულ კუთვნილება გახდა.109

,,ლელოს’’ ისნის მაჟორიტარი კანდიდატის - ლანა გალდავას განცხადებით, პირიქით, 
მათ აქტივისტზე ძალადობდნენ და საგამოძიებო ორგანისთვის მიმართვასაც 
აპირებდნენ. თუმცა, გალდავას თქმით,  ინფორმაციამ გაჟონა და „ქართულმა ოცნებამ“ 
პრესკონფერენციის გამართვა დაასწრო.

,,მრავალეროვანი საქართველოს’’გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული 
ინფორმაციით, არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა რაშად სულეიმანოვმა (სოფ.
ბირლიკის მცხოვრები და პარტია ლელოს აქტივისტი) Facebook ლაივის დროს სიტყვიერი 
შეურაცხყოფა მიაყენა, სავალან მირზოევს და მოკვლით დაემუქრა. აღნიშნულის შესახებ, 
სავალან მირზოევმა პოლიციაში განაცხადა. 11 ოქტომბერს, „ლელოს“ აქტივისტი რაშად 
მუსაევი, გარდაბნის პოლიციაში გამოკითხვაზე იმყოფება. მომხდარზე გამოძიება 
სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით დაიწყო, რაც მუქარას გულისხმობს.

ბოლნისი

19 ოქტომბერს, ბოლნისის სოფელ ჯავშანიანში, ,,ქართული ოცნების” მხარდამჭერმა 
მამედ შამიროვმა განაცხადა, რომ  მას „გაერთიანებული ოპოზიციის“ მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა კახა ოქრიაშვილმა მხარდამჭერა სთხოვა და  უარის მიღების 
შემდეგ თავისუფლების აღკვეთით დაემუქრა. შამიროვმა აღნიშნულის თაობაზე 
განცხადებით პოლიციას მიმართა. შამიროვის განცხადებით, ის სოფელ ბოლაჯურში 
საკუთარი მანქანით გადაადგილდებოდა, როდესაც ამომრჩეველთან შეხვედრიდან 
მომავალმა, ოქრიაშვილმა და მისმა თანმხლებმა მანქანების კოლონამ, გზა გადაუკეტეს. 
ოქრიაშვილმა მას ჰკითხა, რატომ არ დაახვედრა ხალხი შეხვედრაზე. რაზეც მან უპასუხა, 
რომ ის არ არის ოქრიაშვილის მხარდამჭერი, რაზეც  კანდიდატი დაემუქრა და უთხრა, 
რომ თუ მხარს არ დაუჭერდა, მას ციხეში ჩასვამდა. ამ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სსკ-
ის 151-ე მუხლით რაც მუქარას გულისხმობს. 87-ე სხვისი ნივთის დაზიანების და 236-ე 
ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით.110

თელავი

პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა - 
გიორგი ბოტკოველმა, 12 სექტემბერს, გააკეთა განცხადება და ისაუბრა მისი მხარდამჭერის 
მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე.111 გიორგი ბოტკოველის განცხადებით, მისმა 
მხარდამჭერმა მამუკა ჭარბაძემ, რომელიც თელავში მდებარე შპს „ლიმბოს“ მესაკუთრეა, 
შემოსავლების სამსახურიდან მას შემდეგ მიიღო შეტყობინება შემოწმების მიზნით 
დოკუმენტაციის გამოთხოვის თაობაზე, რაც შპს „ლიმბომ“ მის საკუთარებაში არსებულ 
სავაჭრო ცენტრის შენობაზე კანდიდატის - გიორგი ბოტკოველის ბილბორდი განათავსა.

 

109  https://on.ge/story/66147-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1
%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2
%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%
94%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83
%98%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1
%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-
%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%90-
%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98?fbclid=IwAR0fT
zz_V3tCD9pQKtOG3e9jcByrvYwtky4xVSKcZiiHuiEFUxMiMzfZYVM

110 https://www.facebook.com/GDGogiMeshveliani/videos/691538058160715
111  https://www.facebook.com/giorgibotkoveli555/videos/346026130089199
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ნინოწმინდა-ახალქალაქი

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პარლამენტში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარმა 
დეპუტატმა ნინოწმინდა-ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში - ენზელ მკოიანმა განაცხადა, 
რომ ის არის რუსეთიდან კონტროლირებადი კრიმინალის მსხვერპლი, მას ფულს 
სძალავენ და მისგან პოლიტიკიდან წასვლას ითხოვენ.112

10 აგვისტოს, ენზელ მკოიანმა რადიო „ნორთან“ საუბარში განაცხადა, რომ მას და მის 
ოჯახს ემუქრებიან.113 მკოიანის განცხადებით, მას ემუქრებიან მკვლელობით და ითხოვენ 
მისგან 5 მილიონ დოლარს. რადიო ნორთან გაკეთებული კომენტარისას პარლამენტის 
წევრმა განაცხადა, რომ მას ორჯერ დაურეკეს რუსეთის ნომრებით, WhatsApp-ით და Mes-
senger-ით, რა დროსაც ესაუბრებოდნენ რუსულად კავკასიური აქცენტით.114 მაჟორიტარი 
დეპუტატის განცხადებით, მისგან ითხოვდნენ პოლიტიკიდან წასვლას და იმას, რომ არ 
მიეღო მონაწილეობა ოქტომბერში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებში. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, მკოიანის განცხადებით, მას დაემუქრნენ, რომ წაართმევდნენ ყველაზე 
ძვირფასს, ასევე დაემუქრნენ მკვლელობით, თუ ფულს არ გადაიხდიდა. მკოიანის 
განცხადებით, მუქარის შემდეგ, მისი ოჯახის წევრები იყვნენ სტრესულ მდგომარეობაში. 
მან განაცხადა მედიასთან, რომ მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურატურას და იყო 
დაკითხვაზე პროკურატურაში. 

21 აგვისტოს ენზელ მკოიანის ძმის - მარდუნ მკოიანის მანქანის აფეთქება სცადეს. ენზელ 
მკოიანმა აღნიშნული ფაქტი მის მიმართ მუქარას დაუკავშირა და განაცხადა, რომ ეს 
ფაქტი მის წინააღმდეგ მიმართული აქტი იყო და მისი მოკვლა სურდათ.115 დეპუტატის 
განცხადებით, აფეთქებისას მისი ძმის მანქანა გაჩერებული იყო და ასაფეთქებელი 
მოწყობილობა 2 მეტრის დაშორებით მდგარ ხესთან იყო დამონტაჟებული.116 შსს-მ 
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 229-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო.117

მცხეთა

მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 17 სექტემბერს თიანეთის მერისა 
და „თამაზ მეჭიაური - ერთიანი საქართველოსთვის“ მცხეთა-მთიანეთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატის - თამაზ მეჭიაურის მძღოლმა - გიორგი ხუმარაშვილმა 
თვითმკვლელობა სცადა. გიორგი ხუმარაშვილი კლინიკაში მართვით სუნთქვაზე 
იმყოფებოდა.118 

მოგვიანებით, გიორგი ხუმარაშვილმა განაცხადა, რომ მასზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას 
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის რწმუნებული - ზურაბ ბექაური 
ახდენდა, რომელიც თამაზ მეჭიაურის შესახებ ინფორმაციის მოგროვებასა და მისთვის 
გადაცემას ითხოვდა, რაც დაახლოებით 1 წელი გრძელდებოდა.119 ასევე, ხუმარაშვილის 
განცხადებით, ზურაბ ბექაური რეგიონში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატის სასარგებლოდ მუშაობდა. ხუმარაშვილი განმარტავს, რომ 
17 სექტემბერს ზურაბ ბექაური მასთან სახლში ნასვამ მდგომარეობაში მივიდა, დედის 

112  http://jnews.ge/?p=55749
113 ht tp : / /nor .ge / ?p=151501&fbc l id=IwAR1JxDP_7Spr6Yze jq-rLaRGNEXT7A_G9Wc32H-
JjG1GQoIcMUM7D-JxCJs
114  მაჟორიტარი დეპუტატის განცხადებით, პირველი ზარი განხორციელდა 20 ივლისს - Messen-
ger-ით, ხოლო მეორე ზარი - 24 ივლისს - WhatsApp-ით. 
115 https://tv9news.ge/ka/akhali-ambebi/samarthali/article/20962--naghmi-romelic-distanciurad-amoqmedda-
khesthan-akhlos-mitsaze-ido-enzel-mkoiani
116  https://www.interpressnews.ge/ka/article/614690-enzel-mkoiani-zmis-mankanastan-momxdar-apetkebas-
mis-mimart-mukaras-ukavshirebs
117  რაც გულისხმობს აფეთქებას მძიმე დაზიანების, მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან სხვა მძიმე 
შედეგის გამოწვევის მიზნით.
118  https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/770630516838255/
119  https://web.facebook.com/TVFormula/videos/2515086032114686
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თვალწინ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და დაემუქრა, რასაც მან 
ვერ გაუძლო და თავის მოკვლა გადაწყვიტა.120 ზურაბ ბექაურმა მისი მხრიდან გიორგი 
ხუმარაშვილზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტი უარყო, თუმცა 17 სექტემბერს 
მასთან ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი დაადასტურა.121

მცხეთა

13 ოქტომბერს, მცხეთის „პარტია სამართლიანობისთვის“ მაჟორიტარობის დეპუტატობის 
კანდიდატმა ეკა ბესელიამ, რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, მისი 
მხარდამჭერების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლასთან დაკავშირებით ბრიფინგი 
გამართა.122 მისი განცხადებით, სხვადასხვა მეთოდებით, უკავშირდებიან ამომრჩევლებს 
და ემუქრებიან სოციალური დახმარების მოხსნით, ასევე, მისი ან მისი გარემოცვის 
სამსახურიდან გათავისუფლებით, თუ ისინი საჯაროდ დააფიქსირებენ ოპოზიციური 
პარტიების მხარდაჭერას.

