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ანგარიში მომზადდა და გამოიცა საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი 

საქართველოს“ მიერ, პროექტის „ხელი შეეწყოს ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახელბულ სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში 

თავისუფალ, სამათლიან და კონკურენტუნარიან საარჩევნო გარემოს“ ფარგლებში.  

წინამდებარე ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის 

მხარდაჭერით ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. 

მის შინაარსზე პასუხისმგებელია საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი 

საქართველო“ და იგი შესაძლოა არ ასახავდეს საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო 

ფონდის (IFES), USAID-ის ან ამერიკის მთავრობის მოსაზრებებს 

 

     

ანგარიშის შინაარსი: 



 

 

 

შესავალი 

 

1. ძირითადი მიგნებები 

 

2. საარჩევნო მიზნებით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება  

 

 აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენება საარჩევნო 

მიზნებისათვის  

 აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საარჩევნო 

მიზნებისათვის  

 ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენება საარჩევნო 

მიზნებისათვის 

 ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საარჩევნო 

მიზნებისათვის 

 ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენება 

საარჩევნო მიზნებისათვის 

 

3. პოლიტიკური სუბიექტების მიერ საარჩევნო კამპანიის წარმოების ფინანსური 

ასპექტები 

 

4. რეკომენდაციები  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შესავალი 



 

 

საერთაშორისო, ისევე როგორც ეროვნული საარჩევნო პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, 

რომ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება გავლენას ახდენს როგორც 

წინასაარჩევნო პროცესებსა და არჩევნების საბოლოო შედეგებზე, ასევე ზოგად 

პოლიტიკურ გარემოზე.  

 

აღნიშნულის გათვალისწინებით საარჩევნო მიზნებით ადმინისტრაციული 

რესურსების გამოყენებაზე მონიტორინგის დაწესება ატარებს უაღრესად აქტუალურ 

ხასიათს, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში შემავალ საარჩევნო 

ოლქებში, რომლებიც ტრადციულად ხასიათდებიან საარჩევნო მიზნებით 

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების პრაქტიკით, რაც არაერთხელ იქნა 

დაფიქსირებული როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო 

მისიების მიერ წინამორბედი არჩევნების დროს განსაკუთრებით კი 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებზე.  

 

გარდა აღნიშნულისა, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის 

თვალსაზრისით აქტუალობას არ კარგავს პოლიტიკური სუბიექტების მიერ საარჩევნო 

კამპანიის წარმოების ფინანსური ასპექტები, რაც თავის მხრივ სიღრმისეულ 

შესწავლასა და გაანალიზებას საჭიროებს.  

 

შესაბამისად, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ფინანსური 

მხარდაჭრით საერთო სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“ 

ახორციელებს პროექტს „ხელი შეეწყოს ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 

დასახელბულ სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში 

თავისუფალ, სამათლიან და კონკურენტუნარიან საარჩევნო გარემოს“.  

 

პროექტის მიზნობრივ არეალს წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობებით 

კომპაქტურად დასახლებული ნინოწმინდა-ახალქალაქის # 46-ე, ადიგენი-ახალციხის 

# 44-ე, ბორჯომი-ასპინძა-ახალქალაქის # 45-ე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი), 

მარნეულის # 35 და # 36-ე, ბოლნისი-დმანისი-წალკის # 34-ე, გარდაბნის # 31-ე, 

გარდაბანი-თეთრიწყარო # 32-ე (ქვემო ქართლის რეგიონი) და საგარეჯოს # 23 -ე 

(კახეთის რეგიონი) საარჩევნო ოლქები.   

 



 

სამონიტორინგო პროგრამა ხორციელდება 7 გრძელვადიანი დამკვირვებლის 

მეშვეობით, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში აკვირდებიან ზემოაღნიშნულ საარჩევნო 

ოლქებში არსებულ ვითარებასა და ტენდენციებს ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენების ფაქტებთან მიმართებაში, ისევე როგორც მონიტორინგს გასწევენ 

პოლიტიკური სუბიექტების მიერ საარჩევნო კამპანიის წარმოების ფინანსურ 

ასპექტებთან დაკავშირებით.  

 

წარმოდგენილი ანგარიში მოიცავს 2016 წლის 8 აგვისტოდან 18 სექტემბრის პერიოდს. 

საანგარიშო პერიოდში „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 

დამკვირვებლები აღნუსხავდნენ ყველა შემთხვევას, რის შესაბამისადაც შესაძლოა 

ადგილი ქონოდა საარჩევნო მიზნით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას. 

აღნიშნულის გარდა, ორგანიზაციის დამკვირვებლები ესწრებოდენ პოლიტიკური 

კამპანიისა და საჯარო ღონისძიებებს, ისევე როგორც მონიტორინგს გასწევდნენ 

პოლიტიკური სუბიექტების მიერ სარეკლამო კამპანიის წარმოების პროცესზე, მათ 

შორის აღნუსხავდნენ პოლიტიკური სუბიექტების მიერ ბილბორდებისა და ბანერების 

განთავსების ადგილებს, ასევე მათ ზომებს.  

