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1. რეზიუმე 

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველომ (PMMG) 2012 წლის 1 

ოქტომბრისათვის საარჩევნო მონიტორინგის ორი პროგრამა განახორციელა: ა) სამცხე-

ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის განსაზღვრულ რაიონებში სახელმწიფო რესურსების 

ბოროტად გამოყენების გრძელვადიანი მონიტორინგი, ასევე საარჩევნო კამპანიის 

დაფინანსების მონიტორინგი. პროგრამა განხორციელდა ადგილზე მივლინებული 4 

გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ; ბ) არჩევნების დღის სადამკვირვებლო მისია სამცხე-

ჯავახეთის, ქვემო ქართლის, კახეთის, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, 

ასევე მოცემულ რეგიონებში არჩევნების შემდგომ გაკეთებული საჩივრებისა და აპელაციების 

მონიტორინგი. პროგრამის სამიზნე რეგიონებს წარმოადგენდა სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო 

ქართლი, კახეთი, შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი, რომლის ტერიტორიის 90%-ზე 

მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები შეადგენენ მთლიანი მოსახლეობის 30%-ზე მეტს. 

პროგრამა განხორციელდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2 დამკვირვებლის, საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 17 დამკვირვებლის, საარჩევნო უბნების 340 დამკვირვებლის და 

მობილური ჯგუფების 69 დამკვირვებლის მიერ. სულ - 428 დამკვირვებელი.  

არჩევნების დღეს, მოსამზადებელ, ხმის მიცემისა და ხმების ათვლის პროცესში 

დარღვევების აღმოჩენისა და მათზე მოკლე ვადიანი დამკვირვებლების მხრიდან 

რეაგირების მიუხედავად, PMMG-ი ასკვნის, რომ არჩევნები შეესაბამებოდა 

გამჭვირვალობისა და სამართლიანობის დადგენილ ნორმებს, რამაც საშუალება მისცა 

ქვეყნის ეთნიკურ უმცირესობებს როგორც ამომრჩევლებს გაეკეთებინათ საკუთარი 

პოლიტიკური არჩევანი კონკურენტულ გარემოში.    

საქართველოს პარლამენტი ირჩევა შერეული სისტემით, 4 წლიანი ვადით. პარლამენტის 

77 წევრის არჩევა ხდება პროპორციული სისტემით ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო დანარჩენი 

73 წევრი აირჩევა 73 ერთ-მანდატიანი (მაჟორიტარული) საარჩევნო ოლქებიდან. 

საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა არ მოითხოვს, რომ ერთმანდატიანი 

მაჟორიტარული ოლქები იყოს თანაბარი ან ერთმანეთის შესაბამისი ზომის.  არჩევნების 

ადმინისტრირება განხორციელდა სამსაფეხურიანი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ: 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო), 73 საოლქო საარჩევნო კომისია და 3500-ზე 

მეტი საარჩევნო უბნის კომისია.         

ცესკო-დან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 62115 ადგილობრივი და 1641 

საერთაშორისო დამკვირვებელი, 33000-ზე მეტი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი 

და 3295 მედიის წარმომადგენელი აკვირდებოდა ხმის მიცემის პროცესს. 47 ათასზე 

მეტი კომისიის წევრი ემსახურებოდა ამომრჩევლებს. ცესკო-ში ხელმისაწვდომი იყო 

24 საათიანი ცხელი ხაზის, ელექტრონული (ონლაინ) საუბრებისა და ოპერტორის 

მომსახურება. ცესკო-ში, ასევე, ტარდებოდა ბრიფინგები ყოველ ორ საათში, დილის 9 

საათიდან. ცესკო რეგულარულად აწვდიდა მოსახლეობას ინფორმაციას ამომრჩევლების 

საარჩევნო უბნებზე გამოცხადებისა და ხმის მიცემის პროცესის შესახებ.     
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დარეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების უმრავლესობამ 

წარმოადგინა კანდიდატები ეთნიკური უმცირესობების რიგებიდან. ცესკო-ს მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ყველა რეგისტრირებულ პოლიტიკურ პარტიასა 

და საარჩევნო ბლოკს პროპორციულ პარტიულ სიებში და მაჟორიტარული კანდიდატების 

სიებში ჰყავდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. თუმცა, ყველაზე დიდი 

რაოდენობით ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები ნომინირებული ჰყავდა 

„ერთიან ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს“ (13), „საქართველოს 

მშრომელთა საბჭო“-ს (12), საარჩევნო ბლოკს „ბიძინა ივანიშვილი-ქართული ოცნობა“ 

(12) და პოლიტიკურ გაერთიანებას „კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო“ (9).      

საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, პროპორციული სიით არჩეულ იქნა პარლამენტის 3 წევრი 

ეთნიკური უმცირესობების რიგებიდან (საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი-ქართული 

ოცნობა“), ხოლო მაჟორიტარული სიით კი - ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

3 წევრი („ერთიან ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს“). შესაბამისად, სულ, 

პარლამენტის წევრი გახდა ეთნიკური უმცირესობების 6 წარმომადგენელი.     

წინა წლებთან შედარებით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ მნიშვნელოვანი ყურადღება 

დაუთმო ეთნიკური უმცირესობების საკითხს. ცესკო-მ შექმნა სპეციალური სამუშაო 

ჯგუფი ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესების გამარტივებისა 

და ხელშეწყობის მიზნით. ჯგუფის ფარგლებში ცესკო-მ განახორციელა სხვადასხვა 

სახის ამომრჩეველთა განათლების პროგრამა უმცირესობებისთვის. გარდა ამისა, ცესკო-მ 

თარგმნა შემდეგი საარჩევნო დოკუმენტაცია უმცირესობების ენებზე: ა) საარჩევნო 

უბნის კომისიის წევრების სახელმძღვანელო (ქართულ-სომხურ-რუსულ და ქართულ-

აზერბაიჯანულ-რუსულ ენებზე); ბ) საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარის 

ინტრუქციები (ქართულ-აზერბაიჯანულ და ქართულ-სომხურ ენებზე); გ) საარჩევნო 

უბნის კომისიის წევრების ინსტრუქციები (ქართულ-აზერბაიჯანულ და ქართულ-

სომხურ ენებზე); დ) ამომრჩეველთა საინფორმაციო ფურცლები (ქართულ-აზერბაიჯანულ 

და ქართულ-სომხურ ენებზე); ე) ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩეველთა მონაცემები 

ერთიანი საარჩევნო სიების მიხედვით. ცესკო-მ ჩაატარა ტრეინინგების სამი სერია 

საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებისათვის ეთნიკური უმცირესობებიდან. ტრეინინგის 

პროგრამა ჩატარდა არჩევით - რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. 

ცესკო-ს თავის ინტერნეტ-გვერდზე შექმნილი აქვს სპეციალური ბანერი „ეთნიკური 

უმცირესობები“, რომელზეც ინფორმაცია მოცემულია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. 

ცესკო-მ ასევე შესთავაზა უმცირესობებს ფართოდ იყვნენ წარმოდგენილნი საარჩევნო 

ადმინისტრაციებში. ცესკო-დან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, საარჩევნო უბნების 

კომისიების წევრთა რაოდენობა, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეთნიკურ უმცირესობებს, 

შეადგინა 2774 ადამიანი: საარჩევნო უბნების კომისიების წარმოშობით აზერბაიჯანელი 

1241 და სომეხი 1533 წევრი. 

რამდენიმე პოლიტიკური პარტია და საარჩევნო ბლოკი, მათ შორის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“, საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“, 
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საარჩევნო ბლოკი „გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება“ და 

პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი მემარჯვენეები“ ჩართულნი იყვნენ უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში ადგილობრივი ამომრჩევლებისთვის მთავარი გზავნილების 

მიწოდების მიზნით. თუმცა, საარჩევნო კამპანიით, ყველაზე აქტიური პარტია იყო 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, რომელსაც მოსდევდა საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა 

ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ და საარჩევნო ბლოკი „გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-

დემოკრატიული გაერთიანება“. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ხსენებულ პოლიტიკურ 

პარტიას გახსნილი აქვთ ოფისები ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 

დასახლებული რაიონების უმრავლესობაში. რაც შეეხება დანარჩენ პოლიტიკურ 

პარტიებს და საარჩევნო ბლოკებს, მათ არ უზრუნველყვეს ეფექტური ჩართულობა 

უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ფინანსური რესურსების უქონლობის, 

ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ შექმნილი ბარიერების მიზეზებით. თუმცა, 

რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენელი ეწვია უმცირესობების 

რეგიონებს საარჩევნო კამპანიის დროს.     

თუ ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და საარჩევნო ბლოკს როგორც პროპორციულ, ასევე 

მაჟორიტარულ სიებში შეყვანილი ჰყავდათ ეთნიკური უმციერსობების წარმომადგენლები, 

მხოლოდ რამდენიმე მათგანმა გაითვალისწინა ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებები 

და პრობლემები და შესაბამისად შეიტანა საკუთარ პოლიტიკურ პროგრამებში. მხოლოდ 

„ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“, საარჩევნო ბლოკმა „ბიძინა ივანიშვილი - 

ქართული ოცნება“ და საარჩევნო ბლოკმა „გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული 

გაერთიანება“ და პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ახალი მემარჯვენეები“ შეეხნენ ეთნიკური 

უმცირესობების უფლებებისა და ინტერესების დაცვისა და ხელშეწყობის საკითხებს 

თავის პოლიტიკურ პლატფორმებში. მაგრამ მიუხედავად ასეთი პროგრესისა, ეთნიკური 

უმცირესობების ნამდვილი პრობლემების გაშუქების ინტენსიურობა და მასშტაბი არ იყო 

მაინც დამაკმაყოფილებელი. თითქმის ყველა პროგრამა მოიცავდა ზოგად განცხადებებს 

უმცირესობების ინტერესების ხელშეწყობის შესახებ, თუმცა მათი საჭიროებებისა და 

პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის გზებზე ნათელი და კონკრეტული წინადადებების 

წარმოდგენის გარეშე.  

ზოგადად, საარჩევნო კამპანია ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში წარიმართა საკმაოდ 

პოლარიზებულ გარემოში. კამპანიის ძირითად ფორმას წარმოადგენდა შედარებით 

მცირე მასშტაბის ღონისძიებები და შეკრებები, ფართომასშტაბიანი დემონსტრაციების 

ნაცვლად. მხოლოდ „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ და საარჩევნო ბლოკმა „ბიძინა 

ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ ჩაატარეს ფართომასშტაბიანი აქციები განსაკუთრებით 

ისეთ დიდ რეგიონულ ცენტრებში როგორიცაა რუსთავი და ახალციხე. კამპანიის სარეკლამო 

ბილბორდები, რომლებიც უმთავრესად ეკუთვნოდა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“, 

აღმართული იყო თბილისსა და რეგიონების რამდენიმე დიდ ქალაქში. ოპოზიციური 

პარტიების უმეტესობა აცხადებდა, რომ მათ არ ჰქონდათ თანაბარი წვდომა კომერციულ 

ბილბორდებზე და ამტკიცებდა, რომ სარეკლამო აფიშების განთავსების ადგილები წინასწარ 

იყო დაკავებული „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ და რომ დაწესებული იყო 
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ბილბორდებზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების ძალზე მაღალი ფასები.      

საარჩევნო კამპანიას თან სდევდა საკმაოდ ხშირი ბრალდებები დაშინების შესახებ, 

მათ შორის კანდიდატების, პარტიის აქტივისტების, სახელმწიფო მოხელეების, 

სტუდენტებისა და რიგითი ადამიანების მხრიდან. PMMG-ის მიერ შესწავლილი მრავალ 

კონკრეტულ ბრალდებას შორის, რამდენიმე სარწმუნო აღმოჩნდა. მათ შორის იყო 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ კამპანიის პროცესში მონაწილეობის შეწყვეტის 

მიზნით ოპოზიციის მხარდამჭერებზე ზეწოლის რამდენიმე დამტკიცებული შემთხვევა. 

ამ ფორმის ზეწოლა უმთავრესად ხორციელდებოდა მასწავლებლებზე, ექიმებსა და 

სტუდენტებზე. იყო, ასევე, სკოლის ხელმძღვანელობისა და „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ ოფიციალური წარმომადგენლების მხრიდან მასწავლებლის მიმართ მუქარის 

რამდენიმე დამტკიცებული შემთხვევა, რომლის დროსაც მათ დაემუქრნენ სამსახურის 

დაკარგვით, თუ გააგრძელებდნენ ოპოზიციურ პარტიებთან მუშაობას.   