ახალციხე

16 ოქტომბერს, „დავით ჭიჭინაძე – ტრიბუნას“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა, 
ახალციხე-ადიგენი-ასპინძა-ბორჯომის ოლქში, გელა კვარაცხელიამ, საგანგებო ბრიფინგი 
გამართა, სადაც ამომრჩევლის დაშინებასა და ზეწოლაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, 
მის შტაბს უჭირს დამკვირვებლების შერჩევა, რადგან მათ სოციალური დახმარების 
მოხსნით და სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან.123

დმანისი

სექტემბრის დასაწყისში, ,,მრავალეროვანი საქართველოს” გრძელვადიან 
დამკვირვებლისთვის ,,ევროპული საქართველოს” მხარდამჭერისგან ცნობილი გახდა, 
რომ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოში, სოციალური დახმარების 
მოხსნით, ამომრჩევლებს „ქართული ოცნებიდან“ დმანისის საკრებულოს დეპუტატის 
აზერ ალიევის მეუღლე ჯულიაზ გარაევა ემუქრებოდა. ამომრჩევლების უსაფრთხოების 
დაცვის მიზნით, მათ პირად მონაცემებს არ ვასაჯაროებთ. 

ახალქალაქი

7 ოქტომბერს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მელიქ რაისიანმა განაცხადა, რომ მმართველი 
პარტიის მიერ, მათი საუბნო კომისიების წარმომადგენლებზე, აგიტატორებსა და 
პერსონალის მუშაკებზე ზეწოლა ხორციელდებოდა.124 მისი განცხადებით, მას შემდეგ, რაც 
საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ყარაბაღის კონფლიქტთან 
დაკავშირებით სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის სუვერენული ტერიტორიაა და ამას არაფერი შეცვლის, ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები უარყოფითად გამოეხმაურნენ და მოსახლეობაში 
გავრცელდა ჭორები, რომ გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობის შტაბი დაიხურა. 
“ზეწოლა ხორციელდება ჩვენს წარმომადგენლებზე და კომისიის წევრებზე. ისინი 
აცხადებენ, რომ შტაბი იკეტება და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ პარტია ქართული ოცნების 
მხრიდან”, - ამბობს თაკუხი ვარდანიანი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შტაბის 
უფროსი.125

120  https://web.facebook.com/tvpirveli/videos/333258744666820
121  https://web.facebook.com/tvpirveli/videos/333258744666820
122  https://www.facebook.com/beseliaeka/posts/1696420973854801
123 https://droa.ge/?p=87202&fbclid=IwAR3o49yW1IS8dUvhp1CsB8_AHYdDxS1pOAK-
q1BY_9onhCGsTcOCzXZ3QsU
124  http://nor.ge/?p=155920
125  http://nor.ge/?p=155920
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ახალქალაქი

16 ოქტომბერს, ახალქალაქის, პარტია “ევროპული საქართველოს” მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა, არსენ კარაპეტიანმა მისი მხარდამჭერების მიმართ ზეწოლაზე 
ისაუბრა126. მისი თქმით, ყველა სოფელში, “ქართული ოცნების” აგიტატორები ზეწოლას 
ახდენენ ,,ევროპული საქართველოს’’ აგიტატორებზე. ავრცელებენ დეზინფორმაციებს, 
რომ ,,ევროპული საქართველო’’ მიხეილ სააკაშვილთან არის დაკავშირებული და 
ამით ცდილობენ მათ გადაბირებას. არსენ კარაპეტიანის საპასუხოდ, განმარტავს, რომ 
1 ოქტომბერს, ,,ევროპული საქართველოს’’ წევრმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ 
“ევროპული საქართველო” იღებს ვალდებულებას, არ შექმნის კოალიციას ივანიშვილთან 
და არ დაუჭერს მხარს სააკაშვილს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე127.

126  http://jnews.ge/?p=60014
127  http://nor.ge/?p=155469&fbclid=IwAR137qD3wnYDMRUp8b-GWTF43EJoNPbAyCPuBMT7xbhRPsJ845pi
It3q9NY
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დანართი - 
ძალადობისა  და  ფიზიკური 
ანგარიშსწორების  ფაქტები

გარდაბანი 

ტელეკომპანიების - ,,მთავარის›› და ,,ფორმულას›› ინფორმაციით, 12 ოქტომბერს, 
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალარში, ,,ევროპული საქართველოს›› წევრს, 
ოქტაი სკანდაროვს პლაკატების გაკვრის დროს, ,,ქართული ოცნების›› აქტივისტი თავს 
დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა. სამართალდამცავ ორგანოში გამოცხადების შემდეგ, 
მან განაცხადა, რომ ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, არ იცის თავს ვინ დაესხა, თუმცა 
გამორიცხავს, რომ თავდასხვა ,,ქართული ოცნების›› მხარდამჭერმა განახორციელა, 
რადგან თვითონაც ,,ქართული ოცნების›› მხარდამჭერია.

აღნიშნულ ფაქტს გამოეხმაურა „ევროპული საქართველოს“ საარჩევნო შტაბის 
ხელმძღვანელი, სერგი კაპანაძე. მისი განცხადებით, პოლიციაში დაკითხვაზე შესვლამდე 
ოქტაი სკანდაროვი საპირისპიროს ამტკიცებდა, ამბობდა, რომ პლაკატების გაკვრის 
დროს თავს “ქართული ოცნების” წევრი დაესხა.  რამდენიმე საათიანი გამოკითხვის 
შემდეგ კი თავდასხმის ფაქტი უარყო და განაცხადა, რომ თვითონაც ,,ქართული ოცნების›› 
აქტივისტია››.128

,,ევროპული საქართველოს’’ გარდაბნის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გაბილ 
გასანოვმა, განაცხადა, რომ ოქტაი სკანდაროვმა ჩვენება სუსის ზეწოლის შედეგად 
შეცვალა.

,,მრავალეროვანი საქართველოს›› გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით, ოქტაი 
სკანდაროვი ნამდვილად ევროპული საქართველოს აქტივისტია, თუმცა აღნიშნული 
ფიზიკური დაპირისპირება არ მომხდარა პოლიტიკური ნიშნით. 12 ოქტომბერს, ნასვამ 
მდგომარეობაში მყოფი, ჯერ სიტყვიერად დაუპირისპირდა ერთ-ერთ ადგილობრივს, 
ხოლო შემდეგ ფიზიკურად. ფიზიკური დაპირისპირების დროს, მას სახეზე აღენიშნებოდა 
მსუბუქი დაზიანებები, რაზეც პოლიციაში განაცხადა. დაკითხვის დასრულების შემდეგ 
განაცხადა, რომ არ იცის თავს ვინ დაესხა. ასევე განაცხადა, რომ თვითონაც ,,ქართული 
ოცნების” მხარდამჭერია.

სამგორი

11 ოქტომბერს, ,,ნაციონალური მოძრაობის›› სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატის ლევან ხაბეიშვილის, საარჩევნო შტაბის წევრს - ლევან ქართველიშვილს, 
თავს დაესხნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მისი განცხადებით, ,,ნაციონალური 
მოძრაობის›› სააგიტაციო მაისური ეცვა, რამაც თავდამსხმელთა გაღიზიანება გამოიწვია და 
მას ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, ხოლო შემდეგ ფიზიკურად გაუსწორდნენ.129 
აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს.

128 https://droa.ge/?p=86642&fbclid=IwAR0lUA0sElO6SBYcgWiaCtNna0an9560bl0K4NRDupwZr1maSerZfa6i
DzQ
129  https://mtavari.tv/news/18817-angarishscoreba-politikuri-motivit-levan
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გორი

16 ოქტომბერს, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევსა და  ახალუბანში 
“ქართული ოცნებისა” და “ევროპული საქართველოს” წარმომადგენლებს შორის 
დაპირისპირება მოხდა. პარტიები მომხდარში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. 130

,,ევროპული საქართველოს” წევრმა ეთერ ჯალაღანიამ განაცხადა, რომ ევროპული 
საქართველოს პლაკატზე გადაკრული იყო ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატის 
გიორგი ხოჯევანიშვილის პლაკატი. მისი თქმით, დაიწყო აღნიშნული პლაკატების ახევა, 
რათა გამოეჩინა, რომ გიორგი ხოჯევანიშვილის პლაკატის გაკვრამდე იქ „ევროპული 
საქართველოს“ მაჟორიტარი კანდიდატის ლევან თარხნიშვილის პლაკატი იყო გაკრული, 
ხოლო როდესაც ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ამ ფაქტის ამსახველ 
კადრებს იღებდნენ, ამ დროს მასთან მივიდა ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა 
და ეთერ ჯალაღონიას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა.  ,,ევროპული საქართველოს” 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ლევან თარხნიშვილის განცხადებით, 
,,ქართული ოცნების” ერთ-ერთი აქტივისტრი ეთერ ჯალაღანიას ფიზიკურად შეეხო და 
სათვალე გაუტეხა, რის გამოც მხარეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა.

„ქართული ოცნების“ რეგიონული ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივნის, მიხეილ 
გოგინაშვილის განცხადებით, ინციდენტი იმ დროს მოხდა, როდესაც „ევროპული 
საქართველოს“ წარმომადგენლები „ქართული ოცნების“ კანდიდატის პლაკატებს 
ხევდნენ, ადგილობრივებმა კი მათ შენიშვნა მისცეს. „ქართული ოცნების“ შტაბის 
ინფორმაციით, ამ ფაქტის შემდეგ, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბანში 
„ევროპული საქართველოს“ წარმომადგენელი მოსახლეობას ცეცხლსასროლი იარაღით 
დაემუქრა. რის გამოც, ,,ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებმა სამართალდამცველებს 
მომხდარი ფაქტის დროულად გამოძიებისკენ მოუწოდეს.  ინციდენტთან დაკავშირებიღ 
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით 
დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს.