 

საანგარიშო პერიოდში ყველა ფაქტი, რომელიც იდენტიფიცირებულ იქნა 

გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ ექვემდებარებოდა ხელმეორედ შესწავლასა 

და გადამოწმებას. ამ პროცესში ჩართული გახლდათ ორგანიზაციის იურისტი, ისევე 

როგორც ეკონომისტი.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ძირითადი მიგნებები:  

 

საარჩევნო გარემო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით გამოირჩევა თავისუფლების უფრო 

მაღალი ხარისხით ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 

ნინოწმინდა-ახალქალაქის # 46-ე, ადიგენი-ახალციხის # 44-ე, ბორჯომი-ასპინძა-

ახალქალაქის # 45-ე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი), მარნეულის # 35 და # 36-ე, 

ბოლნისი-დმანისი-წალკის # 34-ე, გარდაბნის # 31-ე, გარდაბანი-თეთრიწყარო # 32-ე 

(ქვემო ქართლის რეგიონი) და საგარეჯოს # 23 -ე (კახეთის რეგიონი) საარჩევნო 

ოლქებში. აღნიშნულმა შესაძლებელი გახადა, უფრო მეტ პოლიტიკურ სუბიექტს 

ეწარმოებინა საარჩევნო კამპანია შედარებით მშვიდ, სამართლიან და 

კონკურენტუნარიან გარემოში.  

 

სამონიტორინგო პროგრამის პირველადი შედეგები ცხადყოფს, რომ  2012 წლის 

არჩევნებისაგან განსხვავებით საჯარო ღონისძიებები, რომლებიც  რეალიზებულ იქნა 

პროექტის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში ნაკლები დოზით იყო დატვირთული 

ვიწრო პარტიული-პროპაგანდისტული შემადგენლით, რაც თვის მხრივ გარკვეული 

პროგრესის მანიშნებელია.  

 

აღნისანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისაგან 

განსხვავებით, საარჩევნო გარემო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის 

გამოირჩევა გამოვლენილი საარჩევნო ხასიათის დარღვევების ნაკლები 

სამართლებრივი სიმძიმით, ისევე როგორც დარღვევების გამოვლენის დაბალი 

სიხშირით.  

 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში „მრავალეროვანი საქართველოს“ 

გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილ იქნა: ა) აღსრულებითი 

ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენების 9  ფაქტი; ბ) აღსრულებითი 

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 2 ფაქტი; გ) ფინანსური 

ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენების 1 ფაქტი; დ)   

ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 10 ფაქტი; ე) 

ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენების 2 

ფაქტი.  

 



 

სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში ასევე გამოვლინდა დამაფიქრებელი 

ტენდენცია, რის შესაბამისადაც, 2016 წელს საგარეჯოს, ნინოწმინდის, გარდაბნის, 

ადიგენის, ახალქალაქისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში გაზრდილია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტები 2015 წელთან შედარებით. გარდა 

აღნიშნულისა, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში 2016 წელს, 2015 წელთან 

შედარებით საგრძნობლადაა გაზრდილი დანახარჯები ინფრასტრუქტურულ და 

სოციალური დაცულობის პროექტებზე. ამ თვალსაზრისით საგრძნობი ზრდა 

დაფიქსირდა საგარეჯოს (მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მიმართულებით), გარდაბნის, ახალქალაქისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში.  

გთხოვთ იხილოთ დიაგრამები, რომლებიც თან ერთვის ანგარიშს და აანალიზებენ 

ზემოთ არნიშნული მუნიციპალიტეტების საბიჯეტო ინფორმაციას.  

 

საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ 

საარჩევნო ოლქებში პოლიტიკური სუბიექტების მიერ წარმოებული წანასაარჩევნო 

კამპანია არ გახლდათ ტევადი ფინანსური რესურსების მობილიზების 

თვალსაზრისით. ასევე ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ საანგარიშო პერიოდში არ იქნა 

დაფიქსირებული პოლიტიკური სუბიექტების მიერ ამომრჩეველთა მოსყიდვის 

ტენდენცია, თუ არ გავითვალისწინებთ რამოდენიმე ფაქტს რომელიც 

იდენტიფიცირებულ იქნა გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ.   

 

სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული ფაქტებისა და გამოვლენილი 

საარჩევნო ხასიათის ტენდენციების ანალიზი ცხადყოფს, რომ მიუხედავად 

გარკვეული პროგრესისა რომელიც დაფიქსირდა ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენების თვალსაზრისით, კვლავაც სახეზეა რიგი გამოწვევებისა რომლებიც 

საჭიროებენ დროულ და ეფექტურ რეაგირებას, ისევე როგორც საშუალო და 

გრძელვადიან პერიოდში კომპლექსური მიდგომების შემუშავებას.  

 

აღნიშულ გამოწვევებს შორისაა: ა) საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა 

და დამრღვევ პირთა მიმართ დროული და ადეკვატური პასუხისმგებლობის ზომების 

გატარება; ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული  საჯარო 

მოხელეების მიერ სამუშაო საათებში აგიტაციის გაწევა მმართველი პარტიის 

სასარგებლოდ; გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საბიუჯეტო, 

თუ ადამიანური რესურსების გამოყენება პარტიული მიზენებისათვის; დ) 

აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება პარტიული 

მიზნებისათვის; ე) წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების მიერ 



 

ამომრჩეველთა მოსყიდვა;  ვ) საჯარო ღონისიძიებების ჩატარების პროცესში საჯარო 

მოხელეების მიერ მოსახლეობისათვის საჩუქრების დარიგება; ზ) ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ  წინასაარჩევნო პერიოდში სოციალური დახმარების, ისევე 

როგორც მსხვილი ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტების დაფინანსების ზრდა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. საარჩევნო მიზნებით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება  

 

საერთო სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 

დამკვირვებლები ახორციელებენ დაკვირვებას საარჩევნო მიზნებით 

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე ეთნიკური უმცირესობებით 

კომპაქტურად დასახლებულ ნინოწმინდა-ახალქალაქის  # 46-ე, ადიგენი-ახალციხის # 

44-ე, ბორჯომი-ასპინძა-ახალქალაქის # 45-ე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი), მარნეულის 

# 35 და # 36-ე, ბოლნისი-დმანისი-წალკის # 34-ე, გარდაბნის # 31-ე, გარდაბანი-

თეთრიწყარო # 32-ე (ქვემო ქართლის რეგიონი) და საგარეჯოს # 23 -ე (კახეთის 

რეგიონი) საარჩევნო ოლქებში.  

