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საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანმა საქართველომ (PMMG) 2013 წლის 
27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის განახორციელა საარჩევნო დღისა და 
არჩევნების შემდგომი პერიოდის სამონიტორინგო პროგრამა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო 
ქართლის რეგიონებში შემავალ რიგი საარჩევნო ოლქების საარჩევნო უბნებზე,სადაც 
ეთნიკური უმცირესობები შეადგენენ ადგილობრივი მოსახლეობის 30%-ზე მეტს. 

არჩევნების დღეს, ორგანიზაციის მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ უბნის გახსნისა 
და მოწყობის, ხმის მიცემის, ხმების დათვლისა და შედეგების შეჯამების პროცესში 
გამოვლენილი გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად, „მრავალეროვანი საქართველო“ 
ასკვნის, რომ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები შეესაბამებოდა საარჩევნო პროცესის 
გამჭვირვალობისა და სამართლიანობის ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისოდ 
აღიარებულ ნორმებს. იმ უბნებზე, სადაც ორგანიზაცია ახორციელებდა დაკვირვებას, 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს (ამომრჩევლებს) მიეცათ საშუალება 
განეხორციელებინათ ხმის მიცემის უფლება კონკურენტულ გარემოში. 

ორგანიზაციის დამკვირვებელთა უმრავლესობას მიეცა საშუალება შეუზღუდავად 
განეხორციელებინა  დაკვირვება  საარჩევნო დღის ყველა პროცედურაზე. საუბნო 
საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ სულ 
წარდგენილი იყო 20 საჩივარი. ძირითადად, გასაჩივრების საფუძველს წარმოადგენდა 
უბნის გახსნისა და მოწყობის, ხმის მიცემისა და ხმების დათვლის პროცესში გამოვლენილი 
დარღვევები. 
კენჭისყრის პროცესის დასრულების შემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიებს 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ სულ წარედგინა  216 საჩივარი, რომელთა 
უმეტესობა წარმოადგენდა პროცედურული ტიპის დარღვევას, რამაც არ იქონია 
მნიშვნელოვანი გავლენა საარჩევნო პროცესის კანონიერებაზე. 

სასამართლოში გასაჩივრდა საჩივრების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 
საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ მიღებული 15 გადაწყვეტილება, რომელთაგანაც 
სამი სრულად დაკმაყოფილდა, ხოლო ოთხი არ იქნა წარმოებაში მიღებული გასაჩივრების 
ვადის გასვლის გამო.

სამონიტორინგო პროგრამის შეფასების წყარო

„მრავალეროვანი საქართველოს“  მიერ არჩევნების დღის სამონიტორინგო პროცესის 
მიმდინარეობა, ასევე მისი შემდგომი პერიოდი შეფასებული იქნა შემდეგ სამართლებრივ 
ინსტრუმენტებთან მიმართებაში: ეუთო-ს „წევრი სახელმწიფოებისთვის განსაზღვრული 
დემოკრატიული არჩევნების ვალდებულებები“, „საარჩევნო მასალებში კარგი პრაქტიკის 
კოდექსი“ (ვენეციის კომისია), „კოპენჰაგენის დოკუმენტი“, დემოკრატიული არჩევნების 
სხვა საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა.

საარჩევნო პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის ხელშეწყობა
2013 წლის საპრეზიდენო არჩევნებისათვის საარჩევნო ადმინისტრაციამ ყურადღება 
დაუთმო ეთნიკური უმცირესობების საკითხს. ცესკო-მ განახორციელა სხვადასხვა 
სახის ამომრჩეველთა ელექტორალურ განათლებაზე ორიენტირებული პროგრამა 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის. მის მიერ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 

1. სამონიტორინგო პროგრამის შედეგების მოკლე 
შეჯამება
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ითარგმნა და დაიბეჭდა რიგი საარჩევნო დოკუმენტაცია. ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით,ცესკომ განახორციელა რიგი 
საინფორმაციო ხასიათის აქტივობები სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 
ფუნქციონირებად სატელევიზიო კომპანიების მეშვეობით. ასევე, მან უზრუნველყო 
საინფორმაციო-შემეცნებითი ხასიათის გასვლითი შეხვედრების გამართვა ეროვნული 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რაიონებში.
საარჩევნო ადმინისტრაციის ეთნიკური შემადგენლობა
მრავალეროვანი საქართველოს სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული 
ინფორმაციის შესაბამისად იმ საარჩევნო უბნებზე რომლებსაც აკვირდებოდა 
ორგანიზაცია საარჩევნო ადმინისტრაცია, ძირითადად უმცირესობებით დასახლებულ 
რეგიონებში, დაკომპლექტებული იყო ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებით, 
კერძოდ, 182 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრები იყვნენ ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენლები. იმ 200 საარჩევნო უბნიდან, რომლებსაც აკვირდებოდნენ 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელბი, 136 საარჩევნო უბანზე კომისიის 
მდივანი ან/და თავმჯდომარე იყო ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი. 176 
საარჩევნო უბანზე  ეროვნულ უმცირესობებს მიკუთვნებული საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრთა უმრავლესობა ფლობდა სახელმწიფო ენას. 

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების გენდერული ასპექტი

იმ უბნებზე, სადაც ორგანზიაციამ განახორციელა დაკვირვება, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის შემადგენლობაში ქალები ფართო სპექტრით იყვნენ წარმოდგენილნი, 
თუმცა მათ ნაკლებად ეკავათ გადაწყვეტილების მიმღები თანამშრომელთა პოზიციები 
(თავმჯდომარე და/ან მდივანი). კერძოდ, 192 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრების 
ნაწილი შედგებოდა ქალებისგან, ხოლო თავმჯდომარის ან/და მდივანის პოზიცია 51 
ქალს ჰქონდა დაკავებული.

საერთო ჯამში, მიუხედავად მიღწეული გარკვეული პროგრესისა, ელქტორალური გარემო 
საჭიროებს შემდგომ განვითარებას, რათა სრულფასოვნად იქნეს უზრუნველყოფილი 
ამომრჩეველთა, მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა, საარჩევნო 
უფლებების დაცულობადა საკუთარი პოლიტიკური არჩევანის კონკურენტულ 
გარემოში გაკეთება.  აღნიშნულის მიზნით საჭიროა:  

 ● ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, 
ასევე  საარჩევნო ადმინისტრაციამ ხელი შეუწყოს ამომრჩეველთა, მათ შორის 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა ელქტორალური ცნობიერების დონის 
ამაღლებას და ამ მხრივ განახორციელოს სათანადო პროგრამები; ასევე საჭიროა 
პოლიტიკური ორგანიზაციების ფართო ჩართულობა ამომრჩეველთა ელეტორალური 
ცნობიერების დონის ამაღლების პროცესში;

 ● ცესკომ განავითაროს საარჩევნო ადმინისიტრაციის მოხელეების, მათ შორის ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა ელექტორალური ცოდნა და პროფესიული 
უნარები და ამ მხრივ განახორციელოს საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა 
პროფესიული მომზადების სასწავლო-შემეცნებითი ხასიათის პროგრამები; 

 ● საარჩევნო ადმინისტრაციამ ხელი შეუწყოს უმცირესობათა ენაზე განცხადება/
საჩივრის შედგენის, წარდგენისა და განხილვის პრაქტიკის დამკვიდრებას და ამ 
მხრივ უზრუნველყოს შესაბამისი რეგულაციების შემუშავება და მიღება;

 ● საქართველოს პარლამენტმა უზრუნველყოს საარჩევნო კანონმდებლობაში 
ცვლილებების შეტანა, რის საფუძველზეც დაიხვეწება, გამარტივდება და 
ხელმისაწვდომი გახდება საჩივრებისა და სარჩელების შედგენისა და განხილვის 
პროცედურები.    
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2.1 სამართლებრივი საფუძვლები

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 4 ივლისის # 04/07/01 განკარგულების 
„საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების თარიღის დანიშვნის შესახებ“ საფუძველზე 
საქართველოს კონსტიტუციის 70-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს 
პრეზიდენტის მორიგი არჩევნები დაინიშნა 2013 წლის 27 ოქტომბერს.  კონსტიტუციის 
თანახმად საქართველოს პრეზიდენტი ირჩევა პირდაპირი წესით, 5 წლიანი ვადით. 