დმანისი

21 ოქტომბერს, დმანისის ,,ქართული ოცნების’’ შტაბში, აქტივისტებს შორის ფიზიკური 
დაპირისპირება მოხდა. ,,მთავარი არხის’’ ინფორმაციით, ცეცხლსასროლი იარაღით, 
ერთმანეთს ,,ქართული ოცნების’’ აქტივისტები დაუპირისპირდნენ. ინცინდენტის ერთ-
ერთი მონაწილე, კრიმინალური ავტორიტეტი ზურაბ ოკმელაშვილია.131 ,,ნიუპოსტის’’ 
ინფორმაციით, ზურაბ ოკმელაშვილი მმართველი გუნდის, დმანისის მაჟორიტარი 
კანდიდატის გოგი მეშველიანის ძმის უახლოესი გარემოცვის წევრია და საარჩევნოდ 
ე.წ. ქუჩის გაკონტროლება აქვს დავალებული.132 მათივე ინფორმაციით, შტაბის წევრები, 
მერაბ ხორგუანი და ლაშა ვიბლიანი ფეხში არიან დაჭრილი, ხოლო დავით ჩხეტიანს 
ჭრილობა წელის არეში აქვს მიყენებული. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის 
სამართლის კოდექსის 117-ე - ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების და 236-ე - 
იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვის მუხლით დაიწყო.133

„ქართული ოცნების“ დმანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 
გოგი მეშველიანმა, მომხდარი პროვოკაციად შეაფასა და ამ ინციდენტში  ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა’’ და მაჟორიტარი კანდიდატი კახა ოქრიაშვილი დაადანაშაულა, 
რომელიც გაერთიანებული ოპოზიციის წარდგინებით მის ოლქში  იყრის კენჭს. 
„ეს გახლავთ „ნაციონალური მოძრაობის“ და ჩემი ოპონენტის ხელწერა, რომლის 
ამოცნობა ძალიან მარტივად შეიძლება.“ განაცხადა მეშველიანმა. მისი განცხადებით, 
130  https://droa.ge/?p=87238&fbclid=IwAR3R3h5ZYO2jw-UhOr8bmAqpgrBeQPd0Y0Awth3aF7vwddJcYeCu9
Xns03c
131  https://mtavari.tv/news/19920-srola-garcheva-dmanisis-otsnebis-saarchevno?fbclid=IwAR1FAHLD3Hwu3s9
384JV2lMsOyXRF3IvWq7bPxuGPa-n3ShmdokbPbSvI8U
132  https://www.newposts.ge/?newsid=243587
133  https://www.interpressnews.ge/ka/article/624921-dmanisshi-kartuli-ocnebis-opisze-tavdasxma-moxda-
arsebuli-inpormaciit-arian-dachrilebi
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თავდამსხმელები „ქართული ოცნების“ ოფისში ეძებდნენ „ქართული ოცნების“ საოლქო 
ორგანიზაციის შტაბის უფროსს იმისათვის, რომ მისთვის მიეყენებინათ ზიანი, რასაც 
შემდგომში დაპირისპირება მოჰყვა.134

აღნიშნულ ფაქტს, 22 ოქტომბერს ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი დიმიტრი 
შაშკინი გამოეხმაურა. შაშკინის განმარტებით, ინციდენტში მონაწილე პირებს შორის 
დაპირისპირება „ქართული ოცნების“ შტაბიდან გამოგზავნილმა ფულმა და ბენზინის 
ტალონებმა განაპირობა, რომელიც დამნაშავეებმა ვერ გაიყვეს. „ფული ვერ გაიყვეს. 
მოწმეები ადასტურებენ, რომ სროლის წინ იყო ხმამაღალი კამათი ფულთან და ბენზინის 
ტალონებთან დაკავშირებით, რომელიც გამოდიოდა „ქართული ოცნების“ ოფისიდან და 
ამ კამათს მოყვა სროლა.“-  განაცხადა დიმიტრი შაშკინმა.135

ინციდენტს დმანისის ოლქში „ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარობის კანდიდატი  
კახა ოქრიაშვილიც გამოეხმაურა. კახა ოქრიაშვილის განცხადებით, სწორედ ზურაბ 
ოკმელაშვილმა განახორციელა 15 სექტემბერს, დმანისში, მისი საარჩევნო ზონის უფროსზე 
- იმედა მამულაძეზე ჯგუფური თავდასხმა, დააზიანა მისი კუთვნილი ავტომობილიც, 
თუმცა ოქრიაშვილის განცხადებით ზურაბ ოკმელაშვილი პასუხისგებაში დღემდე არ 
არის მიცემული, მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ არსებობს იმედა მამულაძეზე თავდასხმის 
დამადასტურებელი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც გადაცემულია საგამოძიებო 
ორგანოებისთვის.136

ბოლნისი

19 ოქტომბერს, ბოლნისი-თბილისის გზაზე, გაერთიანებული ოპოზიციის ბოლნისის 
მაჟორიტარი კანდიდატის კახა ოქრიაშვილის შტაბის წევრს ლევან მიქელაძეს, 
დაახლოებით 8 პირი, ორი ავტომანქანით აედევნა. მისი თქმით, აღნიშნულმა პირებმა, 
ჯერ მისი გზიდან გადაგდება სცადეს, შემდეგ კი ცეცხლსასროლი იარაღიდან, მისი 
მისამართით, ექვსჯერ გაისროლეს. თავდასხმაში მონაწილე პირთაგან, ლევან მიქელაძის 
მიერ, ორი ადამიანია იდენტიფიცირებული: ბოლნისის საკრებულოს წევრი ,,ქართული 
ოცნებიდან” ბექა წაქაძე, რომელიც ამასთან ,,ქართული ოცნების” ბოლნისის მაჟორიტარი 
კანდიდატის გოგი მეშველიანის საარჩევნო შტაბის წევრია, და არჩილ მინდიაშვილი, ასევე 
,,ქართული ოცნების” წევრი. ,,მთავარი არხის” ინფორმაციით, თავდასხმაში სავარაუდოდ 
ასევე მონაწილეობდა ,,ქართული ოცნების” მაჟორიტარი კანდიდატის გოგი მეშველიანის 
ძმის შვილი137. შსს-მ გამოძიება სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების მუხლით დაიწყო.

დმანისი

15 სექტემბერს, დმანისში, კახა ოქრიაშვილის საარჩევნო ზონის უფროსის - იმედა 
მამულაძის მიმართ ჯგუფური თავდასხმა განხორციელდა. თავდასხმის შედეგად, 
იმედა მამულაძემ ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღო. ასევე, დაზიანდა მისი კუთვნილი 
ავტომობილიც. თავდამსხმელებს შორის იყვნენ დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
წევრი - პაატა ასლანიშვილი და ,,ქართული ოცნების” აქტივისტი - ზურაბ ოკმელაშვილი. 
მომხდარზე გამოძიება ჯგუფური ძალადობისა და სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების 
მუხლით დაიწყო.138 

134  https://www.interpressnews.ge/ka/article/624931-gogi-meshveliani-dmanisis-incidentze-dachrilia-rogorc-
chveni-aktivis-cevri-aseve-tavdamsxmelebi-es-nacionaluri-mozraobis-da-chemi-oponentis-xelceraa/
135  https://www.interpressnews.ge/ka/article/625008-dimitri-shashkinis-gancxadebit-dmanisshi-ertmanets-cecxli-
kartuli-ocnebis-cevrebma-gauxsnes-radgan-mat-shtabidan-gamogzavnili-puli-da-benzini-ver-gaiqves/
136  https://www.interpressnews.ge/ka/article/624988-kaxa-okriashvili-acxadebs-rom-ocnebis-aktivistma-zura-
okmelashvilma-cecxlsasroli-iaragit-gushin-3-piri-dachra
137  https://mtavari.tv/news/19689-khelisupleba-oponentebs-tsetskhls-ukhsnis?fbclid=IwAR1px6XEOHiJmN2ro
WEsM_bWqFFit9VLyWSxYpayIpT0azP70uxBHWCDJO8
138  https://mtavari.tv/news/15957-kakha-okriashvilis-mkhardamcherebze
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მარნეული

30 სექტემბერს, მარნეული-თბილისის გზაზე, თავს დაესხნენ და ფიზიკურად 
გაუსწორდნენ მარნეულში „ქართული ოცნების” საარჩევნო სპეციალისტს - თემურ 
შუბითიძეს. სამი უცნობი პირი ავტომანქანით განზრახ შეეჯახა, შემდეგ კი თავს დაესხა 
და ფიზიკურად გაუსწორდა თემურ შუბითიძეს, რომელიც საკუთარი ავტომანქანით 
გადაადგილდებოდა. დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თემურ შუბითიძე 
მომხდარს არჩევნებს და მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. ფაქტზე დაწყებულია 
გამოძიება.139 8 ოქტომბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ „ქართული ოცნების“ წევრ 
თემურ შუბითიძეზე თავდასხმის საქმეზე დაკავებულ ოთხ პირს აღკვეთის ღონისძიებად 
პატიმრობა შეუფარდა.