 

სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში დაკვირვება ხორციელდება 

ადმინისტრაციული რესურსების შესაძლო გამოყენების ოთხ ძირითად 

შემადგენელზე1: 

 

1) საარჩევნო მიზნებით აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, 

რაც გულისხმობს პოლიტიკური ოპონენტების, მათი მხარდამჭერებისა და 

ამომრჩევლების წინააღმდეგ სახელმწიფოს აღსრულებითი, მათ შორის 

ძალადობრივი მექანიზმების შერჩევითად გამოყენებას. აღნიშნული 

მიმართულებით „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 

დამკივრვებლები მონიტორინგს გასწევდნენ იმის გამოსავლენად, ხდებოდა თუ 

არა მაგალითად პოლიტიკური ნიშნით პირთა დაკავება, ხორციელდებოდა თუ არა 

მათზე რაიმე სახის ზეწოლა, ქონდა თუ არა ადგილი დაშინებისა და სამსახურიდან 

განთავისუფლების ფაქტებს და სხვა.  

 

2) საარჩევნო მიზნებით სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, 

რაც გულისხმობს რომელიმე პარტიის / კანდიდატის საარჩევნო ინტერესების 

სასარგებლოდ ან საზიანოდ საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო 

ორგანოების გამოყენებას. აღნიშნული მიმართულებით „მრავალეროვანი 

საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკივრვებლები მონიტორინგს გასწევდნენ იმის 

დასადგენად, ხდებოდა თუ არა ადგილობრივ დონეზე ისეთი საკანონმდებლო 

ინიციატივების ინიცირება, რომელიც უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენებდა 

რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტს.  

                                                           
1 http://cesko.ge/res/docs/adminres2016.pdf 

http://cesko.ge/res/docs/adminres2016.pdf


 

 

3) საარჩევნო მიზნებით ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, 

რაც გულისხმობს სახელმწიფო დაწესებულებების ადამიანური, მატერიალური და 

არაფულადი რესურსის, მათ შორის სახელმწიფოს დაფინანსებული ან/და მის 

ფლობელობაში მყოფი მედია და საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებას 

რომელიმე პარტიის ან კანდიდატის საარჩევნო აქტიობების ხელშეწყობის ან 

ხელშეშლისათვის. შესაბამისად, „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 

დამკივრვებლები  მონიტორინგს გასწევდნენ თუ რამდენად ხდებოდა პროექტის 

მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო დაწესებულებების ადამიანური, 

მატერიალური და არაფულადი რესურსების გამოყენება.  

 

4)  საარჩევნო მიზნით ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, რაც 

თავის თავში მოიაზრებს ადგილობრივი ხელისუფლების ფულადი რესურსების 

მიმართვას რომელიმე პარტიის ან კანდიდატის საარჩევნო მიზნების რეალიზების 

ხელშესაწყობად.  

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით „მრავალეროვანი საქართველოს“ 

გრძელვადიანი დამკივრვებლების მიერ საანგარიშო პერიოდში გამოვლენილ იქნა 

საარჩევნო მიზნებით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების / სავარაუდო 

გამოყენების რიგი ფაქტები.  

 

აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენება საარჩევნო 

მიზნებისათვის  

 

#46 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქი:  

 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით 7 

აგვისტოს ბაგა-ბაღის და სკოლის მასწავლებლები იმყოფებოდნენ „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ მიერ ორგანიზებულ აქციაზე ხელმძღვანელობის 

მოთხოვნით. მათი თქმით პირდაპირ დაშინებას ან მუქარას ადგილი არ ჰქონია. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიან 

დამკვირვებელთან არაფორმალურ საუბარში მასწავლებლებმა მოტივად სამუშაო 

ადგილის დაკარგვის შესაძლო საფრთხე დაასახელეს.   

 

 



 

#46 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქი: 

 

2 აგვისტოს „ერთიანი ნაციონალური მორაობის“ წარმომადგენლის ზ. 

ჩილინგარაშვილის ინფორმაციით თანამდებობიდან განთავისუფლებულია 

ნინოწმინდის პოლიციის თანამშრომელი გორ გომციანი, მხოლოდ იმ მიზეზით რომ 

მისი დედა, ლიდა ანტანოსიანი „ერთიანი ნაციონალური მორაობის“ შტაბის 

აქტივისტია. ნინოწმინდის პოლიციის იმ განყოფილებაში სადაც გომციანი მუშაობდა 

განაცხადეს, რომ მან თავად დაწერა განცხადება წასვლის შესახებ. თვით გორ გომციანი 

კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებს. 

 

#35 მარნეულის საარჩევნო ოლქი: 

 

7 აგვისტოს ბლოკი „პაატა ბურჭულაძე-სახელმწიფო ხალხისთვის“ რაიონული 

ოფისის თავმჯდომარის ი. ბაირამოვის ინფორმაციით მათ აქტივისტებზე (სოფ.  

