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2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში პოლიტიკური 

დაძაბულობისა და მწვავე პოლარიზაციის ფონზე წარიმართა. 2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მიზნით, 

საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით, მმართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, 

19 აპრილს პოლიტიკური შეთანხმება იქნა მიღწეული,¹ რომელმაც მმართველი პარტიის 

მიერ ხმების 43%-ზე ნაკლების მიღების შემთხვევაში, ვადამდელი საპარლამენტო 

არჩევნების დანიშვნის შესაძლებლობა გააჩინა. შედეგად, პოლიტიკური აქტორებისთვის 

გამარჯვება ეროვნული დონის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენად იქნა მიჩნეული, 

რამაც პოლიტიკური გარემო უკიდურესად პოლარიზებული, ხოლო დისკურსი აგრესიული და 

კონფრონტაციული გახადა.

2021 წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო ცვლილებები ფართო 

საზოგადოებრივი ჩართულობით მიიღო. ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ადეკვატურ 

ბაზას წარმოადგენდა, დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად და ხელს უწყობდა 

არჩევნების შედეგების მიმართ ნდობის გაზრდას.² თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციის 

დაკომპლექტების პროცესში, სავარაუდო პოლიტიკური გავლენების არსებობამ, 

განსაკუთრებით, ქვედა დონეზე, კონკრეტული დარღვევების მიმართ არასათანადო 

რეაგირებამ და საარჩევნო დავების განხილვის პროცესში, საარჩევნო ადმინისტრაციის 

მიერ ფორმალურმა და ზედაპირულმა მიდგომამ, არჩევნების შედეგების მიმართ ნდობის 

გაზრდა ვერ უზრუნველყო. 

პოლიტიკურ აქტორებს ჰქონდათ შესაძლებლობა თავისუფლად ეწარმოებინათ 

წინასაარჩევნო კამპანია, თუმცა ადმინისტრაციული და სხვა სახის რესურსის მობილიზებამ, 

მმართველ პარტიას თავისი მდგომარეობით მინიჭებული უპირატესობით შეუსაბამოდ 

სარგებლობის შესაძლებლობა მისცა. წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად 

დაწყებამდე, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა ადგილობრივი ბიუჯეტების 

ზრდა.³ საქართველოს პრემიერ მინისტრის და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების მიერ 

მიერ ინფარსტრუქტურული და სოციალური პროექტების ინიცირებამ, რომლის 

განხორციელება წინასაარჩევნო კამპანიას დაემთხვა, წაშალა ზღვარი მმართველ 

პარტიასა და სახელმწიფოს შორის. ეს პროგრამები და ინიციატივები წარმოადგენდა 

საარჩევნო პროცესზე გარკვეული ზეგავლენის მოხდენის მცდელობას. შედეგად, 

მმართველი პარტია უპირატეს მდგომარეობაში მოექცა არჩევნებში მონაწილე სხვა 

სუბიექტებთან შედარებით.

არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იმატა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის 

მუქარისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების ფაქტებმა, აქტუალური გახდა პოლიტიკური 

¹ შეთანხმება სახელწოდებით  2021 წლის 19 აპრილს გაფორმდა და ის, საერთაშორისო „სამომავლო გზა საქართველოსთვის“
თანამეგობრობის მიერ, 6-თვიანი პოლიტიკური კრიზისიდან საქართველოს გამოსვლის ერთადერთ მექანიზმად იქნა 
მიჩნეული. https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
² საარჩევნო დავების წარმოების სტანდარტის გაუმჯობესება, ამომრჩევლის მოსყიდვის პრევენცია, ზეწოლის და იძულების 
ფაქტების ობიექტური და დროული გამოძიება, საარჩევნო კომისიების პროფესიული წევრებით დაკომპლექტების 
სტანდარტის ამაღლება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრევენცია.
³ ივლისის თქვეში ორჯერ გაიზარდა ააპების დაფინანსება ახალციხეში:  30 ივლისის ცვლილებებით, ბიუჯეტი 1 058 400 ლარით 
გაიზარდა, საიდანაც 70 000 ლარი მუნიციპალიტეტის ააპებზე გადანაწილდა, მათ შორის იქ დასაქმებულ პირთა ხელფასებზე. 
ივლისის თვეში 622 000 ლარით გაიზრდა მარნეულის ბიუჯეტი, საიდანაც  400 000 ლარი სოციალური დახმარებებისათვის იყო  
გათვალისწინებული.
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პარტიების კანდიდატების სავარაუდო ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით 
არჩევნებიდან ჩამოშორების შემთხვევები, დაფიქსირდა ფიზიკური დაპირისპირების 
ფაქტებიც. ამგვარად, წინასაარჩევნო კამპანიის თავისუფალ და უსაფრთხო გარემოში 
წარმართვის შესაძლებლობა უზრუნველყოფილი ვერ იქნა, რაც ეწინააღმდეგება ეუთოს 
წინაშე აღებულ ვალდებულებებს და სხვა საერთაშორისო სტანდარტებს.
წინასაარჩევნო კამპანია პოლიტიკურ პარტიებს შორის დაპირისპირებების, ურთიერთ 
ბრალდებებისა და დისკრედიტაციის რეჟიმში მიმდინარეობდა, არ არსებობდა დისკუსია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით, ეროვნული დონის 
საკითხებზე კონცენტრირებამ დაიჩრდილა ადგილობრივი დონის საჭიროებები და 
პრობლემები, ნაკლები აქცენტი გაკეთდა Covid-19 პანდემიის შედეგად, ქვეყანაში შექმნილი 
მძიმე სოციალურ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაზე, ბუნდოვანი იყო შეთავაზებული 
საარჩევნო პროგრამები. მეორე ტურის წინ, შედარებით მეტად გამოიკვეთა ადგილობრივი 
მოსახლეობის საჭიროებებსა და ინტერესებზე ფოკუსირება, კანდიდატების სააგიტაციო 
მასალებზე გამოჩნდა კონკრეტული დაპირებები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაპირებები 
ნაკლებად ეფუძნებოდა სიღრმისეულად გაანალიზებულ პოლიტიკურ ხედვას, მაინც 
პოზიტიურ ძვრას წარმოადგენდა წინასაარჩევნო კამპანიაში, თუმცა არჩევნებამდე ერთი 
კვირით ადრე, პრემიერ მინისტრის მიერ გაჟღერებული პოზიცია, რომ ოპოზიციონერ მერს 
ცენტრალური მთავრობის გარეშე პერსპექტივა არ ექნებოდა, ერთის მხრივ, ოპოზიციის 
წინასაარჩევნო დაპირებებისა და კამპანიის საფუძვლის გამოცლის მცდელობას 
წარმოადგენდა, ხოლო მეორეს მხრივ, ნათლად აჩვენა, რომ ხელისუფლების მიერ 
გაცხადებული დეცენტრალიზაციის სტრატეგია ფორმალობაა. 
,,მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო ოლქებში, არჩევნების დღეს, 
საარჩევნო უბნების შიგნით, კენჭისყრის პროცესი, უმეტესად, მშვიდ გარემოში წარიმართა, 
თუმცა პირველ ტურში დაფიქსირდა გარკვეული ძალადობრივი ინციდენტები, რასაც 
ადგილი ჰქონდა მარნეულის ოლქში. საარჩევნო უბნებზე შეინიშნებოდა ხალხმრავლობა, 
რაც ერთის მხრივ ართულებდა Covid-19 პანდემიის გავრცელების პრევენციას, ხოლო 
მეორეს მხრივ საფრთხეს უქმნიდა კენჭისყრის ფარულობის დაცვას. არჩევნების მეორე 
ტურში, რუსთავში, ტენდენციის სახე ჰქონდა უბანზე ყოფნის უფლებამოსილი პირების მიერ 
ამომრჩეველთა მონაცემების აღრიცხვასა და დამუშავებას, ეს პრაქტიკა წლებია 
გამოწვევას წარმოადგენს და აღიქმება, როგორც ამომრჩეველთა თავისუფალი ნების 
კონტროლი.
საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებით, წარდგენილ საჩივრებზე საოლქო საარჩევნო 
კომისიების რეაგირება ვერ აკმაყოფილებდა შესაბამის სტანდარტს. განხილვის პროცესში, 
არ ხდებოდა ყველა გარემოების სრულფასოვნად გამოკვლევა, ნებისმიერი სიმძიმის 
დარღვევებთან დაკავშირებით ცდილობდნენ ისინი ტექნიკურ შეცდომად შეეფასებინათ, 
რითაც საჩივრების განხილვის პროცესში, საოლქო საარჩევნო კომისიებმა ვერ შეასრულეს 
პოზიტიური ვალდებულება, ობიექტური განხილვის შედეგად მიეღოთ დასაბუთებული 
გადაწყვეტილებები. 

საარჩევნო დავებზე, დასაბუთებულობის სტანდარტი ასევე დაბალი იყო სასამართლოების 

მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში. საარჩევნო დავების ამგვარი ზედაპირული განხილვა 

და არასათანადო გადაწყვეტა ეფექტს უკარგავს გასაჩივრების მექანიზმს, რადგან ვერ 

ხერხდება დარღვევების აღმოფხვრა, პრევენცია და საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღება.

⁴ https://netgazeti.ge/news/571076/
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საარჩევნო პერიოდში პარტიების მიერ ეროვნულ საკითხებზე კონცენტრირებით 
მოსახლეობის საჭიროებების და პრობლემების გადაფარვამ კიდევ უფრო გაუღრმავა 
საზოგადოების ნიჰილიზმი და უნდობლობა, სრულიად პოლიტიკური სპექტრის - როგორც 
ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის მიმართ. მნიშვნელოვანია პროცესში ჩართულმა 
მხარეებმა, გამოიჩინონ კეთილსინდისიერი ძალისხმევა, საზოგადოებასა და პოლიტიკურ 
აქტორებს შორის ხიდჩატეხილობის აღმოსაფხვრელად, რათა შემდგომი საარჩევნო 
ციკლისათვის ამაღლდეს საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესების მიმართ 
საზოგადოებრივი ნდობა, უზრუნველყოფილ იქნეს ინკლუზიური, გამჭვირვალე, 
სამართლიანი და თავისუფალი საარჩევნო გარემო და ხელი შეეწყოს საქართველოს 
ევროპული და ჩრდილოატლანტიკური მისწრაფებების რეალიზებას. 
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პოლიტიკურმა აქტორებმა გამოიჩინონ ძალისხმევა, ქვეყანაში არსებული ხანგრძლივი 

პოლიტიკური პოლარიზაციის განმუხტვისა და პოზიციების დაახლოებისთვის, რადგან 

საზოგადოებას დაუბრუნდეს ნდობა, პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესების მიმართ. 

ამასთან, საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა მხარეებმა, უზრუნველყონ ინკლუზიური 

საარჩევნო კამპანიის წარმოება და პოლიტიკურ პროგრამებში მეტად ასახონ 

საზოგადოებისთვის, მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობათა მნიშვნელოვანი საჭიროებები, 

პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.

მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმა თავი უნდა შეიკავონ სახელმწიფო და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების 

წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოყენებისგან. მნიშვნელოვანია, იმ მერებისა და 

საკრებულოს წევრების სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების გამიჯვნა 

საარჩევნო კამპანიის ღონისძიებებისგან, რომლებიც კანდიდატებად იყვნენ წარდგენილნი 

და დაკავებული თანამდებობიდან ეწეოდნენ წინასაარჩევნო კამპანიას.

ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსის საფუძველზე, შემუშავებული იქნას მყარი მექანიზმი, 

იმისათვის, რომ სახელისუფლებო ორგანოები, სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ორგანიზაციის წარმომადგენლები და 

მათთან მჭიდრო კავშირში მყოფი პირები, საარჩევნო პერიოდში არ მოექცნენ პოლიტიკური 

გავლენების ქვეშ, რაც ნეგატიურად მოქმედებს ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო და 

პოლიტიკურ აქტიურობაზე.

სამართალდამცავმა ორგანოებმა დროული და ეფექტური რეაგირება უნდა მოახდინონ 

საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ ინციდენეტებთან მიმართებაში, მათ შორის 

წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი სავარაუდო ზეწოლის, მუქარისა და 

სამსახურიდან წასვლის იძულების ფაქტების ირგვლივ, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს 

ეთნიკური უმცირესობების ნდობის გაზრდა სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ და 

დაუბრკოლებლად შეძლონ საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მიღება.

მნიშვნელოვანია, პოლიტიკურმა აქტორებმა წინასაარჩევნო პერიოდში თავი შეიკავონ, 

სიძულვილის ენის და დეზინფორმაციის გამოყენებისგან, განსაკუთრებით ეთნიკური და 

რელიგიური ნიშნით, რაც ერთიც მხრივ მნიშვნელოვნად ამძაფრებს პოლიტიკურ 

პოლარიზაციას და ამავდროულად შეიცავს დაპირისპირებისა და ძალადობის წახალისების 

რისკებს, პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერებს შორის.

პოლიტიკურმა პარტიებმა წინასაარჩევნო კამპანია მაღალი ზნეობრივი და ეთიკური 

პრინციპების დაცვით უნდა წარმართონ, უარი თქვან ეთნო-პატრიოტული გრძნობებით 

მანიპულირებაზე, პარტიებმა და კანდიდატებმა თავი უნდა შეიკავონ ეთნოსთაშორისი 

შუღლის ხელშემწყობი განცხადებების გაკეთებისგან.

პოლიტიკურმა პარტიებმა და მათმა მხარდამჭერებმა თავი უნდა შეიკავონ კონკურენტების 

წინასაარჩევნო შეხვედრების ხელშეშლისგან და კონტრაქციებისაგან. პარტიებმა მეტი 

ფოკუსირება უნდა მოახდინონ საარჩევნო პროგრამებზე და ხედვებზე, ვიდრე ოპონენტების 

იმიჯის დაზიანებაზე. 
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სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური ჩართულობისა 

და ადგილობრივ თვითმმართველობაში წარმომადგენლობის ზრდის წახალისება. 

პოლიტიკურმა პარტიებმა, ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ არეალში 

გამოიჩინონ მეტი აქტიურობა, ადგილობრივ ორგანიზაციებში ეთნიკური უმცირესობების 

ჩართულობისა ხელშეწყობის მიზნით.

პოლიტიკურ პარტიებში ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლობის ხელშეწყობისთვის, 

მნიშვნელოვანია სამართლებრივი სტიმულირების მექანიზმის შემოღება. კერძოდ, 

საქართველოს ორგანულ კანონში ,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ 

ჩადებულ იქნეს მექანიზმი, რომელიც ფინანსურად წაახალისებს პოლიტიკურ პარტიებს, 

რათა მოახდინონ ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული პირების მეტი 

წარმომადგენლობა საარჩევნო სიებში.

საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის 

ხელშეწყობის საინფორმაციო კამპანია უნდა გააძლიეროს, განსაკუთრებით ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. ამასთან, 

უზრუნველყოს საინფორმაციო კამპანიის წარმართვა მათთვის გასაგებ ენაზე.
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2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნები საკმაოდ დაძაბულ და პოლარიზებულ 

გარემოში წარიმართა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილი 

პოლიტიკური კრიზისი მმართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის 19 აპრილს პოლიტიკური 

შეთანხმების მიღწევით დასრულდა.⁵ რომლის ანულირებაც „ქართულმა ოცნებამ“ 28 

ივლისს მოახდინა. შესაბამისად, მმართველმა პარტიამ უარი თქვა გაცემულ დაპირებაზე, 

რომ რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნებზე მმართველი პარტიის მიერ მოპოვებულ მხარდაჭერაზე ყოფილიყო 

დამოკიდებული.⁶ პოლიტიკური შეთანხმებიდან ანულირებამ, უპირველეს ყოვლისა, ზიანი 

მიაყენა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და საერთაშორისო იმიჯს, ასევე საფრთხე შეუქმნა 

ქვეყნის სანდო პარტნიორად აღქმას.⁷

2021 წლის 5 ივლისს თბილისის ცენტრში, რადიკალური და ძალადობრივი ჯგუფების მიერ 

LGBTQ+ თემის წარმომადგენლებზე, უფლებადამცველებსა და ჟურნალისტებზე თავდასხმამ, 

ძალადობამ, ძალადობაზე სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, ადეკვატური და მყისიერი 

რეაგირების არქონამ, რამაც ჯამში ათეულობით მედიასაშუალების წარმომადგენლის 

ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცყოფა, ხოლო TV პირველის ოპერატორის ალექსანდრე 

ლაშქარავას ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მოჰყვა, რამაც სავარაუდოდ მისი 

გარდაცვალება გამოიწვია. მძიმე პოლიტიკური კრიზისი და მთავრობის საწინააღმდეგო 

საპროტესტო აქციები მოჰყვა. საპროტესტო აქციების მონაწილეები ჟურნალისტებზე 

თავდასხმის ორგანიზატორთა და მასში მონაწილეთა კანონის სრული სიმკაცრით დასჯას, 

ასევე პრემიერ მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომას მოითხოვდნენ.⁸ 

აღსანიშნავია, რომ ამ რადიკალურმა, ძალადობრივმა დაჯგუფებამ, რომლებიც 

საზოგადოების ნაკლებად წარმოდგენილი ჯგუფების მიმართ განსაკუთრებული 

სიძულვილით და მიუღებლობით გამოირჩევიან, 7 დეკემბერს ,,კონსერვატიური პარტია“ 

დაარეგისტრირა.⁹ მათი პარტიული და ზოგადი იდეოლოგია შეიცავს ეთნიკური და 

რელიგიური შუღლის გაღვივების რისკებს, მით უფრო, რომ ეს დაჯგუფება სამოქმედო გეგმის 

ქვაკუთხედად რუსეთთან მოკავშირეობასა და მოსკოვის ინტერესებით მოქმედ სისტემებში 

ინტეგრირებას ასახელებს. სახელმწიფოსთან, რომელსაც ოკუპირებული აქვს 

საქართველოს ტერიტორიის 20%.

დაძაბულობამ პიკს არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე მიაღწია, როდესაც გაცხადდა 

საქართველოს მესამე პრეზიდენტის - მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნების 

შესახებ, რასაც შემდგომ მისი დაპატიმრება, 50 დღიანი შიმშილობა, მასობრივი აქციები, 

ვითარების უკიდურესი ესკალაცია და საერთაშორისო რეზონანსი მოჰყვა. 

მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლა მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენდა 

2021 წლის არჩევნებზე, რაც მათ შორის მოსახლეობის ელექტორალურ განწყობებსა და 

ქცევაზე აისახა. ამ კუთხით განსაკუთრებულ აღნიშვნას ეთნიკურ უმცირესობათა 

ელექტორატი საჭიროებს. 
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⁵ შეთანხმება სახელწოდებით  2021 წლის 19 აპრილს გაფორმდა და ის, საერთაშორისო „სამომავლო გზა საქართველოსთვის“
თანამეგობრობის მიერ, 6-თვიანი პოლიტიკური კრიზისიდან საქართველოს გამოსვლის ერთადერთ მექანიზმად იქნა 
მიჩნეული. https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
⁶ „ქართული ოცნების“ 2021 წლის 16 აპრილის შეთავაზების თანახმად, რომელიც პოლიტიკურ შეთანხმებაშიც აისახა, 
ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნებოდა 2022 წელს იმ შემთხვევაში, თუ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნება მიიღებდა ნამდვილი პროპორციული ხმების 43%-ზე ნაკლებს. 
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf გვ.8
⁷ „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური შეთანხმებიდან გასვლა „მრავალეროვანმა საქართველომ“  განცხადებით შეაფასა. იხ. 
განცხადება: https://www.facebook.com/PMMG.ORG/posts/4565340976849781
⁸ შსს-ს ინფორმაციით, ექსპერტიზის მიხედვით, ჟურნალისტის გარდაცვალების მიზეზი შესაძლოა გამხდარიყო ნარკოტიკული 
საშუალებებით ზედოზირება. https://rb.gy/za8txe
⁹ https://www.radiotavisupleba.ge/a/31597491.html

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
https://www.facebook.com/PMMG.ORG/posts/4565340976849781
https://rb.gy/za8txe
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31597491.html
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¹⁰ ომის დაწყებიდან მეორე დღესვე, სააკაშვილმა ფეისბუქზე დაწერა: „ჩემი პოზიცია ცალსახაა და ტერიტორიული 
მთლიანობის პრინციპს ეფუძნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთიანი ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სუვერენული 
ტერიტორია და ამ ფაქტს ვერაფერი შეცვლის“.  https://bit.ly/3oUFn9l
¹¹ ახალციხის ქართულ-სომხური გამოცემა მე-9 არხი წერს, რომ „სააკაშვილის ამ განცხადებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა 
საქართველოს [ეთნიკური] სომეხი მოქალაქეებისთვის წინასააარჩევნოდ [იგულისხმება 2020 წ. პარლამენტის არჩევნები]. 
განსაკუთრებით ჯავახეთში, სადაც სააკაშვილის „ნაციონალური მოძრაობისთვის“ ხმის მიცემა ერის ღალატად მიიჩნევა“. 
https://bit.ly/322GTfA 
¹² იხ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები ოლქების მიხედვით: https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_43/prop
¹³ ცესკო, მე-18 მაჟორიტარული საარჩენვო ოქლის შედეგი. https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_43/dashboard

გარდა იმ ძირითადი საერთო მამოძრავებლებისა, რაც ამ პერიოდში ქვეყნის მოსახლეობის 

იდეოლოგიურ თუ სხვა სახის კონფრონტაციას კვებავდა, გამოიკვეთა საქართველოს ორი 

უმსხვილესი ეთნიკური ჯგუფისთვის - ეთნიკური აზერბაიჯანელებისა და ეთნიკური 

სომხებისთვის დამახასიათებელი განსხვავებული ფაქტორიც. აღნიშნული, პირველ რიგში, 

2020 წელს მომხდარ ყარაბაღის მეორე ომს უკავშირდება, რომლის გამოძახილი 

საქართველოშიც შეინიშნებოდა და ჯერ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, შემდგომ კი 

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებზე ეთნიკური 

უმცირესობების ელექტორალურ ქცევაში გარდაისახა. კერძოდ, 2020 წლის ომის დროს 

ორივე ეთნიკურ თემში ისედაც გამძაფრებული ემოციური ფონი კიდევ უფრო გაამწვავა 

მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამ,¹⁰ რომლის პოზიცია სომხურ-აზერბაიჯანულ 

კონფლიქტთან დაკავშირებით, საქართველოს სომხურ თემში დიდი აღშფოთება გამოიწვია 

და აზერბაიჯანული მხარის ღია მხარდაჭერად იქნა აღქმული. ეს ინფორმაცია 

საქართველოს სომხურ თემში კომუნიკაციის არაფორმალური არხებითა და სოციალური 

ქსელებით მასობრივად გავრცელდა,¹¹ რამაც სააკაშვილისა და მისი მომხრეების 

„პროაზერბაიჯანულობაზე“ მყარი კლიშეს ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი. მიხეილ 

სააკაშვილის ამ განცხადებას დიდი ვნებათაღელვა მოჰყვა, რაც მათ შორის ორივე 

ეთნიკური თემის მხრიდან აქციებისა თუ კონტრაქციების გამართვაში, ასევე სოციალურ 

ქსელებში აქტიური კამპანიის წარმოებაში გამოიხატებოდა. საგულისხმოა, რომ 

განცხადებამ ერთგვარი მაპროვოცირებელი როლიც შეასრულა და მას სხვა 

პოლიტიკოსებისა თუ საზოგადო მოღვაწეების მხრიდან ერთი თუ მეორე ერის მხარდამჭერი 

ან, პირიქით, დამგმობი და დისკრიმინაციული განცხადებები მოჰყვა, რამაც გაამძაფრა 

ეთნიკურ უმცირესობათა პოლიტიკური მგრძნობელობა და „გემოვნება“. 

ამ მოვლენების შედეგები უმცირესობათა ელექტორალური ქცევის მხრივ ჯერ კიდევ 2020 

წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ვიხილეთ. უკმაყოფილება მიხეილ სააკაშვილისა და 

,,ნაციონალური მოძრაობის“ მიმართ ეთნიკური სომხებით კომპაქტურად დასახლებულ 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში იმდენად ძლიერი იყო, რომ „ერთიანმა ნაციონალურმა 

მოძრაობამ“, მე-18 საარჩევნო ოლქში, რომელიც ეთნიკური სომხებით დასახლებულ 

ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიას მოიცავს, ხმების 

ყველაზე მცირე პროცენტი აიღო (3,9%), მაშინ როცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მისი 

მონაცემი 27,2%-ს შეადგენდა¹². ანალოგიურად, მაჟორიტარობის კანდიდატმა 

„ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიციიდან“ მელიქ რაისიანმა 

მაჟორიტარულ სისტემაში ხმების მხოლოდ 4 04% აიღო,¹³ რაც „ნაციონალური მოძრაობის“ 

კანდიდატისთვის მიზერული მაჩვენებელია.

https://bit.ly/3oUFn9l
https://bit.ly/322GTfA
https://bit.ly/322GTfA
https://results.cec.gov.ge/
https://results.cec.gov.ge/


13

��������������������

¹⁴ ცესკო, საარჩევნო კომისიის მონაცემები ოლქების მიხედვით: https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20161008/proporciuli.html
¹⁵ ცესკო, მე-18 მაჟორიტარული საარჩენვო ოქლის შედეგი https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20161008/index.html
¹⁶ ცესკო, ნინოწმინდის ოლქის შედეგი https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_45/dashboard
¹⁷ იგივე
¹⁸ ცესკო, ნინოწმინდის ოლქის შედეგი https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20171021/proporciuli.html

შედარებისთვის, 2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებზე, იმავე ოლქში 

პროპორციული სისტემით ,,ნაციონალურმა მოძრაობამ“ ხმების 23,8%¹⁴ მიიღო, ხოლო 

მაჟორიტარული სისტემით 16,9%¹⁵. მსგავსი სურათი 2021 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებზეც დაფიქსირდა. პროპორციული სისტემით - 

5,5%,¹⁶ ხოლო ,,ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის კანდიდატმა ავაკ ბდოიანმა - 4,6%.-ნი 

მხარდაჭერა მოიპოვა.¹⁷ რაც შეეხება 2017 წლის ადგილობრივი თვიმმართველობის 

არჩევნებს, პროპორციული წესით ხმების - 1,5%¹⁸ მოიპოვა, ხოლო მაჟორიტარი 

კანდიდატები არ წარუდგენია. ამავდროულად, შეიძლება ითქვას, რომ სომხურ-

აზერბაიჯანულ კონფლიქტში მიხეილ სააკაშვილის პოზიციამ გაამყარა მისი 

მხარდამჭერების რიცხვი ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ ქვემო ქართველში, 

სადაც წლების მანძილზე ,,ნაციონალური მოძრაობისა“ და მისი მაჟორიტარი კანდიდატების 

მხარდაჭერის სტაბილური, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება.

https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20161008/proporciuli.html
https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20161008/index.html
https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_45/dashboard
https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20171021/proporciuli.html


IV.
�������������������



15

�������������������

2021 წლის 28 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო ცვლილებები მიიღო. 
საარჩევნო ცვლილებები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ქვეყანაში 
შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის საპასუხო აქტს წარმოადგენდა და შარლ მიშელის 19 
აპრილის პოლიტიკური შეთანხმების¹⁹ ფარგლებში განხორციელდა. საკანონმდებლო 
ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი რამდენიმე თვის განმავლობაში, გამჭვირვალედ და 
ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით მიმდინარეობდა. მანდატიდან გამომდინარე, 
როგორიცაა საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო და 
პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, „მრავალეროვანი 
საქართველოსთვის“ მნიშვნელოვანი იყო წარმოდგენილიყო საკანონმდებლო 
ცვლილებების შემუშავების პროცესში და ეთნიკური უმცირესობების ინტერესების 
შესაბამისად, დაეფიქსირებინა საკუთარი შეხედულებები ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, 
როგორიცაა საარჩევნო სისტემა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, 
საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, 
საარჩევნო დავები, კენჭისყრის შედეგების გადამოწმება, გენდერული კვოტირება და სხვა.

საარჩევნო  სისტემა
გაიზარდა პროპორციული წესით ასარჩევ პირთა რაოდენობა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში - საკრებულოში და შემცირდა 
მაჟორიტარული წესით ასარჩევ პირთა რაოდენობა. შესაბამისად, საკრებულოს 
შემადგენლობა ასე გადანაწილდა: 4/1 პროპორციული სისტემის სასარგებლოდ დიდ 
ქალაქებში და 2/1-ზე დანარჩენ თვითმმართველ თემებში; ასევე შემცირდა საარჩევნო 
ბარიერი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და არსებული 4%-ის 
ნაცვლად განისაზღვრა - 3% გარდა თბილისისა, სადაც დაწესდა პროპორციულ არჩევნებზე 
გამსვლელი ბარიერი 2 5%. გარდა ამისა, მაჟორიტარულ არჩევნებში შემოღებულ იქნა 
გამსვლელი ბარიერი-40%.
შეფასება: მიუხედავად იმისა, რომ ,,მრავალეროვანი საქართველო“ წლებია მხარს უჭერს 
პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, მით უფრო საპარლამენტო არჩევნებთან მიმართებაში, 
ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის, მაჟორიტარული წესით ასარჩევ პირთა რაოდენობის შემცირებამ, 
ნეგატიური გავლენა მოახდინა ადგილობრივ თვითმმართველობებში ეთნიკურ 
უმცირესობათა რეპრეზენტატიულობაზე. ვინაიდან, ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ რეგიონებში, მეტწილად, კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს პოლიტიკურ 
პარტიებში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობა. შედეგად, პროპორციული წესით 
არჩეულ პირთა რაოდენობის გაზრდამ, ვერ უზრუნველყო ეთნიკურ უმცირესობას 
მიკუთვნებული ამომრჩევლების ინტერესების გათვალისწინებით, მათი ხმების მანდატებში 
ადეკვატური ასახვა.
რაც შეეხება, საარჩევნო ბარიერის დაწევას, რომელიც ხელს უწყობს პოლიტიკური 
პლურალიზმის გაზრდას და მეტი პარტიის წარმოდგენას საკრებულოში, ზოგადად 
დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, პოლიტიკურ პარტიებში ეთნიკური 
უმცირესობების მცირე წარმომადგენლობიდან გამომდინარე, მათი საარჩევნო და 
პოლიტიკური მონაწილეობის ზრდა ვერ უზრუნველყო.

საარჩევნო ადმინისტრაცია
შეიცვალა საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი. საარჩევნო კომისიებში, ყველა 
დონეზე გაიზარდა კომისიის წევრთა რაოდენობა 12-დან 17-მდე და გადანაწილდა შემდეგი 

¹⁹ „სამომავლო გზა საქართველოსთვის“
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შემადგენლობით: 8 უპარტიო, პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრი და 9 - პოლიტიკური 
პარტიის მიერ დანიშნული წევრი. 
შეფასება: ცვლილებებამდე რედაქციით, მმართველ პარტიას საარჩევნო კომისიაში 6 
პარტიული წევრიდან 3 წევრის დანიშვნის უფლება ჰქონდა, რაც ამყარებდა მის 
დომინანტურ მდგომარეობას საარჩევნო კომისიაში. შესაბამისად, საკანონმდებლო 
ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, ერთ პარტიას მხოლოდ ერთი წევრის დანიშვნის უფლება 
მიენიჭა, დადებითად უნდა შეფასდეს. ცვლილების შედეგად, მეტწილად გაიზარდა 
საარჩევნო კომისიების ქვედა დონეზე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობა, რაც 
მისასალმებელია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიები არ იყო 
ადაპტირებული კომისიის წევრთა გაზრდილი რაოდენობაზე, რის გამოც შეუძლებელი იყო 
Covid-19 პანდემიის გავრცელების საწინააღმდეგო სოციალური დისტანციის დაცვა.

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება
საკანონმდებლო ცვლილებებით, გაიზარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე იმ 
პირთა წრე, ვისაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას, ასევე სამუშაო 
საათების განმავლობაში ეკრძალება როგორც წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა, ასევე 
აგიტაციაში მონაწილეობა. გარდა ამისა, დაწესდა გარკვეული შეზღუდვები საჯარო 
მოსამსახურეების, აგრეთვე სკოლამდელ დაწესებულებებს და საგანმანათლებლო 
სისტემაში მომუშავე პირების სამსახურებრივი ნიშნით შეკრებასთან დაკავშირებით.
შეფასება: ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება სერიოზულ პრობლემას 
წარმოადგენს წინასაარჩევნო კამპანიაში. განსაკუთრებით, ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. არაერთ არჩევნებზე დაფიქსირებულა 
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების, საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებული პედაგოგების, 
სკოლის დირექტორების, ბაღების აღმზრდელების, ორგანიზებული დასწრება მმართველი 
პარტიის/კანდიდატების წინასაარჩევნო შეხვედრებზე. მათ შორის, სამუშაო საათების 
განმავლობაში, რაც მოქმედი წესიდან გამომდინარე, დარღვევას არ წარმოადგენდა და 
კანონმდებლობით, წინასაარჩევნო კამპანიაში კანონდარღვევით მონაწილეობად არ 
ითვლებოდა. ამიტომ, თანაბარი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით, 
განხორციელებული ცვლილებები პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. 

საარჩევნო დავები
ნაწილობრივ გაიზარდა საარჩევნო დავების განხილვის და გასაჩივრების ვადები (1 დღე 2 
დღემდე), ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ გადაწყვეტილების განხილვის 
შემთხვევაში - 2-დან 4 დღემდე ვადით. სიახლეს წარმოადგენს საჩივრების 
ელექტრონულად წარდგენის შესაძლებლობა. ასევე ელექტრონული რეესტის შექმნა, სადაც 
დარეგისტრირდებიან საჩივრების წარდგენაზე უფლებამოსილი პირები; განისაზღვრა 
საჩივრების განუხილველად დატოვების გადაწყვეტილების მიღება კოლეგიურად, 
საარჩევნო კომისიის მიერ. 
შეფასება: საარჩევნო კოდექსში როგორც საჩივრის წარდგენის ასევე მისი განხილვისთვის 
საკმაოდ მცირე ვადა იყო დადგენილი, რაც 1-2 დღეს არ აღემატება. აღნიშნული ვადები ხელს 
უშლის ერთი მხრივ საჩივრის ავტორებს მოამზადონ დასაბუთებული და არგუმენტირებული 
საჩივრები და შეძლონ მათი დროულად წარდგენა საარჩევნო კომისიებსა თუ 
სასამართლოებში, რაც განსაკუთრებით პრობლემატურია რეგიონებთან მიმართებაში. 
ხოლო მეორე მხრივ, ხელს უშლის საარჩევნო კომისიებსა და სასამართლოს, 
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სრულყოფილად შეისწავლონ წარდგენილი საჩივრები და მოახდინონ მიღებული 
გადაწყვეტილებების დასაბუთება. ამიტომ დადებითად ვაფასებთ საარჩევნო დავების 
ვადების გაზრდას. ამავდროულად, მიგვაჩნია, რომ ვადების გაზრდა მაინც არ არის 
საკმარისი საარჩევნო დავების ეფექტურად განხილვისა და გადაწყვეტისათვის. 

არჩევნების შედეგების შეჯამება და გადამოწმება
არჩევნების შედეგების მიმართ ნდობის გაზრდის მიზნით, თითოეულ საარჩევნო ოლქში 
სავალდებულო წესით გადაითვლება ხუთი საარჩევნო უბანი. ასევე აიკრძალა კენჭისყრის 
შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმის შედგენა საარჩევნო უბანზე საარჩევნო 
უბნის ბეჭდის დალუქვის შემდეგ. საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით, 
შესაძლებელი გახდა შესწორების ოქმის გარეშე შედგენილი გადასწორებული 
შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმების შედგენა, საარჩევნო შედეგების გადამოწმების 
საფუძველზე.
შეფასება: ცვლილებამდე რედაქციით, შესაძლებელი იყო საუბნო საარჩევნო კომისიის 
შემაჯამებელ ოქმებში დაშვებული არსებითი ხასიათის შეცდომების შესწორება კენჭისყრის 
მომდევნო დღეს საოლქო საარჩევნო კომისიებში. აღნიშნული წესის საფუძველზე, საუბნო 
საარჩევნო კომისიები ყოველგვარი გადათვლისა და უბნის შედეგების გადამოწმების 
გარეშე ახდენდნენ შემაჯამებელ ოქმებში დაშვებული შეცდომების გასწორებას. მათ 
შორის, ოქმებში დაშვებული დისბალანსების გასწორებას, რაც არჩევნების შედეგებს 
კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. განხორციელებული ცვლილება მნიშვნელოვნად ამცირებს, 
შედეგებზე რაიმე სახით მანიპულაციის შესაძლებლობას და უზრუნველყოფს ნდობის 
გაზრდას.