2.2  2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მნიშვნელობა

საპრეზიდენტო არჩევნები განსაკუთრებულ მოვლენას წარმოადგენდა საქართველოს 
უახლეს ისტორიაში იმდენად, რამდენადაც 2013 წლის ოქტომბრის საპრეზიდენტო 
არჩევნების შემდეგ საქართველოს კონსტიტუციის ის მუხლები უნდა ამოქმედებულიყო, 
რომლითაც პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვის ხარჯზე მკვეთრად 
გაიზრდებოდა პრემიერ მინისტრის უფლებამოსილებები. ყოველივე აღნიშნული 
განსაკუთრებულ პოლიტიკურ სიმძაფრეს სძენდა საარჩევნო პროცესს. 

2.3 არჩევნების ადმინისტრირება

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ადმინისტრირება განხორციელდა 
სამსაფეხურიანი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ: ცენტრალური საარჩევნო კომისია 
(ცესკო), 73 საოლქო საარჩევნო კომისია და 3741  საარჩევნო უბნის კომისია (მათ შორის 
გამონაკლისის შემთხვევაში შექმნილი უბნები (34) და სხვა სახელმწიფოებში შექმნილი 
უბნები (52)).

2.4 საარჩევნო პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის ხელშეწყობა

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის საარჩევნო ადმინისტრაციამ ყურადღება 
დაუთმო ეთნიკური უმცირესობების საკითხს. ცესკო-ში ფუქნციონირებს  სპეციალური 
სამუშაო ჯგუფი ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესების 
გამარტივებისა და ხელშეწყობის მიზნით. 
ცესკო-ს მიერ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ითარგმნა და დაიბეჭდა შემდეგი 
საარჩევნო დოკუმენტაცია: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო 
ინსტრუქცია; საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სამახსოვრო ინსტრუქცია; 
ამომრჩეველთა ნაკადის მომწესრიგებელი კომისიის წევრის ფუნქციები; საუბნო 
საარჩევნო კომისიის მდივნის უფლებამოსილებანი კენჭისყრის დღეს; ამომრჩეველთა 
რეგისტრატორი კომისიის წევრის ფუნქციები; საარჩევნო ყუთის და სპეციალური 
კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრის ფუნქციები; გადასატანი საარჩევნო 
ყუთის თანმხლები კომისიის წევრის ფუნქციები; საუბნო საარჩევნო კომისიაში კედელზე 
გამოსაკრავი,კენჭისყრის შენობისა და პროცედურების ამსახველი პოსტერი; ტესტები 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგებისთვის; ამომრჩევლთა სამახსოვრო/
ფლაერი; პრეს-რელიზები;  საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო/ფორმის 
გამოყენების შესახებ ინსტრუქცია; ბიულეტენის შევსების წესი; სასწავლო ფილმი 
,,კენჭისყრის დღის პროცედურები“ (სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი სუბტიტრებით); 
ამომრჩევლის მონაცემთა ბარათი; ცესკოს სარეკლამო/ საინფორმაციო ვიდეო-რგოლები; 
ამომრჩეველთა ერთიანი სია; საარჩევნო ბიულეტენები (ქართულ-სომხური და ქართულ-

2. ზოგადი ინფორმაცია 2013 წლის საპრეზიდენტო 
არჩევნების შესახებ 
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აზერბაიჯანული).
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირების მიზნით,
ცესკომ განახორციელდა შემდეგი აქტივობები: სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 
რეგიონების ეთერით, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ითარგმნა ცესკოს 9 სარეკლამო 
რგოლი, რომელიც გავიდა შემდეგი რეგიონული ტელევიზიების ეთერით:ახალციხე 
- ტელეკომპანია ,,მე-9 არხი’’; ახალქალაქი - ტელეკომპანია ,,ატვ 12’’; ნინოწმინდა - 
ტელეკომპანია ,,ფარვანა’’; ბოლნისი - ტელეკომპანია ,,ბოლნელი’’; რუსთავი - ,,ქვემო 
ქართლის ტელ-რადიო კომპანია’’ (რუსთავი, მარნეული, გარდაბანი); მარნეული - 
ტელეკომპანია ,,მარნეული TV’’.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებ-გვერდზე (www.cesko.ge) 2012 წელს განთავსდა 
ბანერი - ,,ეთნიკური უმცირესობები’’, სადაც განთავსებულია ეროვნული უმცირესობების 
ენებზე (სომხური და აზერბაიჯანული) 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის 
ნათარგმნი საარჩევნო მასალები. აღნიშნული ინფორმაცია, ასევე განთავსდა სოციალურ 
ქსელში, ცესკოს ოფიციალურ Facebook გვერდზე.

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა თანაბარი საარჩევნო 
გარემოს შექმნის მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
(www.cesko.ge), ამომრჩეველთა ერთიან სიაში არსებული მონაცემები, კომპაქტურად 
დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენელი 
ამომრჩევლებისათვის (გარდაბნის, მარნეულის, ბოლნისის, დმანისის, წალკის, 
თეთრიწყაროს, ახალციხის, ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში რეგისტრირებული ამომრჩევლების შესაბამისად) ხელმისაწვდომი იყო 
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის, ცესკოს კონტაქტ–ცენტრის ოპერატორები 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს, საარჩევნო საკითხებთან 
დაკავშირებით ინფორმაციას აწვდიან სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, ცესკო-მ 
უზრუნველყო გასვლითი შეხვედრების გამართვა ეროვნული უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ შემდეგ რაიონებში: მარნეულის რაიონის, სოფ. სადახლო, 
თაზაგენდი, აზიქენდი, ალგეთი; წალკის რაიონის, სოფ. აიაზმა და ფარიზი; ბოლნისის 
რაიონის, სოფ. ცურტავი და ნახიდური; გარდაბნის რაიონის,სოფ. გაჩიანი და ქესალო; 
ახმეტის რაიონის, სოფ. დუისი (პანკისის ხეობა); ყვარლის რაიონის, სოფ. მთისძირი. 
შეხვედრების შედეგად ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიიღო ინფორმაცია ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის მიერ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის 
არჩევნებისათვის, ეროვნული უმცირესობების მიმართ დაგეგმილი ღონისძიებების 
შესახებ.