შულავერი და დამია-გიურარხში) მიმდინარეობს ზეწოლა-დაშინება სოფლის 

რწმუნებულისა და გამგეობის თანამშრომლების მხრიდან. (დაშინების ფორმა-

დაპატიმრება სხვადასხვა მოტივით). აღნიშნულ ფაქტებზე სოფლის რწმუნებული 

კომენტარს არ აკეთებს. 

 

16 აგვისტოს საარჩევნო ბლოკ „გოგი თოფაძე-მრეწველები, ჩვენი სამშობლოს“  

საარჩევნო სიაში წარმოდგენილი პირის ფ.ხალილოვის ინფორმაციით მათ აქტივისტს 

(ქალბატონს) ემუქრებიან სამსახურიდან დათხოვნით (მასწავლებელია სოფელ 

ქურთლიარში), თუ თავს არ დაანებებს ხსენებულ პარტიაში მოღვაწეობას. მიუხედავდ 

იმისა რომ ქალბატონის სახელი და გვარი ცნობილია, მისი გასაჯაროებისაგან პირადი 

თხოვნის საფუძველზე თავს ვიკავებთ. 

  

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარობის კანდიდატის ა. იმამყულიევის  

ინფორმაციით 31 აგვისტოს სოფელ დამია გიურარხში მისი აქტივისტების და 

ნათესავების მიმართ განხორციელდა ზეწოლა-დაშინება მიწების ჩამორთმევის 

მუქარით თუ თავს არ დაანებებენ საქმიანობას (აგიტაციას „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ სასარგებლოდ). ეს მუქარა ხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დეპუტატის მამედ მამედოვის მხრიდან.  

 

აქვე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ იმამყულიევის ინფორამციით  მამედ მამედოვმა 

ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდა მხარი დაუჭიროს „ქართულ ოცნება - 



 

დემოკრატიულ საქართველოს“, რის სანაცვლოდაც იგი მათ პირდება „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ 6 აქტივისტისათვის მიწების ჩამორთმევას და მათთვის  

გადაცემას. ამ მიზნით მან მოსახლეობა მიიყვანა ზემოაღნიშნული აქტივისტების 

კანონიერ საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე და იქვე დაიწყო „განაწილების“ 

პროცესი. აღნიშნული შემთხვევის თაობაზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

ექვსმა აქტივისტმა მიმართა პროკურატურას, რომლისაგანაც მიმდინარე წლის 12 

სექტემბერს მიიღეს პასუხი, რის შესაბამისადაც საქმე განსახილველად გადაეცა 

პოლიციას.  

 

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ საკრებულოს დეპუტატის ბატონ მამედ მამედოვის 

კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას ადასტურებს ადგილობრივი მოსახლება, თუმცა 

აღნიშნულს უარყოფს  „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“  

ადგილობრივი შტაბი.  

 

#36 მარნეულის საარჩევნო ოლქი: 

 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის აზერ სულეიმანოვის 

განცხადებით, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტები სოფლებში 

სადახლო, კაპანახჩი, ქურთლიარი და კირიხლო განიცდიან ზეწოლა-მუქარას სკოლის 

დირექტორებისა და სოფლის რწმუნებულების მხრიდან, რაც გამოიხატება მათი 

ნათესავებისა და ოჯახის წევრების სამსახურებიდან განთავისუფლების მუქარაში, თუ 

არ შეწყვეტენ აქტიურ საქმიანობას „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში“. დირექტორები 

უარყოფენ მსგავს ფაქტს, ხოლო რწმუნებულები კომენტარს არ აკეთებენ. 

 

#35 მარნეულის საარჩევნო ოლქი: 

 

26 ივლისს საარჩევნო ბლოკ „გოგი თოფაძე-მრეწველები, ჩვენი სამშობლოს“  

საარჩევნო სიაში წარმოდგენილმა პირმა ფ.ხალილოვმა „მრავალეროვან 

საქართველოს“ გრძელვადიან დამკვირვებელს მიაწოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, 

რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო განყოფილების 

თანამშრომელმა მარნეული-თბილისი სამარშრუტო ხაზზე მომუშავე მძღოლებს 

აუკრძალა პარტია „ჩვენი სამშობლოს“ მხრიდან დაკვეთის მიღება. თავად  მძღოლები 

მათთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებენ. 

 



 

მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარალში 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 6 აქტივისტს, გამგეობის თანამშრომელმა ალმაზ 

ყარაჯაევმა სახლში მიუტანა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის ცნობა. 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად აქტივისტებს ალმაზ ყარაჯაევმა განუმარტა, 

რომ ჯობდა ემსახურათ სამხედრო სამსახურში, ვიდრე დაკავებულიყვნენ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერი საქმიანობით. აღნიშნულ ფაქტს 

ადასტურებს როგორც აქტივისტები, ასევე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

მაჟორიტარობის კანდიდატი ა. იმამყულიევი.  

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოლა ოღლიში, სოფლის რწმუნებული და 

მისი თანამოაზრეები ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებენ მხარი დაუჭირონ 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“, რის სანაცვლოდაც მათ 

ხელისუფლების სახელით პირდება მათ სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების 

ლეგალიზაცია-გადაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემური საკითხის 

გადაწყვეტას. გარდა აღნიშნულისა, დაპირებებს შორისაა სოფელში არსებული 

საბავშო მოედნის დაბრუნება, რის თაობაზეც ადგილობრივი მოსახლეობა თხოვნით 

მიმართავდა როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებას (ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს).  