საარჩევნო უბნის პერიმეტრი და ამომრჩევლის ნების კონტროლის პრევენცია 
კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ან კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე 
აიკრძალა ამომრჩევლის გადაადგილება, ფიზიკურად შეფერხება. ასევე ადამიანთა შეკრება 
ან ამომრჩეველთა აღრიცხვა. ამ რეგულაციების აღსრულება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
კომპეტენციაში გადავიდა, რომელსაც მიენიჭა დამრღვევი პირის დაჯარიმების უფლება. 
შეფასება: აღნიშნული ცვლილება მიზნად ისახავს, ამომრჩევლის ნების კონტროლის 
პრევენციას საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც მრავალწლიან მანკიერ 
პრაქტიკას წარმოადგენს საქართველოში, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. აღნიშნული პრაქტიკა ხელს უშლის ამომრჩევლის 
ნების თავისუფლად გამოხატვას. შესაბამისად, ამომრჩევლის ნების კონტროლის 
პრევენციის მიზნით, კონკრეტული რადიუსის/პერიმეტრის გაზრდა (25 მეტრიდან 100-მდე), 
სადაც საარჩევნო სუბიექტების მხარდამჭერებს აეკრძალებათ ამომრჩევლების აღრიცხვა, 
ვფიქრობთ, ხელს შეუწყობს ამომრჩევლების თავისუფლად გადაადგილებას საარჩევნო 
უბნებზე და შეამცირებს მათი ნების კონტროლის ხარისხს. 

ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა
საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, ცესკოსთან შეიქმნა 
საკონსულტაციო ჯგუფი, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა საარჩევნო დავების განხილვის 
პროცესთან დაკავშირებით ცესკოსთვის რეკომენდაციების წარდგენა.²⁰ გარდა ამისა, 
საკონსულტაციო ჯგუფის თავმჯდომარე ან მის მიერ განსაზღვრული საკონსულტაციო 
ჯგუფის წევრი უფლებამოსილი იყო საკუთარი ინიციატივით დაესწრებოდა საოლქო 
საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის პროცესს.²¹ 
საკონსულტაციო ჯგუფი 12 ადგილობრივი სამოქალაქო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

²⁰ ცესკო,  საარჩევნო კოდექსის მუხლი 16¹.
 ²¹ ცესკოს 29 ივლისის #44 დადგენილება. მუხლი 2,2
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მიერ დასახელებული ექსპერტებისგან, მათ შორის ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 
წარმომადგენლისგან ჩამოყალიბდა. 
შეფასება: ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფში მონაწილეობას ორგანიზაცია განიხილავდა, 
როგორც შესაძლებლობას, ერთი მხრივ, ყოფილიყო ინფორმირებული ცესკოსა და საოლქო 
საარჩევნო კომისიებში მიმდინარე საარჩევნო დავებზე, ხოლო მეორე მხრივ, ხელი შეეწყო 
საარჩევნო ადმინისტრაციის სისტემაში საარჩევნო დავების განხილვის პროცესის 
გამჭვირვალობას მათ შორის, საზოგადოებისათვის კომპეტენტური და ობიექტური 
ინფორმაციის მიწოდების გზით. კომისიამ სულ ცხრა სხდომა გამართა და სამი 
რეკომენდაცია შეიმუშავა, ორი მათგანი ორგანიზაცია ,,სამართლიანი არჩევნებისა და 
დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ ხოლო ერთი - ,,ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ მიერ წარდგენილ საჩივართან დაკავშირებით. ჯგუფის მუშაობა არაეფექტური 
აღმოჩნდა, რის გამოც ,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ დატოვა საკონსულტაციო ჯგუფი. 
წევრების მხრიდან, ჯგუფის საქმიანობაზე უარის თქმის გამო, 2021 წლის 17 სექტემბრიდან 
ჯგუფის წევრების რაოდენობა დარჩა მინიმალურ რაოდენობაზე ნაკლები, რის გამოც 
კომისიამ ფუნქციონირება შეწყვიტა.

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული საკონკურსო კომისია
შეიცვალა საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ცესკოს წევრობის კანდიდატების 
შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობა და წევრთა რაოდენობა დაზუსტდა. 
კომისია მაქსიმუმ 10 წევრისგან კომპლექტდება და მის შემადგენლობაში წარმოდგენილნი 
უნდა იყვნენ აკადემიური პერსონალისა და 7 წლიანი გამოცდილების მქონე 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებსაც არჩევნებისა და 
ადამიანის უფლებათა სფეროში მოღვაწეობის გამოცდილება აქვთ.
შეფასება: არსებული ცვლილებების განხორციელებამდე საკონკურსო კომისიის 
შემადგენლობაში შედიოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც 
პრეზიდენტის მიწვევით მონაწილეობდნენ საკონკურსო კომისიის საქმიანობაში. 
საკონკურსო კომისია კონკურსანტებთან გასაუბრებას არ ატარებდა. საზოგადოებისათვის 
არ იყო ცნობილი, თუ რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით იღებდნენ საკონკურსო კომისიის 
წევრები გადაწყვეტილებებს კანდიდატებთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, რომ საკონკურსო 
კომისიის დაკომპლექტების წესის ცვლილებამ და კონკურსანტებთან გასაუბრების 
ჩატარების შესაძლებლობამ, ხელი შეუწყო საკონკურსო კომისიის საქმიანობის 
გამჭვირვალობისა და საჯაროობის სტანდარტის გაუმჯობესებას. ცესკოს წევრობის 
კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარების შესაძლებლობამ საშუალება მისცა საკონკურსო 
კომისიას, უკეთ გაეცნო კანდიდატები და გადაწყვეტილება კანდიდატებთან დაკავშირებით 
კონკრეტულ კრიტერიუმზე დაყრდნობით მიეღო. 

სავალდებულო გენდერული კვოტირება
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის შეიცვალა სავალდებულო 
გენდერული კვოტირების წესი. განისაზღვრა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის პარტიულ სიებში ყოველი მეორის ნაცვლად, ყოველი მესამე კანდიდატი 
უნდა იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი. 
შეფასება: აღნიშნული ცვლილება ვერ უზრუნველყოფს ქალთა წარმომადგენლობის 
ეფექტურ გაზრდას პოლიტიკაში, პოლიტიკური გაუცხოებისა და ექსკლუზიის პროცესში 
განსაკუთრებით საყურადღებოა ეთნიკური უმცირესობების ქალი წარმომადგენლების 
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მდგომარეობა, რასაც ერთის მხრივ ეროვნულ დონეზე, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის 
დაბალი მაჩვენებელი, ხოლო მეორეს მხრივ, პოლიტიკური სისტემა ახალისებს, რომელიც 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე.²²

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილება
შეიცვალა კომისიის წევრთა ფუნქციები იმ კუთხით, რომ პარტიების მიერ დანიშნული 
კომისიის წევრები ვერ გახდებიან ამომრჩევლების რეგისტრატორები კენჭისყრის დღეს, 
რაც მათ არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებთ პროფესიულ, უპარტიო წევრებთან 
მიმართებაში. გარდა ამისა, განხორციელებული ცვლილებებით, საუბნო საარჩევნო 
კომისიაში თანამდებობებზე, როგორიცაა თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი არჩეული 
უნდა იყვნენ მხოლოდ უპარტიო წევრები. 
შეფასება: განხორციელებული ცვლილება არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს კომისიის 
უპარტიო წევრებს პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებთან მიმართებით, რაც არასწორია, 
ვინაიდან საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს თანაბარი 
უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეთ.

²² მაჟორიტარული სისტემისგან განსხვავებით, პროპორციული საარჩევნო სისტემა მეტად უზრუნველყოფს ქალთა პოლიტიკურ 
მონაწილეობას, (United Nations, 2005).
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ცესკოს დაკომპლექტება
2021 წლის 30 ივნისს თანამდებობიდან გადადგა ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. 
შესაბამისად, ცესკოს თავმჯდომარის პოსტი ვაკანტური გახდა. ამავდროულად, 28 ივნისს 
საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, საჭირო გახდა ცესკოს 
ორი ახალი პროფესიული წევრის არჩევაც. 1 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა ცესკოს 
თავმჯდომარისა და ორი პროფესიული წევრის თანამდებობის დასაკავებლად ღია 
კონკურსი გამოაცხადა.²³ მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი კანონით დადგენილ 
შემჭიდროებულ ვადებში უნდა წარმართულიყო - საკონკურსო კომისიას ჰქონდა მცირე დრო 
(2 დღე) კანდიდატებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად.²⁴
2 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა ცესკოს თავმჯდომარედ გიორგი 
კალანდარიშვილი, ხოლო ცესკოს პროფესიულ წევრებად - მაია ზარიძე და გია ცაცაშვილი 
აირჩია.²⁵ ვინაიდან აღნიშნულმა პირებმა საქართველოს პარლამენტის სრული 
შემადგენლობის 2/3-ის (მინიმუმ 100 ხმა) მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს. შედეგად, ცესკოს 
თავმჯდომარედ და პროფესიულ წევრებად მაღალი პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი 
პირების არჩევა ვერ მოხდა.
საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება
საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, 2021 წლის 
არჩევნებისათვის ცესკომ საოლქო საარჩევნო კომისიებში 3 დროებითი წევრი აირჩია, 
ხოლო თავის მხრივ - საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საუბნო საარჩევნო კომისიებში 8 
პროფესიული წევრი აირჩიეს. კანონმდებლობით შეიცვალა ასევე პროფესიული წევრების 
არჩევისათვის დადგენილი კვორუმი და ის საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობის 
2/3-ის უმრავლესობით განისაზღვრა. 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის მიზნით, ცესკომ ოლქის დროებითი 
წევრობის კანდიდატებთან გასაუბრებები ჩაატარა და აღნიშნული პროცესის პირდაპირი 
ტრანსლირება უზრუნველყო. აღნიშნული მიდგომა მიზნად ისახავდა წევრების შერჩევის 
პროცესის გამჭვირვალობის ზრდას, რაც მისასალმებელია. „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიებში არჩეულ 
დროებით წევრთა შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ არჩეული 
პირების ნაწილი წინა არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიაში დროებითი წევრებად 
არჩეული პირები არიან, ასევე მათი ნაწილი დასაქმებულია მუნიციპალიტეტის მერიის 
სხვადასხვა სამსახურებში ან მუშაობს განათლების რესურსცენტრში ან საჯარო სკოლაში. 
ცალეულ შემთხვევაში, გამოიკვეთა ასევე არჩეული პირების კავშირი მმართველ 
პარტიასთან.²⁶ მოქმედი კანონმდებლობით, საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი 
წევრობა არ ეკრძალებათ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირებს და აღნიშნული 
გარემოება კანონდარღვევას არ წარმოადგენს. 

²³ საკონსურსო კომისია 11 წევრით, მათ შორის 5 არასამთავრობო ორგანიზაციისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 6 წარმომადგენლით დაკომპლექტდა. საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს სრული 
შემადგენლობის უმრავლესობით. საკონკურსო კომისიაში  საქართველოს პრეზიდენტმა არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო,“ მიიწვია. საკონკურსო კომისიაში ორგანიზაციას გამგეობის 
თავმჯდომარე წარმოადგენდა.
²⁴ საკონკურსო კომისიამ როგორც ცესკოს წევრობის, ასევე ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან ინდივიდუალური 
გასაუბრებები წარმართა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფეისბუქ გვერდზე პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. საკონკურსო 
კომისიის ამ გადაწყვეტილებებმა ხელი შეუწყო პროცესის გამჭვირვალობას და საზოგადოებას შესაძლებლობა მისცა მეტი 
ინფორმაცია მიეღო კონკურსში მონაწილე პირებთან დაკავშირებით.
²⁵ საკონკურსო კომისიამ  საქართველოს პრეზიდენტს ცესკოს თავმჯდომარის პოზიციაზე ასარჩევად წარუდგინა გიორგი 
კალანდარიშვილისა და გიორგი სანტურიანის კანდიდატურები, ხოლო ცესკოს პროფესიული წევრობის 2 ვაკანტურ ადგილზე 
ანა მიქელაძის, ლელა ტალიურის, თამარა სართანიას, გია ცაცაშვილის, მაია ზარიძის კანდიდატურები. საბოლოოდ, 
საქართველოს პრეზიდენტმა ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებიდან საქართველოს პარლამენტს გიორგი 
კალანდარიშვილისა და გიორგი სანტურიანის კანდიდატურა წარუდგინა, ხოლო ცესკოს პროფესიული წევრობის 2 ვაკანტურ 
ადგილზე პარლამენტს წარუდგინა თამარა სართანიას, ლელა ტალიურის, მაია ზარიძისა და გია ცაცაშვილის კანდიდატურები. 
²⁶ დამკვირვებლების ინფორმაციით: ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მარიამ შეყელაძის მეუღლე 
ლევან გელაძე ქალაქ ყვარლის  მაჟორიტარი კანდიდატია. ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილის სოფიო ხარებაშვილის მეუღლე - კახა ასისტიშვილი ახალსოფლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და 
„ქართული ოცნების“ შტაბის უფროსია. ადიგენის ოლქში დროებით წევრად არჩეული  პირი, ბექა გვარამაძე - ახალციხის 
,,ქართული ოცნების” შტაბის ხელმძღვანელის - გიორგი გვარამაძის ძმაა. ასევე ადიგენის ოლქში არჩეული დროებითი წევრი - 
ქეთევან ობოლაშვილი, აბასთუმნის საჯარო სკოლის დირექტორი და ამავდროულად მმართველი პარტიის მაჟორიტარი 
დეპუტატის - ანტონ ობოლაშვილის, ბიძაშვილია. ქეთევან ობოლაშვილი არაერთ არჩევნებზე არჩეული იყო საოლქო 
საარჩევნო კომისიის დროებით წევრად.
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საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება
„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლები 14 საოლქო საარჩევნო 
კომისიის სხდომას დაესწრნენ, რა დროსაც საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრები აირჩიეს.²⁷ დამკვირვებლების ინფორმაციით, მთელ რიგ 
შემთხვევებში საუბნო საარჩევნო კომისიებში შესული განაცხადების რაოდენობა, ვაკანტური 
ადგილების ტოლი იყო, რაც აღნიშნულ შემთხვევებში არ ტოვებდა კონკურსის ჩატარების 
შესაძლებლობას.²⁸ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება დროულად და კანონით 
დადგენილ ვადებში განხორციელდა, სხდომები იყო ღია და მასზე დასწრება დაინტერესების 
შემთხვევაში, უფლებამოსილ პირებს შეეძლოთ, საოლქო საარჩევნო კომისია იცავდა 
კონკურსის ჩატარების წესსა და პროცედურას, თუმცა კვლავ გამოწვევას წარმოადგენდა 
საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებისთვის არაგონივრულად შემჭიდროებული 
ვადა, რაც შერჩევის პროცესს ფასადურს ხდის.
მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი ნეგატიური ტენდენციები:
}   რიგ შემთხვევებში უბნის წევრების არჩევის პროცესი ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. 

დამკვირვებლებს დარჩათ განცდა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებმა 
წინასწარ იცოდნენ, ვინ უნდა აერჩიათ. „პროცესი უფრო დანიშვნებს ჰგავდა, ვიდრე 
არჩევას“ - აღნიშნავდნენ დამკვირვებლები.²⁹ შესაძლოა, ამ გარემოებამ განაპირობა 
უბნების კომისიის წევრობის შესარჩევ კონკურსში დაბალი მონაწილეობა.

}�დამკვირვებლებმა ვერ დაინახეს კრიტერიუმები (გარდა საარჩევნო გამოცდილებისა), 
რის საფუძველზეც საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები უპირატესობას ანიჭებდნენ 
კონკურსანტებს არჩევისას. 

}   საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს არ უმსჯელიათ კანდიდატებთან დაკავშირებით 
ინდივიდუალურად, მათ გამოცდილებასა და კომპეტენციაზე. 