ბოლნისი

27 სექტემბერს, ბოლნისში, სოფელ ნახიდურში მდებარე ჩაიხანაში მოხდა ფიზიკური 
დაპირისპირება ,,ქართული ოცნებისა” და ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
მხარდამჭერებს შორის. ,,ნაციონალური მოძრაობის” აქტივისტებმა ,,ქართული ოცნების” 
აქტივისტს - გ.ა-ს და აგიტატორ - ი.ა-ს ჯერ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, 
შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დაპირისპირება, სავარაუდოდ, პლაკატების 
გაკვრას უკავშირდებოდა.  4 ოქტომბერს, პროკურატურამ, ბოლნისში საარჩევნო 
პლაკატების გაკვრასთან დაკავშირებით მომხდარი კონფლიქტისას, ორი პირის მიმართ 
განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ერთი პირი - ა.ი. დააკავა და ბრალი 126-ე მუხლის 
პირველი ნაწილით (ძალადობა, რამაც ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, ჩადენილი ორი 
პირის მიმართ) ორ ეპიზოდზე წარუდგინა.140

მარნეული

28 სექტემბერს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში ინციდენტი მოხდა. 
“ევროპული საქართველოს” ერთ-ერთ აქტივისტს - რამინ აბდულაევს, საარჩევნო ბანერის 
გაკვრის დროს ტირის თოფიდან ესროლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნულ 
ფაქტზე გამოძიება 120-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ 
დაზიანებას გულისხმობს.141

მარნეული

29 სექტემბერს, მარნეულში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ,,ქართული 
ოცნების’’ მხარდამჭერებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა.  დაპირისპირების 
მიზეზი, ,,ქართული ოცნების’’ ოფისთან, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ - 
მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ლაშა ქველიძის მიერ ,,ქართული 
ოცნების’’ მხარდამჭერების მიმართ გამოთქმული სიტყვიერი შეურაცხყოფა გახდა. 
ლაშა ქველაძე  ადგილზე საკუთარი ავტომანქანით, მამასთან - გივი ქველაძესთან და 
მათ თანმხლებ პირთან ერთად იმყოფებოდა.დაპირისპირებაში ჩაერთვნენ, ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის’’ მხარდამჭერები, ხოლო ,,ქართული ოცნების’’ მხრიდან, 
მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარე - ამირან გიორგაძე, საკრებულოს იურისტი - 
შერმადინ ბოჭოიძე, მერიის წარმომადგენელი - ლაშა ჩხიტუნიძე, ა(ა)იპი ,,ავტო პარკის’’ 
დირექტორი გიგა ჯალაღონია, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი - 
ვაჟა შუბითიძე. ამირან გიორგაძე ,,მთავარი არხის’’ გადამღებ ჯგუფსაც დაუპირისპირდა. 
,,ქართული ოცნების’’ აქტივისტები ფიზიკურად გაუსწორდნენ „მთავარი არხის“  და 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადამღებ ჯგუფს. „მთავარი არხის” ინფორმაციით, 

139  https://rustavi2.ge/ka/news/177168
140 https://www.interpressnews.ge/ka/article/621803-bolnisshi-saarchevno-plakatebis-gakvrastan-
dakavshirebit-momxdari-konpliktisas-ori-piris-mimart-zaladobis-paktze-dakavebuls-brali-caredgina/
141  https://rustavi2.ge/ka/news/176989
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ჟურნალისტ ჯეიჰუნ მუჰამედ ალის თავი აქვს გატეხილი. მათივე ცნობით, დაზიანებულია 
„მთავარი არხის” კამერა და მიკროფონი. „საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით“, 
პირველი არხის გადამღები ჯგუფის კამერა დაამტვრიეს და ოპერატორს ფიზიკურად 
გაუსწორდნენ.

ფიზიკურად გაუსწორდნენ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ,,2020-ის’’ წარმომადგენელ 
გიორგი მუმლაძეს, რომელიც მის ცემაში უშუალოდ ამირან გიორგაძეს, გიორგი 
შუბითიძეს და შერმადინ ბოჭოიძეს ადანაშაულებს. დაპირისპირების დროს, მძიმე 
დაზიანებები მიიღო ლაშა ქველაძემ, მისმა მამამ გივი ქველაძემ და მათმა თანმხლებმა 
პირმა. ასევე დაზიანდა ლაშა ქველაძის ავტომანქანა. 

მომხდართან დაკავშირებით, შსს-მ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-
ე მუხლით დაიწყო. რაც შეეხება ,,მთავარი არხის’’ ჟურნალისტ - ჯეიჰუნ მუჰამედ 
ალის ცემის ფაქტს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლით დაიწყო, 
რაც ჟურნალისტურ საქმიანობაზე ხელის შეშლას გულისხმობს.142 შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული 
სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებების 
შედეგად, 3 ოქტომბერს, მომხდარი დაპირისპირების ფაქტზე, ორი პირი ძალადობის 
ბრალდებით, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს.143

142  https://mtavari.tv/news/17395-dzaladobis-zhurnalisturi-sakmianobis
143 https://publika.ge/nakhidurshi-momkhdari-konfliqtisas-ori-piris-dzaladobis-faqtze-dakavebuls-brali-
warvudginet-prokuratura/
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დანართი -
სააგიტაციო მასალების დაზიანება და მათ 
გავრცელებაში ხელშეშლა 

ასპინძა

პოლიტიკური გაერთიანება „სტრატეგია აღმაშენებლის“ ასპინძის ოფისის 
ხელმძღვანელმა რამაზ ბერიძემ ,,მრავალეროვანი საქართველოს” დამკვირვებელთან 
საუბრისას განაცხადა, რომ პლაკატების  გასაკრავად ასპინძაში ძალიან მცირე ადგილია 
გამოყოფილი. სულ სამ ადგილასაა სტენდი. აღნიშნულ სტენდებზე უკვე არის სხვა 
პარტიების რამდენიმე პლაკატი და შესაბამისად აღარ რჩება ადგილი მათი სააგიტაციო 
მასალის განსათავსებლად.

ახალციხე 

1 ოქტომბერს, ახალციხეში, პარტია ,,სტრატეგია აღმაშენებელის’’ პოსტერები, რომელიც 
უკანონო ადგილზე იყო განთავსებული ჩამოხსნეს, ხოლო პარტია 50 ლარით დააჯარიმეს. 
პარტიის წარმომადგენელი ახალციხეში, კობა გორგოძე შერჩევით სამართალზე საუბრობს 
და ამბობს, რომ მისი პოსტერების გვერდით ,,პატრიოტთა ალიანსი›› სააგიტაციო მასალა იყო 
გაკრული, თუმცა ამისთვის არავინ დაუჯარიმებიათ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა, მიხეილ მაკარიძემ განაცხადა, რომ ადგილზე 
დახვდათ პიროვნება, რომელიც პოსტერებს აკრავდა, შესაბამისად იგი დაჯარიმდა.144

ასპინძა

,,მრავალეროვანი საქართველოს” გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით, 
ასპინძის მუნიციპალიტეტში სააგიტაციო მასალების დაზიანება, თითქმის ყველა 
სოფელში ხდება, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს მტკიცებულება, თუ ვინ აკეთებს ამას. 
მუნიციპალიტეტში განთავსებულ საარჩევნო სააგიტაციო მასალებზე, ხშირ შემთხვევაში, 
გადაკრულია „ქართული მარშის“ პლაკატები. 

წალკა

“ევროპული საქართველოს“ შტაბის წარმომადგენელმა ,,მრავალეროვანი საქართველოს” 
დამკვირვებელთან განაცხადა, რომ მათ  მიერ წალკაში აქტიურად ხორციელდება 
პლაკატების გაკვრა, თუმცა, დაუდგენელი პირების მიერ, მუდმივად ხდება მათი 
პლაკატების  ჩამოხევა, რითაც, ხელი ეშლებათ წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებაში.

თეთრიწყარო

19 ოქტომბერს, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შტაბში განაცხადეს, რომ 
თეთრიწყაროში, დაუდგენელი პირების მიერ, დაზიანებულია გაერთიანებული 
ოპოზიციური ბლოკის მაჟორიტარი დეპუტატობის  კანდიდატის კახა ოქრიაშვილის 
საარჩევნო პლაკატები და ბანერი. 
144 http://toktv.ge/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%e1%83%a3%e1%83%
99%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%9d-%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%92
%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%96%e1%83%94-%e1%83%9e%e1%83%9d%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83
%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a1/?fbclid=IwAR2BYHaYysCjy603BZTMj8rWoMpTiHDonH6XONC9Tn_
deStmAB8Ux_0oYwQ
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ახალციხე

„ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა, ზურაბ 
ჩილინგარაშვილმა ,,მრავალეროვანი საქართველოს›› დამკვირვებელს ინფორმაცია 
მიაწოდა, რომ #17 საარჩევნო ოლქში, რომელიც ოთხ მუნიციპალიტეტს აერთიანებს 
(ახალციხე, ასპინძა, ადიგენი და ბორჯომი) მისი პლაკატებს მუდმივად ხევენ. მისი 
შტაბი კი საარჩევნო პლაკატებს ისევ ახლიდან აკრავს. მისივე განცხადებით, ახალციხეში 
რამდენიმე ადგილზე „ქართული ოცნების“ და „ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატების 
სააგიტაციო მასალა ხელუხლებელია, მათ შუაში გაკრული „ევროპული საქართველოს“ 
პლაკატები კი მუდმივად ზიანდება. 145

თბილისი

29 აგვისტოს, ვარდების მოედანზე საღებავით დააზიანეს „პატრიოტთა ალიანსის“ 
სარეკლამო ბანერი, რომელზეც პარტიის ლიდერები, დავით თარხან-მოურავი და ირმა 
ინაშვილი არიან გამოსახული.146