2.5. საარჩევნო ადმინისტრაციის ეთნიკური შემადგენლობა 

ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული უბნების რაოდენობა 
საარჩევნო ოლქების მიხედვით

ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტური დასახლებების გათვალისწინებით, ცესკო-მ 
გახსნა 338 უბანი 12  საარჩევნო ოლქში: 
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ოლქის დასახელება 
 

უბნების რაოდენობა 

# 11 საგარეჯო (იორმუღალო) 
 

12 უბანი 

# 15 ლაგოდეხი (კაბალი) 
 

6 უბანი 

# 17 თელავი (ყარაჯალა) 
 

4 უბანი 

#21 გარდაბანი  
 

32 უბანი 

# 22 მარნეული 
 

81 უბანი 

 
# 23 ბოლნისი 

42 უბანი 

 
# 24 დმანისი 

32 უბანი 

 
# 25 წალკა 

16 უბანი 

 
# 26 თეთრიწყარო 

5 უბანი 

 
# 37 ახალციხე 

8 უბანი 

 
# 40 ახალქალაქი 

63 უბანი 

 
# 41 წინოწმინდა  

36 უბანი 

ჯამი 
 

338 უბანი 

 

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
ეთნიკური შემადგენლობა

ცესკო-დან მიღებული მონაცემების მიხედვით, 
საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა 
შორის 2541 ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელი იყო, მათ შორის 1502 სომეხი, 
996 აზერბაიჯანელი, 16 ოსი, 15 რუსი, 11 
ავარელი და 1 უკრაინელი.
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აზერბაიჯანული წარმომავლობის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, 
მდივნისა და მოადგილის რაოდენობა საარჩევნო ოლქების მიხედვით:

სომხური წარმომავლობის საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მდივნისა და 
მოადგილის რაოდენობა საარჩევნო ოლქების მიხედვით:

„მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული 
ინფორმაციის შესაბამისად, იმ საარჩევნო უბნებზე (სულ 200 საარჩევნო უბანი), 
რომლებსაც აკვირდებოდა ორგანიზაცია საარჩევნო ადმინისტრაცია დაკომპლექტებული 
იყო ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებით, კერძოდ, 182 საარჩევნო უბანზე 
კომისიის წევრები იყვნენ ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები.
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176 საარჩევნო უბანზე ეროვნულ უმცირესობებს მიკუთვნებულ კომისიის წევრთა 
უმრავლესობა ფლობდა სახელმწიფო ენას. იმ 200 საარჩევნო უბნიდან, რომლებსაც 
აკვირდებოდნენ „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლები, 136 საარჩევნო უბანზე 
კომისიის მდივანი ან/და თავმჯდომარე იყო ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი.

2.6 საარჩევნო კანდიდატები

ცესკო-ს მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, 2013 წლის საპრეზიდენტო 
არჩევნებისათვის დარეგისტრირებული იქნა 23 კანდიდატი, რომელთაგანაც არც 
ერთი არ წარმოადგენდა საქართველოში მცხოვრებ ამ თუ იმ ეთნიკურ უმცირესობას 
მიკუთვნებულ ჯგუფს: 
1. მიხეილ სალუაშვილი 
2. ნესტან კირთაძე
3. შალვა ნათელაშვილი
4. მამუკა ჭოხონელიძე
5. გიორგი თარგამაძე
6. სერგო ჯავახიძე
7. გიორგი ლილუაშვილი
8. ლევან ჩაჩუა
9. ავთანდილ მარგიანი
10. მამუკა მელიქიშვილი
11. ნუგზარ ავალიანი
12. თეიმურაზ ბობოხიძე
13. თამაზ ბიბილური
14. დავით ბაქრაძე
15. გიორგი მარგველაშვილი
16. კობა დავითაშვილი
17. აკაკი ასათიანი
18. ნინო ბურჯანაძე
19. ნინო ჭანიშვილი
20. ზურაბ ხარატიშვილი
21. ქართლოს ღარიბაშვილი
22. თეიმურაზ მჟავია
23. გიორგი ჩიხლაძე

2.7 დამკვირვებლები და მედია გაშუქება

ცესკო-ს  ინფორმაციის თანახმად, 2013 წლის 27 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის 
არჩევნებზე დასაკვირვებლად რეგისტრირებული იყო 60 ადგილობრივი ორგანიზაცია 
(19 746 დამკვირვებელი) და 65 საერთაშორისო ორანიზაცია (1241 დამკვირვებელი), 
რომლებიც აკვირდებოდნენ უბნის გახსნის, ხმის მიცემისა და შედეგების შეჯამების 
პროცესს. არჩევნების გაშუქების მიზნით ცესკო-ში აკრედიტაცია გაიარა 152 
ადგილობრივმა და საერთაშორისო მედია ორგანიზაციამ (1 381 მედია მუშაკი). 

2.8 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები

საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით გიორგი მარგველაშვილმა ხმების 
62, 12 % მოიპოვა, დავით ბაქრაძემ - 21, 72 %, ნინო ბურჯანაძემ - 10, 19 %, შალვა 
ნათელაშვილმა - 2,88 %, და გიორგი თარგამაძემ - 1,06 %. დანარჩენი პრეზიდენტობის 
კანდიდატების პროცენტულმა მაჩვენებელმა ვერ გადააჭარბა 1%-ს.
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2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის „მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში დაკვირვება განახორციელა სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონის ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში შემავალ 31 საარჩევნო უბანზე, ახალქალაქის 
საარჩევნო ოლქში შემავალ 41 საარჩევნო უბანზე, ასპნიძის საარჩევნო ოლქში შემავალ 7 
უბანზე, ახალციხის საარჩევნო ოლქში შემავალ 27 უბანზე, ბორჯომის საარჩევნო ოლქში 
შემავალ 4 უბანზე. სულ პროგრამის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მოცული 
იქნა 110 საარჩევნო უბანი. ქვემო ქართლის რეგიონში პროგრამის ფარგლებში დაკვირვება 
განხორციელდა მარნეულის საარჩევნო ოლქში შემავალ 33 საარჩევნო უბანზე, ბოლნისის 
საარჩევნო ოლქში შემავალ 25 საარჩევნო უბანზე, წალკის საარჩევნო ოლქში შემავალ 12 
საარჩევნო უბანზე და გარდაბნის საარჩვნო ოლქში შემავალ 20 საარჩევნო უბანზე. სულ 
პროგრამის ფარგლებში ქვემო ქართლის რეგიონში მოცული იქნა 90 საარჩევნო უბანი. 
საერთო ჯამში სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონში არჩევნების დღეს 
სამონიტორინგო მისია განხორციელდა 200 საარჩევნო უბანზე. 

სადამკვირვებლო პროგრამა განხორციელდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 1 
დამკვირვებლის, საოლქო საარჩევნო კომისიის 9 დამკვირვებლის, საარჩევნო უბნების 
200 მოკლევადიანი დამკვირვებლისა და მობილური ჯგუფების 40 დამკვირვებლის 
მეშვეობით. საერთო ჯამში არჩევნების დღეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ 
მობილიზებული იყო 250 დამკვირვებელი.  

მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო 
არჩევნებისათვის საარჩევნო დღისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის სამონიტორინგო 
პროგრამა განხორციელდა სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში შემავალ 
რიგ საარჩევნო ოლქების საარჩევნო უბნებზე, სადაც ეთნიკური უმცირესობები შეადგენენ 
ადგილობრივი მოსახლეობის 30%-ზე მეტს. 

რეგიონი ოლქი მობილური 
ჯგუფი 

საარჩევნო 
უბანი 

სულ 

სამცხე-ჯავახეთი     
ნინოწმინდა 1  5 31 37 
ახალქალაქი  1  9 41 51 
ასპინძა 1  1 7 9 
ახალციხე 1  5 27 33 
ბორჯომი 1  1 4 6 
სულ 5 21 110 136 

 
ქვემო ქართლი     

მარნეული 1  6 33 40 
ბოლნისი 1  5 25 31 
წალკა 1  3 12 16 
გარდაბანი 1  5 20 26 
     
სულ 4 19 90 113 

 
თბილისი 

ცესკო-ს დამკვირვებელი 
0 0 0 1 

 
მთლიანი ჯამი 9 40 200 250 

 

3. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ ჩართულობა 2013 წლის საპრეზიდენტო 
არჩევნების სამონიტორინგო პროცესში
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წინასაარჩევნო პროცესში სამონიტორინგო პროგრამის ეფექტური რეალიზების 
მიზნით ორგანიზაციამ ჩაატარა შესაძლებლობების გაფართოებაზე ორიენტირებული 
სატრენინგო სესიათა ციკლი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის,  საოლქო საარჩევნო 
კომისიის,  საარჩევნო უბნებისა და მობილური ჯგუფების დამკვირვებლებისათვის, 
ასევე საოლქო ლოჯისტიკის კოორდინატორებისათვის. 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ წარმომადგენლები აქტიურად იყვენენ 
ჩართულნი საქართველოს პარლამენტში შექმნილ საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე 
ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობაში და მონაწილეობას იღებდნენ საარჩევნო 
საკითხებთან მიმართებაში გამართულ შეხვედრებსა და დისკუსიებში. 

ინფორმაციის შეგროვება,  დამუშვება და მასზე რეაგირება

“მრავალეროვანი საქართველოს” მთავარ ოფისში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა10 
ოპერატორი. ისინი ორგანიზაციის დამკვირვებლებისგან რეგულარულად იღებდნენ 
ინფორმაციას ყველა იმ საყურადღებო ფაქტზე, რომელსაც შეეძლო ხელი შეეშალა 
დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისთვის კონკრეტულ ორ რეგიონში - სამცხე-
ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში.  

ნებისმიერ მოქალაქეს თავადაც შეეძლო დარღვევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 
“მრავალეროვანისაქართელოს” ცხელი ხაზისთვის, რომელიც კონკრეტულად 
მოქალაქეების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის მიღებისა და მასზე რეაგირების 
მიზნით, მთელი დღის განმავლოაბში მუშაობდა. 

სამონიტორინგო პროგრამას სამართლებრივ მხარდაჭერას უწევდნენ ორგანიზაციის 
იურისტები.
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საარჩევნო უბნის გახსნადა მოწყობა:

საარჩევნო უბნების უმრავლესობა (195 საარჩევნო უბანი)  მზად იყო ამომრჩევლების 
მისაღებად 8:00 საათისთვის, ხოლო 5 საარჩევნო უბანი  არა, კერძოდ, #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #5, #25 და #77 საარჩევნო უბნები, #25 წალკის საარჩევნო ოლქის #37 
საარჩევნო უბანი და #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის #24 საარჩევნო უბანი.

დამკვირვებლების მიერ გამოვლინდა უბნის არასათანადოდ მოწყობის ორი შემთხვევა: 
#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #83 საარჩევნო უბანზე და #41 ნინოწმინდის საარჩევნო 
ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე.

დაფიქსირდა კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების გადასანაწილებლად წილის ყრის 
ჩატარების წესის დარღვევის ერთი შემთხვევა #41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის #4 
საარჩევნო უბანზე.

იდენტიფიცირებული იქნა საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის დროულად არდაშვების 
სამი შემთხვევა: #41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე, #23 ბოლნისის 
საარჩევნო ოლქის #3 საარჩევნო უბანზე და #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის #55 
საარჩევნო უბანზე.

პროცედურული დარღვევა დაფიქსირდა #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #55 საარჩევნო 
უბანზე: დამკვირვებლის ინფორმაციით, წილის ყრის შედეგად ყუთის გადამტანი 
კომისიის მხოლოდ 1 წევრი გამოვლინდა, ნაცვლად ორისა.  დამკვირვებლისსიტყვიერი 
მითითებით, ხელახლა ჩატარდა წილის ყრა და ხარვეზი აღმოიფხვრა. 

იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც ორგანიზაციამ განახორციელა დაკვირვება, 79 შემთხვევაში 
უბნის გახსნის პროცედურას დაესწრო საუბნო საარჩევნო კომისიის 13 –ივე წევრი, ხოლო 
13 შემთხვევაში 7 წევრი. 

#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #4 საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელი 
ძირითად ყუთში პირველი ამომრჩევლის ხელმოწერის გარეშე ჩააგდეს. აღნიშნულ 
დარღვევაზე ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი რომელიც კომისიის 
მიერ არ იქნა დაკმაყოფილებული.

კენჭისყრა და საარჩევნო უბნების დახურვა

ამომრჩეველთა უმრავლესობა ხმას აძლევდა სათანადო  დოკუმენტაციის წარდგენის 
საფუძველზე, თუმცა 1 შემთხვევაში, კერძოდ, #22 მარნეულის #31 საარჩევნო უბანზე, 
დაფიქსირდა ხმის მიცემის ფაქტი სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე.

როგორც დამკვირვებელთა უმრავლესობამ აღნიშნა, მარკირება ძირითადად მოწმდებოდა 
კენჭისყრის მთელი პროცესის განმავლობაში, თუმცა არ შემოწმდა #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #31 და #42 საარჩევნო უბნებზე.

ამომრჩეველთა სიაში წინასწარ გაკეთებული ხელმოწერები ამომრჩეველთა გრაფის 
გასწვრივ დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირებული იყო 2 შემთხევაში: #21 გარდაბნის 
საარჩევნო ოლქის #27 და #37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის # 1 საარჩევნო უბნებზე.

4. არჩევნების დღე
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„მრავალეროვანი საქართველოს“ 200 დამკვირვებლიდან 3 მათგანზე განხორციელდა 
ფიზიკური ძალადობა/ზეწოლა/მუქარის ფაქტი: #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #51 
და #57 საარჩევნო უბნებზე, ასევე #23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის # 51 საარჩევნო უბანზე.

„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 
კენჭისყრის ფარულობა დაირღვა  1 შემთხვევაში: #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის  
#5 საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელი ძირითად ყუთში ამომრჩევლის 
ბიულეტენთან ერთად, კონვერტში ჩადებული ჩააგდეს. დაიწერა საჩივარი, თუმცა 
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა.

#37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა  შემთხვევა, როდესაც 
ამომრჩეველთა სიაში წინასწარ გაკეთებული იყო ხელმოწერები ამომრჩეველთა გრაფის 
გასწვრივ.