ცნობილი გახდა მარნეულის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალი 

რანგის წარმომადგენლის მხრიდან PMMG-ის გრძელვადიან დამკვირვებელზე ზეწოლის 

მცდელობის შესახებ, ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე 

დამატებითი ინფორმაციის მოძიების დროს.   

სახელმწიფოსა და პარტიას შორის სხვაობის ზღვარი ხშირად დაკარგული იყო სამცხე-

ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. ინფორმაცია შემოვიდა რამდენიმე 

შემთხვევის შესახებ, რომლის მიხედვით ადგილობრივი მმართველობის სოციალური 

პროგრამები ზოგჯერ კომბინირებული იყო „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

საარჩევნო კამპანიის ღონისძიებებთან. გარდა ამისა, ხშირი იყო სახელმწიფო მოხელეთა 

სამუშაო მოვალეობების შესრულებისას „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

მაჟორიტარი კანდიდატების საარჩევნო კამპანიებში მონაწილეობის შემთხვევები.   

მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ მოძიებული ფაქტების მიხედვით, PMMG-ი 

ასკვნის, რომ მოკლევადიანმა დამკვირვებლებმა ძირითადად განახორციელეს 

მონიტორინგი შეზღუდვების გარეშე საარჩევნო უბნის მუშაობის ნებისმიერ ეტაპზე, მათ 

შორის მოსამზადებელ, ხმის მიცემისა და ხმების დათვლის პროცესში. ცნობილი გახდა 

ერთი შემთხვევის შესახებ, რომლის თანახმად მოკლევადიან დამკვირვებელს მიეცა 

გაფრთხილება საარჩევნო უბნის თავმჯდომარის მხრიდან. იყო ასევე შემთხვევა, როდესაც 

მოკლევადიანი დამკვირვებელი არ იქნა დაშვებული საარჩევნო უბანზე (#53 საარჩევნო 

უბანი გარდაბნის #21-ში), რათა შეესრულებინა მასზე დაკისრებული მოვალეობა. თუმცა, 

მოგვიანებით მას მიეცა უფლება საარჩევნო უბანზე განეხორციელებინა დაკვირვება.     

კენჭისყრის დღე ძირითადად მშვიდი იყო და საარჩევნო უბნების მუშაობა, 

მოსამზადებელი, ხმის მიცემისა და ხმების დათვლის პროცესების ჩათვლით, წარიმართა 

შეზღუდვების გარეშე. თუმცა, დაფიქსირდა პროცედურების დარღვევის რამდენიმე 

შემთხვევა, განსაკუთრებით საარჩევნო უბნებისა და ხმის მიცემის ადგილის გახსნის 

დროს. სულ, PMMG-ის დამკვირვებლებმა: ა) გააკეთეს 77 სიტყვიერი შენიშვნა და 
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შეავსეს ინციდენტების ამდენივე ფორმა; ბ) შეადგინეს და შესაბამის საარჩევნო უბნებზე 

წარმოადგინეს 48 საჩივარი; შეადგინეს და საოლქო საარჩევნო კომისიას წარუდგინეს 9 

სარჩელი. გარდა ამისა, PMMG-ის ადვოკატებმა შეადგინეს და ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიას წარუდგინეს 2 სარჩელი და, ასევე  4 სარჩელი სასამართლოს. უნდა აღინიშნოს, 

რომ დამკვირვებლებმა, ასევე ადვოკატებმა  საჩივრები და სარჩელები შედგინეს საარჩევნო 

დარღვევების შემდეგ ძირითად სახეებზე რეაგირების მიზნით: ა) ხმის მიცემის პროცესზე 

ზეგავლენის მცდელობა; ბ) მარკირების პროცედურის დარღვევა; გ) რამდენიმე საარჩევნო 

დარღვევა, რომლებმაც ხელი შეუშალა მოსამზადებელ და ხმის მიცემის პროცესებს; დ) 

საარჩევნო უბნებზე საარჩევნო ბიულეტენების უკმარისობა სისტემატიურ დარღვევას 

წარმოადგენდა; ე) ერთზე მეტი ამომრჩევლის შესვლამ კენჭისყრის კაბინაში მიიღო 

სისტემატიური ხასიათი.   

2. მეთოდოლოგია

წინამდებარე ანგარიში მთლიანად ეყრდნობა PMMG-ის მიერ არჩევნების მონიტორინგის 

2 პროგრამის განხორციელების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას: 

A) სახელმწიფო რესურსების, როგორიცაა ფინანსურის სახსრები, ინსტიტუციური 

რესურსები, რეგულირებისა და აღსრულების მექანიზმები, ბოროტად გამოყენების, ასევე, 

საარჩევნო კამპანიების დაფინანსების გრძელვადიანი მონიტორინგი (მაისი-სექტემბერი). 

პროგრამა განხორციელდა სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ნინოწმინდის, ახალქალაქისა 

და წალკის რაიონებში, და ასევე, ქვემო ქართლში, კერძოდ მარნეულის, ბოლნისისა 

და დმანისის რაიონებში. პროგრამა განახორციელა ადგილზე განთავსებულმა ოთხმა 

გრძელვადიანმა დამკვირვებელმა: 2 დამკვირვებელი თითო რეგიონში.   

B) კენჭისყრის დღის სადამკვირვებლო მისია სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, 

კახეთში, შიდა ქართლსა და მცხეთა-მთიანეთში, ასევე არჩევნების შემდგომი საჩივრებისა 

და სარჩელების მონიტორინგი ხსენებულ რეგიონებში. პროგრამის სამიზნე რეგიონები 

იყო სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი, 

რომლის ტერიტორიის 90%-ზე მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები შეადგენენ მთლიანი 

მოსახლეობის 30%-ზე მეტს. პროგრამა განხორციელდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

2, საოლქო საარჩევნო კომისიის 17,  საარჩევნო უბნების 340 და მობილური ჯგუფის 69, 

სულ: 428 დამკვირვებლის მიერ.

PMMG-მ შეაფასა არჩევნების პროცესის შესაბამისობა ეუთო-ს „წევრი სახელმწიფოებისთვის 

განსაზღვრულ დემოკრატიული არჩევნების ვალდებულებებთან“, „საარჩევნო მასალებში 

კარგი პრაქტიკის კოდექსთან“ (ვენეციის კომისია), „კოპენჰაგენის დოკუმენტთან“, 

დემოკრატიული არჩევნების სხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოს 

კანონმდებლობასთან.   

PMMG მადლობას უხდის ფონდს „ღია საზოგადოება - საქართველო“ პროგრამა A-ს 
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განხორციელების ფინანსური მხარდაჭერისათვის, ასევე ეროვნულ დემოკრატიულ 

ინსტიტუტს (NDI), ფონდს „ღია საზოგადოება - საქართველო“ და გაერთიანებული 

სამეფოს საელჩოს საქართველოში პროგრამა B-ს განსახორციელებლად ფინანსური 

დახმარების გაწევისათვის. PMMG-ი მადლიერებას გამოხატავს, აგრეთვე, მისი 

პარტნიორი ორგანიზაციებისადმი - „საერთაშორისო გამჭვირვალობა“, „საერთაშორისო 

საზოგადოება დემოკრატიისა და სამართლიანი არჩევნებისთვის“, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რეგიონული პარტნიორებისა და საზღვარგარეთის 

მისიებისადმი თანამშრომლობისათვის მონიტორინგის მთელი პერიოდის განმავლობაში.    

3. ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობა 

ეთნიკური უმცირესობები შეადგენს საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის 16.2%-

ს. ეთნიკური აზერბაიჯანელები (6.5%) და ეთნიკური სომხები (5.7%) წარმოადგენენ 

უმცირესობათა ყველაზე დიდ ჯგუფს, რომლებიც კომპაქტურად არიან დასახლებულები 

ქვემო ქართლისა და, შესაბამისად, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში. არის ასევე 

უმცირესობათა რამდენიმე სხვა ჯგუფი, როგორიცაა რუსები, ოსები, ქისტები, ებრაელები, 

აფხაზები და ქურთები.   

ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის, მათ შორის კონსტიტუციის მიხედვით, ეთნიკურ 

უმცირესობებს მინიჭებული აქვთ უფლება მიიღონ სრული მონაწილეობა პოლიტიკურ 

პროცესებში და იყვნენ არჩეულები. საქართველო შეუერთდა ადამიანის უფლებათა 

კონვენციების უმრავლესობას, მათ შორის „ეროვნული უმცირესობების დაცვის 

ჩარჩო კონვენციას“, რომელიც ქმნის მათი უფლებების დაცვისა და განხორციელების 

სამართლებრივ ჩარჩოს. მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა უმცირესობათა 

უფლებების დაცვის სფეროში, ქვეყანას არ გააჩნია ინკლუზიური სამართლებრივი 

ჩარჩო მათი უფლებების სრულად დაცვისა და განხორციელების მიზნით. საქართველოს 

ჯერ კიდევ არ აქვს მიღებული კონკრეტული მარეგულირებელი მექანიზმი, რომელიც 

ხელს შეუწყობდა პოლიტიკურ საქმიანობაში უმცირესობების ხარისხობრივად და 

რაოდენობრივად მაღალ დონეზე პოლიტიკურ ჩართულობას და წარმომადგენლობას.     

რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების უმრავლესობამ 

კანდიდატებად დაასახელა პირები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან. 

ცესკო-დან მიღებული მონაცემების თანახმად, ეროვნული უმცირესობების 

წარმომადგენლები ფიგურირებდნენ შემდეგი პარტიებისა და ბლოკების მაჟორიტარი 

დეპუტატების პარტიულ სიაში:   

1. პოლიტიკური გაერთიანება „კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო“: პროპორციულ 

სიაში ჰყავდა ხუთი კანდიდატი (15-ე, 16-ე, 59-ე, მე-60 და 120-ე ნომრები); 4 

მაჟორიტარი კანდიდატი (მარნეულის, ახალქალაქის, ნინოწმინდისა და სენაკის 

საარჩევნო ოლქებში). 
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2. „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია“: 6 კანდიდატი პროპორციულ სიაში (8-ე, 34-ე, 

91-ე, 108-ე, 123-ე და 141-ე ნომრები); არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი. 

3. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს“: 10 კანდიდატით 

პროპორციულ სიაში (39-ე, 41-ე, 50-ე, 84-ე, 87-ე, 94-ე, 102-ე, 113-ე, 114-ე და 126-ე 

ნომრები); 3 მაჟორიტარი კანდიდატი (მარნეულის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის 

საარჩევნო ოლქებში).  

4. „სამართლიანი საქართველოსთვის“: 5 კანდიდატით პროპორციულ სიაში (მე-2, მე-8, 

71-ე, 76-ე და 114-ე ნომრები); არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი.  

5 „სახალხო მოძრაობა“: 5 კანდიდატით პროპორციულ სიაში (26-ე, 66-ე, 68-ე, 94-ე და 

104-ე ნომრები); არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი.  

6. „თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა“: 1 კანდიდატით პროპორციულ სიაში 

(87-ე ნომერი); არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი.  

7. პოლიტიკური გაერთიანება „ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი“: 1 კანდიდატით 

პროპორციულ სიაში (86-ე ნომერი); არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი.  

8. პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი მემარჯვენეები“: Political Union “New Rights”: 3 

კანდიდატით პროპორციულ სიაში (მე-16, მე-17 და 104-ე ნომრები);  3 მაჟორიტარი 

კანდიდატით (მარნეულის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში).

9. „სახალხო პარტია“: 1 კანდიდატით პროპორციულ სიაში (68-ე ნომერი); არც ერთი 

მაჟორიტარი კანდიდატი. 

10. „მერაბ კოსტავას საზოგადოება“: 2 კანდიდატით პროპორციულ სიაში (31-ე და მე-40 

ნომრები); არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი.  

11. „მომავალი საქართველო“: 7 კანდიდატით პროპორციულ სიაში (მე-20, მე-80, 86-ე, 99-

ე, 102-ე, 105-ე და 118-ე ნომრები); არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი. 

12. „საქართველოს მშრომელთა საბჭო“: 11 კანდიდატით პროპორციულ სიაში (მე-3, 

62-ე, 77-ე, 78-ე, 82-ე, 83-ე, 88-ე, 90-ე, 95-ე, 99-ე და 118-ე ნომრები); 1 მაჟორიტარი 

კანდიდატით (ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში).  