თბილისი

20 სექტემბერს, ისანში „სტარტეგია აღმაშენებელის“ საარჩევნო ბანერი დახიეს.147

ლაგოდეხი

ლაგოდეხში, 15 სექტემბერს, „ევროპული საქართველოს” სააგიტაციო პლაკატებზე, 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მაჟორიტარი კანდიდატის - გიორგი ბოტკოველის 
პლაკატები გადააკრეს, რასაც გიგი უგულავა საკუთარ Facebook გვერდზე გამოეხმაურა.148 
აღნიშნულთან დაკავშირებით, მოგვიანებით, გიორგი ბოტკოველმაც გაავრცელა Face-
book მიმართვა, პლაკატების გადაკვრას კონკრეტული ადამიანების შეცდომა უწოდა და 
გაემიჯნა.149 

ბორჯომი

საანგარიშო პერიოდში ბორჯომში, „ქართულმა ოცნებამ“ სააგიტაციო მასალები ბორჯომის 
საკრებულოს მიერ განსაზღვრული წესის დარღვევით განათავსა. კერძოდ, პარტიამ 
სააგიტაციო მასალები გარე განათების ბოძებზე დაშვებული სიმაღლის დარღვევით 
განათავსა. ბორჯომის საკრებულოს დადგენილების თანახმად, ბანერების განთავსება 
დასაშვებია მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 
მშენებლობაზე ზედამხედველობის სამსახურის ნებართვის შემდეგ, საავტომობილო 
გზების გასწვრივ მდებარე ღამის განათების ბოძებზე, მიწის ზემოთ, არანაკლებ სამი 
მეტრის სიმაღლეზე.150

თბილისი

2020 წლის აგვისტოში, თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურმა 
პოლიტიკური გაერთიანებები დააჯარიმა, კერძოდ „ევროპული საქართველო“ და 
145  https://tv9news.ge/ka/akhali-ambebi/archevnebi/article/21962-mkholod-chemi-plakatebia-chamokheuli-evro-
puli-saqarthvelos-kandidati
146  https://www.radiotavisupleba.ge/a/30809996.html
147  https://mtavari.tv/news/16429-otsnebis-aktivistebma-isanshi-giorgi-vashadzis?fbclid=IwAR08vQo00UpZy
ypFftuyQxUcDpYhDtt0YLcqVm9B-UQfJesfbL_c2IZGDZc
148  https://www.facebook.com/ugulavageorge/posts/3330992583661071
149  https://www.facebook.com/giorgi.botkoveli/posts/3296178143752092
150 https://borjomi.tv/arcevnebi/archevnebi-2020/article/11617-borjomshi-saarchevno-plakatebisthvis-
adgilebi-ganisazghvra
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„სტრატეგია აღმაშენებელი“ - წინასაარჩევნო პლაკატების გაკვრის, ხოლო „გირჩის“ 
წარმომადგენელი - სტენსილის დახატვის გამო.151 დაჯარიმება მოხდა საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1502-ე მუხლის საფუძველზე,152 რაც 
ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იერსახის 
დამახინჯებისათვის.153 პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა წინასაარჩევნო 
კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე, 1 სექტემბრამდე გააკრეს საარჩევნო პლაკატები 
სამშენებლო ობიექტების ღობეებზე, რისი უფლებაც, მუნიციპალური სამსახურის 
მოსაზრებით, მათ არ ჰქონდათ. 

„ევროპული საქართველოს“ მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ 2020 წლის 
აგვისტოში, თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურმა „ევროპული 
საქართველოს“ 23 წარმომადგენლის მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
ოქმები, მათ მიერ საარჩევნო პლაკატების გაკვრის გამო ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 1502 მუხლის საფუძველზე შეადგინა. აღნიშნული 
მუხლი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის იერსახის 
დამახინჯებისათვის, ანუ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში პლაკატების განთავსებას ისეთ 
ადგილებზე, რომელიც საამისოდ არ არის გამოყოფილი. პარტიის მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციით ირკვევა, რომ სამართალდარღვევის ოქმები შედგენილ იქნა მათ შორის 
საქართველოს პარლამენტის წევრების - ხათუნა გოგორიშვილის, სერგი კაპანაძის, 
ირაკლი აბესაძისა და პარტიის გენერალური მდივნის - გიგი უგულავას მიმართ. 
სამართალდარღვევის ოქმები გასაჩივრებულ იქნა თბილისის მერიაში. საჩივრები 
არ დაკმაყოფილდა. ანგარიშის მომზადების პერიოდში პარტია გეგმავდა მერიის 
გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას. 

დამატებით, ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ მუნიციპალური ზედამხედველობის 
სამსახურებმა პოლიტიკური გაერთიანების „ევროპული საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“ მიმართ 17 სამართალდარღვევის ოქმი შეადგინა რეგიონებში 
ელექტრო ბოძზე პლაკატების გაკვრის გამო (მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში არსებული ტერიტორიის იერსახის დამახინჯება), ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 150 მუხლის საფუძველზე. სამართალდარღვევის 
ოქმები შედგენილ იქნა გურჯაანში, ახალციხესა და ბაღდათში.154 

გურჯაანი

29 აგვისტოს, გურჯაანში, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა პოლიტიკური 
მოძრაობა „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს - გიორგი 
ღვინიაშვილს უფლება არ მისცეს საარჩევნო პლაკატები განეთავსებინა კომპანიის 
„ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შენობის ფასადზე.155

151  https://mtavari.tv/news/14303-evropuli-sakartvelo-strategia-aghmashenebeli
152  1502 -ე მუხლი გულისხმობს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის წარწერების, 
ნახატების, სიმბოლოების თვითნებურად შესრულებას შენობათა ფასადებზე, ვიტრინებზე, ღობეებზე, 
სვეტებზე, ხე-ნარგავებზე, ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების სავალ ნაწილებზე, 
პლაკატების, ლოზუნგების, ბანერების განთავსება ისეთ ადგილებზე, რომლებიც საამისოდ არ არის 
გამოყოფილი, რაც 200 ლარის ოდენობით ჯარიმას ითვალისწინებს, ხოლო იმავე ქმედების განმეორებით 
ჩადენა - 1000 ლარის ოდენობით. 
153  https://www.matsne.gov.ge/document/view/28216?publication=465#
154  ბაღდათში სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის 
სამსახურის მიერ შედგენილი ოქმები. რაც შეეხება გურჯაანს - იგეგმება გურჯაანის სასამართლოს 
გადაწყვეტილების გასაჩივრება, ხოლო ახალციხეში დაჯარიმებულმა აქტივისტმა ოქმი არ გაასაჩივრა და 
ჯარიმის თანხა - 50 ლარი გადაიხადა.
155  https://www.facebook.com/GiorgiGviniashvili2/videos/231199744912513
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დანართი - 
ამომრჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო 
ფაქტები

ლაგოდეხი 

3 ოქტომბერს გვიან საღამოს, ,,ქართული ოცნების” მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
თელავის, ახმეტის, ყვარლისა და ლაგოდეხის ოლქებში, ირაკლი ქადაგიშვილი 50-ზე მეტ 
ადგილობრივ ბიზმენსმენს, მეწარმესა და ფერმერს წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, 
რესტორან „ყირამალას“ ღია სივრცეში შეხვდა.  შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი მათ 
სუფრაზე უმასპინძლა. აღნიშნულ ინფორმაციას რადიო „ჰერეთი“ ავრცელებს.156

პანდემიის პირობებში მასშტაბური ღონისძებები და წვეულებები აკრძალულია, თუმცა 
„ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სტუმრებთან ერთად 
დახურულ სივრცეში რამდენიმე საათის განმავლობაში სტუმრებთან ერთად სუფრაზე 
იმყოფებოდა.157 აღნიშნულ ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ ლაგოდეხის მერი ჯონდო 
მდივნიშვილი, მერის მოადგილე ალეკო ჭანკვეტაძე და ლაგოდეხის მოქმედი დეპუტატი 
გურამ მაჭარაშვილი

მაჟორიტარი კანდიდატი ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, შეხვედრა და სუფრა 
წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი იყო, მისი განცხადებით, ლაგოდეხში ბიზნესმენებმა 
თავად გამოთქვეს სურვილი წინასაარჩევნო კამპანიის შემდეგ მიღება გაემართათ, რაზეც 
ის დათანხმდა და ის სტუმარი იყო იმ სუფრებზე, რომელიც წინასაარჩვენო შეხვედრების 
შემდეგ გაიმართა.158  ღონისძიებაზე მყოფმა პირებმა უარყვეს სარესტორნო ხარჯის 
მათი მხრიდან გაღების ფაქტი. ბიზნესმენმა ჯუმბერ გოლეთიანმა განაცხადა, რომ  ის 
შეხვედრას დაესწრო და სუფრაზე არ დარჩენილა. მისი განცხადებით, სუფრის არც 
ორგანიზატორი იყო და არც თანხა გადაუხდია. კიდევ ერთი ადგილობრივი მეწარმე, 
გოჩა ყარალაშვილი, რომელიც შეხვედრაზეც და სუფრაზეც იმყოფებოდა,  ამბობს, რომ 
სარესტორნო მომსახურებაში პირადად მას თანხა არ გადაუხდია. შეხვედრის მონაწილე, 
ლაგოდეხის მერიც აცხადებს რომ ხარჯებთან   დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს.