}�ცალკეულ შემთხვევებში, არჩეულ პირებს 2020 წლის არჩევნებზე დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა აქვთ დაკისრებული.³⁰ თუმცა დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევებიც, 
როდესაც 2020 წლის არჩევნებზე დისციპლინურ სახდელ შეფარდებული პირები საუბნო 
საარჩევნო კომისიებში წევრებად არ აირჩიეს.³¹  

}�არჩეული პირები ძირითადად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები არიან. 
}�ცალკეულ შემთხვევებში გამოიკვეთა არჩეული პირების კავშირები მმართველ 

პარტიასთან.³²
იმ საოლქო საარჩევნო კომისიებში, სადაც მრავალეროვანი საქართველოს დამკვირვებლები 
აკვირდებოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევას, საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების ნაწილმა პროცესს 
უნდობლობა გამოუცხადა და უბნის წევრების არჩევაში მონაწილეობა არ მიიღო.³³ 
შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

�����������������������

²⁷ ისანი,  მარნეული, გარდაბანი, კასპი, მცხეთა, წალკა, დმანისი, ბორჯომი, ადიგენი, ასპინძა, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, 
ახალციხე და საგარეჯო.
²⁸ დამკვირვებლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ მწირი ანაზღაურების, ასევე  დაინფიცირების რისკის გამო, მოქალაქეებმა 
თავი შეიკავეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მიღებისგან.
²⁹ ახალქალაქი, ბორჯომი.
³⁰ მცხეთა (13 წევრს)
³¹ ადიგენი (2 წევრი)
³² დამკვირვებლების ინფორმაციით: დმანისის კიზილაჯლოს #26 უბანზე კომისიის წევრებად აირჩიეს მაჟორიტარი 
კანდიდატის აზერ ალიევის ძმა, სიმამრი და ბიძაშვილი; მარნეულის #89 უბანზე კომისიის წევრად აირჩიეს ანარ მამიშოვი, 
„ქართული ოცნების“ აქტიური მხარდამჭერია; მარნეულში უბნის წევრები: აფინა დარგალი (#22,04), გიულნარა დარგალი 
(#22,05), დილარა დარგალი (#22,66) და სამირა დარგალი (#22,67) საქართველოს პარლამენტში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი 
დეპუტატის - ზაურ დარგალის ახლო ნათესავია. 
³³ ახალქალაქში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მიერ დანიშნული წევრები სხდომას არ 
დაესწრნენ. ახალქალაქში გირჩის მიერ დანიშნულმა წევრმა არჩევის პროცესს უნდობლობა გამოუცხადა; ნინოწმინდაში და 
საგარეჯოში - პროცესს უნდობლობა გამოუცხადა გირჩის წევრმა, საგარეჯოში კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ლელოს 
მიერ დანიშნულმა წევრმა. ახალციხეში პროცესს უნდობლობა გამოუცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და 
ევროპული საქართველოს წევრებმა; საგარეჯოში, წალკაში, მცხეთაში, მარნეულში, ადიგენში, ისანში - განსხვავებული აზრი 
დააფიქსირეს  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, საგარეჯოსა და წალკაში ასევე - ევროპული საქართველოს მიერ 
დანიშნულმა წევრებმა, მცხეთაში წევრების არჩევაში მონაწილეობა არ მიიღო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და  
ევროპული საქართველოს მიერ დანიშნულმა წევრებმა. ისანში კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის, სტრატეგია აღმაშენებელის, ლელოს მიერ დანიშნულმა წევრებმა. მარნეულში არც ერთ 
კანდიდატს არ დაუჭირეს მხარი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლელოს, გირჩის, სტრატეგია აღმაშენებლის და 
ევროპული საქართველოს მიერ დანიშნულმა წევრებმა.
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პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული ყველა წევრის მხარდაჭერით ვერ მოხდა. 
კერძოდ, ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების მხრიდან დაფიქსირდა 
განსხვავებული აზრები.³⁴ პროცესის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი საოლქო 
საარჩევნო კომისიის წევრების განცხადებით, საოლქო საარჩევნო კომისიები უბნის 
წევრებად „ქართული ოცნების“ აქტივს ირჩევდნენ. ისინი აცხადებდნენ, რომ შერჩეული 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების მნიშვნელოვანი ნაწილი სკოლებში, ბაღებში, 
საჯარო სამსახურებსა და მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ებში იყვნენ 
დასაქმებულნი.³⁵ უთითებდნენ იმ ფაქტზეც, რომ კონკურსანტების მიერ ელექტრონულად 
წარდგენილი განცხადებებში არ იყო მითითებული კანდიდატების საარჩევნო 
გამოცდილება და რომ მათი უმეტესობა ერთი და იმავე დროს, ერთი და იმავე 
ელექტრონული ფოსტის ანგარიშიდან იყო გაგზავნილი.³⁶ მედიაში გავრცელდა 
ინფორმაცია, ისნის საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების პროცესში, მმართველი 
პარტიის შესაძლო არასათანადო ჩარევის შესახებ, რაც „მრავალეროვანი საქართველოს 
“დამკვირვებელთან „ევროპული საქართველოს“ მიერ ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 
დანიშნულმა წევრმა დაადასტურა.³⁷ 

საარჩევნო კომისიების ეთნიკური შემადგენლობა 
21 ოლქიდან, რომელთა წინასაარჩევნო მონიტორინგს ,,მრავალეროვანი საქართველო 
ახორციელებს, ნინოწმინდისა და ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიები 
დაკომპლექტებულია ყველაზე მეტი - 14 (17-დან) ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენლისგან. მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მხოლოდ 2 წევრია 
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, შვიდ ოლქში - თითო, ხოლო დანარჩენ 11 
საოლქო საარჩევნო კომისიაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არ არიან 
წარმოდგენილნი.³⁸
რაც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიებს, ეთნიკური უმცირესობების ყველაზე მაღალი 
წარმომადგენლობა შეინიშნება ნინოწმინდასა და მარნეულში. ნინოწმინდაში 296 არჩეული 
კომისიის წევრიდან - 283, ხოლო მარნეულში 720 არჩეული წევრიდან - 579 წევრი ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენელია. სამონიტორინგო ოლქებიდან ეთნიკური უმცირესობების 
ყველაზე დაბალი წარმომადგენლობა გვხვდება სამგორის ოლქში, სადაც არჩეული 582 
კომისიის წევრიდან მხოლოდ 13 არის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი.³⁹

საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა
2021 წლის არჩევნებისთვის ცესკო 17 წევრის შემადგენლობით დაკომპლექტდა.⁴⁰ 
შესაბამისად, საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში გაუმჯობესდა პოლიტიკური პარტიების 
მონაწილეობა. ცესკომ 2021 წლის არჩევნებისთვის ერთ-ერთი სიახლედ ცესკოს სხდომების 
ცესკოს Facebook გვერდზე პირდაპირი ტრანსლირების პრაქტიკა დანერგა, რაც პანდემიის 
პირობებში მისასალმებელია და ხელს უწყობს ცესკოს საქმიანობის გამჭვირვალობას.

ცესკოს დადგენილება პროპორციული სიის რეგისტრაციის გაუქმების რეგულირების 
შესახებ
სექტემბრის დასაწყისში, ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის კანდიდატმა 
მელიქ რაისიანმა და გია ბარამიძემ, საჯაროდ გამოთქვეს შეშფოთება ნინოწმინდასა და 
ახალქალაქში, ძალოვანი უწყებების მიერ, მათ კანდიდატებზე განხორციელებულ 

�����������������������

³⁴ ძირითადად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს  მიერ დანიშნულმა წევრებმა.
³⁵  იხ. განხსავებული აზრი https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22624.pdf
³⁶ იხ. განსხვავებული აზრი https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22906.pdf; https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22914.pdf
³⁷ https://www.facebook.com/TvMtavari/posts/701218387914941
³⁸ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ, დანართი N6
³⁹ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი N7
⁴⁰ ცესკოს 8 უპარტიო წევრი და პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული 9 წევრი.

https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22624.pdf
https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22906.pdf
https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22906.pdf
https://olqsamaqt.cec.gov.ge/uploads/31/22914.pdf
https://www.facebook.com/TvMtavari/posts/701218387914941
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ზეწოლასთან და ზეწოლის გამო პარტიის დატოვებასთან დაკავშირებით, რის შედეგადაც 
ნინოწმინდასა და ახალქალაქში, ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პარტიული სიის 
რეგისტრაციის გაუქმების საფრთხე შეიქმნა.⁴¹ დაშინების გზით, კანდიდატების 
პოლიტიკური საქმიანობისგან ჩამოშორების შესახებ, ალაპარაკდნენ სხვა ოპოზიციური 
პარტიებიც, მათ შორის პარტია ,,საქართველოსთვის.“ 
პარტიების რეგისტრაციის გაუქმების საფრთხის აღმოსაფხვრელად ცენტრალურმა 
საარჩევნო კომისიამ, 2021 წლის 7 სექტემბერს, დადგენილება მიიღო, რომლის თანახმად 
რეგისტრირებულ პარტიულ სიაში, კოდექსით დადგენილ მინიმუმზე ნაკლები რაოდენობის 
კანდიდატთა არსებობის შემთხვევაში, პარტიული სიის საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება 
გამონაკლის შემთხვევებში:
}�რეგისტრირებულ კანდიდატს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა და აღნიშნულის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი ოფიციალურად წარედგინა საარჩევნო კომისიას; 
}�რეგისტრირებულ კანდიდატს საარჩევნო რეგისტრაციის შემდგომ შეეზღუდა პასიური 

საარჩევნო უფლება და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი ოფიციალურად 
წარედგინა საარჩევნო კომისიას; 

}�რეგისტრირებული კანდიდატი, კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-12 დღისა, 
კანონით დადგენილი წესით, გაიწვია მისმა წარმდგენმა პარტიამ.

კანონის აღნიშნული დანაწესი გამორიცხავს პირადი ან ოჯახური მიზეზებით კანდიდატურის 
მოხსნის შემთხვევაში კანდიდატთა სიიდან გამოთიშვის გამო პარტიული სიის გაუქმებას. 
ცვლილებამდე რედაქციით, პარტიული სია ან საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილი 
საკრებულოს წევრობის კანდიდატი რეგისტრაციაში არ ტარდებოდა თუ პარტიულ სიაში 
კანდიდატთა რაოდენობა კანონით დადგენილ მინიმუმზე ნაკლები აღმოჩნდებოდა.⁴² 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული დადგენილებით პარტიების 
რეგისტრაციის გაუქმების საფრთხე აღმოიფხვრა, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული 
ნაბიჯია.
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგები
,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ გრძელვადიანი დამკვირვებლების მეშვეობით, საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგების მონიტორინგი განახორციელა, რომელიც ექვს 
ეტაპად, განახლებული კონცეფციით წარიმართა. ტრენინგების პირველ ეტაპზე 
შეინიშნებოდა კომისიის წევრთა ნაკლები აქტივობა, რაც თანდათან გაუმჯობესდა. 
აღსანიშნავია, რომ ტრენინგების მიმდინარეობის დროს დაცული იყო Covid-19 პანდემიის 
საწინააღმდეგო რეგულაციები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ორგანიზებით, 
ტრენინგის ყველა მონაწილეს, მათ შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის 
წარმომადგენლებს უფასოდ უტარდებოდათ სწრაფი ტესტირება. ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ იმ ოლქებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის 
ენობრივი ბარიერი პრობლემატური არ არის, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის 
ორგანიზებული ტრენინგები ჩატარდა ქართულ ენაზე. ხოლო იმ ოლქებში, სადაც ენობრივი 
ბარიერები არსებობს, ტრენინგები ჩატარდა, როგორც ქართულ, ასევე აზერბაიჯანულ და 
სომხურ ენაზე.

ელექტრონული დათვლის საპილოტე პროგრამა
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით, 2021 წლის 2 ოქტომბრის 
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქში, 
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⁴¹ იხ. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 145-ე მუხლის, მე-6 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი
⁴² იხ. საარჩევნო კოდექსის 145-ე მუხლის მე-6 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი
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საპილოტე პროგრამის ფარგლებში, ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურა ელექტრონული 
ტექნოლოგიების გამოყენებით განხორციელდა. კრწანისის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო 
პროცედურის ელექტრონული საშუალებებით განხორციელების წესი და პირობები ცესკოს 
2021 წლის 3 სექტემბრის დადგენილებით⁴³ განისაზღვრა. 
კრწანისის ოლქში ამომრჩეველთა 26,8% ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელია, ეს 
ოლქი მათ შორის, მოიცავს ფონიჭალის ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ 
არეალს. შესაბამისად, ,,მრავალეროვანი საქართველოსთვის“ ორმაგად მნიშვნელოვანი 
იყო ამ ოლქში საარჩევნო პროცესის მონიტორინგი.
საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო შესაბამისი ზომები, ელექტრონული ტექნოლოგიებით 
ჩასატარებელი საარჩევნო პროცედურების შესახებ. კრწანისის ოლქში შემავალი ყველა 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა გაიარა სპეციალური ტრენინგები და ინსტრუქტაჟი. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური უმცირესობები ამ ოლქის ამომრჩეველთა 26,8% 
შეადგენენ, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, საუბნო საარჩევნო კომისიის, 253 
წევრიდან მხოლოდ 12 იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. საარჩევნო 
ადმინისტრაციის განმარტებით, აღნიშნული კომისიის წევრებს არ გააჩნდათ ენობრივი 
ბარიერი, შესაბამისად, საჭირო ინსტრუქტაჟი ქართულ ენაზე ჩაუტარდათ.
 რაც შეეხება ამომრჩევლების ინფორმირებას ელექტრონული ტექნოლოგიებით საარჩევნო 
პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით საარჩევნო 
ადმინისტრაციამ რამდენიმე კომპონენტი გამოიყენა. კრწანისის ყველა ამომრჩეველს 
საარჩევნო მოსაწვევთან ერთად დაურიგდათ საინფორმაციო ბუკლეტი ელექტრონული 
ტექნოლოგიების გამოყენებით კენჭისყრის პროცედურების შესახებ, რომლის ამსახველი 
პლაკატები განთავსდა სადარბაზოებში. საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები 
საინფორმაციო კამპანია - ,,ვესაუბრებით ამომრჩეველს“ ფარგლებში მართავენ 
შეხვედრებს ამომრჩეველთა ინფორმირებისთვის. საარჩევნო ადმინისტრაციის 
განმარტებით, ფონიჭალის დასახლებაში მხოვრები ეთნიკური უმცირესობები, საკმაოდ 
კარგად ფლობენ ქართულ ენას, შესაბამისად, მათთვის საინფორმაციო კამპანიის 
აზერბაიჯანულ ენაზე ჩატარების საჭიროება არ არსებობდა. 
მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია სრულად დააკვირდა კრწანისის 
ოცდათერთმეტივე საარჩევნო უბანს, პირველ ტურში, ორგანიზაციის დამკვირვებლების 
მიერ, კრწანისის ოლქში, გამოვლენილი დარღვევებიდან მხოლოდ ოთხი იყო 
დაკავშირებული, უშუალოდ ელექტრონული ხმების დათვლის ტექნოლოგიის 
სპეციფიკასთან. კერძოდ, ხმის დათვლის აპარატმა უკან დააბრუნა ბიულეტენი რა დროსაც 
დაირღვა კენჭისყრის ფარულობა. მეორე ტურში, 27-ე საარჩევნო უბანზე ხმის დამთვლელი 
ელექტრონული მოწყობილობა დაზიანდა. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, უბანზე მისულ 
ამომრჩევლებს, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს, საჭიროების 
შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარე დეტალურად უხსნიდა საარჩევნო პროცედურების 
ნიუანსებს, შესაბამისად, ამ მხრივ პრობლემები არ დაფიქსირებულა.
ვარაუდები იმის შესახებ, რომ ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ხმების 
დათვლა, კენჭისყრის ფარულობის დარღვევას გამოიწვევდა, არ გამართლდა. 
მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ამგვარი ტექნოლოგიის გამოყენება აზღვევს ბიულეტენის 
უკანონოდ შეცვლის, უბანზე შეტანის და გატანის რისკებს, ამარტივებს ხმების დათვლის 
პროცედურას, ელექტრონული მოწყობილობა ასკანერებს ბიულეტენს და შედეგს 
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⁴³  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5252172?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5252172?publication=0
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ავტომატურად ითვლის. შედეგად, კენჭისყრის პროცესის დასრულებისთანავე უმოკლეს 
დროში ელექტრონულად დათვლილი წინასწარი შედეგების ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია. 
ორგანიზაცია დადებითაც აფასებს, ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 
კრწანისის ოლქში, ხმების დათვლის საპილოტე პროგრამას, თუმცა მიიჩნევს, რომ 
ტექნოლოგიების ეფექტურობის სრულად შესაფასებლად, რაც საშუალებას მოგცემს, 
დავასკვნათ ქართულ რეალობაში, რამდენად რელევანტურია ამ მეთოდის დანერგვა. 
მნიშვნელოვანია მისი არა მხოლოდ თბილისის ოლში, არამედ რეგიონებში გამოცდა. მით 
უფრო ეთნიკურ უმცირესობათა რეგიონებში, სადაც კენჭისყრის პროცესი გარკვეული 
სირთულეებით ხასიათდება. მხოლოდ ამის შემდგომ იქნება გამართლებული, 
ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით საარჩევნო პროცედურების ჩატარების 
დანერგვა საქართველოში.