13. „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“: 4 კანდიდატით 

პროპორციულ სიაში (32-ე, 33-ე, 79-ე და 98-ე ნომრები); 2 მაჟორიტარი კანდიდატით 

(გარდაბნისა და მარნეულის საარჩევნო ოლქებში).  

14. „საქართველოს სპორტსმენთა კავშირი“: 8 კანდიდატით პროპორციულ სიაში (28-ე, 

29-ე, 31-ე, 41-ე, 44-ე, 62-ე, 97-ე და 109-ე ნომრები); არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი.   

15. საარჩევნო ბლოკი „გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება“: 
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2 კანდიდატით პროპორციულ სიაში (მე-14 და მე-15 ნომრები); 2 მაჟორიტარი 

კანდიდატით (მარნეულისა და ლენტეხის საარჩევნო ოლქებში).   

16. საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“: 7 კანდიდატით 

პროპორციულ სიაში (36-ე, 38-ე, 56-ე, 87-ე, 155-ე, 157-ე და 170-ე ნომრები); 5 

მაჟორიტარი კანდიდატით (მარნეულის, წალკის, ქარელის, ახალქალაქისა და 

ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში). 

როგორც აქედან ჩანს, ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და საარჩევნო ბლოკს თავის 

პროპორციულ და მაჟორიტარების სიაში შეყვანილი ჰყავდა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები. თუმცა, ეთნიკური უმცირესობების ყველაზე მეტი წარმომადგენელი 

დასახელებული ჰყავდა „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას - მეტი სარგებელი ხალხს“ (13 

კანდიდატი), მას მოსდევს „საქართველოს მშრომელთა საბჭო“ (12), საარჩევნო ბლოკი 

„ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ (12) და პოლიტიკური გაერთიანება „კახა კუკავა 

- თავისუფალი საქართველო“ (9).   

4. საარჩევნო ადმინისტრაცია

უმცირესობათა ამომრჩევლების საჭიროებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების 

ზოგადი მიმოხილვა 

2012 წლის მაისში ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესების 

გამარტივებისა და ხელშეწყობის მიზნით ცესკო-მ ჩამოაყალიბა სამუშაო ჯგუფი. 

ჯგუფი მოიცავს მთელ რიგ სახელმწიფო ორგანოებს, სამოქალაქო საზოგადოებრივ, 

საერთაშორისო, დონორ და მედია ორგანიზაციებს, ასევე უმცირესობათა საკითხებზე 

მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს - სულ 19 ორგანიზაცია.

 სამუშაო ჯგუფმა შეადგინა 2012 წლის სამოქმედო გეგმა, რომლითაც განისაზღვრა 

შემდეგი ამოცანები: ა) ეთნიკური უმცირესობების თანასწორი საარჩევნო უფლების 

უზრუნველყოფა; ბ) ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ინფორმირება და საარჩევნო 

პროცესებში ჩართულობა; გ) ქალ ამომრჩეველთა ინფორმირება და საარჩევნო პროცესებში 

ჩართულობა; დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, ეთნიკური უმცირესობების 

ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესებში ჩართულობა და ხელშეწყობა; ე) მედია 

ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება; ვ) ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს 

სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოსთვის; ზ) 

უმცირესობების ენებზე საარჩევნო დოკუმენტაციის თარგმნა. 

ამ მიზნით, სამუშაო ჯგუფმა დაიწყო შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება: ა) 

ტრეინინგებისა და სემინარების ორგანიზება ახალგაზრდების, ქალებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთათვის საარჩევნო წესებსა და პროცედურებზე; ბ) კენჭისყრის 

დღის ინსცენირება; გ) ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება ახალგაზრდობისა 
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და ქალი ლიდერების მონაწილეობით საარჩევნო ბუკლეტებისა და საინფორმაციო 

ფურცლების გავრცელების გზით; დ) დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისთვის 

საარჩევნო სისტემის სწავლება; ე) ახალგაზრდების ვიზიტების ორგანიზება ცენტრალურ 

საარჩევნო კომისიაში; ვ) არჩევნების თემაზე სარეკლამო რგოლების გავრცელება, 

სურდოთარგმანის თანხლებით; ზ) საგანმანათლებლო მასალების გავრცელება; თ) 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის სპეციალური სახელმძღვანელოს შედგენა 

კენჭისყრის დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოპყრობის წესებზე; ი) 

საარჩევნო უბნების ადაპტირება ხსნებული დაუცველი ჯგუფების საჭიროებებისთვის. 

ზაფხულის განმავლობაში სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა 5 სამუშაო შეხვედრა თბილისში და 

ასევე, განახორციელა ვიზიტი შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი - მარნეული; სამცხე-

ჯავახეთი - ახალქალაქი და კახეთი - თელავი, სოფ. ყარაჯალა.

საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებისა და ეთნიკურ უმციერსობათა ამომრჩევლების 

ინფორმირება:

ცესკო-მ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის თარგმნა არჩევნებთან 

დაკავშირებული შემდეგი დოკუმენტები: ა) საარჩევნო უბნის კომისიის წევრების 

სახელმძღვანელო (ქართულ-სომხურ-რუსულ და ქართულ-აზერბაიჯანულ-რუსულ 

ენებზე); ბ) საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარის ინტრუქციები (ქართულ-

აზერბაიჯანულ და ქართულ-სომხურ ენებზე); გ) საარჩევნო უბნის კომისიის 

წევრების ინსტრუქციები (ქართულ-აზერბაიჯანულ და ქართულ-სომხურ ენებზე); დ) 

ამომრჩეველთა საინფორმაციო ფურცლები (ქართულ-აზერბაიჯანულ და ქართულ-

სომხურ ენებზე); ე) ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩეველთა მონაცემები ერთიანი 

საარჩევნო სიების მიხედვით. 

ცესკო-მ ჩაატარა ტრეინინგების სამი სერია საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებისათვის 

ეთნიკური უმცირესობებიდან. ტრეინინგის პროგრამა ჩატარდა არჩევით - რუსულ, 

აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე.    

ცესკო-ს დაკვეთით 15 აგვისტოდან საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

თარგმნისა და ეთერში განათავსებდა 6 წუთიან „საარჩევნო სატელევიზიო დაიჯესტს“ 

სომხურ და აზერბაიჯულ ენებზე. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 

გადიოდა „ნაციონალური მოამბე“, „საარჩევნო სატელევიზიო დაიჯესტი“ და ცესკოს 

სარეკლამო რგოლები შემდეგი განრიგით: 07:00 სთ - საქართველოს საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე; 07:00 სთ - 

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მე-3 არხის ეთერში (ПИК) - სომხურ ენაზე; 

24:00 სთ - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მე-2 არხის ეთერში, სომხურ და 

აზერბაიჯანულ ენებზე; 22:00 სთ - მარნეულის ტელეკომპანიის „მარნეული TV“ ეთერში 

- აზერბაიჯანულ ენაზე; 23:00 სთ - ბოლნისის ტელეკომპანიის „ბოლნელი“ ეთერში 

- აზერბაიჯანულ ენაზე; 07:00 სთ - ახალციხის ტელეკომპანიის „მე-9 არხი“ ეთერში 

- სომხურ ენაზე; 07:00 სთ - ახალქალაქის ტელეკომპანიის ,,ატვ 12“ ეთერში - სომხურ 

ენაზე; 07:00 სთ - ნინოწმინდის ტელეკომპანიის „ფარვანა“ ეთერში - სომხურ ენაზე; 07:00 
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სთ - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი რადიოს ეთერში - სომხურ 

და აზერბაიჯანულ ენებზე

საზოგადოებრივმა მაუწყებლმა მოაწყო 2 სატელევიზიო დებატი პოლიტიკურ სუბიექტებს 

შორის, რომლებიც შემდგომ ითარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და განთავსდა 

რეგიონალურ ტელევიზიებში.

ცესკოს ვებ-გვერდზე განთავსდა ბანერი „ეთნიკური უმცირესობები“, სადაც 

ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩევლებისათვის სომხურ და აზერბაიჯანულ 

ენებზე ხელმისაწვდომია შემდეგი ინფორმაცია: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა 

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, ამომრჩეველთა სამახსოვრო ფლაერი, სარეკლამო 

რგოლები და ეთნიკური უმცირესობების სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაცია. კენჭისყრის დღისათვის ცესკოში შეიქმნა სპეციალური ცხელი ხაზი 

საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით ამომრჩევლებისთვის სასარგებლო ინფორმაციის 

დროულად მიწოდების მიზნით. საჭიროების შემთხვევაში, ინფორმაციის მიღება 

შესაძლებელი იყო როგორც ქართულ, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული უბნების რაოდენობა 

საარჩევნო ოლქების მიხედვით 

ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტური დასახლებების გათვალისწინებით, ცესკო-მ 

გახსნა 337 უბანი 12  საარჩევნო ოლქში: 1) #11 საგარეჯო (იორმუღანლო): 12 უბანი; 2) #15 

ლაგოდეხი (კაბალი): 6 უბანი; 3) #17 თელავი (ყარაჯალა): 4 უბანი; 4) #21 გარდაბანი: 32 

უბანი; 5) #22 მარნეული: 81 უბანი; 6) #23 ბოლნისი: 42 უბანი; 7) #24 დმანისი: 32 უბანი; 

8) #25 წალკა: 16 უბანი; 9) #26 თეთრიწყარო: 5 უბანი; 10) #37 ახალციხე: 8 უბანი; 11) #40 

ახალქალაქი: 63 უბანი; 12) #41 ნინოწმინდა: 36 უაბნი.  

საარჩევნო ადმინისტრაციის ეთნიკური შემადგენლობა 

ცესკო-დან მიღებული მონაცემების მიხედვით, საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა 

შორის 2774 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი იყო. 

საუბნო საარჩევნო კომისიების აზერბაიჯანული წარმოშობის წევრები საარჩევნო 

ოლქების მიხედვით: #11 საგარეჯოს ოლქი: 38 წევრი; #15 ლაგოდეხის ოლქი: 6 წევრი; 

#17 თელავის ოლქი: 20 წევრი; #21 გარდაბნის ოლქი: 100 წევრი; #22 მარნეულის ოლქი: 

584 წევრი; #23 ბოლნისის ოლქი: 251 წევრი; #24 დმანისის ოლქი: 218 წევრი; #25 წალკის 

ოლქი: 24 წევრი - სულ საუბნო საარჩევნო კომისიების აზერბაიჯანული წარმოშობის 

წევრები - 1241 ადამიანი.   

საუბნო საარჩევნო კომისიების სომხური წარმოშობის წევრები საარჩევნო ოლქების 

მიხედვით: #21 გარდაბნის ოლქი: 5 წევრი; #22 მარნეულის ოლქი: 87 წევრი; #23 

ბოლნისის ოლქი: 31 წევრი; #25 წალკის ოლქი: 140 წევრი; #37 ახალციხის ოლქი: 92 წევრი; 

#40 ახალქალაქის ოლქი: 797 წევრი; #41 ნინოწმინდის ოლქი: 381 წევრი - სულ საუბნო 
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საარჩევნო კომისიების სომხური წარმოშობის წევრები - 1533 ადამიანი. 

5. ამომრჩეველთა რეგისტრაცია

2011 წლის 15 ნოემბერის პრეზიდენტის ბრძანებულებით შეიქმნა ამომრჩეველთა სიების 

დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია, აღნიშნული კომისია წარმოადგენდა მმართველ 

პარტიასა და რამდენიმე ოპოზიციურ პარტიას შორის მიღწეული საარჩევნო სისტემის 

რეფორმაზე შეთანხმების ნაწილი. ექვსმა ოპოზიციურმა პარტიამ უარი განაცხადა 

ამ შეთანხმებაზე, ვინაიდან მათი პოზიციით, ის არ უზრუნველყოფდა სამართლიან 

საარჩევნო სისტემას. კომისიის 14 წევრი  პოლიტიკური პარტიებიდან იყო, მათ შორის 

შვიდი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“.   