 

შესაბამისად, ქონების ლეგალიზაცია-გადაფორმების პრობლემური საკითხების 

გადაწყვეტა, ისევე როგორც საბავშვო მოედნის დაბრუნება სავაჭრო თემად იქცა 

სოფლის რწმუნებულის მხრიდან ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის 

პროცესში, რომლის ძირითადი მოტივიც „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოსათვის“ მხარდამჭრთა მოპოვების სურვილია. ფაქტის არსებობას 

ადასტურებს სოფლის მცხოვრებნი.  

 

აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საარჩევნო მიზნებისათვის  

 

#46 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქი: 

 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით, 7 

აგვისტოს გაიმართა მასშტაბური აქცია ნინოწმინდაში „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ ორგანიზებით, მათ მხარდამჭერები მიჰყავდათ 

ახალციხეში ამომრჩეველთათვის მათი კანდიდატის წარდგენის მიზნით, თუმცა 

აქციაზე იყვნენ სკოლისა და ბაღის მასწავლებლები, რომლებიც უკმაყოფილებას 



 

გამოთქვამდნენ იმ მიზეზით, რომ მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ მივიდნენ 

აქციაზე; ისინი იძულებულნი იყვნენ მოსულიყვნენ სამუშაო ადგილის დაკარგვის 

შიშით. 

 

# 40-ე ახალქალაქის საარჩევნო ოლქი 

 

მიმდინარე წლის 12 სექტემბერს ახალქალაქის პოლიციის უფროსმა შალვა ლომსაძემ 

(რომელიც ამჟამად განთავისუფლებულია თანამდებობიდან) პირადი ტაბელური 

იარაღით „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ადგილობრივი ოფისის 

წინ მდგომ მანქანაზე მიკრული „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ სარეკლამო 

პლატაკი ჩამოხია. მან ასევე მოითხოვა, რომ ავტომობილი დაუყოვნებლივ გაეყვანათ 

მითითებული ტერიტორიიდან. აღნიშნულ ფაქტს ადასტურებენ თვითმხილველები. 

 

ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენება საარჩევნო 

მიზნებისათვის 

 

#35 მარნეულის საარჩევნო ოლქი: 

 

მიმდინარე წლის 12 სექტემბერს ყურბან ბაირამის დღესასწაულის აღნიშვნის 

ფარგლებში უშუალოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ (მათ შორის გამგებელი, საკრებულოს 

თავმჯდომარე და სხვა საჯარო მოხელეები) ხდებოდა ქალაქსა და მიმდებარე 

სოფლებში ხორცის უსასყიდლოდ დარიგება ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. 

არსებული ინფორმაციით ხორცი დაურიგდათ მთლიანობაში 50 ოჯახს (თითო ოჯახს 

2-3 კგ.). აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ მმართველი პარტიის მაჟორიტარობის 

კანდიდატი, ან სხვა პარტიული წარმომადგენელი აღნიშნულ აქციაში მონაწილეობას 

არ იღებდა.  

 

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ გამოითხოვა ფინანსური დოკუმენტაცია 

(ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები) პროექტის მიზნობრივი 

მუნიციპალიტეტებიდან, რომელთა ანალიზის საფუძველზე ცხადი ხდება, რომ 2016 

წელს საგარეჯოს, ნინოწმინდის, გარდაბნის, ადიგენის, ახალქალაქისა და ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტები 

2015 წელთან შედარებით. 

 



 

გარდა აღნიშნულისა, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში 2016 წელს, 2015 წელთან 

შედარებით საგრძნობლადაა გაზრდილი დანახარჯები ინფრასტრუქტურულ და 

სოციალური დაცულობის პროექტებზე. ამ თვალსაზრისით საგრძნობი ზრდა 

დაფიქსირდა საგარეჯოს (მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მიმართულებით), გარდაბნის, ახალქალაქისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში.  

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი: 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (7 500 000 ლარი) 

23 500 ლარით აღემატება 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს (7 476 500 ლარი).  

 

2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების მუხლში 

შეადგენდა 1 413 720 ლარს. მაისისა და ივლისის თვეში განხორციელებული 

ცვლილებების შესაბამისად იგი გაიზარდა 5 499 753 ლარით და ჯამში შეადგინა 6 923 

473 ლარი. 2015 წლის მონაცემებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების მუხლით 

გათვალისწინებული იყო 1 219 171 ლარი, რომელიც შეტანილი ცვლილებების 

შემდგომ გაიზარდა 5 449 690 ლარამდე. თუ შევადარებთ 2015-2016 წლების 

ბიუჯეტების ანალოგიური მუხლის მონაცემებს, მაშინ შეგვიძლია შევნიშნოთ, რომ 

2016 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება გაიზარდა 1 473 783 

ლარით.  

 

რაც შეეხება სოციალური დაცულობის პროექტების დაფინანსებას, 2016 წელს 

შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით მან შეადგინა 602 025 ლარი. 2015 წელს 

ანალოგიური მუხლის მაჩვენებელი შეადგენდა 709 200 ლარი. შესაბამისად, სოციალრი 

დაცულობის პროექტების დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხების ოდენობა 2016 

წელს 107 175 ლარით შემცირდა წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით.  

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი:  

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (8 260 000 

ლარი) 577 400 ლარით აღემატება 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს (7 682 600 ლარი).  

 

2016 წელს დამტკიცებული ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების მუხლში 

შეადგენდა 4 203 500 ლარს, ხოლო 2015 წელს 3 950 000 ლარს. შესაბამისად, 2016 წელს, 

2015 წელთან შედარებით ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების მუხლში 



 

გაიზარდა 253 500 ლარით.  