ეთნიკური უმცირესობების ელექტორალური ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით 
საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაწეული საქმიანობა
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებით კომპაქტურად დასახლებულ მაჟორიტარულ ოლქებში 
შეიქმნა 348 საარჩევნო უბანი, მათ შორის, ქართულ/აზერბაიჯანული – 211, 
ქართულ/სომხური – 133 და ქართულ/სომხურ/აზერბაიჯანული – 4. საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებისთვის მომზადდა სახელმძღვანელო ინსტრუქციები და პოსტერი 
საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის შესახებ მათთვის გასაგებ ენებზე.
ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირების მიზნით, ცესკომ ვებგვერდზე ბანერში - 
„ეთნიკური უმცირესობები“ განათავსა ინფორმაცია არჩევნების შესახებ, მათ შორის ცესკოს 
დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრა ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და 
სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნა კენჭისყრის დღისთვის ახალი კორონავირუსის 
გავრცელების პრევენციის მიზნით. 
ცესკომ ვებგვერდის მეშვეობით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით 
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები ამომრჩევლებისთვის 
ხელმისაწვდომი გახადა ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საძიებო სისტემა (voters.cec.gov.ge), 
ასევე უზრუნველყო სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრის მომსახურება, ცესკოს მიერ 
მომზადებული საინფორმაციო ვიდეორგოლები და საარჩევნო უბნებზე განსათავსებელი 
პოსტერები ამომრჩევლებისა და ჩართული მხარეებისთვის.
საოლქო საარჩევნო საარჩევნო კომისიის ორგანიზებით, ამომრჩევლებთან, მათ შორის 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები 
გაიმართა კამპანიის ფარგლებში „ვესაუბრებით ამომრჩევლებს.“ ამ შეხვედრებზე საოლქო 
საარჩევნო კომისიის წევრებმა ამომრჩევლებს მიაწოდეს ინფორმაცია, ამომრჩეველთა 
უფლებების, ხმის მიცემის პროცედურების, ამომრჩეველთა რეგისტრაციის და არჩევნებთან 
დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. ამომრჩევლებს ასევე 
დაურიგდათ საინფორმაციო მასალები. დამკვირვებლების ინფორმაციით, საინფორმაციო 
შეხვედრებზე საინფორმაციო მასალები ეთნიკური უმცირესობებისათვის გასაგებ ენაზე 
დარიგდა.⁴⁴
საარჩევნო ადმინისტრაციამ გასწია მნიშვნელოვანი ძალისხმევა ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ოლქებში, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს 
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⁴⁴ მაგალითად, წალკაში საინფორმაციო მასალები დარიგდა ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე დაბეჭდილი, 
მარნეულში - ქართულ და აზერბაიჯანულ ენაზე დაბეჭდილი. საინფორმაციო კამპანია გრძელდება.
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ხელშესაწყობად.
ამომრჩეველთა საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი 
აქტივობები:
}�საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, საარჩევნო თემატიკაზე შექმნილი ყველა ვიდეო 
რგოლი, მათ შორის შეთავაზებული სერვისების შესახებ, ითარგმნა სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე და ვრცელდებოდა შესაბამისი რეგიონების სატელევიზიო და რადიო 
საშუალებების ეთერში.
}�ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრში ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი იყო 
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე;
}�ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები პირები 
ცესკოს ვებგვერდზე ამომრჩეველთა ერთიანი სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმების 
შემთხვევაში ინფორმაციას იღებდნენ ქართულ-სომხურ და ქართულ-აზერბაიჯანულ 
ენებზე;
}�მიმდინარეობდა ინფორმირების კამპანია ,,ვესაუბრებით ამომრჩევლებს,“ რომლის 
ფარგლებში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხორციელდებოდა ამომრჩეველთა 
ინფორმირება. კამპანიის ფარგლებში საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, 
მოხალისეებთან ერთად, მართავდნენ შეხვედრებს მოქალაქეებთან და აწვდიდნენ მათ 
ინფორმაციას ხმის მიცემის პროცესის, საარჩევნო ადმინისტრაციასა და მოქალაქეებს 
შორის ხელმისაწვდომ საკომუნიკაციო არხებსა და მათთვის შეთავაზებული სერვისების 
შესახებ. შეხვედრების დროს ვრცელდებოდა საინფორმაციო ფლაერები სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე.
}�ამომრჩეველთა კენჭისყრაში მონაწილეობისთვის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 
ითარგმნა: საარჩევნო ბიულეტენი; ბიულეტენის შევსების წესი; ამომრჩეველთა ერთიანი 
სია (კედელზე გასაკრავი და სამაგიდე ვერსია) და კენჭისყრაში მონაწილეობის ამსახველი 
პოსტერები.
}�ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი და მისი ერთ-ერთი მოადგილე გიორგი 
სიორიძე 24 სექტემბერს მარნეულში ხოლო 25 სექტემბერს ახალქალაქში ადგილობრივ 
ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრაზე მათ გააკეთეს პრეზენტაცია ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე ისაუბრეს საარჩევნო 
ადმინისტრაციის - საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების ახალ 
წესზე. ახალგაზრდებს მიეცათ საუკეთესო შესაძლებლობა, ცესკოს თავმჯდომარისთვის 
მათთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით დაესვათ კითხვები და გაეჟღერებინათ 
აქტუალური და პრობლემატური საკითხები.⁴⁵
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⁴⁵  https://www.youtube.com/watch?v=uXcAfOrQXGw

https://www.youtube.com/watch?v=uXcAfOrQXGw
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,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ 
ოლქებში წარმოდგენილი 12 ყველაზე აქტიური პოლიტიკური პარტიის ეთნიკური 
შემადგენლობა შეისწავლა. რის საფუძველზეც, შეიძლება ითქვას, რომ ეთნიკურ 
უმცირესობათა პოლიტიკური ინტეგრაცია კვლავ მწვავე პრობლემად რჩება, რაშიც 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პოლიტიკური პარტიების პასიურობა. 
2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, ადგილობრივი მოსახლეობის 
რაოდენობასთან შეფარდებით, ეთნიკური უმცირესობები, ნაკლებად იყვნენ 
წარმოდგენილნი პოლიტიკურ ასპარეზზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ ოლქში მაღალი 
წარმომადგენლობა დაფიქსირდა, როგორც პარტიულ სიებში, ასევე მაჟორიტარ 
კანდიდატებად.⁴⁶ სხვა შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი მკვეთრად დაბალ ნიშნულზე იყო.
პროპორციულ სიებში, ეთნიკური უმცირესობების ყველაზე მაღალი წარმომადგენლობა, 
ტრადიციულად, შეინიშნებოდა ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში. სადაც ეთნიკური 
უმცირესობები ადგილობრივი მოსახლეობის 93,15% – 95,8% შეადგენენ. 
შესწავლილი 12 პარტიიდან მხოლოდ 5 პარტიის პროპორციულ სიაში იყვნენ 
წარმოდგენილნი ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული კანდიდატები: 
,,საქართველოსთვის“ – 26 კანდიდატი, ,,ევროპული საქართველო“ – 25 კანდიდატი, 
,,ქართული ოცნება“ – 22 კანდიდატი, ,,ნაციონალური მოძრაობა“ - 22 კანდიდატი, ,,მესამე 
ძალა“ – 1 კანდიდატი.⁴⁷
მაჟორიტარი კანდიდატების მხრივ გვაქვს შემდეგი სურათი: ,,ქართული ოცნება“ – 10 
მაჟორიტარი კანდიდატი, ,,საქართველოსთვის“ – 5 მაჟორიტარი კანდიდატი, ,,ევროპული 
საქართველო“ – 4 მაჟორიტარი კანდიდატი, ,,ნაციონალური მოძრაობა“ – 1 მაჟორიტარი 
კანდიდატი, ,,მესამე ძალა“ – 1 მაჟორიტარი კანდიდიატი.⁴⁸

⁴⁶ ნინოწმინდა, ახალქალაქი
⁴⁷ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი N1
⁴⁸ დეტალური ინფოგრაფიკა იხილეთ დანართი N2
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2021 წლის 29 ივნისს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი 
კომისია იუსტიციის მინისტრის N728 ბრძანებით შეიქმნა.⁴⁹ კომისიის საქმიანობის მიზანი 
წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიისას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და 
წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში საჯარო მოსამსახურეების მხრიდან საარჩევნო 
კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციაა. ასევე გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირება 
და ამ გზით თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნაა. უწყებათაშორისი 
კომისიის პირველი სხდომა 2021 წლის 8 აგვისტოს გაიმართა. კომისიამ სულ ათი სხდომა 
გამართა. აქედან 5, მძიმე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ონლაინ 
პლატფორმა ZOOM-ის მეშვეობით. „მრავალეროვანი საქართველოს“ წარმომადგენელი 
კომისიის ათივე სხდომას ესწრებოდა. 
წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პროცესში განსაკუთრებით აქტუალური იყო 
პოლიტიკური ნიშნით სამსახურებიდან გათავისუფლების და ოპოზიციური პარტიების 
კანდიდატების და მხარდამჭერების მიმართ განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლა 
მუქარის ფაქტები. მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 
არეალში. აღნიშნული პირების საგამოძიებო უწყებებში დაბარების და გამოკითხვის 
საფუძველზე, შესაბამისმა უწყებებმა წარმოადგინეს მოკვლევის შედეგები, რომლის 
თანახმად, გამოკითხული პირები, არ ადასტურებდნენ მათზე პოლიტიკური ნიშნით 
განხორციელებულ რაიმე სახის ზეწოლა მუქარას. საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღების 
მიზნით, ,,მრავალეროვანი საქართველო“ მიიჩნევს, რომ უმჯობესი იქნებოდა, მომხდარიყო 
თითოეული სავარაუდო ზეწოლა მუქარის შესახებ ინფორმაციის სიღრმისეული შესწავლა 
და სათანადო რეაგირების მოხდენა, რაც კომისიისათვის კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს.

⁴⁹https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5203076?publication=0
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,,მრავალეროვანი საქართველო“ 2021 წლის მუნიციპალური ორგანოების არჩევნების 
წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს 1 ივნისიდან ახორციელებდა. მაისში, 
წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაძაბულობა იყო დმანისის 
მუნიციპალიტეტში. დაძაბულობის წინაპირობა გახდა კონფლიქტი სოციალურ ნიადაგზე, 
რომელიც უფრო მწვავე და მასშტაბურ დაპირისპირებად იქცა. კონფლიქტი მოდავე 
მხარეთა შერიგებით ხელისუფლების, სათემო და რელიგიური ლიდერების ჩართულობით 
დასრულდა.⁵⁰
პირველ ეტაპზე, წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის განსაკუთრებული აქტიურობა 
არ შეინიშნებოდა. აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ძირითადად მმართველი პარტია 
აწარმოებდა. აგვისტოს მეორე ნახევრიდან გააქტიურდნენ ოპოზიციური პარტიებიც.
იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც „მრავალეროვანი საქართველო“ ახორციელებდა 
წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს, 19 მოქმედი მერიდან, მმართველმა პარტიამ 7 
მოქმედი მერი მერობის კანდიდატად დაასახელა. ამომრჩევლებთან აქტიურ შეხვედრებს 
ძირითადად მმართველი პარტიის მიერ დასახელებული მერობისა და მაჟორიტარობის 
კანდიდატები მართავდნენ. მმართველი პარტიის კანდიდატების წინასაარჩევნო 
დაპირებები უკავშირდებოდა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემების 
მოგვარებას, ბაგა-ბაღების მშენებლობა, სასმელი წყლის პრობლემების გადაჭრას, გარე 
განათების მოწესრიგებას, გზების მოასფალტებას, დასაქმების ხელშეწყობას და სხვა. 
„ქართული ოცნების“ მერობისა და საკრებულოს წევრობის კანდიდატებს რეგიონებში 
პრემიერ მინისტრი წარადგენდა. კანდიდატების წარდგენის ღონისძიებებს ესწრებოდნენ 
ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე და მოქმედი დეპუტატები, ადგილობრივი 
ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები, პარტიის მხარდამჭერები. დასახელებული 
კანდიდატები მაჟორიტარ დეპუტატებთან, ასევე საკრებულოს წევრებთან და 
ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებთან ერთად ხვდებოდნენ 
მოსახლეობას, ესაუბრებოდნენ „ქართული ოცნების“ მიერ განხორციელებულ და 
მიმდინარე პროექტებზე და გასცემენ დაპირებებს. მათ შორის, ატარებდნენ კარდაკარ 
საინფორმაციო კამპანიას. 
რაც შეეხება ოპოზიციურ პარტიებს და კანდიდატებს, ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდა, რომ 
ითანამშრომლებდნენ ერთმანეთთან და რიგ ოლქებში საერთო კანდიდატები დაასახელეს. 
აგვისტოს მეორე ნახევარში გააქტიურდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა,“ რომელმაც 
მერობის კანდიდატები დაასახელა. ოპოზიციის ნაწილმა: „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“, „დროა“, „გირჩი-მეტი თავისუფლება“ და „ევროპულმა საქართველომ“ - 
თბილისში ერთიანი მაჟორიტარი კანდიდატები წარადგინეს.⁵¹ კანდიდატები მცირე 
შეხვედრებს მართავდნენ ადგილობრივ ამომრჩევლებთან, ასევე ატარებდნენ კარდაკარ 
საინფორმაციო კამპანიას, ეცნობოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებსა და 
წუხილებს.
ეფექტური საარჩევნო კამპანიის საწარმოებლად მნიშვნელოვანია სააგიტაციო მასალის 
როლი. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო ოლქებში განთავსებულ 
ბანერებსა და სააგიტაციო მასალებში პარტია ,,ქართული ოცნების“ დომინირება 
შეიმჩნეოდა. მუნიციპალიტეტებში არსებული მასშტაბური ბანერების უმრავლესობა 
,,ქართული ოცნების“ სააგიტაციო მასალებს ეთმობოდა. ოპოზიციური პარტიების 

⁵⁰ https://www.facebook.com/PMMG.ORG/posts/4353044541412760
⁵¹ https://rb.gy/vljybh
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განცხადებით, მმართველმა პარტიამ, ნაადრევად მოახდინა ბანერებზე საკუთარი 
სააგიტაციო მასალების განთავსება, რის გამოც, მათ თავისუფალი ბანერების ათვისება ვერ 
შეძლეს. თუმცა, მონიტორინგისას გამოვლინდა ფაქტები, როდესაც ცალკეულ 
შემთხვევებში, ოპოზიციურმა პარტიებმა თავადვე თქვეს უარი ბანერების გამოყენებაზე.⁵² 
ამგვარად სააგიტაციო მასალის თანაბარ პირობებში გამოყენება, უზრუნველყოფილი ვერ 
იქნა.
განსაკუთრებით აქტუალური იყო პოლიტიკურ პარტიებს შორის დაპირისპირება, 
ურთიერთბრალდებები და დისკრედიტაცია. არ არსებობდა დისკუსია ადგილობრივი 
თვითმმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით. პოლიტიკური აქტორების, ეროვნული 
დონის საკითხებზე კონცენტრირებამ დაიჩრდილა ადგილობრივი დონის საჭიროებები და 
პრობლემები, ნაკლები აქცენტი გაკეთდა Covid-19 პანდემიის შედეგად, ქვეყანაში შექმნილი 
მძიმე სოციალურ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაზე, ბუნდოვანი იყო შეთავაზებული 
საარჩევნო პროგრამები. მეორე ტურის წინ, შედარებით მეტად გამოიკვეთა ადგილობრივი 
მოსახლეობის საჭიროებებსა და ინტერესებზე ფოკუსირება, კანდიდატების სააგიტაციო 
მასალებზე გამოჩნდა კონკრეტული დაპირებები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაპირებები 
ნაკლებად ეფუძნებოდა სიღრმისეულად გაანალიზებულ პოლიტიკურ ხედვას, მაინც 
პოზიტიურ ძვრას წარმოადგენდა წინასაარჩევნო კამპანიაში, თუმცა არჩევნებამდე ერთი 
კვირით ადრე, პრემიერ მინისტრმა განაცხადა რომ ოპოზიციონერ მერს ცენტრალური 
მთავრობის გარეშე პერსპექტივა არ ექნებოდა.⁵³

ძალადობრივი ფაქტები
წინასაარჩევნო კამპანიის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენდა პოლიტიკური ნიშნით 
ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები, რასაც ხელს უწყობდა დაპირისპირებული პარტიების 
ლიდერების მიერ ერთმანეთის მიმართ, საჯაროდ გაჟღერებული აგრესიული რიტორიკა. 
ამგვარმა ფაქტებმა დააზიანა წინასაარჩევნო კამპანიის თავისუფალ და უსაფრთხო 
გარემოში წარმართვის შესაძლებლობა, რაც ეწინააღმდეგება ეუთოს წინაშე აღებულ 
ვალდებულებებს და სხვა საერთაშორისო სტანდარტებს.
დმანისი
21 სექტემბერს, დმანისის სოფელ განთიადში, დმანისის მოქმედი მერი და პარტია ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის კანდიდატი - გიორგი ტატუაშვილი პარტია ,,პროგრესი 
და თავისუფლების“ ლიდერ კახა ოქრიაშვილთან ერთად, წინასაარჩევნო კამპანიის 
ფარგლებში ამომრჩევლებს ხვდებოდა. რა დროსაც პარტია ,,ქართული ოცნების“ დმანისის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მიხეილ დაუთაშვილმა, შვილთან დავით 
დაუთაშვილთან და თანმხლებ პირებთან ერთად, შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვიერი 
შეურაცხყოფა მიაყენეს, რაც შემდგომ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაზარდა. ინციდენტის 
შედეგად დაიჭრა ,,ნაციონალური მოძრაობის“ ორი აქტივისტი. ადგილზე იმყოფებოდა 
სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლები, როგორც კადრებიდან გაირკვა, ,,ნაციონალური 
მოძრაობის“ აქტივისტები ცივი იარაღის - დანის გამოყენებით, თავის არეში, პარტია 
,,ქართული ოცნების“ დმანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - მიხეილ 
დაუთაშვილის შვილმა, დავით დაუთაშვილმა დაჭრა. გავრცელებული კადრებით ჩანს, რომ 
მიხეილ დაუთაშვილი ადგილზე იარაღით იმყოფებოდა, ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ 
მივიდა ადგილზე ცეცხლსასროლი იარაღით, მიხეილ დაუთაშვილი უპასუხებს რომ მას თან 