ლაგოდეხი

5 ოქტომბერს, მედიაჰოლდინგმა ,,კვირამ’’ გამოაქვეყნა სტატია, იმის თაობაზე, რომ 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

156  https://heretifm.com/?p=140096
157  https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9A
%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A8%E1
%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83
%93%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90
%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E
1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83
%9D-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90
%E1%83%96%E1%83%94/30874321.html
158  https://heretifm.com/?p=140096
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საარჩევნო შტაბში მოსახლეობას მეორად ტანსაცმელს ურიგებენ.159 სავარაუდოდ ამ 
ინფორმაციის წყარო იყო ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი და პედაგოგი ინგა 
ლოლაძე, რომელმაც  ,,მრავალეროვანი საქართველოს” დამკვირვებელს განუცხადა, რომ 
ჩალაძეების სახლიდან დიდი ოდენობის მეორადი ტანსაცმელი, უფასოდ რიგდებოდა 
ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ ამომრჩეველზე და ამ ფაქტს მოსყიდვად აფასებდა. 
საკუთარ ვარაუდს კი იმით ამყარებდა, რომ ჩალაძეების იმ სახლის ეზოში და გარე 
მესერზე, საიდანაც მისი განცხადებით მეორე ტანსაცმელი რიგდებოდა, ნაციონალური 
მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატის, გიორგი ბოტკოველის პლაკატები და ბანერი იყო 
გამოკრული. ლოლაძე ყურადღებას ამახვილებდა ეზოში მდებარე მცირე ზომის ოთახზე, 
რომელიც მისი მოსაზრებით,  პარტიის საარჩევნო შტაბს წარმოადგენდა.

ნუგზარ ჩალაძემ ,,მრავალეროვანი საქართველოს” დამკვირვებელთან საუბრისას უარყო, 
მეორადი ტანსაცმლის უფასოდ დარიგების ფაქტი, რის დასტურადაც წარმოადგინა 
ე.წ. ვალების აღრიცხვის წიგნაკი. მან ასევე უარყო, რომ აღნიშნული საქონელი 
უკრაინიდან, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაფინანსებით 
არის გამოგზავნილი. მეუღლეები, ნუგზარ და თამარ ჩალაძეები ღიად აფიქსირებენ, 
თავიანთ კეთილგანწყობას და მხარდაჭერას ,,ნაციონალური მოძრაობის›› მიმართ. მათი 
საცხოვრებელი სახლის ეზოში განთავსებულია ,,ნაციონალური მოძრაობის›› მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატის გიორგი ბოტკოველის ბანერი და პლაკატები. ამავე ეზოში, 
არის მცირე ზომის ოთახი, რომელიც გადაკეტებულია ოფისად. ნუგზარ ჩალაძის თქმით, 
აღნიშნულ ოფისში, ,,ნაციონალური მოძრაობის›› აქტივისტები პერიოდულად იკრიბებიან 
და ინდივიდუალურად ხვდებიან ამომრჩევლებს. 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” ლაგოდეხის შტაბის უფროსმა გურამ კაკალაშვილმა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელთან საუბარში  ამომრჩეველთა მოსყიდვის 
ბრალდებას სასაცილო უწოდა და არ ისურვა დამატებითი კომენტარის გაკეთება. 
ორგანიზაციის დამკვირვებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ ნუგზარ ჩალაძის ოჯახი, 
წლებია მეორადი ტანსაცმლის ბიზნესით არის დაკავებული. ისინი არა მხოლოდ სოფელ 
ლელიანში, არამედ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლების, ბოდბისხევის 
და აფენის ბაზრობებში ეწევიან მეორადი ტანსაცმლის რეალიზაციას. ადგილობრივი 
მოსახლეობა, ამ ფაქტს ადასტურებს და ასევე აღნიშნავენ, რომ ძალიან კარგი ხარისხის 
ტანსაცმელს, მინიმალურ ფასად ყიდიან. 

ახალციხე

,,მრავალეროვანი საქართველოს” დამკვირვებლის ინფორმაციით, 11 ოქტომბერს, ქალაქ 
ახალციხეში, ასპინძის ქუჩის, ერთ-ერთ უბანში, საღამოს, დაახლოებით, 18:00 საათისთვის, 
ახალციხის მერიის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, რომელიც ამავე უბნის მაცხოვრებელია, 
ასაკით უფროს ადგილობრივებს, საკვები პროდუქტები მიუტანა, ეზოში მაგიდასთან, 
8 კაცზე სუფრა გაშალა და სუფრის წევრებს უთხრა, რომ პროდუქტები, ახალციხის 
,,ქართული ოცნების“ მაჟორიტარმა კანდიდატმა ანტონ ობოლაშვილმა და მოქმედმა 
დეპუტატმა გია კოპაძემ გაუგზავნა.

,,მრავალეროვანი საქართველოს” გრძელვადიანი დამკვირვებელი მერიის 
თანამშრომელსაც ესაუბრა, რომელმაც ფაქტი არ უარყო და განაცხადა, „პატივი სცეს 
ბებრებს, იცნობენ, ძმაკაცობენ, ამათმა უთხრეს იკისრეთო და იმათმაც იკისრეს.  რა 
ამომრჩევლის მოსყიდვა?! რა იკისრა რომ?! ყველი პური კიტრი პამიდორი?!“-განაცხადა 
მერიის თანამშრომელი. ,,მრავალეროვანმა საქართველოს” დამკვირვებელმა  ახალციხის 
მოქმედ მაჟორიტარ დეპუტატ, გია კოპაძესთან გასაუბრებაც სცადა, „პროვოკაციულ 
კითხვებს შეეშვით, რა სისულელეა, იქნება მერაბიშვილმა მიუტანა“ უპასუხა კოპაძემ 
და მობილური გათიშა. სუფრის შესახებ ინფორმაცია ,,მრავალეროვანი საქართველოს” 
დამკვირვებელს, სუფრაზე მყოფმა ერთმა პირმა მიაწოდა, რომელმაც არ ისურვა არც 
159 http://kvira.ge/599933?fbclid=IwAR1zzIR_xmUeHaA0LDMeoGC2xFX5bLaa8TXFPNFcYUnhv7ACygB6C
SGEVJM
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მისი და არც მერიის თანამშრომლის ვინაობის გასაჯაროება. მისი თქმით, „მერიის 
თანამშრომელს, ობოლაშვილმა და კოპაძემ ფული მისცა, მოხუც კაცებს პატივი ეცითო. 
აღნიშნული პიროვნების განცხადებით,  მეორე დღეს მერიის თანამშრომელმა სუფრაზე 
მყოფ პირებს ობოლაშვილის წარდგენის ღონისძიებაზე წასვლა სთხოვა, მაგრამ მისი 
განცხადებით, ამ ღონისძიებაზე არავინ წასულა. 

ნინოწმინდა

26 ივლისს, ენზელ მკოიანი მხარდამჭერებს შეხვდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ სახთაში. შეხვედრა სადღესასწაულო ღონისძიების სახეს ატარებდა. მაგიდები 
იყო მოწყობილი და სუფრა იყო გაშლილი. დეპუტატის განცხადებით, ღონისძიება მისმა 
მხარდამჭერებმა დააორგანიზეს და სტუმრების გამასპინძლებაზეც მათ იზრუნეს.160 

მედიასთან კომენტარისას ენზელ მკოიანმა აღნიშნა, რომ ღონისძიებას დაახლოებით 900-
მდე ადამიანი ესწრებოდა, მათ შორის სოფელ სათხიდან 200 ადამიანი და ახალქალაქისა 
და ნინოწმინდის სოფლებიდან 700 ადამიანი, 15-20 ადამიანი თითო სოფლიდან.161 

ღონისძიებაზე ენზელ მკოიანმა სიტყვით მიმართა საკუთარ მხარდამჭერებს, ისაუბრა 
მისი დეპუტატობის წლებში მის მიერ რეგიონის სასარგებლოდ გაკეთებულ საქმეებზე 
და ცდილობდა მხარდამჭერებისგან მიეღო დასტური, მიეღო თუ არა მონაწილეობა 2020 
წლის საპარლამენტო არჩევნებში.

ენზელ მკოიანის მხარდამჭერებმა გაავრცელეს ვიდეო სოციალურ ქსელში, თითქოსდა 
დეპუტატს არ უნდოდა ასეთი შეხვედრის მოწყობა და ის მოიწვიეს მისმა მხარდამჭერებმა 
მის საპატივსაცემოდ.162 

მიუხედავად ამისა, გადავამოწმეთ აღნიშნული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც 
„მრავალეროვანი საქართველოსთვის” ცნობილი გახდა, რომ შეხვედრა მხარდამჭერებთან, 
სოფელ სათხაში, ენზელ მკოიანის დავალებითა და ნათესავების დაფინანსებით 
განხორციელდა.

გარდაბანი

ტელეკომპანია „მთავარის“ ინფორმაციით, 12 აგვისტოს გარდაბნის მესამე საჯარო სკოლის 
მასწავლებელმა ვაგიფა რუსტამოვამ სოციალურ ქსელში არსებულ ჯგუფში მოსწავლეების 
მშობლებს არჩევნებში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - 
ზაურ დარგალის მხარდაჭერა სთხოვა. აღნიშნული ინფორმაციის თანახმად, პედაგოგმა 
უთხრა მშობლებს, რომ ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობებს ფოტოები გადაეღოთ, 
ვინაიდან ეს მათ არჩევნებში სჭირდებათ. ვაგიფა რუსტამოვა გარდაბანი-მარნეულის 
ოლქში „ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - ზაურ დარგალის 
ნათესავია. მედიასთან საუბარში პედაგოგმა განაცხადა, რომ არ იცოდა რომ ასეთი 
ქმედება აკრძალული იყო. სკოლის დირექტორის განცხადებით კი, მსგავსი დავალება 
მასწავლებლისთვის მას არ მიუცია და პედაგოგი საკუთარი ნებით მოქმედებდა. 163 