 

რაც შეეხება სოციალური დაცულობის პროექტების დაფინანსებას, 2016 წელს 

შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით მან შეადგინა 308 900 ლარი. 2015 წელს 

ანალოგიური მუხლის მაჩვენებელი შეადგენდა 241 500 ლარს. შესაბამისად, 

სოციალური დაცულობის პროექტების დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხების 

ოდენობა 2016 წელს 67 400 ლარით გაიზარდა წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით.  

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი:  

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (11 668 600 ლარი) 488 200 ლარით 

აღემატება 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს (11 180 400 ლარი). 2016 წელს 

შემოსულობების ნაწილი გაიზარდა და შეადგინა 26 138 500 ლარი, რაც 10 425 100 

ლარით აღემატება 2015 წლის შემოსულობებს (15 713 400 ლარი).  

 

თუ შევადარებთ 2016 წლის ბიუჯეტს 2015 წლის ბიუჯეტს კონკრეტული პროექტების 

მიხედვით, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 2016 წელს ინფრასტრუქტურული 

პროექტების მუხლით გათვალისწინებული დაფინანსება (14 959 100 ლარი) 5 078 700 

ლარით აღემატება 2015 წილის ანალოგიურ მაჩვენებელს (9 980 400 ლარი). რაც შეეხება 

სოციალური დაცულობის პრექტებს, 2016 წელს (843 300 ლარი) მისი მოცულობა 102 

700 ლარით აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (740 600 ლარი).  

 

ადიგებნის მუნიციპალიტეტი: 

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (3 783 400 ლარი) 

310 500 ლარით აღემატება 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს (3 472 900 ლარი). 2016 

წელს, ისევე როგორც 2015 წელს ბიუჯეტემბა განიცადეს ცვლილებები, რის 

საფუძველზეც მოხდა მათი მატება.  

 

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ 2016 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის 

გათვალისწინებული ფინანსური რესურსი ( 5 052 100 ლარი) 653 900 ლარით აღემატება 

2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (4 389 200 ლარი). რაც შეეხება სოციალური 

დაცულობის პროექტებს, 2016 წელს ამ მიზნით გათვალისწინებული ხარჯები (288 900 

ლარი) 90 200 ლარით აღემატება 2015 წლის ბიუჯეტის ანალოგიურ მაჩვენებელს (198 

700 ლარი).  



 

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი:  

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (19 177 300 

ლარი) 6 243 600 ლარით აღემატება 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს (12 933 700 

ლარი).  

 

თუ შევადარებთ 2016 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს 2015 წლის დამტკიცებულ 

ბიუჯეტს კონკრეტული პროექტების მიხედვით, აღმოჩნდება, რომ 2016 წელს 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის (12 954 800 ლარი) გამოყოფილია 5 378 000 

ლარით მეტი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (7 576 800 ლარი). რაც 

შეეხება სოციალური დაცულობის პროექტების დაფინანსებას, 2016 წელს, სოციალური 

დაცულობის პროექტების დაფინანსების ხარჯი (704 300 ლარი) 323 100 ლარით 

აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ პროგრამის (381 200 ლარი) დაფინანსების პარამეტს.  

 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ივლისის ბოლოს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტმა 

მიიღო დამატებით დაახლოებით 6 000 000 ლარამდე ქონებრივი გადასახადების 

სახით, რის გამოც 5 აგვისტოს ახალქალაქის საკრებულომ დაამტკიცა ბიუჯეტში 

შესატანი ცვილებები დამატებით გადმორიცხული თანხების გამო (5 500 000 ლარი 

გადასახადებისგან შემოსული თანხა) რომელიც, მოხმარდება ინფრასტრუქტურულ 

პროექტებს, რომელთა განხორციელება დაგეგმილია როგოც მიმდინარე ასევე მომავალ 

წელს. თუმცა აღსანიშნავია რომ მსგავსი ოდენობით ბიუჯეტის ცვლილება არ 

მომხდარა, მითუმეტეს არასაარჩევნო წლებში. 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამეგეობა: 

 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (3 783 

400 ლარი) 310 500 ლარით აღემატებოდა 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს (3 472 900 

ლარი). 2016 წელს, ისევე როგორც 2015 წელს ბიუჯეტემბა განიცადეს ცვლილებები, 

რის საფუძველზეც მოხდა მათი მატება.  

 

თუ, შევადარებთ 2016 წლის ბიუჯეტს 2015 წლის ბიუჯეტს კონკრეტული პროექტების 

მიხედვით, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 2016 წელს ინფრასტრუქტურული 

პროექტის მუხლით გათვალისწინებული დაფინანსება (8 959 900 ლარი) 4 157 900 

ლარით აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (4 802 000 ლარი). რაც შეეხება 



 

სოციალური დაცულობის პროექტს, 2016 წლის (400 600 ლარი) 107 400 ლარით 

აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლს(293 200 ლარი). 

 

ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საარჩევნო 

მიზნებისათვის 

 

#46 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქი:  

 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკირვებლის  ინფორმაციით, 22 

აგვისტოს დღის 12 საათზე ნინოწმინდაში გაიმართა „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ აქცია რომელსაც ესწრებოდა პრემიერ მინისტრი, 

ასევე გამგეობის თანამშრომლები, განათლების რესურს ცენტრის უფროსი, სკოლების 

დირექტორები და მასწავლებლები. აქცია ტარდებოდა სამუშაო საათებში. 