კომისიაში წარმოამდგენელი შემდეგ პარტიებს ჰყავდა: ქრისტიან-დემოკრატიული 

მოძრაობა, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი პარტია; „ახალი მემარჯვენეები“; 

„მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“; ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია; 

„საქართველოს ევროპელი დემოკრატები“ (ყოფილი პარტია „ჩვენ თვითონ“); საქართველოს 

დემოკრატიული პარტია; ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია. კომისიის 

თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა ოპოზიციის წარმომადგენელი. კომისიის 7 წევრი შერჩეულ 

იქნა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, მათ შორის არჩევნების დამკვირვებელთა ჯგუფი 

„ახალი თაობა - ახალი ინიციატივა“. PMMG-მ უარი განაცხადა კომისიის წევრობაზე.      

საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების თანახმად, გადამოწმების პროცესის 

დასრულების შემდეგ კომისიის მიერ დამტკიცებული და ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიისთვის გაგზავნილი ამომრჩეველთა სია წარმოადგენს ამომრჩეველთა ერთიან სიას.    

2012 წლის 1 აგვისტოს საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო 

ამომრჩეველთა ერთიანი სია ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის  

კომისიის თავმჯდომარისგან. მამუკა კაციტაძემ სიის ელექტრონული ვერსია მიაწოდა 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ზურაბ ხარატიშვილს. ამომრჩეველთა 

მონაცემები სიაში ასახული იყო 2012 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით.     

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის  კომისიამ შეამოწმა 3.483,142 

ამომრჩეველი „კარდაკარის“ პრინციპით. კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის 

განცხადებით, აღმოჩნდა, რომ 25,949 ამომრჩეველი იყო გარდაცვლილი, 291,871 

იმყოფებოდა საზღვარგარეთ, 132,156 ამოღებული იყო რეგისტრაციის ადგილიდან,  649,839 

ამომრჩეველი წარმოადგენდა ქვეყნის შიდა მიგრანტს, 183,621-ს კი ვერ დაუკავშირდნენ. 

კომისია ამომრჩეველთა სიის დაზუსტებას 1 სექტემბრამდე ახორციელებდა. სიის 

გადამოწმების პროცესი დასრულდა 15 სექტემბრისთვის.    

მიუხედავად ამისა, ამომრჩეველთა ერთიანი სიის სიზუსტესთან დაკავშირებით 

არსებობდა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა. კოალიცია „ქართული ოცნება“ დაჟინებით 
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მოითხოვდა ცენტრალური საარევნო კომისიისგან ე.წ. „ჩაწერილი“ ამომრჩევლების 

ამოღებას ამომრჩეველთა ერთიანი სიიდან. კოალიციის წარმომადგენელმა ზაქარია 

ქუცნაშვილმა განაცხადა, რომ სიაში იყო 189,000 „ჩაწერილი“ ამომრჩეველი, რომლებსაც 

არ ჰქონდათ ხმის მიცემის უფლება. ქუცნაშვილი ბრალს სდებდა მთავრობას არჩევენბის 

ლეგალურად გაყალბების მცდელობაში.     

ზ. ქუცნაშვილის აზრით, საქართველოს პარლამენტს უნდა მიეღო [შესაბამისი] 

ცვლილებები საქართველოს საარჩევნო კოდექსში. მისი განცხადებით, პირი, რომელსაც 

გაუუქმდა რეგისტრაცია ბინის მფლობელის განცხადებისა და იუსტიციის სამინისტროს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე, არ უნდა ყოფილიყო სიაში შეყვანილი რეგისტრაციის 

ძველ მისამართზე. ასეთი ამომრჩევლების რიცხვი დღეს შეადგენს 189,000 ადამიანს. გარდა 

ამისა, ზ. ქუცნაშვილის თქმით, ამომრჩევლებმა, რომელთაც გაყიდეს საცხოვრებელი 

სახლი, მაგრამ არ ამოეწერნენ რეგისტრაციის ძველი მისამართიდან, ხმა უნდა მისცენ 

ახალი საცხოვრებელი მისამართის მიხედვით ან გაიაროს რეგისტრაცია ახალი 

მფლობელის თანხმობით. ამასთანავე, კოალიციის წარმომადგენლის განცხადებით, თუ 

ამომრჩეველს არ გააჩნია მიმდინარე საცხოვრებელი ადგილი, ან ახალი მფლობელი 

უარს ამბობს მის დარეგისტრირებაზე საკუთარ მისამართზე, ასეთმა ამომრჩეველმა 

რეგისტრაცია უნდა გაიაროს მოქალაქეთა რეესტრში და მიიღოს ამომრჩევლის სტატუსი 

რეგისტრირებული მისამართის გარეშე.      

რამდენიმე სხვა სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ, მათ შორის ამომრჩეველთა 

ლიგამ გამოთქვა ეჭვი ამომრჩეველთა სიის სიზუსტესთან დაკავშირებით.  

6. კანდიდატების რეგისტრაცია

ცესკო-ს მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, შემდეგი პოლიტიკური პარტიები და 

საარჩევნო ბლოკები იქნა დარეგისტრირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო 

არჩევნებისთვის:

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დარეგისტრირებული 

პოლიტიკური პარტიები

1. პოლიტიკური გაერთიანება „კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო“ – ნომერი 1

2. „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია“ - ნომერი 4

3. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს“ - ნომერი 5 

4. „სამართლიანი საქართველოსთვის“ - ნომერი 9
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2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დარეგისტრირებული 

საარჩევნო ბლოკები 

1. „გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება“ - ნომერი 10

ბლოკში გაერთიანებული პარტიები: 

• „ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა“ 

• „საქართველოს ევროპელი დემოკრატები“

2. „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ - ნომერი 41

ბლოკში გაერთიანებული პარტიები:

• პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ 

• „საქართველოს კონსერვატიული პარტია“ 

• პოლიტიკური მოძრაობა „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ 

• „საქართველოს რესპუბლიკური პარტია“ 

• პოლიტიკური გაერთიანება „ჩვენი საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები“

• პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ფორუმი“

7. საარჩევნო კამპანია

წინა არჩევნებთან შედარებით, მოცემულმა მონიტორინგის პროგრამამ  გამოავლინა 

პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების გაზრდილი ინტერესი, რომ 

საარჩევნო კამპანიის პროცესში მეტი ყურადღება დაეთმოთ უმცირესობათა საკითხებისა 

და ეთნოსთაშორისი ურთიერთობებისათვის. პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო 

ბლოკების მიერ შესაბამიასდ შერჩეული იყო კამპანიის ენა უმცირესობათა რეგიონებში 

ადგილობრივ ამომრჩევლებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარების მიზნით. 

რამდენიმე პოლიტიკური პარტია და საარჩევნო ბლოკი, მათ შორის „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“, საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“, 

საარჩევნო ბლოკი „გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება“ და 
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პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი მემარჯვენეები“ ჩართულნი იყვნენ უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში ადგილობრივი ამომრჩევლებისთვის მთავარი გზავნილების 

მიწოდების მიზნით. 

თუმცა, საარჩევნო კამპანიის ყველაზე აქტიური პარტია იყო „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“, რომელსაც მოსდევდა საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული 

ოცნება“ და საარჩევნო ბლოკი „გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული 

გაერთიანება“. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ხსენებულ პოლიტიკურ პარტიას გახსნილი 

აქვთ ოფისები ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რაიონების 

უმრავლესობაში. რაც შეეხება დანარჩენ პოლიტიკურ პარტიებს და საარჩევნო ბლოკებს, 

მათ არ უზრუნველყვეს ეფექტური ჩართულობა უმცირესობებით დასახლებულ 

რეგიონებში ფინანსური რესურსების უქონლობის, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ შექმნილი ბარიერების მიზეზებით. თუმცა, რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის 

ზოგიერთი წარმომადგენელი ეწვია უმცირესობების რეგიონებს საარჩევნო კამპანიის 

დროს. 

მაშინ როდესაც, ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და საარჩევნო ბლოკს როგორც 

პროპორციულ, ასევე მაჟორიტარულ სიებში შეყვანილი ჰყავდათ ეთნიკური 

უმციერსობების წარმომადგენლები, მხოლოდ რამდენიმე მათგანმა გაითვალისწინა 

ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებები და პრობლემები და შესაბამისად შეიტანა 

საკუთარ პოლიტიკურ პროგრამებში. მხოლოდ „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“, 

საარჩევნო ბლოკმა „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ და საარჩევნო ბლოკმა 

„გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება“ და პოლიტიკურმა 

გაერთიანებამ „ახალი მემარჯვენეები“ შეეხნენ ეთნიკური უმცირესობების უფლებებისა და 

ინტერესების დაცვისა და ხელშეწყობის საკითხებს თავის პოლიტიკურ პლატფორმებში. 

მაგრამ მიუხედავად ასეთი პროგრესისა, ეთნიკური უმცირესობების ნამდვილი 

პრობლემების გაშუქების ინტენსიურობა და მასშტაბი არ იყო მაინც დამაკმაყოფილებელი. 

თითქმის ყველა პროგრამა მოიცავდა ზოგად განცხადებებს უმცირესობების ინტერესების 

ხელშეწყობის შესახებ, თუმცა მათი საჭიროებებისა და პრობლემების ეფექტური 

გადაწყვეტის გზებზე ნათელი და კონკრეტული წინადადებების წარმოდგენის გარეშე. 

ზოგადად, საარჩევნო კამპანია ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში წარიმართა საკმაოდ 

პოლარიზებულ გარემოში. 

კამპანიის ძირითად ფორმას წარმოადგენდა შედარებით მცირე მასშტაბის ღონისძიებები 

და შეკრებები, ფართომასშტაბიანი დემონსტრაციების ნაცვლად. მხოლოდ „ერთიანმა 

ნაციონალურმა მოძრაობამ“ და საარჩევნო ბლოკმა „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული 

ოცნება“ ჩაატარეს ფართომასშტაბიანი აქციები განსაკუთრებით ისეთ დიდ რეგიონულ 

ცენტრებში როგორიცაა რუსთავი და ახალციხე. 

კამპანიის სარეკლამო ბილბორდები, რომლებიც უმთავრესად ეკუთვნოდა „ერთიან 

ნაციონალურ მოძრაობას“, აღმართული იყო თბილისსა და რეგიონების რამდენიმე 
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დიდ ქალაქში. ოპოზიციური პარტიების უმეტესობა აცხადებდა, რომ მათ არ ჰქონდათ 

თანაბარი წვდომა კომერციულ ბილბორდებზე და ამტკიცებდა, რომ სარეკლამო აფიშების 

განთავსების ადგილები წინასწარ იყო დაკავებული „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

მიერ და რომ დაწესებული იყო ბილბორდებზე პოლიტიკური რეკლამის განთავსების 

ძალზე მაღალი ფასები.      

საარჩევნო კამპანიას თან სდევდა საკმაოდ ხშირი ბრალდებები დაშინების შესახებ, 

მათ შორის კანდიდატების, პარტიის აქტივისტების, სახელმწიფო მოხელეების, 

სტუდენტებისა და რიგითი ადამიანების მხრიდან. PMMG-ის მიერ შესწავლილი მრავალ 

კონკრეტულ ბრალდებას შორის, რამდენიმე სარწმუნო აღმოჩნდა. მათ შორის იყო 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ კამპანიის პროცესში მონაწილეობის შეწყვეტის 

მიზნით ოპოზიციის მხარდამჭერებზე ზეწოლის რამდენიმე დამტკიცებული შემთხვევა. 

ამ ფორმის ზეწოლა უმთავრესად ხორციელდებოდა მასწავლებლებზე, ექიმებსა და 

სტუდენტებზე. იყო, ასევე, სკოლის ხელმძღვანელობისა და „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ ოფიციალური წარმომადგენლების მხრიდან მასწავლებლის მიმართ მუქარის 

რამდენიმე დამტკიცებული შემთხვევა, რომლის დროსაც მათ დაემუქრნენ სამსახურის 

დაკარგვით, თუ გააგრძელებდნენ ოპოზიციურ პარტიებთან მუშაობას.   

ცნობილი გახდა მარნეულის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალი 

რანგის წარმომადგენლის მხრიდან PMMG-ის გრძელვადიან დამკვირვებელზე ზეწოლის 

მცდელობის შესახებ, ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე 

დამატებითი ინფორმაციის მოძიების დროს.   

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, კერძოდ ადიგენში საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი 

- ქართული ოცნება“ აქტივისტები გააფრთხილეს, რომ შეეწყვიტათ მისი მხარდაჭერა. 