⁵² https://www.interpressnews.ge/ka/article/673704-zaal-udumashvili-mteli-archevnebi-sus-ma-gadaibara
⁵³ https://netgazeti.ge/news/571076/

https://www.interpressnews.ge/ka/article/673704-zaal-udumashvili-mteli-archevnebi-sus-ma-gadaibara
https://netgazeti.ge/news/571076/
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ჰქონდა არა ცეცხლსასროლი იარაღი არამედ პნევმატური იარაღი.⁵⁴ დედაქალაქიდან 
ადგილზე საგანგებოდ ჩასული ,,ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერების განცხადებით, 
დაპირისპირებაში აქტიურად მონაწილეობდა, ყოფილი გამგებლის მოადგილე და 
სამხედრო კურატორი ზურაბ ოკმელაშვილი, მათი თქმით, ოკმელაშვილი 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების დროსაც სხვადასხვა ძალადობრივ ფაქტებში ფიგურირებდა⁵⁵ 
და მას ,,ქართული ოცნება“ წინასაარჩევნოდ ხმების მობილიზებისთვის იყენებს. 
ვინაიდან არსებობდა, ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვის და მხარეთა შორის 
დაპირისპირების განმეორების რისკები, რაც არჩევნებში ჩართულ აქტორებს არ მისცემდა 
წინასაარჩევნო კამპანიის მშვიდ და ჯანსაღ გარემოში ჩატარების შესაძლებლობას. 
,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ დმანისში მომხდარ ინციდენთან დაკავშირებით, 21 
სექტემბერს განცხადება გაავრცელა და მოუწოდა შესაბამის უწყებებს დროული და 
ეფექტური რეაგირებისკენ.⁵⁶
დმანისის ინციდენტს 22 სექტემბერს, ამერიკის საელჩოც გამოეხმაურა, მათ დაგმეს 
ძალადობა და მოუწოდეს საქართველოს მთავრობას, უზრუნველყოს თავისუფალი და 
უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რათა სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდეს 
არჩევნები, რომლის მიმართაც ამომრჩეველს ექნება ნდობა.⁵⁷
22 სექტემბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის 
თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების 
შედეგად, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით, დმანისის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატის - მიხეილ დაუთაშვილის შვილი დავით დაუთაშვილი დააკავეს,⁵⁸ 
რომელსაც 24 სექტემბერს სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 
შეუფარდა.⁵⁹ ბოლნისის რაიონული პროკურატურის, 19 ოქტომბრის, დადგენილებით, დავით 
დაუთაშვილის შეურაცხადობის გამო,⁶⁰ საქმეზე გამოძიება შეწყდა.
მარნეული
30 სექტემბერს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვკაში ,,ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის" სიის მეორე ნომერმა ლაშა ქველაძემ სხეულის დაზიანება მიაყენა ,,ქართული 
ოცნების" მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატ როვშან ისკანდაროვს, მას დაზიანებები 
აქვს მიყენებული გულმკერდის და სახის მრავალეროვანი საქართველოს“ არეში.⁶¹ ,,
დამკვირვებლის ინფორმაციით ,,ქართული ოცნების“ ოფისში აცხადებდნენ, რომ 
დაპირისპირებას წინ უძღოდა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მიერ სკოლის 
კედელზე წარწერების -,,მიშა ჩამოდი" და ,,ხმა მიეცით ნაციონალურ მოძრაობას" 
გაეკეთებინა. რასაც როვშან ისკანდიროვსა და ლაშა ქველაძეს შორის სიტყვიერი 
დაპირისპირება მოჰყვა, რაც შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ინციდენტის 
შედეგად, ფიზიკურად დაზიანდა როვშან ისკანდიროვი და გადაყვანილი იქნა 
"ჯეოჰოსპიტალში". ექიმის ინფორმაციით, მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის იყო და 
ჩაუტარდა სამედიცინო კვლევები. საქმეზე დაიწო გამოძიება, ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებელს მარნეულში ,,ნაციონალური მოძრაობის" ერთ-ერთმა 
ლიდერმა - გიორგი მამულაძემ განუცხადა, რომ ,,ქართული ოცნების" წევრები, მათ თავად 
დაესხნენ თავს და როვშან ისკანდიროვს ფიზიკური დაზიანებები ლაშა ქველაძემ 
აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მიაყენა.
კანდიდატთა რეგისტრაციის პროცესი ინკლუზიურად მიმდინარეობდა, მაგრამ ოპოზიციური 
პარტიების მიერ საარჩევნო ოლქებში პროპორციული საარჩევნო სიების წარდგენის 
შემდეგ, კანდიდატთა ნაწილმა მათზე განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლა, მუქარის 

⁵⁴ https://www.facebook.com/watch/?v=445778113444714
⁵⁵ იხ. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 2020 წლის საარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში, გვერდი 55, https://rb.gy/hskzm6
⁵⁶ https://www.facebook.com/PMMG.ORG/photos/a.134180553299201/4732950840088793/
⁵⁷ https://rb.gy/skp8ib
⁵⁸ https://rb.gy/n0111c
⁵⁹ https://rb.gy/mzivgr
⁶⁰ სასამართლო ფსიქიატრიულ-ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, დავით დაუთაშვილს აღენიშნებოდა 
ნარკოტიკების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ერთდროულად მოხმარებით გამოწვეული ფსიქოზური აშლილობა.
⁶¹ https://www.interpressnews.ge/ka/article/676567-zaur-dargalis-inpormaciit-marneulshi-kartuli-ocnebis-mazhoritarobis-kandidati-scemes

https://www.facebook.com/watch/?v=445778113444714
https://rb.gy/hskzm6
https://www.facebook.com/PMMG.ORG/photos/a.134180553299201/4732950840088793/
https://rb.gy/skp8ib
https://rb.gy/n0111c
https://rb.gy/mzivgr
https://www.interpressnews.ge/ka/article/676567-zaur-dargalis-inpormaciit-marneulshi-kartuli-ocnebis-mazhoritarobis-kandidati-scemes
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გამო, ჯამში 25-მდე სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის კანდიდატმა, საოლქო საარჩევნო 
კომისიებს კანდიდატურის მოხსნის მოთხოვნით მიმართა. აღნიშნულმა კანდიდატებმა, 
დატოვეს პარტიები და ხშირ შემთხვევაში, პარტიებთან სატელეფონო კომუნიკაციაც 
შეწყვიტეს. პარტიების ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, აღნიშნულს მათ 
კანდიდატებზე, ძალოვანი უწყებების მიერ განხორციელებულ ზეწოლად აფასებდნენ. 
,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ სადამკვირვებლო ოლქებში, გამოვლენილი ყველა 
სავარაუდო დაშინებისა და ზეწოლის ფაქტი, გრძელვადიანი დამკვირვებლების მეშვეობით 
გადაამოწმა. კანდიდატები დამკვირვებლებთან საუბარში უმეტესად უარყოფდნენ მათზე 
განხორციელებულ ზეწოლას და რეგისტრაციის გაუქმების მიზეზად პარტიული საქმიანობის 
მათ მეურნეო საქმიანობასთან შეუთავსებლობას ასახელებდნენ, რამდენიმე შემთხვევაში 
კანდიდატებმა აღიარეს დაშინების ფაქტები, ასევე იყო შემთხვევები, როცა პარტიის 
წარმომადგენლები დამკვირვებლებს უარს ეუბნებოდნენ კანდიდატის საკონტაქტო 
ინფორმაციის გადაცემაზე, რის გამოც შეუძლებელი გახდა მათთან კომუნიკაცია.⁶²

სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტები 
,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ მონიტორინგის ფარგლებში გამოავლინა სავარაუდო 
იძულებით, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 15-მდე ფაქტები. 
სამსახურიდან გათავისუფლებულ პირთა ძირითადი ნაწილის განცხადებით, ისინი არ 
წარმოადგენდნენ მმართველი პარტიისთვის სანდო და მისაღებ კადრებს არჩევნების წინ, 
ამიტომ, მათგან პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახურიდან წასვლა მოითხოვეს. 
აღნიშნული ფაქტები ახალქალაქში, ახალციხესა და დმანისში დაფიქსირდა.⁶³
ახალქალაქში ივლისსა და აგვისტოში, პირადი განცხადების საფუძველზე, სამსახურიდან 
გათავისუფლდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 10-მდე თანამშრომელი. 
გათავისუფლებული პირების განცხადებით, გაგდებას განცხადების დაწერა და წასვლა 
ამჯობინეს. მათი განმარტებით, უნდობლობა ძირითადად განპირობებული იყო ენზელ 
მკოიანთან⁶⁴ და მის ოჯახის წევრებთან ახლობლობის გამო, ხოლო ორ შემთხვევაში - 
გათავისუფლებული პირების ოჯახის წევრის „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან“ 
კავშირის გამო. 
ახალციხეში გათავისუფლებული პირები, სამცხე-ჯავახეთში პარტია ,,საქართველოსთვის“ 
ერთ-ერთი ლიდერის ლევან თათოშვილის ოჯახის წევრები - დედა და დეიდა იყვნენ. დედა, 
მარინა აბულაძე ახალციხის ბაღების გაერთიანებაში იურისტად მუშაობდა, ხოლო დეიდა - 
თამარ აბულაძე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის 
თანამდებობას იკავებდა. ლევან თოთოშვილის განცხადებით, მათ სამსახურიდან წასვლა 
სამცხე-ჯავახეთის მხარის რწმუნებულმა - ბესიკ ამირანაშვილმა მოსთხოვა.
2021 წლის 21 ივლისს, დმანისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ორი 
თანამშრომელი, ავთანდილ ოკმელაშვილი და ზახარ მურმალადოვი სამსახურიდან 
გაათავისუფლეს. გათავისუფლებულების განცხადებით მერმა - გიორგი ტატუაშვილმა, 
პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლა, ვინაიდან ისინი ქართული ოცნების მხარდამჭერები 
იყვნენ.⁶⁵

ადმინისტრაციული რესურსის პოლიტიკური მიზნით სავარაუდო გამოყენება
,,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ წინასაარჩევნო პერიოდში სავარაუდო 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 11 შემთხვევა დააფიქსირა. სპეციფიკის 

⁶² აღნიშნულ ფაქტებზე დეტალური ინფორმაცია იხილეთ, ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ წინასაარჩევნო კამპანიის მე-2 
შუალედურ ანგარიშში, ხელმისაწვდომია: http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/geo%20(2).pdf
⁶³ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ წინასაარჩევნო გარემოს შუალედურ ანგარიშში: 
https://rb.gy/vyvdkp
⁶⁴ ადგილობრივი გავლენიანი პირი, სხვადასხვა პერიოდში (2003-2020 წლებში) საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი  
პოლიტიკური პარტიებიდან „მოქალაქეთა კავშირი,“ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „ქართული ოცნება.“ 
⁶⁵ https://rb.gy/aht9bg

http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/geo%20(2).pdf
https://rb.gy/vyvdkp
https://rb.gy/aht9bg
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გათვალისწინებით, იგი მმართველი პარტიის სასარგებლოდ იქნა გამოყენებული, რაც 
ოპოზიციურ პარტიებთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში აყენებდა.⁶⁶ გარდაბანში 
ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენება გამოიხატა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
დაფინანსებული მასშტაბური პროექტის ღონისძიებაზე ,,ქართული ოცნების“ მერობის 
კანდიდატის ჩართულობაში. მარნეულში მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 
თანამშრომლის მიერ, აგიტაციის წესის დარღვევაში, რაც ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენების ნიშნებს შეიცავდა. ნინოწმინდაში ,,ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო 
კამპანიაში საჯარო სკოლის და საბავშვო ბაღის დირექტორების მონაწილეობაში. ხოლო 
დმანისში ,,ქართული ოცნების“ კანდიდატის მიერ, სამუშაო საათებში, წინასაარჩევნო 
კამპანიის საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე გამართვაში, რაშიც მონაწილეობას იღებდნენ 
სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები.
ისანი
31 აგვისტოს, პარტია ,,ევროპულმა საქართველომ,“ N5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიას 
საჩივრით მიმართა და შესაბამისი რეაგირება მოითხოვა, ისნის გამგეობის 
თანამშრომლების: ინგა ვარდოსანიძის, გიორგი შავერდაშვილისს, თამთა შათირიშვილის, 
ხვიჩა ჩალაგაშვილის და 139-ე საჯარო სკოლის პედაგოგის - ლია გეგიას მიერ მათ პირად 
Facebook გვერდებზე კახა ლაბუჩიძის და პარტია ,,ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ 
აგიტაციის შემცველი მასალის განთავსების გამო. N5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიამ 
არ დააკმაყოფილა პარტია ,,ევროპული საქართველოს“ საჩივარი და განმარტა, რომ 
საჩივარში წარმოდგენილი მტკიცებულებების დაფიქსირების დროს, N5 ისნის საოლქო 
საარჩევნო ოლქში საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული წესით არ იყო წარდგენილი 
საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატის - კახა ლაბუჩიძის რეგისტრაციისთვის საჭირო 
დოკუმენტაცია, შესაბამისად იგი არ იყო რეგისტრირებული როგორც საარჩევნო სუბიექტის 
კანდიდატი, რაც გამორიცხავს, საჩივარში მითითებული პირების მიერ აგიტაციის წესის 
დარღვევას. 
,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული 
ინფორმაციის თანახმად, პარტია ,,ქართული ოცნების“ ისნის მაჟორიტარმა კანდიდატმა - 
კახა ლაბუჩიძემ, N5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიას კანდიდატად რეგისტრაციის 
მოთხოვნით 2021 წლის 1 სექტემბერს მიმართა, თუმცა როგორც კახა ლაბუჩიძის 
ოფიციალური Facebook გვერდით ირკვევა, მან წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო 2021 წლის 11 
აგვისტოს.⁶⁷ ამასთან, პარტია ,,ქართულმა ოცნებამ“ თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატები ოფიციალურად 2 აგვისტოს წარადგინა.⁶⁸ შესაბამისად, პარტია 
,,ევროპული საქართველოს“ მიერ N5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის წარდგენილი 
მტკიცებულებები, წარმოადგენს საჯარო მოხელეების მიერ, ისნის გამგეობის და 139-ე 
საჯარო სკოლის კუთვნილი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, 
მაჟორიტარ კანდიდატ - კახა ლაბუჩიძის სასარგებლო აგიტაციის გაწევის ფაქტს, რაც 
შეიცავს საჯარო მოხელეების მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს.
ახალციხე
ახალციხეში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ორი ფაქტი დაფიქსირდა: ა(ა)იპ 
,,ახალციხის ციხის“ დირექტორის დავით ტაბატაძის მიერ, განხორციელდა 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. კერძოდ, ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის“ კუთვნილი 
ტექნიკის გამოყენებით, დავით ტაბატაძემ მის პირად სოციალურ ქსელ Facebook-ში პარტია 
,,ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ნიშნების 

⁶⁶ აღნიშნულ ფაქტებზე დეტალური ინფორმაცია იხილეთ, ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ წინასაარჩევნო კამპანიის მე-2 
შუალედურ ანგარიშში, ხელმისაწვდომია: http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/geo%20(2).pdf
⁶⁷ https://www.facebook.com/GDKakhaLabuchidze/photos/a.103199632072628/103199598739298/
⁶⁸ https://www.radiotavisupleba.ge/a/31390151.html?fbclid=IwAR1vGJQYy1cJP79p9TMgZx2-IclzdHWP6qAkAzxc6Y7vxdzaT8kzR81UGew

http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/geo%20(2).pdf
https://www.facebook.com/GDKakhaLabuchidze/photos/a.103199632072628/103199598739298/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31390151.html?fbclid=IwAR1vGJQYy1cJP79p9TMgZx2-IclzdHWP6qAkAzxc6Y7vxdzaT8kzR81UGew


38

���������������������

შემცველი ინფორმაცია განათავსა.
ა(ა)იპ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების“ 
დირექტორის, გიორგი ჟუჟუნაძის მიერ განხორციელდა ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენება. კერძოდ, ა(ა)იპ „ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების 
გაერთიანების“ კუთვნილი ტექნიკის გამოყენებით, გიორგი ჟუჟუნაძემ მის პირად სოციალურ 
ქსელ Facebook-ში პარტია ,,ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის 
(აგიტაციის) ნიშნების შემცველი ინფორმაცია განათავსა.
9 სექტემბერს, ,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ N37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო 
კომისიას საჩივრებით მიმართა და მოითხოვა, დავით ტაბატაძის და გიორგი ჟუჟუნაძის 
მიმართ სსკ 88-ე საფუძველზე, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების 
შედგენა.⁶⁹
ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ საჩივრები იმ მოტივით, რომ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა შეემოწმებინათ 
საჩივარში მითითებული პირების აიპ მისამართები, რაც საშუალებას მისცემდა ემსჯელათ 
დავით ტაბატაძის და გიორგი ჟუჟუნაძის მიერ ადგილი ჰქონდა თუ არა ადმინისტრაციული 
რესურსის გამოყენების ფაქტებს. 
,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ N37-ე ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
გადაწყვეტილებები, კანონით დადგენილ ვადაში, 21 სექტემბერს ახალციხის რაიონული 
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გაასაჩივრა. ამ უკანასკნელმა იგივე 
მოტივით ვერ დაადგინა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები, რის გამოც 
,,მრავალეროვანი საქართველოს“ საჩივრები არ დაკმაყოფილდა. 
ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოყენება
მმართველი პარტიის „ქართული ოცნება“ მიერ კანდიდატებად დასახელებული პირები, 
რომლებიც იმავდროულად მუნიციპალიტეტის მერები და საკრებულოს წევრები იყვნენ, 
ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებოდნენ მოსახლეობას, მათთან ერთად ეცნობიან 
ცენტრალური თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ 
მიმდინარე პროექტებს, ხსნიდნენ სპორტულ მოედნებს, რეაბილიტირებულ სკვერებს, 
გზებს, მართავდნენ კონსულტაციებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. შესაბამისად, ეს 
პირები ფაქტობრივად, საარჩევნო კამპანიას საკუთარი პოსტებიდან ახორციელებდნენ, 
რითაც ხდებოდა ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების წინასაარჩევნო 
აგიტაციისათვის გამოყენება.
მოქმედი კანონმდებლობით, არჩეულ პირებს, როგორებიც არიან მერები და საკრებულოს 
წევრები, კანდიდატად დასახელების შემთხვევაში, სამსახურის დატოვების ვალდებულება 
არ გააჩნიათ.⁷⁰ თუმცა, ეს გარემოება ართულებს ამ პირთა მიერ სამსახურებრივი 
უფლებამოსილების განხორციელებისა და ჩატარებული წინასაარჩევნო კამპანიის 
ღონისძიებების ერთმანეთისგან გამიჯვნას⁷¹ და აფერმკრთალებს ზღვარს პარტიულ და 
სახელისუფლებო საქმიანობას შორის. 
მოქმედი კანონმდებლობით არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან არჩევნების დღის 
ჩათვლით აკრძალულია ისეთი პროექტების/პროგრამების განხორციელება, რომლებიც 
მანამდე არ იყო გათვალისწინებული შესაბამის ბიუჯეტში.⁷² მონიტორინგისას 
გამოვლინდა, რომ მუნიციპალურმა საკრებულოებმა ცვლილებები ბიუჯეტში ძირითადად 
ივნისს-ივლისში განახორციელეს, რაც მიმართული იყო ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ 
პროექტებზე.⁷³ საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე პერიოდში ადგილობრივი 

⁶⁹ https://sknews.ge/ka/news/33778?fbclid=IwAR1Mj8XusEwAl6B1P1mnwEwHBHxwimlhfITlWCvdTL0UADO4CQ08DGHeBE
⁷⁰ საარჩევნო კოდექსის 136-ე მუხლი.
⁷¹ ერთ-ერთ ასეთ მაგალითს წარმოადგენდა თბილისი მერის, კახა კალაძის მიერ დევნილთა 36 ოჯახებისათვის სიმბოლურ 
ფასად (1 ლარად) საკუთრების მოწმობების გადაცემა. https://rb.gy/vvoar3
⁷² საარჩევნო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-3 პუნქტი.
⁷³ მაგალითად, ივლისის თქვეში ორჯერ გაიზარდა ააპების დაფინანსება ახალციხეში:  30 ივლისის ცვლილებებით, ბიუჯეტი 
1058400 ლარით გაიზარდა, საიდანაც 70 000 ლარი მუნიციპალიტეტის ააპებზე გადანაწილდა, მათ შორის იქ დასაქმებულ პირთა 
ხელფასებზე. ივლისის თვეში 622 000 ლარით გაიზრდა მარნეულის ბიუჯეტი, საიდანაც  400 000 ლარი სოციალური 
დახმარებებისათვის იყო  გათვალისწინებული.

https://sknews.ge/ka/news/33778?fbclid=IwAR1Mj8XusEwAl6B1P1mnwEwHBHxwimlhfITlWCvdTL0UADO4CQ08DGHeBE
https://rb.gy/vvoar3
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ბიუჯეტების ზრდა, წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს, 
რომლის მიზანიც შესაძლოა იყოს საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვისათვის 
სამართლებრივი საფუძვლის შექმნა. 

ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა
წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის სამი შემთხვევა 
გამოვლინდა, აქედან ორ შემთხვევაში მმართველი პარტიის, ხოლო ერთ შემთხვევაში 
პარტია ,,საქართველოსთვის“ კანდიდატი ფიგურირებდა.
მარნეული
2021 წლის 2 სექტემბერს, პარტია ,,ევროპული საქართველოს“ მარნეულის მერობის 
კანდიდატმა - ახმედ იმამკულიევმა ბრიფინგი გამართა და მარნეულში ,,ქართული ოცნების“ 
მაჟორიტარობის კანდიდატი - ვასილ ხახულაშვილი ამომრჩევლის მოსყიდვაში 
დაადანაშაულა. მისი თქმით, მერობის კანდიდატი, ამომრჩეველს მხარდაჭერის 
სანაცვლოდ, საკუთარი ხარჯებით გზის დაგებას შეჰპირდა. გაასაჯაროვა ვიდეო რგოლები, 
სადაც ჩანს, სოფელ ჯანდარში გზის დაგების პროცესი, რა დროსაც ,,ქართული ოცნების“ 
აგიტატორი იქ შეკრებულ საზოგადოებას მიმართავს, რომ ვასილ ხახულაშვილმა მისი 
დანაპირები არჩევნებამდე შეასრულა, რის გამოც ის არჩევნებში მათ მხარდაჭერას 
იმსახურებს.⁷⁴ 
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, ვასილ ხახულაშვილმა განაცხადა, რომ სოფელ 
ჯანდარში გზა ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა დააგო, ის უბრალოდ დაინტერესდა ვის მიერ 
ხდებოდა გზის დაგება, შესაბამისად, ადგილზე მივიდა და ბიზნესმენს მადლობა 
გადაუხადა.⁷⁵
8 სექტემბერს გამართულ ,,თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის“ 
უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს წარმომადგენელმა იოსებ როსებაშვილმა, განმარტა, რომ მათი მოკვლევის 
შედეგად სოფელ ჯანდარში სავალი გზის რეაბილიტაციის პროექტი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ყოფილა, შესაბამისად 
დაადასტურა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ არ განხორციელებულა 
აღნიშნული გზის დაგება. მანვე დამატებით განმარტა, რომ გზა, რომლის მოასფალტებაც 
ვიდეოშია ასახული, არ არის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი და ის მცირე ზომის ე.წ. ჩიხია. 
ლაგოდეხი
10 სექტემბერს, პარტია ,,საქართველოსთვის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა⁷⁶ 
ნიკა გოგოლაძემ საკუთარ Facebook გვერდზე პორტი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც, 92 
წლის მოხუც ბებოს შეუძინა და საკუთარი ხელით გადასცა საკვები პროდუქტები და 
მედიკამენტები. ,,შევუძინე მედიკამენტები და საკვები, კეთილი ადამიანების დახმარებით 
ჩვენი 92 წლის ვალია ბებო ისევ იღიმის და ისევ სჯერა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მე კი 
მეიმედებით და მჯერა ერთად უფრო მეტ კეთილ საქმეს გავაკეთებთ“ ნათქვამია პოსტში, 
რომელსაც ახლავს როგორც ნიკა გოგოლაძის და 92 წლის მოხუცის ერთობლივი ფოტო, 
ასევე მის მიერ გადაცემული საკვები პროდუქტების და მედიკამენტების ფოტოებიც. 
აღნიშნული ფოტო მალევე წაიშალა მისი Facebook გვერდიდან. რაც ადასტურებს, ნიკა 
გოგოლაძის მიერ ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტს.⁷⁷
ადიგენი
ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მოხეში ოპოზიციური პარტიები „ქართული ოცნების“ 

⁷⁴ https://mtavari.tv/news/55170-otsnebis-mazhoritarobis-kandidatma-adgilobrivebs
⁷⁵ https://rb.gy/ye8tn0
⁷⁶ შრომა, კავშირი, ხიზა, გურგენიანი, ნინიგორი.
⁷⁷ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგის 
ანგარიში http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/geo%20(2).pdf
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მხრიდან, ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებზე საუბრობდნენ. მათი თქმით, 
ხმების სანაცვლოდ, მოქალაქეებს უფლებას აძლევდნენ საშეშე მასალა უკანონოდ 
მოიპოვებინათ სახელმწიფო კი დარღვევებზე არ რეაგირებდა. ოპოზიციის ბრალდებას 
სიცრუეს უწოდებდა მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატი, გოჩა ქიმაძე. სოფელ მოხეში 
მცხოვრებლების თქმით, ტყიდან შეშის უკანონოდ გამოტანის ფაქტები ბოლო პერიოდში 
გახშირდა. „ტყიდან ყოველ ღამე გადის შეშით დატვირთული ათობით მანქანა, რომელიც 
არის აბსოლუტურად ყალბი საბუთით, საშეშე მასალა იჭრება სახელმწიფოს კუთვნილ 
ტერიტორიაზე, საბუთი კი გაწერილია კერძო პირის კერძო საკუთრებაზე“ აცხადებდა 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელი თეიმურაზ მიქელაძე ,,სამხრეთის 
კარიბჭესთან“ ინტერვიუში.⁷⁸
 
წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსება 
22 აგვისტოს ტელეკომპანია ,,მთავარმა“ გაავრცელა სიუჟეტი, სადაც ნათქვამია, რომ 
მმართველმა გუნდმა, სუს-ის მეშვეობით, აგვისტოს თვეში, სამცხე-ჯავახეთში ბიზნესის 
რეკეტი განახორციელა, რის შედეგადაც შემოწირულების სახით 700 000 ლარზე მეტი 
მიიღო.⁷⁹ 
იგივე ინფორმაციას ავრცელებდა ადგილობრივი მედიაც. მათი წყაროს ინფორმაციით, 
შემომწირველების გუბერნატორთან შეხვედრებს სამცხე-ჯავახეთში ფინანსთა 
სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების 
თანამშრომლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე მისულებს კი ჩხრეკდნენ და ართმევდნენ 
ყველანაირ ნივთს, ამოწმებდნენ დეტექტორით, რათა შეხვედრის მიმდინარეობა არ 
ჩაეწერათ.⁸⁰ 
ამავე ინფორმაციის თანახმად, 2-16 აგვისტოს ჩათვლით, სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით 87 
პირმა, პარტია ,,ქართულ ოცნებას“ ჯამში 661 000 ლარი შესწირა. აქედან 39 პირი ახალციხის 
მუნიციპალიტეტიდანაა, 20 ნინოწმინდიდან, 15 ახალქალაქიდან, 7 ადიგენიდან, 4 
ბორჯომიდან, 2 კი ასპინძიდან. 
 „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლები ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით 
გაესაუბრნენ ორ შემომწირველს - პავლე ბათმანაშვილს და გივი ტატალაშვილს. რა 
დროსაც, აღნიშნულმა პირებმა განაცხადეს, რომ იყვნენ ,,ქართული ოცნების“ 
მხარდამჭერები, ამიტომ მათ ეს თანხები საკუთარი სურვილით შესწირეს პარტიას. 
დამკვირვებლების მიერ ვერ მოხერხდა სხვა შემომწირველთან ინდივიდუალურად 
ინფორმაციის გადამოწმება, რის გამოც შეუძლებელია იმის თქმა აღნიშნული 
შემოწირულებები განხორციელდა შემომწირველთა ნებით თუ ნების საწინააღმდეგოდ. 
თუმცა კონკრეტული გეოგრაფიული არეალიდან განხორციელებული შემოწირულებების 
ოდენობა და შემოწირულების განხორციელების დრო ტოვებს ნეგატიური ეჭვების 
საფუძველს.

⁷⁸ https://sknews.ge/ka/news/33784?fbclid=IwAR1wOToYG4pNVQSUaaIEPfBKun05bw6lNB5TjXqMFWOony0hUnNdzP7GtGU
⁷⁹ https://rb.gy/b5jab7
⁸⁰ https://sknews.ge/ka/news/33494

https://sknews.ge/ka/news/33784?fbclid=IwAR1wOToYG4pNVQSUaaIEPfBKun05bw6lNB5TjXqMFWOony0hUnNdzP7GtGU
https://rb.gy/b5jab7
https://sknews.ge/ka/news/33494
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2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისში აღმოჩნდა, 
აღნიშნული კრიზისის განსამუხტად და არჩევნების მიმართ ნდობის დასაბრუნებლად, 2021 
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, 
საქართველოს პარლამენტმა, საარჩევნო ცვლილებები ფართო საზოგადოებრივი 
ჩართულობით მიიღო. ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ხელს უწყობდა საარჩევნო 
პროცესის და არჩევნების შედეგების მიმართ ნდობის გაზრდას. თუმცა ამავდროულად, 
კვლავ რჩება რიგი საკითხები, რომელთა მოწესრიგებაც ვერ იქნა უზრუნველყოფილი და 
კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. ერთ-ერთ ასეთ საკითხს წარმოადგენდა 
საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება. 2020 წლის არჩევნების პრაქტიკის 
გათვალისწინებით, საარჩევნო რეფორმის ერთ-ერთი მიზანი, რომ ცესკოს პროფესიული 
წევრები მაღალი ნდობით არჩეულიყვნენ, ამ ეტაპზე ვერ შესრულდა, ვინაიდან, 2021 წლის 
არჩევნებისთვის ცესკოს თავმჯდომარე და ორი პროფესიული წევრი საქართველოს 
პარლამენტმა დროებით, 6 თვის ვადით აირჩია, რა დროსაც, კანდიდატებმა საქართველოს 
პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს. 
ამასთან, განხორციელებული ცვლილებების ფარგლებში, 2020 წლის არჩევნებისგან 
განსხვავებით, გაიზარდა პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობა საარჩევნო კომისიების 
საქმიანობაში. თუმცა, უცვლელი დარჩა ცესკოს პროფესიული ნიშნით კომისიის წევრთა 
არჩევის კუთხით არსებული გამოწვევები. პროფესიული წევრების შერჩევის პროცესი 
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში კანონით დადგენილი წესით წარიმართა და 
წევრთა არჩევის სხდომები გამჭვირვალედ ჩატარდა. თუმცა, კვლავ დაფიქსირდა 
ტენდენციები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 2020 წლის არჩევნების დროს. მაგალითად, 
პროფესიულ წევრებად არჩეულ პირთა მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები იყვნენ. ამჯერადაც არ გამოიკვეთა ის კონკრეტული 
კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც ხდებოდა საუბნო საარჩევნო კომისიის პროფესიული 
წევრების შერჩევა, კონკურსანტთა აქტივობა ისევ ძალიან დაბალი იყო და ისევ შეინიშნება 
საუბნო საარჩევნო კომისიების პოლიტიკური პარტიების აქტივისტებითა და აგიტატორებით 
დაკომპლექტების ტენდენცია. 
2020 წლის არჩევნებისგან განსხვავებით, წინ გადადგმული ნაბიჯია და ცესკოს მიერ 
დანერგილი ინიციატივა ცესკოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლირების შესახებ, რაც 
პანდემიის პირობებში ხელს უწყობდა ცესკოს საქმიანობის გამჭვირვალობას. დადებით 
შეფასებას იმსახურებს ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატებთან 
ცესკოს მიერ ინტერვიუების ჩატარება და ამ პროცესის საჯაროობა.
ნაწილობრივ გაიზარდა საარჩევნო დავების განხილვის და გასაჩივრების ვადები. სიახლეს 
წარმოადგენდა საჩივრების ელექტრონულად წარდგენის შესაძლებლობა. ასევე 
ელექტრონული რეესტრის შექმნა. აღნიშნული ცვლილებები წინა წლებთან შედარებით 
აუმჯობესებს საჩივრის ავტორის მდგომარეობას და აძლევს შესაძლებლობას მოამზადონ 
დასაბუთებული და არგუმენტირებული საჩივრები, თუმცა, ვფიქრობთ, მაინც არ 
წარმოადგენს გონივრულ ვადას. რაც შეეხება, ელექტრონული წესით საჩივრების 
წარდგენის შესაძლებლობის დანერგვას ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, რაც 
გაუადვილებს უფლებამოსილ სუბიექტებს დაზოგონ ისედაც მცირე დრო, საარჩევნო 
კომისიებში საჩივრების წარდგენისას. 
2020 წლის არჩევნების დროს გამოვლენილი, სავარაუდოდ, პოლიტიკური ნიშნით 
სამსახურიდან გათავისუფლების მანკიერი პრაქტიკა, 2021 წლის არჩევნებისთვისაც 
აქტუალურ საკითხად რჩება. ნიშანდობლივია, რომ ეს ტენდენცია წელსაც სწორედ იმ 
მუნიციპალიტეტებში გამოიკვეთა სადაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. 
თუმცა იყო განსხვავებული ელემენტიც, მაგალითად 2021 წლის მონიტორინგის ფარგლებში 
დმანისში დაფიქსირდა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან მმართველი 
პარტიის ორი მხარდამჭერის გათავისუფლების ფაქტი.
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მოქმედი მერები და საკრებულოს წევრები, რომლებიც ამავდროულად კანდიდატებად 
იყვნენ დასახელებულნი, კვლავ დაკავებული თანამდებობებიდან ეწეოდნენ 
წინასაარჩევნო კამპანიას. წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა - საარჩევნო 
კამპანიის დაწყებამდე პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტის ზრდა ამჯერადაც 
შენარჩუნებული იყო. როგორც 2020 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში, საარჩევნო 
პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით, საანგარიშო პერიოდშიც დაფიქსირდა, 
წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე საქართველოს მთავრობის მიერ 
გაჟღერებული არაერთი ინიციატივა.
2020 წლის წინასაარჩევნო გარემო გამოირჩეოდა ძალადობრივი ფაქტების სიმრავლით, 
განსაკუთრებით კი ფიზიკური ანგარიშსწორების მხრივ. 2021 წლის წინასაარჩევნო 
კამპანიაში, ფიზიკური ანგარიშსწორების მხოლოდ ორი ფაქტი გამოვლინდა, თუმცა 
საანგარიშო პერიოდში, პოლიტიკური ნიშნით, სავარაუდო ზეწოლა მუქარის 25-ამდე ფაქტი 
დაფიქსირდა. შედეგად საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა 25-ამდე კანდიდატმა რის გამოც 
ოპოზიციური პარტიების პროპორციული სიების რეგისტრაციის გაუქმების საფრთხე 
წარმოიქმნა, რაც წინა არჩევნების დროს არ დაფიქსირებულა. 
მმართველი პარტიის კანდიდატების სასარგებლოდ ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენების ტენდენცია კვლავ შენარჩუნებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ 
საკანონმდებლო ცვლილებებით, გაიზარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე იმ 
პირთა წრე, ვისაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას, ასევე სამუშაო 
საათების განმავლობაში ეკრძალება როგორც წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა, ასევე 
აგიტაციაში მონაწილეობა. გარდა ამისა, დაწესდა გარკვეული შეზღუდვები საჯარო 
მოსამსახურეების, აგრეთვე სკოლამდელ დაწესებულებებს და საგანმანათლებლო 
სისტემაში მომუშავე პირების სამსახურებრივი ნიშნით შეკრებასთან დაკავშირებით.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლოა დავასკვნათ, რომ 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური კრიზისის 
დაძლევის, ისევე როგორც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, 2021 წელს გაწეული 