 

13 სექტმბერს, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ მაჟორიტარობის 

კანდიდატმა ახალქალაქი-ნინოწმინდის 46-ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ენზელ 

მკოიანმა შეხვედრები გამართა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

დადეშაში (11.40-12.25-მდე),  კარწახში(12.40-13.30-მდე), ბოზალში (13.45-14.15-მდე) 

და სულდაში (14.25-14. 50-მდე) ადგილობრივ ამომრჩევლებთან. შეხვედრას 

ესწრებოდნენ ნინოწმინდის გამგეობის სამსახურის უფროსი, სკოლის პედაგოგები, 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები და ახალქალაქის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლები.  

 

16 სექტმბერს, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ მაჟორიტარობის 

კანდიდატმა ახალქალაქი-ნინოწმინდის 46-ე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ენზელ 

მკოიანმა შეხვედრა გამართა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელებში 

ჩუმდურაში (14.10-14. 40-მდე), მურჯახეთში (15.00-15. 35-მდე) და ჰორენიაში (16.00-

16. 45-მდე) ადგილობრივ ამომრჩევლებთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ ნინოწმინდის 

გამგეობის სამსახურის უფროსი, სკოლის პედაგოგები, ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები და ახალქალაქის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლები.  

 

# 44 ადიგენი-ახალციხის საარჩევნო ოლქი 

 



 

მიმდინარე წილის 22 აგვისტოს ადიგენში გაიმართა „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ აქცია, რომელიც სამუშაო საათებში მიმდინარეობდა. 

აქციაში მონაწილეობას იღებდნენ ახალციხის მერიის 3 თანამშრომელი კერძოდ, 

საქმის წარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 

გიორგი გვარამაძე, მერის მოადგილე ზაზა გელაძე და მერიის კულტურის სამსახურის 

უფროსი გელა ძამუნაშვილი. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობას იღებდა ადგიგენის 

გამგებლის მოადგილე მინდია ჯელია. საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ არცერთი 

ზემოთ აღნიშნული პირი შვებულებაში არ იმყოფებოდა. 

 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ 22 აგვისტოს 

დაფიქსირდა აგიტაციის ფაქტი სამუშაო საათებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში. 

კერძოდ, ნანა მესხი, ახალციხის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახურის თანამშრომელი, მერი გოგოლაური, მერიის იურიდიული სამსახურის 

თანამშრომელი, ინგა დიაკონოვა, კულტურის სამსახურის თანამშრომელი, ნაირა 

სამსონიძე, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი და მარიკა პარუნაშვილი, მერის 

თანაშემწე სამუშაო საათებში აგიტაციის მიზნით აზიარებდნენ „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატის გიორგი კოპაძის 

გამოსვლებს და „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ მიერ 

ორგანიზებული აქციის ამსახველ  სურათებს.  

 

ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენება 

საარჩევნო მიზნებისათვის 

 

#35 მარნეულის საარჩევნო ოლქი: 

 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით, 

მარნეუულის კოლეჯში, სადაც სწავლება ფასიანია, სექტემბრიდან დაიწყო 4 თვიანი 

პროფესიული გადამზადების (3 სპეციალობით) კურსები, რომელიც ხორციელდება 

განათლების სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. აღსანიშნავია რომ მსგავსი 

პროგრამის განხორციელება  არასაარჩევნო წლებში არ მომხდარა და არც დაწყებამდე 

არ იყო ცნობილი ამ პროგრამის შესახებ. 

 

# 40-ე ახალქალაქის საარჩევნო ოლქი 

 

22 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ მინისტრი ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი 



 

ახალქალაქს სტუმრობდა, რათა წარედგინა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. 

„მრავალეროვანი საქრთველოს“ დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით 

სკოლის პედაგოგებს თხოვდნენ დასწრებოდნენ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ ღონისძიებას.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. პოლიტიკური სუბიექტების მიერ საარჩევნო კამპანიის წარმოების ფინანსური 

ასპექტები 

 

საანგარიშო პერიოდში რიგი პოლიტიკური სუბიეტების მიერ ხორციელდებოდა 

წინასაარჩევნო კამპანია, რაც ძირითადად გამოიხატებოდა ადგილობრივ 

ამომრჩევლებთან შეხვედრების ორგანიზებით, მაჟორიტარი კანდიდატების 

წარდგენით, ისევე როგორც მედია ბრიფინგების ჩატარებით.  



 

 

შედარებით მასშტაბური ხასიათის წინასაარჩევნო შეხვედრებს მართავდნენ 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ და საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“. გარდა აღნიშნულისა, ადგილობრივ ამომრჩევლებთან 

შეხვედრებს აწარმოებდნენ ბლოკი „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - გაერთიანებული ოპოზიცია“, საარჩევნო ბლოკი 

„ნინო ბურჯანაძე-დემოკრატიული მოძრაობა“, ბლოკი „პაატა ბურჭულაძე-

სახელმწიფო ხალხისათვის“, „ირაკლი ალასანია - თავისუფალი დემოკრატები“ და 

„რესპუბლიკური პარტია“.  