ლაგოდეხი

სტიქიით გამოწვეული ზიანის 300 ლარით ანაზრაურების მიზნით, ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტის ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფელ კაბალის 
საზოგადოებრივ ცენტრში, ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლების 
მოთხოვნით, 10 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით, მოსახლეობამ საბანკო 
160  http://jnews.ge/?p=54840
161  http://jnews.ge/?p=54840
162  ენზელ მკოიანი წარმოშობით არის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი სათხიდან.
163  https://mtavari.tv/news/13192-archevnebis-gaqalbebis-mekanizmi-gardabanshi
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ანგარიშის რეკვიზიტები და პირადობის მოწმობის ასლები წარადგინა. აღნიშნული 
ფაქტის შესახებ ინფორმაცია ადგილობრივმა რადიომ,,ჰერეთი” გაავრცელა და ეს 
ფაქტი ამომრჩეველთა პირადი მონაცემების, უკანონოდ, შეგროვებად შეაფასა. რადიო 
,,ჰერეთის” ინფორმაციით, მოსახლეობის ნაწილი საპენსიო ასაკის იყო და მათ თავადაც 
ეეჭვებოდათ, რომ ზიანს აუნაზღაურებდნენ და ფულს ჩაურიცხავდნენ. ზოგი კი 
აცხადებდა, რომ მერიის წარმომადგენლობა ხალხს ატყუებდა, რადგან აღნიშნული 
კატეგორიების რეგისტრაცია, ერთი თვის წინ დასრულდა და ის, რაც ადმინისტრაციულ 
ორგანოში ხდებოდა, პირადობის ასლების დატოვებასთან ერთად, იყო მხოლოდ და 
მხოლოდ საარჩევნოდ ხმების შეგროვების არაკანონიერი მცდელობა.164 ინფორმაციის 
გადამოწმების მიზნით, „მრავალეროვანი საქართველოს” გრძელვადიანი დამკვირვებელი 
ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს დაუკავშირდა, რომლებმაც 
განაცხადეს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობენ 
და უარყვეს ის გარემოება, რომ მოსახლეობის პირადი ინფორმაციის მოგროვება მათი 
ორგანიზებით მოხდა. 

164 https://heretifm.com/?p=136370&fbclid=IwAR0VnoCFO9AdrJ_yl6RAMsveecnH3EaEMlvCWlLlnMGhmt
TKie0ORMxfqP8
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დანართი  - 
მედიის საქმიანობის ხელშეშლა, ზეწოლა, 
მუქარა

ქმედებები პანკისის სათემო რადიოს ,,RadioWAY” წინააღმდეგ

2020 წლის 29 აგვისტოს და 5 სექტემბერს.  პანკისის სათემო რადიოს წინააღმდეგ გამართულ 
საპროტესტო აქციებზე, რადიოს ოფისის დარბევითა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში 
ხელის შეშლით ღიად დაემუქრნენ. აქციების ორგანიზებისა და სათემო რადიოს 
მიმართ სიძულვილის გაღვივების პროცესში აქტიურად მონაწილეობდა ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „როდი სკოტის სახელობის ფონდის“ ხელმძღვანელი ლია 
მარგოშვილი. მოსალოდნელი თავდასხმის/ძალადობის თავიდან აცილების მიზნით, 
სექტემბრიდან პანკისის სათემო რადიომ, შეწყვიტა მივლინებები ხეობაში ჟურნალისტური 
საქმიანობის შესასრულებლად. რადიოს ცნობით, მათ წინააღმდეგ ორგანიზებული 
აქციების შემდეგ, იმ მიზნით, რომ რადიო ოფისის გარეშე დარჩეს, ადგილობრივი 
ხელისუფლება დაჩქარებულ რეჟიმში აპირებდა შენობის გაყიდვა, რომლის მცირე 
ნაწილშიც რადიოსტუდიაა განთავსებული. რადიოს დამფუძნებელმა, ჟურნალისტმა 
გელა მთივლიშვილმა 4 სექტემბერს წერილობით მიმართა გენერალურ პროკურატურას 
და მუქარის ფაქტებზე რეაგირება მოითხოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება ამ 
დრომდე არ დაუწყია.165

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიამ, 7 ოქტომბერს გამართულ საკრებულოს სხდომაზე 
უკან გაიწვია სოფელ დუისის ყოფილი ადმინისტრაციული შენობის გაყიდვის საკითხი. 
ამ შენობაშია იჯარით განთავსებული პანკისის სათემო რადიო. საკრებულოს სხდომის 
დღის წესრიგში ეს ერთადერთი განსახილველი საკითხი იყო. არცერთ დეპუტატს არ 
დაუსვამს კითხვა, რატომ ითხოვდა მერია დაჩქარებულ რეჟიმში შენობის გაყიდვას ან 
უკან რატომ გაიწვიეს საკითხი, რომლის განსახილველადაც საკრებულოს 24 წევრი 
საგანგებოდ შეკრიბეს.166

მანამდე კი მოვლენები ასე განვითარდა: 

29 აგვისტოს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში, პანკისის სათემო რადიო 
,,RadioWAY” წინააღმდეგ, ,,როდი სკოტის ფონდის” ხელმძღვანელის ლია მარგოშვილის 
ორგანიზებით აქცია გაიმართა. ლია მარგოშვილის განცხადებით, რადიოს დამფუძნებელი 
ჟურნალისტი - გელა მთივლიშვილი ფონდისთვის საკლასო ოთახების წართმევას 
აპირებდა, რის გამოც ის რადიო ,,RadioWAY-ს” სტუდიის დარბევით დაემუქრა და გელა 
მთივლიშვილს პანკისის ხეობაში პროფესიული საქმიანობის შესრულებაზე უარის თქმა 
მოსთხოვა. 

რადიოს წარმომადგენლები აღნიშნულს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ 
და რადიოს წინააღმდეგ აქტივობებს რადიოს მიერ ადგილობრივი ხელისუფლების 
საქმიანობის მიუკერძოებელ და კრიტიკულ გაშუქებას უკავშირებენ.167 რადიოს 
დამფუძნებლის, გელა მთივლიშვილის განცხადებით, ლია მარგოშვილი „ქართული 

165  https://radioway.ge/news/human-rights/item/999-xelisupleba-pankisis-satemo-radios-opisis-gareshe-tovebs?fb
clid=IwAR2ZV5ZMiW3RRzyIFqUQQNUlRLfbtFnFC4VArFVm8p7yPftCnixacsvGnSY
166  https://reginfo.ge/human-rights/item/19477-axmetis-meriam-pankisis-satemo-radios-opisis-gaybid-
va-archevnebamde-sheachera?fbclid=IwAR3bmdTofQmLVidMaFJU23WHkJUZRY41EoS5dVsSx4k8xG3AWPxX-
u9K6UfA
167  https://radioway.ge/news/people/item/985-pankisis-satemo-radios-sagangebo-ganzxadeba
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ოცნების” აქტივისტია და მათი წარმომადგენელია დუისის უბანზე. მთივლიშვილის 
განცხადებით, რადიოს წინააღმდეგ საპროტექსტო აქცია ახმეტის მერიის ხელმძღვანელი 
პირებისა და სუს-ის წარმომადგენლების დავალებით გაიმართა. 

ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში ხელშეშლა და ფიზიკური 
ანგარიშსწორება „მთავარი არხისა” და „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიმართ

29 სექტემბერს, მარნეულში, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და „ქართული 
ოცნების“ მხარდამჭერებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. „ქართული ოცნების“ 
აქტივისტებმა „მთავარი არხის“ გადამღებ ჯგუფს, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
ოპერატორს ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში ხელი შეუშალეს და 
ფიზიკურად გაუსწორდნენ. „მთავარი არხის” ინფორმაციით, ჟურნალისტ ჯეიჰუნ 
მუჰამედ ალის თავი აქვს გატეხილი. მათივე ცნობით, დაზიანებულია „მთავარი არხის” 
კამერა და მიკროფონი. 

ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, მარნეულში საქართველოს 
პირველი არხის გადამღები ჯგუფის კამერა დაამტვრიეს და ოპერატორს ფიზიკურად 
გაუსწორდნენ.168

კახა ოქრიაშვილის მუქარა საზოგადოებრივ მაუწყებელს 

დმანისის, წალკის, ბოლნისისა და თეთრიწყაროს ოლქებში „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი - კახა ოქრიაშვილი 27 სექტემბერს, 
სოფელ ნახიდურში მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, ჟურნალისტის 
კითხვამ გააღიზიანა. მან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო 
არჩევნების შემდეგ საქართველოს პირველი არხი უნდა გაუქმდეს.

„მე ვფიქრობ, რომ პირველი არხი, რომელსაც 60 მილიონ ლარს ვაძლევთ ბიუჯეტიდან, 
უნდა გავაუქმოთ არჩევნების შემდეგ. 60 მილიონს გაძლევთ და რეიტინგი ნული გაქვთ“, 
– განუცხადა კახა ოქრიაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტს.169

 
168 https://www.interpressnews.ge/ka/article/620905-marneulshi-mtavari-arxis-gadamgeb-jgupebs-da-
sazogadoebrivi-maucqeblis-operators-pizikurad-gauscordnen
169 https://1tv.ge/news/nacionaluri-modzraobis-madjoritarobis-kandidati-kakha-oqriashvili-saqartvelos-
pirveli-arkhi-archevnebis-shemdeg-unda-gavauqmot-video/?fbclid=IwAR0ww21O3EEgHKkXwHeClU8SsQZ1COl
BqHfTtNutlzm8V-6dKv0q5pCNk40
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დანართი -  
სიძულვილის ენა და დეზინფორმაცია 
წინასაარჩევნო კამპანიაში

ოპონენტების მადისკრედიტირებელი განცხადებები

•	 1 ოქტომბერს ირაკლი კობახიძემ განცხადება გააკეთა, სადაც ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის სიას დეგრადირებული ადამიანების სია უწოდა: „ჩვენ გვყავს 
ძალიან ბევრი ახალი სახე, ძალიან ბევრი ძლიერი ახალი პოლიტიკური ფიგურა, 
რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საპარლამენტო საქმიანობაში. 
ამის საპირისპიროდ, თქვენ იხილეთ აბსოლუტურად დეგრადირებული სია 
ისეთი ადამიანების, რომლებიც მობეზრებული ჰყავს სრულიად ქართულ 
საზოგადოებას.“170 კობახიძის განმარტებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 
პარტიული სია მიუთითებს იმაზე, რომ მათ განახლების რესურსი არა აქვთ. 171

•	 12 ოქტომბერს, მედიაში გავრცელდა გიგი უგულავას ვიდეო მიმართვა, 
„ურჩხულთან ბრძოლაში სააკაშვილი ურჩხულს დაემსგავსა... გამოსავალი -  მუშტი 
ბიძინას იდაყვი მიშას.’’ აღნიშნულ ვიდეომიმართვაში უგულავამ სააკაშვილი 
ოპოზიციური ერთობის წინააღმდეგ მოქმედებაში დაადანაშაულა.