დაფიქსირდა ბიულეტენის გაყალბების შემთხვევები: #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის  
#42 საარჩევნო უბანზე ორგანიზაციის დამკვირვებელმა დააფიქსირა ორი ფაქტი, 
როდესაც რეგისტრატორმა ამომრჩეველს გადასცა უკვე შემოხაზული ბიულეტენი რაც 
ვიდეო ფირზე იქნა დაფიქსირებული. აღნიშნული ინციდენტის შემდეგ უბანზე ვიდეო 
გადაღება აიკრძალა. ფაქტზე დარეგისტრირდა ორი საჩივარი. მათგან ვიდეო გადაღების 
აღდგენაზე წარდგენილი საჩივარი დაკმაყოფილდა.

#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #57 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა კომისიის 
წევრების მიერ ბიულეტენების ჩაყრის 10-მდე ფაქტი.ამავე საარჩევნო ოლქის ამავე 
უბანზე “მრავალეროვანი საქართველოს” დამკვირვებელმა  არაუფლებამოსილი პირები 
დააფიქსირა. ამავე საარჩევნო ოლქის ამავე უბანზე დაფიქსირებულია დამკვირვებელზე 
ზეწოლის და მუქარის ფაქტები, რაზეც„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელმა საუბნო საარჩევნო კომისიას წარუდგინა საჩივარი, რომელიც არ 
იქნა დარეგისტრირებული. შემდეგ ეტაპზე აღნიშნული საჩივარი წარედგინა საოლქო 
საარჩევნო კომისიას.

#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #42 უბანზე დაფიქსირდა მარკირების შემოწმების 
გარეშე ამომრჩევლების მიერ მასობრივად ხმის მიცემის ფაქტები.ორგანიზაციის 
დამკვირვებელმა წარადგინა საჩივარი აღნიშნულ ფაქტზე საუბნო საარჩევნო კომისიაში, 
რომელიც დაურეგისტრირეს. თუმცა საჩივრის წარდგენის შემდეგ საარჩევნო უბანზე 
სიტუაცია არ გამოსწორებულა. 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 200–დან 4 დამკვირვებელი მიიჩნევს, რომ კენჭისყრის 
პროცესი ჩატარდა მნიშვნელოვანი დარღვევებით.

საარჩევნო უბნის დახურვა და ხმების დათვლა 

დამკვირვებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, საარჩევნო 
უბნების უმრავლესობაზე ორგანიზაციის  დამკვირვებელს მიეცა შესაძლებლობა, 
განეხორციელებინათ დაკვირვება ხმის დათვლის პროცესის თითოეულ ეტაპზე. 

ძირითადად საარჩევნო უბანზე არ იმყოფენოდნენ არაუფლებემოსილი პირები, თუმცა 
ერთმა დამკვირვებელმა დააფიქსირა მსგავსი ფაქტი, კერძოდ,  #22 მარნეულის საარჩევნო 
ოლქის #57 საარჩევნო უბანზე.
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მრავალეროვანი საქართველოს მხარდაჭერა 
სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში 

საპრეზიდენტო არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან 
გარემოში ჩასატარებლად
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სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ მოპოვებული ფაქტებისა და მოძიებული 
მტკიცებულებების შესაბამისად დგინდება, რომ 2013 საპრეზიდენტო არჩევნები 
2012 წელს გამართული საპარლამენტო არჩევნებისაგან განსხვავებით გარკვეული 
პროგრესით გამოირჩეოდა რომელიც ფართოდ აღინიშნა როგორც ადგილობრივი, ასევე  
საერთაშორისო დამკვირვებლის მიერ. 

საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი შედეგი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენელთა გაუმჯობესებული პროფესიული ხარისხი (საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრთა მიერ საარჩევნო წესებისა და პროცედურების დაცულობის 
გაუმჯობესებელი დონე, მათ მიერ ორგანიზაციის დამკვირვებელთა მიმართ 
გამოჩენილი კოლეგიალურობა, მათი უფლებების პატივისცემა და მათი საქმიანობის 
განხორციელებიაში ხელის არ შეშლა და სხვა)  რამაც საბოლოო ჯამში შესაძლებელი 
გახადა მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო საარჩევნო კანონმდებლობის უხეში დარღვევის 
შემთხვევები, ისეთი შემთხვევების ჩათვლით, რომლებიც ფართო საზოგადოების 
ყურადღებას მიიპყრობდა. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლებმა 
დააფიქსირეს საარჩევნო წესებისა და პროცედურების უხეში დარღვევის მხოლოდ 
რამოდენიმე ფაქტი. თუმცა, დაფიქსირდა გარკვეული ხარვეზები მათ შორის საარჩევნო 
უბნის გახსნისა და მოწყობის, კენჭისყრისა და საუბნო საარჩენო კომისიის შემაჯამებელი 
ოქმების შედგენის პროცესში.  

უნდა აღინიშნოს, რომ დამკვირვებლებმა  რეაგირება მოახდინეს ელექტორალურ 
დარღვევებზე, მათ შორის პროცედურულ ხარვეზებზე, წინასწარ შემუშავებული 
ინსტრუქციების თანახმად:  

ა) საუბნო საარჩევნო კომისიის მისამართით სიტყვიერი მითითების გაკეთება ხარვეზის / 
დარღვევის დაუყოვნებელი აღმოფხვრის მიზნით;
ბ) საჩივრების შედგენა და წარდგენა საუბნო და/ან საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის, იმ 
შემთხვევაში, თუ საუბნო საარჩევნო კომისიამ არ მიმართა სათანადო ზომებს სიტყვიერი 
შენიშვნის საფუძველზე დარღვევის/ხარვეზის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით.

დამკვირვებელთა საქმიანობის მონიტორინგის შედეგებმა გამოავლინა საინტერესო 
ტენდენცია: უმეტეს შემთხვევაში დამკვირვებლების სიტყვიერი შენიშვნები 
დაკმაყოფილდა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ან წევრების მიერ. დაიწერა 
მხოლოდ რიგი საჩივრებისა, ვინაიდან საუბნო საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა 
დამკვირვებლების სიტყვიერი მოთხოვნები. 

საუბნო საარჩევნო კომისიებში წარდგენილი საჩივრები:

საუბნო საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის დღეს წარდგენილი იყო 20 საჩივარი. 
მათგან დაკმაყოფილდა 5 საჩივარი, ხოლო 3 საჩივარი გადავიდა საოლოქო საარჩევნო 
კომისიებში. კერძოდ, ბოლნისის საარჩევნო ოლქში დაიწერა ერთი საჩივარი, 
ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში  - სამი საჩივარი (დაკმაყოფილდა ერთი, ხოლო ერთი 
გადავიდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში), ახალციხის - ერთი საჩივარი, ახალქალაქის 
- ოთხი საჩივარი (დაკმაყოფილდა ორი, ხოლო ორი გადავიდა საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში), გარდაბანის - ერთი საჩივარი, მარნეულის ათი საჩივარი (დაკმაყოფილდა 
ორი). გასაჩივრების საფუძველს წარმოადგენდა უბნის გახსნისა და მოწყობის, ხმის 
მიცემისა და ხმების დათვლის პროცესში გამოვლენილი დარღვევები.

5. კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებული საჩივრები და 
სარჩელები
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საოლქო საარჩევნო კომისიებში წარდგენილი საჩივრები:

კენჭისყრის პროცესის დასრულების შემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიებში 
სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ცენტრალური ოფისიდან წარდგენილი იყო საჩივრები 
195 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმის ბათილობის შესახებ. „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ წარმომადგენლებმა ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ადგილზე 
დამატებით წარადგინეს 21 საჩივარი.  

საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედს არ ჰქონდა არცერთი ნაკვეთური:

 ¾ N39 ასპინძის N02, N04 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N02 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N 39 მარნეულის საარჩევნო ოლქის N57, N62 საარჩევნო უბნები ;
 ¾ N 40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის  N48, N28, N09, N63 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის N11, N15, N43, N48, N55, N58 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის N12 საარჩევნოუბანი;
 ¾ N 22 მარნეულის # 53 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის  N21 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N25 წალკის საარჩევნო ოლქის  N20, N13, N33, N35, N02, N45, N37 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N33 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N22 საარჩევნო უბანი.

საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედს ჰქონდამხოლოდ ერთი ნაკვეთური:

 ¾ N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის N52 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N 22 მარნეულის N9 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის N02 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N29 საარჩევნო უბანი.

საუბნო საარჩევნო კომისისიის შემაჯამებელ ოქმში საარჩევნო სუბიექტების გრაფების 
ნაწილი დატოვილი იყო ღიად:

 ¾ N39 ასპინძის N02, N12, N15, N17, N18, N19 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N 37 ახალციხის N25 და N19 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N40  ახალქალაქის N70, N67, N66, N37,N04, N03, N02, N01, N68, N45, N16, N30, N12, N64, 

N55, N50, N10,N27, N14, N43, N28, N62, N57, N48 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N 23 ბოლნისის N1, N2, N3, N05, N8, N20, N25, N30, N33, N37, N38, N39, N40, N43, N50, 

N51, N52, N55, N58, N59, N60, N61 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N 36 ბორჯომის N08, N10, N15, N21, N22, N24 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის N12, N04, N26საარჩევნო უბნები;
 ¾ N22 მარნეულის N01; N06, N08; N10, N13; N14; N15; N19; N20; N24; N25; N27; N36; N39; 

№40; N41; N42; N49; N50; N51; N55; N56; N57; N58; N59; N60; N62; N63; N68; N72; N78; 
N82; N83; N84; N12; N09; N38; N87; N16; N33; N65; N73; N77; N23 საარჩევნო უბნები;

 ¾ N41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის N22, N02, N27, N05, N06, N23, N14, N09, N20, N26, 
N34, N01, N10, N07 საარჩევნო უბნები;

 ¾ N25 წალკის საარცევნო ოლქის N39, N38, N32, N29, N27, N24, N22, N17, N16, N04, N05, 
N11, N15, N20, N33, N27, N31, N42 საარჩევნო უბნები.

საოლქო საარჩევნო კომისიიდან სარჩევნო დოკუმენტაციის გატაცების მცდელობა:
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 ¾ N39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისია.

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის ასლის და დედნის შეუსაბამობა:

 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N02, N13, N27 და N31 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის N2 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N36 ბორჯომის საარჩევნო ოლქის N17 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის N12საარჩევნო უბანი;
 ¾ N22 მარნეულის N11, N18, N30, N43, N44, N47 და N66 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის N22, N02, N27, N06, N23, N30 და N21 საარჩევნო 

უბნები;
 ¾ N 23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის N49 და N59 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N25 წალკის საარჩევნო ოლქის N44, N03, N42 საარჩევნო უბნები.

კენჭისყრისშემაჯამებელი ოქმი არ იყო დამოწმებული საარჩევნო კომისიის ბეჭდით

 ¾ N 40 ახალქალქის საარჩევნო ოლქის N43 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N 22 მარნეულის N33 საარჩევნო უბანი.

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმი არ იყო დამოწმებული კომისიის 
ბეჭდით:

 ¾ N22 მარნეულის N72 საარჩევნო უბანი.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებზე და თავმჯდომარეზე პოლიტიკური პარტიის 
მხრიდან ზეგავლენის მოხდენა:

 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N10 საარჩევნო უბანი.

ძირითად საარჩევნო ყუთში ბიულეტენების რაოდენიბის სიმრავლე საარჩევნო სიებში 
ხელმოწერებთან შედარებით:

 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N10 საარჩევნო უბანი.

კანონით დაშვებულზე მეტი რაოდენობის საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების 
ყოფნა უბანზე

 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N21 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N5 საარჩევნო უბანი.

წარდგენილი საჩივრებიდან სრულად დაკმაყოფილდა 21, ხოლო ნაწილობრივ -- 69. 

სასამართლოში წარდგენილი სარჩელები: 

სასამართლოში გასაჩივრდა საჩივრების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ 
საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ მიღებული 12 გადაწყვეტილება. კერძოდ:

საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭედს არ ჰქონდა არცერთი ნაკვეთური:
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 ¾ N37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის N02 საარჩევნო უბანი;
 ¾ N40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის  N28 და N09 საარჩევნო უბნები;
 ¾ N23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის N11, N15, N43, N48, N55, N58 საარჩევნო უბნები.

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის ასლის და დედნის შეუსაბამობა:

 ¾ N22 მარნეულის N30 საარჩევნო უბანი.

კენჭისყრისშემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული საარჩევნო კომისიის ბეჭდით:

 ¾ N 22 მარნეულის N33 საარჩევნო უბანი.

კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის 
ბეჭდით:

 ¾ N22 მარნეულის N72 საარჩევნო უბანი.

სასამართლომ დააკმაყოფილა სამივე სარჩელი, რომლებიც ეხებოდა მარნეულის საოლქო 
საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს (სასამართლომ ბათილად ცნო 
შემაჯამებელი ოქმები და კომისიას დაავალა კენჭისყრის შედეგების გადათვლა).

ბოლნისის, ახალციხის და ახალქალაქის რაიონულ სასამართლოებში წარდგენილი 
სარჩელები სასამართლოებმა დატოვეს განუხილველად გასაჩივრების ვადის გასვლის 
გამო.

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ ბოლნისის, ახალციხის და ახალქალაქის რაიონულ 
სასამართლოებში სარჩელები გაიგზავნა გასაჩივრებისათვის დადგენილი ვადის დაცვით. 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
თანახმად „საპროცესო მოქმედება, რომლის შესასრულებლადაც დადგენილია ვადა, 
შეიძლება შესრულდეს ვადის უკანასკნელი დღის ოცდაოთხ საათამდე. თუ საჩივარი, 
საბუთები ან ფულადი თანხა ფოსტას ან ტელეგრაფს ჩაბარდა ვადის უკანასკნელი დღის 
ოცდაოთხ საათამდე, ვადა გასულად არ ჩაითვლება“. შესაბამისად, გასაჩივრების ვადა 
დაცულად ითვლება თუკი სარჩელი დროულად ჩაბარდება ფოსტას, მიუხედავად იმისა, 
თუ როდის მიიტანს ფოსტის კურიერი გზავნილს მისამართამდე. 