 

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ ზემოაღნიშნული პოლიტიკური სუბიექტების მიერ 

წარმოებული წინასაარჩევნო კამპანია არ გახლდათ ტევადი ფინანსური რესურსების 

მობილიზების თვალსაზრისით. ძირითადად გამოყენებული იყო პარტიული 

სიმბოლიკა დროშების სახით, ასევე რიგდებოდა პოლიტიკური სუბიექტის 

მაიდენტიფიცირებელი მცირე ოდენობის მაისურები და კეპები. რაც შეეხება 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოსა“ და საარჩევნო ბლოკ „ერთიანი 

ნაციონალურ მოძრაობას“, სხვა პოლიტიკური სუბიექტებისაგან განსხვავებით 

წინასაარჩევნო ხასიათის შეხვედრების დროს ისინი იყენებდნენ ხმის 

გამაძლიერებლებს, პარტიული სიმბოლიკის მაიდენტიფიცირებელ დროშებსა და 

ბანერებს, ისევე როგორც არიგებდნენ მაისურებს, კეპებს, ბუკლეტებსა და 

ლიფლეტებს. სხვა სახის ფინანსურად მსხვილ პროფილიან აქციებს მათი მხრიდან 

ადგილი არ ქონია, თუ არ ჩავთვლით „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ მიერ თაზაქენდში (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი) ორგანიზებულ 

მარათონს, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 18 მანქანიანი კოლონა. მარათონი 

გაგრძელდა სოფელ ვახტანგისამდე. სულ დაფარულ იქნა 35 კილომეტრი. მსგავსი 

ხასიათის მარათონი ორჯერ ჩატარდა.  

 

რაც შეეხება სარეკლამო ბილბორდებისა და ბანერების განთავსებას, იმდენად 

რამდენადაც წინასაარჩევნო პროცესი არ გახლდათ აქტიურ ფაზაში შესული 

საანგარიშო პერიოდისათვის, მხოლოდ ორ პოლიტიკურ სუბიექტს ჰქონდა 

განთავსებული სარეკლამო ხასიათის დიდი და საშუალო ზომის თვალსაჩინოება 

ადგილობრივ საარჩევნო შტაბების გარე ფასადებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე: 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს“ და საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“. საანგარიშო პერიოდში სხვა პოლიტიკური სიბიექტების 

მიერ იწყებოდა სარეკლამო თვალსაჩინოების განთავსების პროცესი.  



 

 

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ საანგარიშო პერიოდში არ იქნა დაფიქსირებული 

პოლიტიკური სუბიექტების მიერ ამომრჩეველთა მოსყიდვის ტენდენცია, თუ არ 

გავითვალისწინებთ ორ ფაქტს, რომელიც იდენტიფიცირებულ იქნა გრძელვადიანი 

დამკვირვებლების მიერ.  

 

კერძოდ, #35 მარნეულის საარჩევნო ოლქში „მრავალეროვანი საქართველოს“ 

გრძელვადიანი დამკვირვებლის ინფორმაციით 22 აგვისტოს  „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ შტაბის გახსნის შემდეგ შტაბისა და „ქართული 

ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატის ოფისის 

გვერდით გაიხსნა „ჩაი-ხანა“, რომელიც მოსახლეობას უმასპინძლდება უფასო ჩაით, 

ცნობილი არაა ჰქონდათ თუ არა აღებული ნებართვა თვითმმართველობიდან. 

მოსახლეობის ინფორმაციით ჩაით მათ უმასპინძლდება „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“  მაჟორიტარობის კანდიდატი თ.ნავერიანი. 

 

# 40-ე ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში, ახალქალაქში, „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატის ენზელ მკოიანის 

მხარდამჭერები ადგილობრივი ტაქსის ავტომობილების მძღოლებს ურიგებდნენ 20 

ლარიან საწვავის ტალონებს მაჟორიტარი კანდიდატისა და პარტიის მხარდაჭერის 

სანაცვლოდ. აღნიშნულ ფაქტს ადასტურებს ერთერთი ტაქსის მძღოლი, რომელმაც 

უარი განაცხადა საწვავის ტალონის აღებაზე (არსებობს შესაბამისი ჩანაწერიც).  

 

 

 

 

 

 

4. რეკომენდაციები 

 

1) ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა უზრუნველყოს საარჩევნო 

კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა და დამრღვევ პირთა მიმართ გაატაროს 

დროული და ადეკვატური პასუხისმგებლობის ზომები. 

 



 

2) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა აღკვეთონ სამუშაო საათებში 

საჯარო მოსამსახურეების მიერ აგიტაციის გაწევა რომელიმე პოლიტიკური 

სუბიექტის სასარგებლოდ.  

 

3) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგაბნოებმა უნდა უზრუნველყონ 

პოლიტიკური მიუკერძოებლობის დაცვა და შესაბამისად არ დაუშვან 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საბიუჯეტო, თუ ადამიანური 

რესურსების გამოყენება პარტიული მიზენებისათვის;  

 

4) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელმა პირებმა 

უზრუნველყონ ადგილობრივი თვითმმარველობის ორგანოებში დასაქმებული 

სჯარო მოხელეებისათვის საკუთარი უფლებებისა და მოვალეობების თაობაზე 

ინფორმაციის მიწოდება და ამ მიმართულებით მათი ცნობიერების დონის 

ამაღლება.  

 

5) წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტებმა და მათმა წარმომადგენლებმა 

თავი შეიკავონ აგიტაციის იმგვარი ფორმისგან, რომელიც შეიცავს ამომრჩეველთა 

მოსყიდვის ნიშნებს.  

 

6) საჯარო ღონისიძიებების ჩატარების პროცესში საჯარო მოხელეებმა თავი უნდა 

შეიკაონ მოსახლეობისათვის საჩუქრების დარიგებისაგან. 

 

7) ადგიალობრივმა, ისევე როგორც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ თავი უნდა 

შეიკავონ წინასაარჩევნო პერიოდში სოციალური დახმარების, ან მსხვილი 

ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტების დაფინანსების გაზრდისაგან.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