დიკრედიტაციული კამპანია Facebook-ზე

Facebook გვერდი ,,პოლიტიკური მოთვალთვალე“

14 აგვისტოს, Facebook გვერდმა ,,პოლიტიკური მოთვალთვალემ“ გამოაქვეყნა  ,,ევროპული 
საქართველოს ‘’ ერთი-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის ინტერვიუდან ამონარიდი, 
რომელიც მან ტელეკომპანია ,,რუსთავი ორს“ მისცა გადაცემაში ,,ღამის კურიერი.“ ამ 
ინტერვიუში დავით ბაქრაძე რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ევროსაბჭოში მიღებულ 
რეზოლუციაზე, კერძოდ კი, ამ რეზოლუციის მე-5 პუნქტზე საუბრობს.  Facebook გვერდმა 
ეს სიუჟეტი, დავით ბაქრაძის, პარტია ,,ევროპული საქართველოს›› და ნაციონალური 
მოძრაობის დისკრედიტაციისთვის გამოიყენა და გაავრცელა დეზინფორმაცია, თითქოს 
დავით ბაქრაძემ საქართველოს მიერ აგვისტოს ომის დაწყება აღიარა. ვებ გვერდის 
შეფასებით, პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ პირდაპირ ეთერში დაადასტურა 
სახელმწიფო ინტერესების ღალატი და ყოველივე ამის ,,გასამართლებლად” რეზოლუციის 
ტერმინოლოგიური ნაწილი რუსეთი ოკუპანტად მოიხსენია.172

აღმოჩნდა, რომ Facebook გვერდზე „პოლიტიკური მოთვალთვალე“  გამოქვეყნებული 
პოსტების მიზანი „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ გარდა ყველა ძირითადი 
ოპოზიციური პარტიის ნაციონალურ მოძრაობასთან და მიხეილ სააკაშვილთან 
დაკავშირება და მათ ნეგატიურ კონტექსტში წარმოჩენაა. ამ გვერდის დასპონსრებული 
პოსტების, შესაბამისი დეკლარირების ველში, თანხის გადამხდელად, მითითებულია 
ორგანიზაცია ,,დავასრულოთ.“ ეს ორგანიზაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 
საწინააღმდეგო განცხადებებით გამოირჩევა. მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული 
პირების რეესტრის ამონაწერში ორგანიზაციის გამგეობის ერთ-ერთი წევრია არის როზეტა 

170  https://www.interpressnews.ge/ka/article/621401-irakli-kobaxize-nacionaluri-mozraobis-mier-carmodgenili-
partiuli-sia-degradirebuli-adamianebis-siaa
171  https://www.interpressnews.ge/ka/article/621401-irakli-kobaxize-nacionaluri-mozraobis-mier-carmodgenili-
partiuli-sia-degradirebuli-adamianebis-siaa
172  https://www.facebook.com/politikurimotvaltvale/videos/962724430838850
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ჯღამაია.173  აღნიშნულმა პირმა 2020 წლის 13 ოქტომბერს, Manifest.ge-ზე გამოქვეყნა 
პეტიცია - ,,მოვითხოვთ ,,ნაციონალური მოძრაობის›› აკრძალვას.›› აღნიშნულ პეტიციას 
25 ოქტომბრის მდგომარეობით - 1279 ხელმომწერი ჰყავს.174

,,ბაკურ სვანიძის ინტერნეტ TV და მეგობარი საიტები (ახალი ლინკები)“175 
და ,,ძაანპოლიტიკა“

საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ბაკურ სვანიძესთან აფილირებულმა და მის მიერ 
მართულმა Facebook-ის ორმა  გვერდმაც, რომლის სახელმწოდებაცაა ,,ბაკურ სვანიძის 
ინტერნეტ TV და მეგობარი საიტები (ახალი ლინკები)“176 და ,,ძაანპოლიტიკა“.177 აღნიშნული 
გვერდი, ეწევა პარტია ,,პატრიოტთა ალიანსის „PR კამპანიას.“178 ასევე მცირე ადგილს 
უთმობს მმართველი პარტიის მიმართ საზოგადოების ნეგატიური დამოკიდებულების 
გაღვივებას. თუმცა, აღნიშნულ გვერდებზე, ოპოზიციური პარტიების ნებისმიერი აქტივობა 
უარყოფით კონტექსტშია წარმოჩენილი და მიმდინარეობს ოპოზიციური პოლიტიკური 
პარტიების და მისი წევრების დისკრედიტაცია და დაცინვა. ხშირ შემთხვევაში, იკვეთება 
სიძულვილის ენაც.  საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ გვერდის გამომწერები, კომენტარებში 
გამოხატავენ აგრესიას და პროტესტს მიხეილ სააკაშვლის მიმართ, აქტიურად აზიარებენ, 
მათი მმართველობის პერიოდში გამოვლენილ უსამართლობის შემცველ სტატიებსა და 
ვიდეო მასალას, ასევე ფოტომასალას, რომელიც საზოგადოებას უჩენს იმის აღქმას, რომ 
ყველა ოპოზიციური პარტია და ამ პარტიის წარმომადგენელი დაკავშირებულია მიხეილ 
სააკაშვილთან და ,,ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან“.

ეთნოსთაშორისი შუღლის გაღვივებისა და სომხურ და აზერბაიჯანულ 
თემებს შორის დაპირისპირების ხელშეწყობი განცხადებები:  

- საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა - მიხელ სააკაშვილმა ყარაბაღის მოვლენებთან 
დაკავშირებით პირად Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა შემდეგი შინაარსის 
განცხადება: „მთიანი ყარაბაღი წარმოადგენს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
სუვერენულ ტერიტორიას და ამას არაფერი შეცვლის“.179 აღნიშნული განცხადება 
ფართოდ იქნა გავრცელებული დაინტერესებული პოლიტიკური სუბიქტების 
მიერ.180 

- ახალქალაქი-ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის „გაერთიანებული ოპოზიცია – ძალა 
ერთობაშია“-ს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა - მელიქ 
რაისიანმა საკუთარ Facebook პოსტში, 27 სექტემბრიდან დაწყებულ მოვლენებს 
„აზერბაიჯანის მორიგი სისხლიანი პროვოკაცია“ უწოდა და ბრძოლისთვის 
მადლობა გადაუხადა სომხურ შეიარაღებულ ძალებს.181 „ჩვენ მზად ვართ, თუკი 
არსებობს ამის საჭიროება, რომ ხელში იარაღი ავიღოთ“, - აცხადებს რაისიანი.

- საქართველოს პარლამენტის წევრმა - აზერ სულეიმანოვმა „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობიდან“ ღია წერილი გაუგზავნა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ 
ილჰამ ალიევს, სადაც აღნიშნა, რომ აუცილებელია საბოლოო ნაბიჯების გადადგმა 
ტერიტორიების გასათავისუფლებლად. დამატებით, დეპუტატი აღნიშნავს, რომ 

173 https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHvADn6L4u1HgXEL%5bjaTX2g
4egij0QvISkXsgyItDOks
174  https://manifest.ge/main/item/3114?fbclid=IwAR0N73aRZnr-aW8g3Z7njchqsUjDQSQM-7_BP-
Zj8CbB2K6AUXyBUjiiNOg
175  https://www.facebook.com/groups/348865951977039
176  https://www.facebook.com/groups/348865951977039
177  https://www.facebook.com/dzaanpolitika/
178  https://www.facebook.com/watch/?v=992519264580617
179  http://ka.jnews.ge/?p=8086
180  https://civil.ge/ka/archives/371539
181  https://civil.ge/ka/archives/371312
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სომხეთმა საქართველოს წინააღმდეგაც ჩაიდინა დანაშაული.182

- საქართველოს პარლამენტის წევრმა „ქართული ოცნებიდან“ - რუსლან გაჯიევმა 
ასევე გამოხატა მხარდაჭერა აზერბაიჯანის მიმართ და განაცხადა, რომ 
აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების წარმატებული სამხედრო ოპერაციები მისი 
ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ 
მსგავსი კონფლიქტები კავკასიის რეგიონში რაც შეიძლება მალე უნდა გადაწყდეს.

ბორჯომი

ბორჯომის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი, გიორგი გიუაშვილი თავის 
Facebook მიმართვებში, სისტემატურად იყენებს სიძულვილის ენას. მან ბორჯომის ,,ჩვენი 
საქართველო - სოლიდარობის ალიანსის” მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატ გედევან 
ფოფხაძეს უხამსი სიტყვებით მიმართა ,,ტრაკი ფარისეველი” ,,გედოლვეისულტრა” და 
განდონი უწოდა.

5 სექტემბერს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამოუკიდებელმა 
დეპუტატმა - გიორგი გიუაშვილმა სოციალური ქსელის Facebook მეშვეობით გაავრცელა 
მიმართვა „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ ერთ-ერთი ლიდერის, ირმა ინაშვილის 
წინააღმდეგ: ,,იუდა ინაშვილო, ღვთისა და ერის წინაშე, შენ გაყიდე და გააქოცე 
საქართველოში ერთადერთი ოპოზიციური ბორჯომის საკრებულო“.

182  იქვე
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