გარდა ამისა, ადგილობრივი ხელისუფლება ხელს უშლიდა ოპოზიციის შეკრებების 

ჩატარებას. ადიგენის ადგილობრივი ხელისუფლება, კერძოდ პოლიცია აიძულებდა 

ადგილობრივ ბიზნესწრეს უარი ეთქვათ ბლოკთან თანამშრომლობაზე და შესაბამიასდ 

არ მიექირავებინათ მათთვის შენობები ადგილობრივი ოფისების გახსნის მიზნით.  

საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ მიერ 19 აგვისტოს ქ. 

რუსთავში ორგანიზებული მრავალრიცხოვანი აქციის დაწყებამდე, ბლოკის მხარდამჭერი 

მიხეილ წიქარიშვილი დაკავებულ იქნა პოლიციის მიერ ყალბი ბრალდების საფუძველზე, 

როგორც ამას აცხადებდნენ მისი ნათესავები და ბლოკის წარმომადგენლები. დაკავებული 

მიიყვანეს ადგილობრივი პოლიციის შენობაში, სადაც მის მიმართ გახორციელდა 

ზეწოლა, დაშინება და შეურაცხყოფა, და მხოლოდ მეორე დღეს დილით გამოუშვეს.      

ქვემო ქართლის რეგიონის, კერძოდ მარნეულის მკვიდრ, საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა 

ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ მხარდამჭერ აბესალომ ქუჩაშვილის მიმართ 

განხორციელდა დაშინება და შეურაცხყოფა ადგილობრივი პოლიციის მხრიდან. ის 

გააფრთხილეს, რომ თუ არ შეწყვეტდა ბლოკის მხარდაჭერას, მას დაიჭერდნენ.    

ქვემო ქართლის რეგიონში გაიზარდა დასჯილი სტუდენტების რიცხვი, რომლებსაც 
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ეცვათ საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ მაისურები. ცნობილი 

გახდა რამდენიმე ფაქტის შესახებ, რომელთა მიხედვით, მოსწავლეების მიმართ 

განხორციელდა დაშინება და ზეწოლა სკოლის ხელმძღვანელობის მხრიდან, ვინაიდან 

მათ ეცვათ ბლოკის მაისურები. მაგალითად, რუსთავის მე-8 საჯარო სკოლის მოსწავლე 

(რომელმაც არ ისურვა ვინაობის გამხელა) დაისაჯა - სკოლის მანდატურმა ის ძალის 

გამოყენებით მიიყვანა სკოლის დირექტორთან (ქეთევან ხვადაგიანი), რომელმაც გახადა 

მაისური და გადააგდო.  

14 მაისს, მარნეულის კულტურის სახლში საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი 

- ქართული ოცნება“ მიერ დაგეგმილი ამომრჩევლებთან შეხვედრის მომზადების 

პროცესში, ადგილობრივ აქტივისტებს თან დაყვებოდნენ პოლიციის მანქანები და ამით 

ცდილობდნენ ხელი შეეშალათ ღონისძიების მომზადებისათვის.     

14 მაისს საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ მხარდამჭერს ომარ 

ხარაიშვილს დაჭერით დაემუქრნენ სოფელ წერეთელის და საიმერლოს გამგებელი შალვა 

კუპრაიშვილი იმ მიზეზით, რომ ის მხარს უჭერდა საარჩევნო ბლოკს.   

ცნობილი გახდა მარნეულის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალი 

რანგის წარმომადგენლის მხრიდან PMMG-ის გრძელვადიან დამკვირვებელზე ზეწოლის 

მცდელობის შესახებ, ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე 

დამატებითი ინფორმაციის მოძიების დროს. 

ივნისის დასაწყისში საარჩევნო ბლოკმა „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ ოფისი 

გახსნა ახალქალაქში მელიქ რაისიანისგან დაქირავებულ შენობაში. ოფისის გახსნიდან 

მოკლე ხანში რაისიანმა დატოვა საქართველო. მომდევნო დღესვე საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვით რაისიანი იძებნებოდა. 

მეტიც, გიორგი მხჩიანი, რაისიანის ახლო ნათესავი, რომელიც გარკვეულ ფინანსურ 

ოპერაციებს ახორციელებდა რაისინისთვის, ამავე დროს მუშაობდა მის მძღოლად და 

პარალელურად იყო ბლოკის ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფის თავმჯდომარე, 

დაკავებულ იქნა 23 ივნისს ღამის 11 საათზე „სახელმწიფო ქონების უკანონო მითვისების“ 

ბრალდებით. რაისინიას საქმე გადაეცა ინტერპოლს და ამჟამად ის იძებნება სასამართლოს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომლითაც მას მიესაჯა 6 წლით თავისუფლების 

აღკვეთა.    

საარჩევნო ბლოკმა „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ სცადა გაეხსნა ოფისი 

ნინოწმინდაში. ბლოკის წარმომადგენლებმა შენობის მეპატრონეებს შესთავაზეს 

დიდი ფასი. მაგრამ, არც ერთი საოფისე ფართი არ იქნა მიქირავებული ბლოკისთვის, 

სავარაუდოდ, იმ მიზეზით, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან დიდი ზეწოლა 

და დაშინება ხორციელდებოდა მეპატრონეებზე. გავრცელებული ჭორის თანახმად, ერთ-

ერთი ადგილობრივი მკვიდრი დათანხმდა ფართის მიქირავებაზე. მაგრამ იმავე დღეს 

მამამისი დაიჭირეს „იარაღის უკანონო ტარების“ ბრალდებით, ხოლო მისი შვილის 

მაღაზია დააყადაღეს გადასახადების გადაუხდელობის მიზეზით. ერთი კვირის შემდეგ 
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მამა გამოუშვეს. ადგილობრივი მოსახლეობაში გავრცელებული ჭორის მიხედვით, 

ყოველი ადგილობრივი მკვიდრი იგივე დღეში ჩავარდებოდა, თუ რომელიმე გაბედავდა 

ოპოზიციის მხარდაჭერას და მიაქირავებდა საოფისე ფართებს.      

15 ივნისს, ახალქალაქში  საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ 

ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა მიმართეს კავშირგაბმულობის კომპანიას შპს. 

„სილქნეტი“ ტელეფონითა და ინტერნეტ მომსახურებით უზრუნველყოფის თხოვნით. 

კომპანიის თანამშრომლებმა დაიწყეს სამუშაოები, რომლებიც არ იქნა დასრულებული 

ინტერნეტ-გამანაწილებელ დაფაზე „თავისუფალი ადგილის“ არქონის მომიზეზებით. 

მოკლე ხანში პრობლემის მოგვარების დაპირების მიუხედავად, 2 თვის მანძილზე 

არაფერი გაკეთებულა. ბლოკის წარმომადგენლები ადანაშაულებდნენ კომპანიას, რომ 

მან არ უზრუნველყო ინტერნეტ-კავშირი და მიიჩნევდნენ, რომ ეს პოლიტიკურად 

მოტივირებული შემთხვევა იყო, ვინაიდან კომპანია ეკუთვნოდა მთავრობასთან 

დაახლოებულ პირს.   

ია თაქთაქიძე, ექიმი-ენდოკრინოლოგი, გაათავისუფლეს სამსახურიდან (ნინოწმინდის 

საავადმყოფო) მისი პოლიტიკური აქტიურობის გამო. ის გაათავისუფლეს ახალქალაქში 

საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ ოფისის გახსნიდან 

მოკლე ხანში, სადაც ია თაქთაქიძე დადიოდა როგორც ოპოზიციის მხარდამჭერი. 

თავდაპირველად, თაქთაქიძე გააფრთხილეს ადგილობირივი ხელისუფლების მაღალი 

რანგის მოხელეებმა და საავადმყოფოს მესვეურებმა. მეგობრების საშუალებით მან 

მიიღო გაფრთხილება, რომ თუ არ შეწყვეტდა პოლიტიკურ საქმიანობას, ის დაკარგავდა 

სამსახურს. მოგვიანებით, ქ-ნი თაქთაქიძე გაუშვეს სამსახურიდან, რადგან მისი მეუღლე 

აგრძელებდა ბლოკთან თანამშრომლობას.   

ახალქალაქში საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ აქტიური 

წევრი აზატ შიპაქციანი გააფრთხილეს, რომ მისი ცოლი, რომელიც საავადმყოფოში 

მუშაობდა, დაკარგავდა სამსახურს, თუ ის არ შეწყვეტდა პოლიტიკურ საქმიანობას. ქ-ნი 

შიპაკციანი იძულებული იყო აეღო „იძულებითი შვებულება“, ვინაიდან მისი მეუღლე 

აგრძელებდა პოლიტიკურ საქმიანობას.    

სახელმწიფოსა და პარტიას შორის სხვაობის ზღვარი ხშირად დაკარგული იყო სამცხე-

ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. იყო შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივი 

მმართველობის სოციალური პროგრამები ზოგჯერ კომბინირებული იყო „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ საარჩევნო კამპანიის ღონისძიებებთან. მაგალითად, 

ფრთომასშტაბიანი საჯარო ღონისძიებები (კონცერტები, თეატრალური წარმოდგენები 

და ა.შ.) იმართებოდა ახალქალაქის ქართულ სოფლებში, რომლის დაფინანსების სახსრები 

არ იყო აღრიცხული ადგილობრივ ბიუჯეტში. გარდა ამისა, ახალქალაქში რამდენიმე 

დიდი პროექტის, მათ შორის, როგორიცაა ყოფილი სამხედო ქალაქის ტერიტორიაზე 

საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების შეკეთებადასრულების ვადები ემთხვეოდა 

საარჩევნო პერიოდს.   
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გარდა ამისა, ხშირი იყო სახელმწიფო მოხელეთა სამუშაო მოვალეობების შესრულებისას 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარი კანდიდატების საარჩევნო კამპანიებში 

მონაწილეობის შემთხვევები. მაგალითად, 23 ივნისს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიგი 

წერეთელი შეხვდა ქვემო ქართლის სოფელ წერეთელის ამომრჩევლებს. მას თან ახლდა 

ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კირკიტაძე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი ზაზა დეკანოიძე, სოფელ წერეთელის და საიმერლოს გამგებელი შალვა 

კუპრაიშვილი, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. შეხვედრის 

შემდეგ, ბ-მა გ. წერეთელმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან 

ერთად საზეიმოდ გახსნა ახლადაშენებული ეკლესია მოსაზღვრე სოფელ საიმერლოში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო მხოლოდ 

გალავნის შემოვლება ეკლესიის გარშემო. ასევე, გასარკვევია, დაიწყო თუ არა ეკლესიის 

მშენებლობა ადგილობრივი მოსახლეობის თხოვნით.      

8. მედია 

სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში ფუნქციონირებს რამდენიმე 

ადგილობრივი მედია საშუალება: ა) მარნეულის ტელეკომპანია „მარნეული TV“ (ქვემო 

ქართლი); ბ) ბოლნისის ტელეკომპანია „ბოლნელი“ (ქვემო ქართლი); გ) ახალციხის 

ტელეკომპანია „მე-9 არხი“ (სამცხე-ჯავახეთი); დ) ახალქალაქის ტელეკომპანია ,,ატვ 12“ 

(სამცხე-ჯავახეთი); ე) ნინოწმინდის ტელეკომპანია „ფარვანა“. 

ადგილობრივი მედია საშუალებები, საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და 

ტელეკომპანიებთან „რუსთავი 2“, „იმედი TV“, „მზე“ ერთად, რომლებიც მაუწყებლობენ 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, წარმოადგენდა ადგილობრივ მოსახლეობაში ახალი 

ამბებისა და ინფორმაციის გავრცელების ძირითად წყაროს. ტელეკომპანია „კავკასია“ 

მხოლოდ თბილისში მაუწყებლობს და აღნიშნული რეგიონების მოსახლეობისთვის 

მიუწვდომელია. გარდა ამისა, ოპოზიციური განწყობის მატარებელი ტელეკომპანიების 

„მაესტრო“ და „მე-9 არხი“ ყურება რეგიონებში ხელმისაწვდომი მხოლოდ სატელიტების 

მეშვებით იყო შესაძლებელი, ვინაიდან ადგილობრივი საკაბელო ტელევიზიები (თუ 

ასეთი არსებობდა) არ რთავდნენ მათ თავის სამაუწყებლო ბადეში.     

9.  ადგილობრივი და საერთაშორისო 
დამკვირვებლები

ცესკო-მ ცვლილებები შეიტანა არჩევნების საერთაშორისო სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო დამკვირვებელთა რეგისტრაციის ინსტრუქციებში. 