თუმცა სასამართლომ არ იხელმძღვანელა აღნიშნული მუხლით და გამოიყენა სხვა 
სამართლებრივი ნორმა: საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად „საარჩევნო 
კომისიაში / სასამართლოში განცხადება / სარჩელი / საჩივარი შეტანილად ითვლება 
შესაბამის საარჩევნო კომისიაში / სასამართლოში მისი რეგისტრაციის მომენტიდან“. 
სამივე რაიონის სასამართლომ უპირატესობა მიანიჭა ნორმას, რომელსაც ადგენს 
საარჩევნო კოდექსი და შესაბამისად სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სარჩელების 
განხილვაზე უარი განაცხადა. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ სასამართლოება მსგავსი 
ხასიათის გადაწყვეტილებით კანონი არ დაარღვია. 

მიუხედავად იმისა, რომ სარჩელები მომზადდა დროულად, სასამართლოებში წარდგენის 
ვადის გაშვება გამოიწვია ობიექტურმა გარემოებებმა: წარდგენის ბოლო ვადა ემთხვეოდა 
არასამუშაო დღეს, დოკუმენტაციის ადგილებამდე ჩატანას სჭირდებოდა დამატებითი 
რესურსი, რომელიც სადამკვირვებლო ორგანიზაციას საკმარისად არ აღმოაჩნდა.
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ჯამური მაჩვენებელი:

ამომრჩეველთა რაოდენობა: 3 537 719

არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა: 1 660 976 

ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტინების რაოდენობა:30 101

მიღებულ ხმათა რაოდენობა საარჩევნო სუბიექტების მიხედვით:
# კანდიდატთა სახელი, გვარი მიღებულ ხმათა 

რაოდენობა 
% 

1 თამაზ ბიბილური 687 0.04 
2 გიორგი ლილუაშვილი 1 909 0.12 
3 სერგო ჯავახაძე 2 107 0.13 
4 კობა დავითაშვილი 9 838  0.6 
5 დავით ბაქრაძე 354 103 21.72 
6 აკაკი ასათიანი 1 559 0.1 
7 ნინო ჭანიშვილი 2 276 0.14 
8 თაიმურაზ ბობოხიძე 356 0.02 
9 შალვა ნათელაშვილი 46 984 2.88 
10 გიორგი თარგამაძე 17 354 1.06 
11 ლევან ჩაჩუა 3 093 0.19 
12 ნესტან კირთაძე 762 0.05 
13 გიორგი ჩიხლაძე 820 0.05 
14 ნინო ბურჯანაძე 166 061 10.19 
15 ზურაბ ხარატიშვილი 3 718 0.23 
16 მიხეილ სალუაშვილი 1 376 0.08 
17 ქართლოს ღარიბაშვილი 530 0.03 
18 მამუკა ჭოხონელიძე 315 0.02 
19 ავთანდილ მარგიანი 627 0.04 
20 ნუგზარ ავალიანი 664 0.04 
21 მამუკა მელიქიშვილი 995 0.06 
22 თეიმურაზ მჟავია 1 285 0.08 
23 გიორგი მარგველაშვილი 1 012 569 62.12 

 

წყარო: ცესკო-ს შემაჯამებელი ოქმი და ოფიციალური ვებ-გვერდიhttp://www.cec.gov.ge/
uploads/other/26/26456.pdf

6. არჩევნების შედეგები
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სამონიტორინგო პროცესში მოპოვებული ფაქტების შესაბამისად დგინდება, რომ 2013 
საპრეზიდენტო არჩევნები 2012 წელს გამართული საპარლამენტო არჩევნებისაგან 
განსხვავებით გარკვეული პროგრესით გამოირჩეოდა რომელიც ფართოდ აღინიშნა 
როგორც ადგილობრივი, ასევე  საერთაშორისო დამკვირვებლის მიერ. 
ორგანიზაციის დამკვირვებელთა უმრავლესობას მიეცა საშუალება შეუზღუდავად 
განეხორციელებინა დაკვირვება საარჩევნო დღის ყველა პროცედურაზე.
საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი მიგნება გახლავთ საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენელთა გაუმჯობესებული პროფესიული ხარისხი რამაც საბოლოო ჯამში 
შესაძლებელი გახადა მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო საარჩევნო კანონმდებლობის 
უხეში დარღვევის შემთხვევები, ისეთი შემთხვევების ჩათვლით, რომლებიც 
ფართო საზოგადოების ყურადღებას მიიპყრობდა. „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს საარჩევნო წესებისა და პროცედურების უხეში 
დარღვევის მხოლოდ რამოდენიმე ფაქტი. თუმცა, დაფიქსირდა გარკვეული ხარვეზები 
მათ შორის საარჩევნო უბნის გახსნისა და მოწყობის, კენჭისყრისა და საუბნო საარჩენო 
კომისიის შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცესში,რამაც არ იქონია მნიშვნელოვანი 
გავლენა საარჩევნო პროცესის კანონიერებაზე. აღსანიშნავია, რომ დარღვევების უდიდესი 
უმრავლესობა გამოწვეული იყო კომისიის წევრების დაბალი კვალიფიკაციით. არჩევნების 
ადმინისტრირების პროცესში კომისიის წევრების მიერ დაშვებული ხარვეზები ნათლად 
მიუთითებს საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის დონის 
შემდგომი ამაღლების საჭიროებაზე, რათა მომავალი არჩევნებისათვის შემცირდეს 
ზემოთ აღწერილი პროცედურული დარღვევებების გამოვლენის ალბათობა. 

დამკვირვებელთა საქმიანობის მონიტორნგის შედეგებმა გამოავლინა საინტერესო 
ტენდენცია: უმეტეს შემთხვევაში დამკვირვებლების სიტყვიერი შენიშვნები 
დაკმაყოფილდა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ან წევრების მიერ. 
კენჭისყრის მიმდინარეობასთან დაკავშირებულ დარღვევებზე დაიწერა მხოლოდ რიგი 
საჩივრებისა, ვინაიდან საუბნო საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა დამკვირვებლების 
სიტყვიერი მოთხოვნები. 

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებს უჭირდათ 
ქართულ ენაზე შედგენილი საჩივრების განხილვა ქართული ენის არასათანადოდ 
ფლობის გამო. თუმცა, 176 საარჩევნო უბანზე  ეროვნულ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უმრავლესობა ფლობდა სახელმწიფო ენას. 

პოზიტიურ შეფასებას იმსახურებს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში 
უმცირესობათა ჩართულობის არსებული დონე. იმ საარჩევნო უბნებზე რომლებსაც 
აკვირდებოდა ორგანიზაცია საარჩევნო ადმინისტრაცია, ძირითადად უმცირესობებით 
დასახლებულ რეგიონებში, დაკომპლექტებული იყო ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენლებით. 136 საარჩევნო უბანზე კომისიის მდივანი ან/და თავმჯდომარე იყო 
ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სამონიტორინგო პროგრამის რეალიზების პროცესში 
გამოვლინდა რიგი საჭიროებებისა, რომლებიც შემდგომში საჭიროებენ სათანადო 
რაგირებას:

 ● უნდა აღინიშნოს, რომ ვადები არ არის საკმარისი დასაბუთებული საჩივრებისა და 
სარჩელების წარსადგენად. 