ახალი ცვლილებების მიხედვით, რეგისტრაციაში გატარდება ის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია, რომლის წესდება ითვალისწინებს არჩევნების მონიტორინგს, ადამიანის 

უფლებათა დაცვასა და რომლის საქმიანობა ეფუძნება საერთაშორისოდ აღიარებულ 
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შემდეგ პრინციპებს: ა) საქართველოს კანონმდებლობის, სუვერენიტეტისა და ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო ნორმების პატივისცემა; ბ) საარჩევნო პროცესისათვის ხელის 

შეშლისგან თავის შეკავება; გ) პოლიტიკური მიუკერძოებლობა; დ) საარჩევნო პროცესის 

მონაწილეებისაგან ფინანსური დამოუკიდებლობა და დაფინანსების წყაროების 

გამჭვირვალობა; ე) საერთაშორისო საარჩევნო დაკვირვების პრინციპების დეკლარაციით 

აღიარებული დებულებების დაცვა. 

რეგისტრაციის ინსტრუქციებში ახალი ცვლილებების შეტანა გააპროტესტა რამდენიმე 

ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ, ასევე პოლიტიკური 

პარტიების წარმომადგენლებმა, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ახალი მარეგულირებელი 

დოკუმენტი განზრახ იქნა მიღებული, რათა ხელი შეეშალათ ხელისუფლების 

მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ან რაღაც სახით ოპოზიციურ პოლიტიკურ 

პარტიებთან ან საარჩევნო ბლოკებთან დაკავშირებული გარკვეული სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციისთვის მონიტორინგის განხორციელებაში.  

ოფიციალური მონაცემებით, საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის მიზნით, ცესკო-მ 

რეგისტრაციაზე უარი უთხრა „რუსეთის ფედერაციის საზოგადოებრივ პალატას“, ფონდს 

„კენესარი ხან“ და ასევე ფონდს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - ლატვია“ (ვინაიდან, 

ამ უკანსკნელი ორგანიზაციის საქმიანობის მანდატი ითვალისწინებს კორუფციის 

წინააღმდეგ ბრძოლას და არა არჩევნების მონიტორინგის განხორციელებას).   

გარდა ამისა, არჩევნების მონიტორინგის მიზნით, ცესკო-მ რეგისტრაციაზე, ასევე, 

უარი უთხრა 6 ადგილობრივ ორგანიზაციას: „ერთსულოვნება საზოგადოების 

უფლებებისათვის“; „ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის“; „კავკასიონის 

სინერგია“; „საქართველოს ადამიანთა და პატიმართა უფლებების დაცვის საზოგადოება“; 

«საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანისუფლებათა დაცვის 

იმერეთის რეგიონალური კავშირი“ და „სიმართლის რწმენა“.  

2012 წლის 30 სექტემბრის მონაცემებით, ცესკო-ს მიერ დარეგისტრირდა 62115 

ადგილობრივი დამკვირვებელი მომავალი საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის 

პროგრამის განხორციელების მიზნით. რაც შეეხება საერთაშორისო დამკვირვებლებს, 

ცესკო-მ დაარეგისტრირა 1641 საერთაშორისო დამკივრვებელი.    

ძირითად ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს წარმოადგენდნენ: 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება; «საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია»; საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო; 

ახალი თაობა ახალი ინიციატივა; ასევე, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა «მრავალეროვანი 

საქართველო» (PMMG). თუმცა PMMG-ი იყო ძირითადი ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაცია, რომელმაც განახორციელა კენჭისყრის დღის მონიტორინგის პროგრამა 

ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. პროგრამის 

განხორციელების პროცესში PMMG-ი აქტიურად თანამშრომლობდა ზემოხსენებულ 

ორგანიზაციებთან და აწარმოებდა კოორდინირებულ მუშაობას როგორც კენჭისყრის 
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წინა, ასევე კენჭისყრის დღეს. 

10. ხმის მიცემა, დათვლა და ტაბულაცია 

საარჩევნო უბნების გახსნა 

იმ საარჩევნო უბნების უმრავლესობა, რომლებზეც განხორციელდა მონიტორინგი, 

გაიხსნა კანონით დადგენილ დროს. მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც საარჩევნო 

უბანი გაიხსნა დაგვიანებით - ბოლნისის 23-ე საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანი არ 

იყო მზად მიეღო ამომრჩევლები დილის 8 საათისთვის.   

ზოგადად, ყველა საარჩევნო უბანზე იყო სათანადო საარჩევნო მასალა, ასევე 

კენჭისყრისთვის საჭირო ინვენტარი, რომელიც შეესაბამებოდა კანონით დადგენილ 

მოთხოვნებს. თუმცა, მოკლე ვადიანმა დამკვირვებლებმა გამოავლინეს გარკვეული 

შეუსაბამობები მოსამზადებელ ფაზაზე. მათ დააფიქსირეს შემთხვევა, როდესაც 

საარჩევნო უბანზე არ იყო კანონით დადგენილი ნიმუშის შესაბამისი საარჩევნო მასალა, 

მათ შორის საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედი (გარდაბნის 21-ე საარჩევნო ოლქის #40 

საარჩევნო უბანი).    

დაფიქსირებულ იქნა შემთხვევები, როდესაც ამომრჩეველთა მთლიანი რაოდენობა 

საარჩევნო უბნის ზოგად სიაში საგრძნობლად აჭარბებდა საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის 

გადაცემულ ბიულეტინების რიცხვს (ამ სახის დარღვევა აღმოჩნდა შემდეგ უბნებზე: 

მარნეულის 22-ე საარჩევნო ოლქის #85 საარჩევნო უბანი; მარნეულის 22-ე საარჩევნო 

ოლქის #5 საარჩევნო უბანი; ახალქალაქის 40-ე საარჩევნო ოლქის #67 საარჩევნო უბანი; 

ნინოწმინდის 41-ე საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანი; დმანისის 24-ე საარჩევნო 

ოლქის #24 საარჩევნო უბანი; საგარეჯოს 11-ე საარჩევნო ოლქის #44 საარჩევნო უბანი; 

მარნეულის 22-ე საარჩევნო ოლქის #4 საარჩევნო უბანი;).   

საერთო ჯამში, საარჩევნო უბნების გახსნის პროცედურა ჩატარდა საარჩევნო 

კანონმდებლობის შესაბამისად. თუმცა, ინფორმაცია შემოვიდა რამდენიმე შემთხვევაზე, 

რომელთა მიხედვით პროცედურები განხორციელდა გარკვეული ხარვეზებით. ასეთ 

შემთხვევებს შორის იყო ფაქტები, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ 

შესასრულებელი ფუნქციები არ იქნა განაწილებული საიდუმლო წილისყრის გზით 

(საგარეჯოს 11-ე საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანი). გარდა ამისა, ადგილი ჰქონდა 

ასევე შემთხვევას, როდესაც საკონტროლო ფურცელი არ იქნა შევსებული სტანდარტული 

საარჩევნო პროცედურის მიხედვით (დმანისის 24-ე საარჩევნო ოლქის #21 საარჩევნო 

უბანი). მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიერ დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც საუბნო 

საარჩევნო კომისიისა და რეგისტრატორის ბეჭდები არ იყო შესაბამისად დალუქული 

(იყო დაზიანებული) საარჩევნო უბნის გახსნისას (ბოლნისის 23-ე საარჩევნო ოლქის #49 

საარჩევნო უბანი), როგორც ამას მოითხოვს საარჩევნო კანონმდებლობა.     
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როგორც მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიერ იქნა დაფიქსირებული, თითქმის ყველა 

საარჩევნო უბანზე კონფიდენციალურობის პირობები დაცული იყო. 

კენჭისყრა და საარჩევნო უბნების დახურვა 

მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიერ დაფიქსირდა, რომ ყევლა საარჩევნო უბანზე 

რეგისტრატორებმა ამომრჩევლებისგან მოითხოვეს პირადობის დამადასტურებელი 

მოწმობის ჩვენება. დაფიქსირდა ერთი შემთხვევა, როდესაც ამომრჩეველმა სცადა მართვის 

მოწმობით მიეცა ხმა. მაგრამ, საუბნო საარჩევნო კომისიამ უარი უთხრა ამომრჩეველს 

დარეგისტრირებაზე და ხმის მიცემაზე, კომისიის თავმჯომარის მიერ გამოთქმული 

განსხვავებული აზრის მიუხედავად.     

ყველა საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლები ხელს აწერდნენ რეგისტრატორის სამაგიდო 

სიაში მათი სახელ-გვარის გასწვრივ. დაფიქსირდა მხოლოდ ერთი შემთხვევა დმანისის 

24-ე საარჩევნო ოლქის #24 საარჩევნო უბანზე, როდესაც სამმა ამომრჩეველმა ხმა მისცა 

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრაციის გავლის გარეშე.     

მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი, ასევე საარჩევნო უბანზე ყოფნის ნებართვის მქონე 

პირები დაეხმარნენ ამომრჩეველს ხმის მიცემაში, მათ შორის კენჭისყრის კაბინის შიგნით 

- დამკვირვებელმა დააფიქსირა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრი და ასევე დამკვირვებლები დაეხმარნენ ამომრჩევლებს ხმის მიცემაში 

ბოლნისის 23-ე საარჩევნო ოლქის #55 საარჩევნო უბანზე. 

მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირებული ერთ-ერთი პროცედურული 

დარღვევა ეხებოდა მარკირებას. ადგილი ჰქონდა შემთხვევას, როდესაც ბოლნისის 23-ე 

საარჩევნო ოლქის #55 საარჩევნო უბანზე მოკლევადიანმა დამკვირვებელმა სთხოვა საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრს გაეკეთებინა მარკირება მისი ვარგისიანობის შესამოწმებლად 

საარჩევნო უბნის გახსნამდე. დამკვირვებელმა შეამოწმა უფერული სითხის კვალი მისი 

გამოყენებიდან 2 საათის შემდეგ და აღმოაჩინა, რომ ულტრაიისფერმა ფარანმა ვერ 

გამოავლინა მარკერის კვალი, სავარაუდოდ იმის გამო, რომ სითხე ვადაგასული იყო. 

მარკირებასთან დაკავშირებული პროცედურული დარღვევები გამოვლინდა შემდეგ 

უბნებზე: მარნეულის 22-ე საარჩევნო ოლქის #68 საარჩევნო უბანი; საგარეჯოს მე-11 

საარჩევნო ოლქის #45 საარჩევნო უბანი; ბოლნისის 23-ე საარჩევნო ოლქის #36 საარჩევნო 

უბანი (გამოირჩეოდა დარღვევების სიხშირით); ახალქალაქის 40-ე საარჩევნო ოლქის #40 

საარჩევნო უბანი. 

მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა უამრავი შემთხვევა, როდესაც 

ამომრჩეველი კენჭისყრის კაბინაში შედიოდა სხვა პირთან ერთად, სავარაუდოდ მისი 

ინვალიდობის გამო. ყველა ასეთ შემთხვევაში ამომრჩევლები იმიზეზებდნენ ფიზიკურ 

უძლურებას და ითხოვდნენ საარჩევნო უბანზე მყოფი ამომრჩევლების დახმარებას. მაგრამ, 

მოკლევადიანი დამკვირვებლების აღნიშვნით, აღნიშნული ამომრჩევლების ინვალიდობა 

გარეგნულად შესამჩნევი არ ყოფილა, რაც შესაბამისად აღძრავდა საფუძვლიან ეჭვს, რომ 
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სინამდვილეში ადგილი ჰქონდა ამომრჩევლის არჩევანზე ზემოქმედების შემთხვევებს. 

კენჭისყრის კონფიდენციალურობის ასეთი უხეში დარღვევები გამოვლინდა შემდეგ 

უბნებზე: დმანისის 24-ე საარჩევნო ოლქის #43 საარჩევნო უბანი; ბოლნისის 23-ე საარჩევნო 

ოლქის #46 საარჩევნო უბანი; ბოლნისის 23-ე საარჩევნო ოლქის #55 საარჩევნო უბანი; 

ბოლნისის 23-ე საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანი; საგარეჯოს მე-11 საარჩევნო 

ოლქის #48 საარჩევნო უბანი. ამდენად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქვემო ქართლის 

რეგიონში, განსაკუთრებით დმანისისა და ბოლნისის საარჩევნო ოლქებში კენჭისყრის 

კაბინაში ერთზე მეტი პირის შესვლის შემთხვევებს სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა.       

მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც 

ერთმა და იგივე პირმა სცადა რამდენჯერმე მიეცა ხმა ბოლნისის 23-ე საარჩევნო ოლქის 

#45 საარჩევნო უბანზე.  

მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა ქვემო ქართლის  ეთნიკური 

აზერბაიჯანელებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონში ამომრჩევლების არჩევანზე 

ზეგავლენის რამდენიმე შემთხვევა. საარჩევნო უბანზე მყოფი ამომრჩევლები ღიად 

აცხადებდნენ „ბეშ-ბეშ“, რაც აზერბაიჯანულ ენაზე ნიშნავს ხუთიანს და რაც ამავე დროს 

წარმოადგენდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის“ მინიჭებულ საარჩევნო ნომერს.   

მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ შემჩნეულ იქნა ერთი შემთხვევა, როდესაც სოფლის 

ხელმძღვანელობა ცდილობდა პირდაპირი ზეგავლენა მოეხდინა ამომრჩევლებზე, რათა 

მათ ხმა მიეცათ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის“ (ახმეტის საარჩევნო ოლქის 

#18 საარჩევნო უბანი).    

ზოგადად ყველა საარჩევნო უბანზე, რომლებზეც განხორციელდა მონიტორინგი, 

კენჭისყრის შენობაში ამომრჩეველთა რაოდენობის მარეგულირებელი პირი 

უზრუნველყოფდა, რომ შენობა არ გადატვირთულიყო ხალხით. დაფიქსირდა ხალხით 

გადატვირთვისა და არეულობის მხოლოდ ერთი შემთხვევა.   

უმრავლეს შემთხვევაში, გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცესი 

ჩატარდა დადგენილი საარჩევნო წესებისა და პროცედურების დაცვით. მოკლევადიანი 

დამკვირვებლების მიერ შემჩნეულ იქნა ერთი შემთხვევა, როდესაც გადასატანი 

საარჩევნო ყუთის ლუქი იყო დაზიანებული. თუმცა, საუბნო საარჩევნო კომისიამ არ 

შეაჩერა კენჭისყრის პროცესი და ნება დართო კომისიის წევრებს, გაეგრძელებინათ ხმის 

მიცემის პროცესის ადმინისტრირება გადასატანი ყუთის დაზინებული ლუქის პირობებში 

(გარდაბნის 21-ე საარჩევნო ოლქის #9 საარჩევნო უბანი). გარდა ამისა, ადგილი ჰქონდა 

შემთხვევას, როდესაც ამომრჩეველთა პირადი ნომრები არ იყო შეტანილი გადასატანი 

საარჩევნო ყუთის ამომრჩეველთა სიაში.   

საარჩევნო უბნის დახურვა და ხმების დათვლა 

მოკლევადიანმა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს, რომ ყველა საარჩევნო უბანზე, 

რომლებზეც განხორციელდა მონიტორინგი, საღამოს 8 საათისთვის რიგში მდგომ 
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ამომრჩევლებს დართეს ნება, ხმა მიეცათ. გარდა ამისა, არცერთ ამომრჩეველს, რომელიც 

საარჩევნო უბანზე საღამოს 8 საათის შემდეგ მივიდა, არ დართეს ხმის მიცემის ნება.     

PMMG-ს მოკლევადიან დამკვირვებლებს საარჩევნო უბნებზე, მათი დახურვის შემდეგ, 

არ აღმოუჩენიათ პირები, რომლებსაც არ ჰქონდა იქ ყოფნის უფლება. 

საერთო ჯამში, ბევრ საარჩევნო უბანზე, რომლებზეც განხორციელდა მონიტორინგი, 

დაფიქსირებული უმნიშვნელო საარჩევნო ხარვეზების მიუხედავად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრები იცავდნენ კანონით დადგენილ პროცედურებს ხმების დათვლის 

პროცესში. არ იქნა დაფიქსირებული არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ნებართვის მქონე ან 

უნებართვო პირები ცდილობდნენ კენჭისყრის შედეგების შეჯამებაზე ზეგავლენას.    

თუმცა, იყო რამდენიმე გამონაკლისი, მათ შორის შემთხვევა გარდაბნის საარჩევნო 

ოლქში, სადაც PMMG-ის მოკლევადიანი დამკვირვებელი გააძევეს საარჩევნო უბნიდან 

ხმების დათვლის დროს. 

11.  კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებული საჩივრები 
და სარჩელები

ფაქტებისა და მოძიებული მტკიცებულებების მიხედვით, ჩანს, რომ ახლახანს 

საქართველოში გამართული საპარლამენტო არჩევნები ბევრ ასპექტში განსხვავდებოდა 

წინა არჩევნებისგან. ამ მხრივ მიღწეული პროგრესი აღინიშნა ბევრი ადგილობრივი 

და საერთაშორისო დამკვირვებლის მიერ. ახლანდელი არჩევნების ერთ-ერთი შედეგი 

იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების გაუმჯობესებული პროფესიული ხარისხი 

(საარჩევნო წესების, პროცედურების, საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიების, 

ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილი პირების, მათ შორის 

დამკვირვებლების უფლებები და მოვალეობები), რამაც შესაძლებელი გახადა 

მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო საარჩევნო კანონმდებლობის უხეში დარღვევის 

შემთხვევები, ისეთი შემთხვევების ჩათვლით, რომლებიც ფართო საზოგადოების 

ყურადღებას მიიპყრობდა. ამდენად, PMMG-ის დამკვირვებლებს არ დაუფიქსირებიათ 

საარჩევნო წესებისა და პროცედურების უხეში დარღვევის რაიმე ფაქტი. თუმცა, 

დაფიქსირდა პროცედურების დარღვევის რამდენიმე შემთხვევა, განსაკუთრებით 

საარჩევნო უბნების გახსნისა და კენჭისყრის ეტაპზე.    

უნდა აღინიშნოს, რომ დამკვირვებლებმა  რეაგირება განახორციელეს დარღვევებზე, 

მათ შორის პროცედურულ ხარვეზებზე, წინასწარ გამოქვეყნებული ინსტრუქციების 

თანახმად, შემდეგი ორი სახით:   

I) სიტყვიერი შენიშვნა საუბნო საარჩევნო კომისიის მისამართით პრობლემის 

დაუყოვნებელი გამოსწორების ან აღმოფხვრის მიზნით; 

II) საჩივრების შედგენა და გაგზავნა საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის, 
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იმ შემთხვევაში, თუ საუბნო საარჩევნო კომისიამ არაფერი მოიმოქმედა სიტყვიერი 

შენიშვნის საფუძველზე პრობლემის გამოსწორებას ან აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. 

დამკვირვებელთა საქმიანობის მონიტორნგის შედეგებმა გამოავლინა რამდენიმე 

საინტერესო მიმართულება: უმრავლეს შემთხვევაში დამკვირვებლების სიტყვიერი 

შენიშვნები დაკმაყოფილდა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ან წევრების 

მიერ. მხოლოდ რამდენიმე საჩივარი შედგა, ვინაიდან საუბნო საარჩევნო კომისიამ არ 

დააკმაყოფილა დამკვირვებლების სიტყვიერი მოთხოვნა. გარდა ამისა, დამკვირვებლებმა 

პროექტის მენეჯმენტისგან მიიღეს ინსტრუქცია, შეევსოთ ინციდენტების ფორმა 

დარღვევის ან ხარვეზის დაფიქსირების შემთხვევაში და ამგვარად გამოეყენებინათ 

სამართლებრივი მექანიზმი პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით. საერთო ჯამში, PMMG-

ის დამკვირვებლებმა შეავსეს ინციდენტების  77 ფორმა არჩევნების მონიტორინგის 

განმავლობაში. აღმოფხვრილ იქნა 74 ინვიდენტი სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე, 

საჩივრის წარდგენის გარეშე.

სულ, PMMG-ის დამკვირვებლებმა: 

• გააკეთეს 77 სიტყვიერი შენიშვნა და შეავსეს ინციდენტების ამდენივე ფორმა; 

• შეადგინეს და შესაბამის საარჩევნო უბნებზე წარმოადგინეს 48 საჩივარი;  

• შეადგინეს და საოლქო საარჩევნო კომისიას წარუდგინეს 9 სარჩელი. 

გარდა ამისა, PMMG-ის იურისტებმა შეადგინეს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 

წარუდგინეს 2 სარჩელი და, ასევე  4 სარჩელი სასამართლოს.   

უნდა აღინიშნოს, რომ დამკვირვებლებმა, ასევე იურისტებმა საჩივრები და სარჩელები 

შედგინეს საარჩევნო დარღვევების შემდეგ ძირითად სახეებზე რეაგირების მიზნით: ა) 

ხმის მიცემის პროცესზე ზეგავლენის მცდელობა; ბ) მარკირების პროცედურის დარღვევა; 

გ) რამდენიმე საარჩევნო დარღვევა, რომლებმაც ხელი შეუშალა მოსამზადებელ და ხმის 

მიცემის პროცესებს; დ) საარჩევნო უბნებზე საარჩევნო ბიულეტენების უკმარისობა 

სისტემატიურ დარღვევას წარმოადგენდა; ე) ერთზე მეტი ამომრჩევლის შესვლამ 

კენჭისყრის კაბინაში მიიღო სისტემატიური ხასიათი. 

12.  რეკომენდაციები

1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე დაყრდნობით, PMMG-იმ 

განსახილველად შეიმუშავა შემდეგი დარგთაშორისი რეკომენდაციები სახელმწიფო 

სტრუქტურების, პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციებისთვის, რათა მომავალში განხორციელდეს შესაბამისი ძალისხმევა 

სამართლიანი და დემკრატიული არჩევნების საერთაშორისო ნორმებისა და სტანდარტების 

შესაბამისი არჩევნების ჩატარების მიზნით.      

1. საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება:
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1.1. არსებობს იმის დიდი საჭიროება, რომ გადაიხედოს საარჩევნო სისტემაში 

განხორციელებული ცვლილებები, რაც უნდა ეფუძნებოდეს ფართო კონსულტაციებს 

ძირითად მონაწილეთა შორის, პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩათვლით. კიდევ ერთხელ აღსანიშნავია, 

რომ საჭიროა საარჩევნო ოლქების საზღვრების გადახედვა, რათა აღარ იყოს 

დიდი სხვაობა საარჩვენო ოლქებს შორის დარეგისტრირებული ამომრჩევლების 

რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილ იქნას ხმათა თანაბარი ოდენობა. 

გარდა ამისა, საარჩევნო სისტემა ისე უნდა იყოს აგებული, რომ დაცულ იქნას საერთო 

პროპორციულობა.    

1.2. საქართველოს ახლადარჩეულმა პარლამენტმა უნდა შეიმუშავოს და მიიღს ახალი 

საარჩევნო კოდექსი ახლანდელი და გასული არჩევნებისას აღმოჩენილი მზარდი 

შეუსაბამობების აღმოფხვრის მიზნით. ახალი საარჩევნო კოდექსი უნდა ემყარებოდეს 

კონსენსუსს და მაქსიმალურად ითვალსიწინებდეს ადგილობრივი და საერთაშორისო 

დაინტერესებული მხარეების მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს.

1.3. საარჩევნო კოდექსში ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული ადმინსიტრაციული 

რესურსების ბოროტად გამოყენება და ამ მიზნით კრძალავდეს პოლიტიკური 

პარტიებისა და საჯარო მოხელეთა მიერ ყველა ტიპის ადმინისტრაციული რესურსის, 

მათ შორის ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური და ადამიანური რესურსის 

პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გამოყენებას საარჩევნო კამპანიების წარმოების მიზნით.   

1.4. საჭიროა, შემოღებულ იქნას საარჩევნო კანონმდებლობის ახალი მარეგულირებელი 

მექანიზმები, პოლიტიკური ოფიციალური პირების მიერ საარჩევნო კამპანიის 

სამსახურეობრივ მოვალეობებთან კომბინირების, ასევე მთავრობის ინიციატივებსა და 

საარჩევნო კამპანიების ღონისძიებებს შორის ზღვარის არარსებობის თავიდან აცილების 

მიზნით. გარდა ამისა, კანონმდებლობაში ნათლად უნდა იყოს განმარტებული 

საარჩევნო კამპანიისა და ხმების ყიდვის ცნებები.   

2.   საარჩევნო ადმინისტრაცია:

საარჩევნო ადმინსიტრაციის წევრების პროფესიული ხარისხის გარკვეული გაუმჯობესების 

მიუხედავად, ჯერ კიდევ არსებობს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების საფუძვლიანი 

ტრეინინგის საჭიროება, განსაკუთრებით პროცედურულ საკითხებზე, მათ შორის ხმების 

დათვლასა და ტაბულაციაზე.  

3. საარჩევნო პროცესი: 

მომავალი არჩევნებისთვის, საქართველოს სახელმწიფო უწყებებმა საჯარო მოხელეებს 

ნათლად უნდა აუხსნან, რომ საარჩევნო პროცესში ნებისმიერ სახის ჩარევა, მათ შორის 

ზეწოლა, დაშინება, ადამიანის უფლებების დარღვევა, ფიზიკური და სიტყვიერი 

შეურაცხყოფა, უკანონო თვალთვალი, სამსახურიდან უკანონო გათავისუფლება და 

პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების, ასევე საჯარო და კერძო სექტორის თუ 
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ამომრჩევლების ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების სხვა მსგავსი დარღვევა 

მიუღებელია და დაისჯება. გარდა ამისა, კანონის დარვევის ნებისმიერი შემთხვევა 

გამოძიებულ უნდა იქნას სათანადოდ და მიუკერძოებლად.   

4. მედია

4.1. კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოს, რომ ხელისუფლებამ და პოლიტიკურმა პარტიებმა 

თავი უნდა შეიკავონ მედიისა და ჟურნალისტების საქმიანობაში ჩარევისგან, ვინაიდან 

ასეთი ქმედება ძირს უთხრის მათ დამოუკიდებლობას.   

4.2. უნდა შეიქმნას მედია მონიტორინგის ძლიერი ორგანო, რომელიც გამოყენებულ 

იქნება კანდიდატებისა და პოლიტიკური პარტიების შესახებ რაიმე მიკერძოებელი და 

დაუბალანსებელი ახალი ამბების დაფიქსირებისა და პრობლემის გამოსასწორებლად 

შესაბამისი სწრაფი რეაგირების მიზნით.  

4.3. სახელმწიფო ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს ნებისმიერი მექანიზმი მედიის 

ყველა საშუალებისთვის თანაბარი სამუშაო გარემოს შექმნის მიზნით, მედია სივრცეზე 

თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფის ჩათვლით.   

5. საჩივრები და სარჩელები:

5.1. საჭიროა, უზრუნველყოფილ იქნას საჩვრებისა და სარჩელების შემუშავების 

გამარტივებული და ნათელი პროცესი საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებებსა და 

საარჩევნო დარღვევებზე შესაბამისი რეაგირების მიზნით. პროცედურა უნდა მოიცავდეს 

გასაჩივრების ერთიან პროცესს, შეიცავდეს მინიმალურ ტექნიკურ ბარიერებსა და 

დახმარების ნათელ მექანიზმებს.   

5.2. უნდა აღინიშნოს, რომ საჩივრებისა და სარჩელების წარდგენის ვადები უნდა 

გახანგრძლივდეს, რათა მომჩივანს ჰქონდეს საკმარისი შესაძლებლობა შეიმუშავოს 

არგუმენტები და სათანადოდ მოამზადოს მტკიცებულება.  

5.3. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ უნდა შეიმუშაოს დეტალური 

სამუშაო პროცედურები საჩივრებისა და სარჩელების განხილვასთან დაკავშირებით, 

საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა დონეზე, რეგისტრაციიდან გადაწყვეტილების 

მიღების ეტაპამდე. ამ მიზნით, საოლქო და ცენტრალური საარჩევნო კომისიების 

წევრებმა და იურისტ-თანამშრომლებმა უნდა გაიარონ ტრეინინგი საარჩევნო 

კანონმდებლობაში, არბიტრაჟის უნარ-ჩვევასა და პროცესის შესაბამის სტანდარტებში. 

საჩივრების შესახებ გადაწყვეტილებები და მათი მიღების პროცესი უნდა იყოს 

სისტემური, ეფუძნებოდეს ფაქტებს, კანონსა და მტკიცებულებას და წარიმართოს 

სამართლებრივად საღ და მიუკერძოებელ გარემოში.      

5.4. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ რეგულარულად უნდა 

განაახლოს საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის წარდგენილი საჩივრებისა და სარჩელების 

მონაცემთა ბაზა, და მიუთითოს ბმული შესაბამის გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც 
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ატვირთული იქნება მის ინტერნეტ-გვერდზე.  

5.5. საჭიროა, სასამართლოში არჩევნებთან დაკავშირებული საქმის გადაცემაზე 

დაწესებული გადასახადი გაუქმდეს ან იყოს მინიმალური, რათა ამით დაბრკოლება 

არ ექმნებოდეთ დაინტერესბულ მხარეებს საჩივრებისა და სარჩელების შედგენის 

პროცესში. კანონი ასევე უფლებას უნდა აძლევდეს ამომრჩევლებს წარადგინონ 

საჩივრები საარჩევნო კომისიებსა და სასამართლოებში საარჩევნო კანონმდებლობის 

ნებისმიერ დარღვევასთან დაკავშირებით.  

5.6. არსებობს პარტიისა და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

იურისტების ტრეინინგის საჭიროება საარჩევნო კანონმდებლობაში, დარღვევების 

გამოძიებისა და მტკიცებულების შეგროვების უნარ-ჩვევაში, საჩივრების წარდგენის 

პროცედურებში და ეფექტური საჩივრების შედგენისა და წარდგენის უნარ-ჩვევაში. 

6. ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობა:

1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებიდან ნათლად ჩანს შემდეგი 

პრობლემები და გამოწვევები, რომელთა გადალახვას ეთნიკური უმცირესობები 

ცდილობენ არჩევნების პერიოდში: საარჩევნო საკითხებზე ცოდნისა და უნარ-ჩვევის 

სიმცირე; საკუთარი საარჩევნო უფლებების, ასევე პოლიტიკური სისტემის აღქმის 

ნაკლებობა; პოლიტიკრუი სუბიექტების პროგრამებში გათვითცნობიერების ნაკლებობა; 

საარჩევნო პროცესის მნიშვნელობისა და ხასიათის აღქმის ნაკლებობა. პრობლემის 

გამოსწორება მოითხოვს სხვადასხვა მხარეთა თანმიმდევრულ და საფუძვლიან მუშაობას 

უმცირესობების რეგიონებში ამომრჩევლების სწავლების შესაბამისი პროგრამების 

განხორციელების მიზნით. ამ მიმართულებით: 

6.1. ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, ასევე 

საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და მას-მედიამ უნდა განახორციელოს 

ფართომასშტაბიანი, გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა ამომრჩეველთა, სამოქალაქო 

და პოლიტიკურ საკითხებზე ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებისთვის, არჩევნებს 

შორის შუალედებში. 

6.2. საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა უნდა შეიტანონ ამომრჩეველთა სწავლების 

ელემენტი საშუალო სკოლების დამამთავრებელი კლასებისა და უმაღლესი 

სასწავლებლების პროგრამებში, არაფორმალური განათლებისა და დამამთავრებელი 

კლასების მოსწავლეთა და უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის ცნობიერების 

ამაღლების ღონისძიებების ხელშეწყობის მიზნით.   

6.3. საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა განაგრძოს ამოჯმრჩეველთა დაუცველი 

ჯგუფების საკითხებზე სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ფუნქციონირება და 

გააფართოვოს მისი მოქმედების არეალი; გააგრძელოს საუბნო საარჩევნო კომისიის 

ეთნიკურ უმცირესობათა წევრების ტრეინინგი.  



საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“30

საპარლამენტო არჩევნები

6.4. პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა განახორციელონ დამატებითი ძალისხმევა 

ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში დაუცველ ფენებთან მუშაობის, საკუთარი 

პროგრამების შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და ადგილობრივ დონეზე 

პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობის თვალსაზრისით.

13.  არჩევნების შედეგები

ჯამური მაჩვენებელი:

ამომრჩეველთა რაოდენობა: 3 613 851

ამომრჩევლების რიცხვი, რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს კენჭისყრაში: 2 215 661

გაუქმებული ბიულეტინების რაოდენობა: 62 874 

მიღებულ ხმათა რაოდენობა საარჩევნო სუბიექტების მიხედვით:

#  ( )  

 

%  

 

1 „   -  “ 5 865 0.27

4 „ -  “ 3 023 0.14

5 „    -  

 “

867 432 40.34 33

32

9 „  “ 4 073 0.19

10 „   - -

 “

43 805 2.04

17 „  “ 546 0.03

19 „  -   “ 1 013 0.05

23 „   -  “ 2 323 0.11

24 “   –  

“

9 255 0.43

26 „  “ 527 0.02

30 „   “ 997 0.05

35 „  “ 701 0.03

36 „   “ 581 0.03

38 „   -  

 “

26 621 1.24

40 „   “ 1 572 0.07

41 „   -  “ 1 181 862 54.97 44

41

 

წყარო: ცესკო-ს შემაჯამებელი ოქმი და ოფიციალური ვებ-გვერდი http://cesko.ge/

files/2012/SUMMARY_PROTOCOL_2012.pdf
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14.  PMMG-ის შესახებ

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა «მრავალეროვანი საქართველო» (PMMG) დარეგისტრირდა 

1999 წლის 1 ივნისს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია. PMMG-ი აერთიანებს 

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან ქვეყანაში მცხოვრებ სხვადასხვა 

ეთნიკურ, რელიგიურ და ენობრივ ჯგუფს. იგი წარმოადგენს ქოლგა ორგანიზაციას, 

რომელიც ახორციელებს რესურსით მხარდაჭერას და თანამშრომლობს 18 სათვისტომოსა 

და 56-მდე საზოგადოებრივი ორგანზიაციის წარმომადგენლებთან, რომლებიც მუშაობენ 

საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეთნიკურ, რელიგიურ და ლინგვისტურ ჯგუფებთან 

ადამიანთა უფლებების დაცვის სფეროში. PMMG-ი სარგებლობს ევროსაბჭოს პარტნიორი 

ორგანიზაციის სტატუსით. იგი ასევე წარმოადგენს საერთაშორისო კოალიციის „სამხრეთ 

კავკასიაში სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლა“ ინტერესებს. ის არის ევროპული ერებისა 

ფედერალური კავშირის წევრი.

2005 წლიდან PMMG-ი ჩართულია კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონებში საარჩევნო მონიტორინგის პროგრამების განხორციელებაში. PMMG-ის 

მიერ წარმოდგენილი შედეგები და რეკომენდაციები რეგულარულად ვრცელდება 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ცესკო-ს ჩათვლით. ორგანიზაციის 

მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს პოლიტიკის შესახებ უმეტეს 

შემთხვევაში გათვალისწინებულ და გაზიარებულ იქნა შესაბამისი დაინტერესებული 

მხარეების - საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ.  

PMMG-ის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: დაუცველი ჯგუფების, პირველ 

რიგში კი ეთნიკურ, რელიგიურ და ლინგვისტურ უმცირესობათა უფლებების 

დაცვა, ხელშეწყობა და მათი პოტენციალის განვითარება და, ასევე ყველა დონეზე 

მათი აქტიური მოქალაქეობრივი მონაწილეობისთვის სათანადო პირობების შექმნა; 

კონფლიქტების გადაწყვეტა, მშვიდობისა და სამოქალაქო თანხმობის ხელშეწყობა; 

ადამიანის უფლებათა სტანდარტებისა და ადამიანის უფლებათა დამცველების დაცვის 

მონიტორინგი; დემოკრატიული ტრანსფორმაციისა და ევროპული ფასეულობების 

ხელშეწყობა; ადგილობრივი თვითმმართველობა და ადგილობრივი სათვისტომოების 

განვითარება; კულტურათშორისი დიალოგისა და გაცვლის განვითარება, საზოგადოებაში 

ეთნოსთაშორისი ურთიერთობების ჰარმონიზაციის კვალდაკვალ; ამომრჩეველთა 

სწავლება, არჩევნების მონიტორინგი და დაუცველი ჯგუფების ეფექტური პოლიტიკური, 

სამოქალაქო და საარჩევნო ჩართულობის ხელშეწყობა.   

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ PMMG-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: http://pmmg.org.ge
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