 ● მაღალია სასამართლოში არჩევნებთან დაკავშირებული საქმის აღძვრაზე დაწესებული 
სახელმწიფო ბაჟი.  

7. ძირითადი მიგნებები
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 ● კანონი არ აძლევს უფლებას ამომრჩეველს წარადგინოს საჩივრები საარჩევნო 
კომისიებსა და სასამართლოებში საარჩევნო კანონმდებლობის ნებისმიერ 
დარღვევასთან დაკავშირებით.  

 ● არ არსებობს ერთიანი მიდგომა პარტიისა და სამოქალაქო საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების იურისტების მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის განმარტებასთან 
მიმართებაში, რაც იწვევს საარჩევნო პროცედურების აღქმასთან მიმართებაში ერთიანი 
სტანდარტის არ არსებობას.  

იმ უბნებზე, სადაც ორგანზიაციამ განახორციელა დაკვირვება, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის შემადგენლობაში ქალები ფართო სპექტრით იყვნენ წარმოდგენილნი, 
თუმცა მათ ნაკლებად ეკავათ გადაწყვეტილების მიმღები თანამშრომელთა პოზიციები 
(თავმჯდომარე და/ან მდივანი). კერძოდ, 192 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრების 
ნაწილი შედგებოდა ქალებისგან, ხოლო თავმჯდომარის ან/და მდივანის პოზიცია 51 
ქალს ჰქონდა დაკავებული.

წინასაარჩევნო პერიოდის, ისევე როგორც საარჩევნო დღის ზოგადი შეფასების 
საფუძველზე შესაძლოა დავასკვნათ, რომ ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ რეგიონებში კვლავაც მწირეა ამომრჩეველთა ელექტორალური 
განათლების დონე, რაც საბოლოო ჯამში აქვეითებს საარჩევნო პროცესში მათი 
რაოდენობირი და ხარისხობრივი ჩართულობის პერსპექტივას. განსაკუთრებით 
თვალშისაცემია პოლიტიკური სუბიექტების მიერ უმცირესობათა რეგიონებში 
ჩართულობის სიმწირე. ადგილობრივ დონეზე თითქმის არ არსებობს პოლიტიკური 
დიალოგის წარმოების პრაქტიკა. 



საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“ 23

საპრეზიდენტო  არჩევნები

27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე დაყრდნობით, „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ შეიმუშავა რიგი ხასიათის რეკომენდაციებისა სხვადასხვა 
დაინტერესებული მხარეებისათვის, რათა მომავალში კიდევ უფრო დაიხვეწოს 
საარჩევნო პროცესი და იგი სრულფასოვნად მოვიდეს შესაბამისობაში სამართლიანი და 
დემოკრატიული არჩევნების საერთაშორიო და ადგილობრივ სტანდარტებთან. \

საარჩევნო ადმინისტრაცია:

 / საარჩევნო ადმინსიტრაციის წევრების პროფესიული ხარისხის გარკვეული 
გაუმჯობესების მიუხედავად, ჯერ კიდევ არსებობს საუბნო და საოლქო საარჩევნო 
კომისიების წევრების საფუძვლიანი დატრეინინგების საჭიროება, განსაკუთრებით 
პროცედურულ საკითხებზე, მათ შორის ხმების დათვლასა და შემაჯამებელი ოქმის 
შედგენაზე.

 / ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ საარჩევნო ოლქებში 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შერჩევა/დანიშვნის პროცესში ფართოდ იქნეს 
გათვალისწინებული მათი ლინგვისტური უნარი: ქართული ენის სათანადოდ ფლობა.

 / საარჩევნო ადმინისტრაციამ გამოიჩინოს კეთილი ნება და შემოიღოს და დაამკვიდროს 
უმცირესობათა ენაზე განცხადება/საჩივრის წარდგენისა და განხილვის პრაქტიკა. 
სასურველია შევიდეს შესაბამისი ცვლილება საარჩევნო კანონმდებლობაში.

საჩივრები და სარჩელები:

 / საჩივრებისა და სარჩელების წარდგენის ვადები უნდა გახანგრძლივდეს, რათა 
მომჩივანს ჰქონდეს საკმარისი შესაძლებლობა შეიმუშავოს არგუმენტები და 
სათანადოდ მოამზადოს მტკიცებულება.  

 / საჭიროა, სასამართლოში არჩევნებთან დაკავშირებული საქმის გადაცემაზე 
დაწესებული სახელმწიფო ბაჟი გაუქმდეს ან იყოს მინიმალური, რათა ამით 
დაბრკოლება არ ექმნებოდეთ დაინტერესბულ მხარეებს საჩივრებისა და სარჩელების 
შედგენის პროცესში. 

 / კანონი უფლებას უნდა აძლევდეს ამომრჩევლებს წარადგინონ საჩივრები საარჩევნო 
კომისიებში და სარჩელები სასამართლოებში საარჩევნო კანონმდებლობის ნებისმიერ 
დარღვევასთან დაკავშირებით.  

 / 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.

ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობა:

27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებიდან ნათლად წარმოჩინდა რიგი 
პრობლემები და გამოწვევები რომელთა დაძლევაც უაღრესად მნიშვნელოვანია 
რათა ამაღლდეს საარჩევნო პროცესში ეთნიკურ უმიცირესობებს მიკუთვნებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ჩართულობის დონე: საარჩევნო 
საკითხებზე ცოდნისა და უნარ-ჩვევის სიმწირე; საკუთარი საარჩევნო უფლებების, 
ასევე პოლიტიკური სისტემის აღქმის ნაკლებობა; პოლიტიკური სუბიექტების 
პროგრამებში გათვითცნობიერების ნაკლებობა; საარჩევნო პროცესის მნიშვნელობისა და 
ხასიათის აღქმის ნაკლებობა. პრობლემის გამოსწორება მოითხოვს სხვადასხვა მხარეთა 

8. რეკომენდაციები
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თანმიმდევრულ და საფუძვლიან მუშაობას უმცირესობების რეგიონებში ამომრჩევლების 
სწავლების შესაბამისი პროგრამების განხორციელების მიზნით. ამ მიმართულებით:

 / ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, ასევე 
საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა განახორციელოს ფართო მასშტაბიანი, 
გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა ამომრჩეველთა, სამოქალაქო და პოლიტიკურ 
საკითხებზე ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებისთვის, არჩევნებს შორის 
შუალედებში. მას მედიამ აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ამომრჩეველთა 
ელექტორალური განათლების დონის ამაღლების პროცესში. 

 / 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.  

 / საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა განაგრძოს ამომრჩეველთა მოწყვლად ჯგუფების 
საკითხებზე სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ფუნქციონირება და გააფართოვოს 
მისი მოქმედების არეალი; გააგრძელოს საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიების 
ეთნიკურ უმცირესობათა წევრების ტრეინინგი.  

 / პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა განახორციელონ დამატებითი ძალისხმევა 
ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში მოწყვლად ჯგუფებთან მუშაობის, საკუთარი 
პროგრამების შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და ადგილობრივ დონეზე 
პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
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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 სათვისტომოსადა 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, 
ხელშეწყობადა მათი პოტენციალის განვითარებადა, ასევე ყველა დონეზემათი 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/newsite

9. ინფორმაცია საერთო სამოქალაქო მოძრაობა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“  შესახებ
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