იქნა ძალისხმევა, რომელიც დადებითად უნდა შეფასდეს. 
მიუხედავად 2021 წლის საარჩევნო ციკლისათვის დაფიქსირებული პოზიტიური ძვრებისა, 
კვლავაც სახეზეა რიგი გამოწვევები მათ შორის: ცესკოს პროფესიული ნიშნით კომისიის 
წევრთა შერჩევა; ცესკოს პროფესიული წევრების მიმართ არასაკმარისი საზოგადოებრივი 
ნდობა; საუბნო საარჩევნო კომისიების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული 
პირებით, პოლიტიკური პარტიების აქტივისტებითა და აგიტატორებით დაკომპლექტება; 
საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, ადმინისტრაციული წარმოებისას გადაწყვეტილებებში 
დასაბუთების მაღალი სტანდარტის დეფიციტი, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან 
გათავისუფლება; მმართველი პარტიის მიერ ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო 
გამოყენება; წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლების 
მიმართ მუქარის, დაშინებისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების მანკიერი პრაქტიკა. 
ცხადია, რომ 2020 წლის საარჩევნო ციკლის გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით, 2021 წელს 
საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღებისა და არჩევნების მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის 
აღდგენის კუთხით გადადგმულმა ნაბიჯებმა ბოლომდე ვერ უზრუნველყო დასახული 
მიზნებისა და ამოცანების რეალიზება. შესაბამისად, კვლავაც სერიოზულ გამოწვევად 
რჩება ზემოთ აღნიშნულ პრობლემატიკაზე დროული და ეფექტური რეაგირება, როგორც 
სრულიად პოლიტიკური სპექტრის - როგორც ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის მხრიდან, 
რათა შემდგომი საარჩევნო ციკლისათვის ამაღლდეს საარჩევნო პროცესის მიმართ 
საზოგადოებრივი ნდობა, უზრუნველყოფილ იქნეს ინკლუზიური, გამჭვირვალე, 
სამართლიანი და თავისუფალი საარჩევნო გარემო.
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პირველი ტური
,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნების პირველი 
ტურის, კენჭისყრის დღის მონიტორინგი, ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ 21 საარჩევნო ოლქის 327 საარჩევნო უბანზე განახორციელა. ორგანიზაციის 
სამონიტორინგო ოლქებში, არჩევნების დღეს, საარჩევნო უბნების შიგნით, კენჭისყრის 
პროცესი, უმეტესად, მშვიდ გარემოში წარიმართა, თუმცა პირველ ტურში დაფიქსირდა 
გარკვეული ძალადობრივი ინციდენტები, რასაც ადგილი ჰქონდა მარნეულის ოლქში. 
საარჩევნო უბნებზე შეინიშნებოდა ხალხმრავლობა, რაც ერთის მხრივ ართულებდა Covid-19 
პანდემიის გავრცელების პრევენციას, ხოლო მეორეს მხრივ საფრთხეს უქმნიდა კენჭისყრის 
ფარულობის დაცვას. „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის 
ფარგლებში მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი იქნა 79 ინციდენტი, 
ინციდენტთა 38% დაფიქსირდა მარნეულის საარჩევნო ოლქში. ტენდენციის სახე ჰქონდა 
დამკვირვებლისათვის უფლების შეზღუდვას, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნას, 
განმეორებით ხმის მიცემას, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევას, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრთა მიერ თავიანთი ფუნქციების არაჯეროვნად შესრულებას, მარკირების 
წესის დარღვევას და საარჩევნო უბანზე აგიტაციის წარმოებას.⁸¹
საარჩევნო უბნის გახსნისას: ერთ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა დამკვირვებლის 
უფლებების შეზღუდვას, რაც უკავშირდებოდა დილის 07:00 საათიდან 08:00 საათამდე 
მრავალეროვანი საქართველოს დამკვირვებლის საარჩევნო უბნებზე არდაშვების 
საკითხებს, ორ შემთხვევაში არ ჩატარდა წილისყრა, კენჭისყრის პროცესის 
მიმდინარეობისას ერთ შემთხვევაში დამკვირვებელს შეეზღუდა დაკვირვების უფლება, 
ერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა უბნის არასათანადო მოწყობა.
ხმის მიცემის პროცესში მრავალეროვანი საქართველოს დამკვირვებლების მიერ ხუთ 
შემთხვევაში დაფიქსირდა ერთი და იმავე პირების მიერ რამდენჯერმე ხმის მიცემის 
ფაქტები, ასევე ერთი და იმავე პირების მიერ არჩევნებში განმეორებით მონაწილეობის 
მცდელობის ფაქტი, ორ შემთხვევაში ნაკადის მარეგულირებლის მიერ არ მოხდა 
მარკირების შემოწმება, სამ შემთხვევაში რეგისტრატორის მიერ არ მოხდა მარკირების 
გაკეთება, ორ შემთხვევაში დაფიქსირდა უბანზე აგიტაციის ფაქტები, ექვს შემთხვევაში 
გამოვლინდა კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის შემთხვევები, ოთხ შემთხვევაში 
დამკვირვებლებს შეეზღუდათ დაკვირვების უფლება, ორ შემთხვევაში დამკვირვებლები 
უკანონოდ გააძევეს უბნიდან, სამ შემთხვევაში დამკვირვებლების მიმართ კომისიის 
წევრების მიერ ადგილი ჰქონდა მუქარასა და დაშინებას, ექვს შემთხვევაში გამოვლინდა 
კომისიის წევრთა მიერ ფუნქციების არაჯეროვანი შესრულება, ცხრა შემთხვევაში ადგილი 
ჰქონდა უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნას, სამ შემთხვევაში ნაკადის 
მარეგულირებელმა ამომრჩეველს პირადობის მოწმობის გარეშე მისცა უბანზე შესვლის 
უფლება, ხოლო ერთ შემთხვევაში ამომრჩეველმა მართვის მოწმობის საფუძველზე 
განახორციელა კენჭისყრაში მონაწილეობა, ერთ შემთხვევაში უბანზე მოხდა სიტყვიერი 
დაპირისპირება, გამოვლინდა ბიულეტენების ჩაყრის მცდელობის ერთი შემთხვევა, 
დაფიქსირდა გადასატან საარჩევნო ყუთთან დაკავშირებული ერთი დარღვევა, ასევე, 17 
სხვადასხვა სახის დარღვევა.
ხმის დათვლისა და შედეგების შეჯამების პროცესში მრავალეროვანი საქართველოს 
დამკვირვებელს შეეზღუდა დაკვირვების უფლება, ერთ შემთხვევაში დარღვეული იყო 
გადასატანი ყუთის ლუქის მთლიანობა, სამ შემთხვევაში ერთ კონვერტში აღმოჩნდა ორ-

⁸¹ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ https://rb.gy/vqiiqx
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ორი მერის ბიულეტენი, ხოლო ორი ისეთი კონვერტი სადაც მხოლოდ ერთი ბიულეტენი იყო, 
ერთ შემთხვევაში ამომრჩეველთა სიაში ხელმოწერების რაოდენობა 50-ით მეტი აღმოჩნდა 
ბიულეტენების რაოდენობაზე.

მეორე ტური
30 ოქტომბერს, არჩევნების მეორე ტურს „მრავალეროვანი საქართველო“ ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ოთხ საარჩევნო ოლქში⁸² 170 მოკლევადიანი, 
მათ შორის საუბნო, მობილური ჯგუფის, საოლქო საარჩევნო კომისიისა და ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლის მეშვეობით დააკვირდა. ადმინისტრირების 
თვალსაზრისით, კენჭისყრის დღე ძირითადად კანონით გათვალისწინებული 
პროცედურების დაცვით წარიმართა. პირველ ტურთან შედარებით, ხშირი იყო უბანზე 
ყოფნის უფლებამოსილების მქონე, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს შორის 
სიტყვიერი დაპირისპირებები, რაც აგრესიულ გარემოს ქმნიდა. მეტწილად პრობლემური 
იყო რუსთავის ოლქი, სადაც ადგილი ჰქონდა უბანზე ყოფნის უფლებამოსილი პირების მიერ 
ამომრჩეველთა მონაცემების აღრიცხვასა და დამუშავებას, ეს პრაქტიკა წლებია 
გამოწვევას წარმოადგენს და აღიქმება, როგორც ამომრჩეველთა თავისუფალი ნების 
კონტროლი. მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი იქნა 47 ინციდენტი, 
ინციდენტთა 14% დაფიქსირდა რუსთავის საარჩევნო ოლქში. მეორე ტურში გამოიკვეთა 
შემდეგი ტენდენციები: კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლებამოსილი პირების მიერ, 
რომლებიც სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებს წარმოადგენდნენ, ამომრჩეველთა 
აღრიცხვა და მონაცემების დამუშავება, ზეწოლა, მუქარა, სიტყვიერი და ფიზიკური 
დაპირისპირება, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ თავიანთი ფუნქციების 
არაჯეროვნად შესრულება, დამკვირვებელთა უფლებების შეზღუდვა.
საარჩევნო უბნის გახსნისას: ერთ შემთხვევაში უბანი გაიხსნა დაგვიანებით, ერთ 
შემთხვევაში დაფიქსირდა წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა, სამ შემთხვევაში 
დაფიქსირდა უბნის არასათანადო მოწყობა.
ხმის მიცემის პროცესში: ერთი და იმავე ამომრჩევლების მიერ, კენჭისყრაში განმეორებით 
მონაწილეობის სამი ფაქტი, ერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა უბანზე აგიტაციის ფაქტი, 
გამოვლინდა კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის ერთი შემთხვევა, სამ შემთხვევაში 
დამკვირვებლებს შეეზღუდათ დაკვირვების უფლება, ორ შემთხვევაში დამკვირვებლები 
უკანონოდ გააძევეს უბნიდან, ექვს შემთხვევაში გამოვლინდა კომისიის წევრთა მიერ 
ფუნქციების არაჯეროვანი შესრულება, ათ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ზეწოლას, მუქარას 
და სიტყვიერ დაპირისპირებას, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოების 
ორი შემთხვევა, უბანზე ყოფნის უფლებამოსილი პირების მიერ ამომრჩეველთა აღრიცხვისა 
და მონაცემების დამუშავების 11 შემთხვევა.
ხმის დათვლისა და შედეგების შეჯამების პროცესში: ერთ შემთხვევაში გაცემული 
ბიულეტენების რაოდენობა მეტი აღმოჩნდა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, 
8 ცალი ბიულეტენი, რომლითაც ამომრჩევლებმა ხმა ოპოზიციის კანდიდატს მისცა, არ 
ჰქონდა რეგისტრატორის ბეჭედი, რის გამოც ბათილად იქნა მიჩნეული.

⁸² კრწანისის #4, ისანის #5, სამგორის #6 და რუსთავის #20 საარჩევნო ოლქები
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,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ საარჩევნო პერიოდში, შესაბამის საარჩევნო 
კომისიებსა და სასამართლოებში ჯამში 17 საჩივარი წარადგინა. წინასაარჩევნო პერიოდში, 
საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი ორი საჩივრიდან არცერთი არ 
დაკმაყოფილდა, აღნიშნული საჩივრები არ დააკმაყოფილა არც შესაბამისმა რაიონულმა 
სასამართლომ. არჩევნების პირველ ტურზე წარდგენილი 10 საჩივრიდან, საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში გადავიდა 5 საჩივარი. აქედან დაკმაყოფილდა - 1 საჩივარი. მეორე 
ტურზე საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი 3 საჩივრიდან სამივე დაკმაყოფილდა, 
ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი 2 საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.
საოლქო საარჩევნო კომისიები, ადმინისტრაციული წარმოებისას არ იკვლევდა 
საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოებას. ერთი და იმავე საარჩევნო უბნებზე, 
რამდენიმე ორგანიზაციის მიერ, ერთი და იმავე დარღვევებთან დაკავშირებით დაწერილ 
საჩივრებს, არ მიიჩნევდა მტკიცებულებად და ეყრდნობოდა მხოლოდ საუბნო სარჩევნო 
კომისიის წევრების ახსნა-განმარტებებს. ნებისმიერი სიმძიმის დარღვევებთან 
დაკავშირებით ცდილობდნენ ისინი ტექნიკურ შეცდომად შეეფასებინათ და ამგვარად 
დამრღვევი პირისთვის პასუხისმგებლობა აერიდებინათ. დავების განხილვის პროცესი იყო 
ფორმალური და რეაგირება ვერ აკმაყოფილებდა შესაბამის სტანდარტს. საჩივრების 
განხილვის პროცესში, საოლქო საარჩევნო კომისიამ ვერ შეასრულა პოზიტიური 
ვალდებულება, დასაბუთებული და ობიექტური განხილვის შედეგად მიეღო 
გადაწყვეტილებები.
საარჩევნო დავებზე, დასაბუთებულობის სტანდარტი ასევე დაბალი იყო სასამართლოების 
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში. საარჩევნო დავების ამგვარი ზედაპირული განხილვა 
და არასათანადო გადაწყვეტა ეფექტს უკარგავს გასაჩივრების მექანიზმს, რადგან ვერ 
ხერხდება დარღვევების აღმოფხვრა, პრევენცია და საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღება.
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⁸³ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი N8

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად, ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ სადამკვირვებლო ოლქებიდან ეთნიკურ უმცირესობათა ფართო 
წარმომადგენლობით კვლავ ნინოწმინდა, ახალქალაქი და მარნეული ლიდერობს. 
ნინოწმინდაში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები, ადგილობრივი მოსახლეობის 95,8% 
შეადგენენ, საკრებულოს 30 წევრიდან 29 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელია. 
ეთნიკურ უმცირესობათა ფართო წარმომადგენლობით - საკრებულოს 42 წევრიდან 35 
წარმომადგენელით დაკომპლექტა ახალქალაქის საკრებულო, ახალქალაქში 
მოსახლეობის 93,15% წარმოადგენს ეთნიკური უმცირესობები. რაც შეეხება აზერბაიჯანულ 
თემს, ამ მხრივ მარნეული ლიდერობს, სადაც ეთნიკური აზერბაიჯანელები მოსახლეობის 
91,4% შეადგენენ, მათი წარმომადგენლობა ადგილობრივ საკრებულოში, რომელიც 33 
წევრით განისაზღვრება, 17 წევრი ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენელია. მეორე 
ადგილზეა ბოლნისი, ბოლნისის საკრებულო 36 წევრით დაკომპლექტდა, აქედან 15 
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელია, ბოლნისში ეთნიკური უმცირესობები, 
ადგილობრივი მოსახლეობის 69% შეადგენენ. აღსანიშნავია, რომ დმანისში ეთნიკური 
უმცირესობები 66,8% შეადგენენ, თუმცა საკრებულოში მოკრძალებულად - 38-დან 10 წევრით 
არიან წარმოდგენილნი. ასევე ძალიან მცირე რაოდენობით 30-დან 11 მანდატით არიან 
წარმოდგენილნი წალკაში, მიუხედავად იმისა, რომ წალკაში ეთნიკური უმცირესობები 
მოსახლეობის 53,3% შეადგენენ.⁸³ ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 
შეიძლება ითქვას, რომ ეთნიკურ უმცირესობათა ადგილობრივ თვითმმართველობის 
ორგანოებში რეპრეზენტატიულობა კვლავ გამოწვევად რჩება, რასაც გარკვეულწილად 
ხელი შეუწყო, საკანონმდებლო რეფორმის ფარგლებში, მაჟორიტარული სისტემით არჩეულ 
კანდიდატთა რაოდენობის შემცირებამ. აუცილებელია, ერთის მხრივ, სახელმწიფომ 
უზრუნველყოს ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის ზრდის წახალისება, ხოლო მეორეს 
მხრივ პოლიტიკურმა პარტიებმა გამოიჩინონ მეტი აქტიურობა, ადგილობრივ 
ორგანიზაციებში ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობისა ხელშეწყობის მიზნით.
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⁸⁴ ორგანიზაციამ წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი, 2021 წლის 1 ივნისიდან, ოთხ მუნიციპალიტეტში (ნინოწმინდა, 
ახალქალაქი, მარნეული, დმანისი) ოთხი გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით დაიწყო,  ხოლო  1 აგვისტოდან,  
გააფართოვა მონიტორინგის მასშტაბი და წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი კიდევ 17  მუნიციპალიტეტში 
განახორციელა

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო („მრავალეროვანი 
საქართველო“) დაფუძნდა 1999 წელს. ორგანიზაცია იცავს უმცირესობათა 
სათვისტომოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ინტერესებს, რომლებიც 
საქმიანობას ეწევიან საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური 
უმცირესობების ჯგუფების უფლებათა დაცვის სფეროში. ორგანიზაციის ძირითად 
სამოქმედო არეალს წარმოადგენს ქ. თბილისი, ასევე ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებული სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის, კახეთის, შიდა 
ქართლისა და აჭარის რეგიონები. „მრავალეროვანი საქართველო“ გახლავთ ევროპის 
საბჭოს პარტნიორი ორგანიზაცია. იგი იცავს სიძულვილის წინააღმდეგ საერთაშორისო 
კოალიციის ინტერესებს სამხრეთ კავკასიაში. იგი ასევე გახლავთ „ევროპის ეროვნებათა 
ფედერალური კავშირისა“ და საერთაშორისო ორგანიზაცია „ევროპის უმცირესობათა“ 
წევრი. 
2003 წლიდან დღემდე „მრავალეროვანი საქართველო“ ახორციელებს არჩევნებზე 
დაკვირვებას ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ საქართველოს 
რეგიონებში. საარჩევნო დაკვირვების მიზანია, ხელი შეუწყოს არჩევნების 
სამართლიანობას და გამჭვირვალობას, ასევე გააძლიეროს ეთნიკურ უმცირესობათა ნდობა 
პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესების მიმართ. 
საერთო-სამოქალაქო მოძრაობამ „მრავალეროვანი საქართველო“ 2021 წლის 2 ოქტომბრის 
მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნების მონიტორინგის პროგრამა განახორციელა, 
რომელიც მოიცავდა წინასაარჩევნო პერიოდის, არჩევნების დღის, მეორე ტურისა და 
არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგს თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში: 
სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი და კახეთი. 
ორგანიზაცია აქტიურად იყო ჩართული, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმის 
შემუშავების, საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებისა და ცესკოს საკონსულტაციო 
ჯგუფის მუშაობის პროცესში.
სადამკვირვებლო მისიის მიზნებიდან გამომდინარე, მეთოდოლოგიურად, წინასაარჩევნო 
გარემოს მონიტორინგი, 2021 წლის 1 ივნისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით, 21 
მუნიციპალიტეტში, ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ ცენტრალური ოფისისა და 21 
გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით მიმდინარეობდა.⁸⁴ წინასაარჩევნო გარემოს 
მონიტორინგის დაწყებამდე, ორგანიზაციამ განაახლა საარჩევნო თემატიკაზე 
შემუშავებული მასალები, საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე 
დაყრდნობით და ჩაატარა ტრენინგები გრძელვადიანი დამკვირვებლების კვალიფიკაციის 
ამაღლების მიზნით. აღნიშნულ ტრენინგებზე გრძელვადიან დამკვირვებლებს მიეწოდათ 
ინფორმაცია, როგორც საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე, 
ასევე, წინასაარჩევნო გარემოსა და წინასაარჩევნო კამპანიის დაკვირვების წესებზე. 
საარჩევნო მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, ორგანიზაციის გრძელვადიანი 
დამკვირვებლები ინფორმაციას საარჩევნო აქტივობებისა და სავარაუდო დარღვევების 
შესახებ იღებენ: მედიიდან (ტელევიზია, რადიო, ონლაინ მედია); საჯარო ინფორმაციის 
გამოთხოვის გზით; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან და მათი ვებ-
გვერდებიდან; სოციალური ქსელებიდან; პარტიებისგან, კანდიდატებისგან, პარტიის 
აქტივისტებისგან; არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან; მოქალაქეებისგან; საჯარო 
შეხვედრებიდან. 
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წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მიზნით, გრძელვადიანი დამკვირვებლები 
აკვირდებოდნენ და სწავლობდნენ: 
}�პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების პოლიტიკურ და საარჩევნო აქტივობებს; 
}�სიძულვილის ენის გამოყენებას წინასაარჩევნო კამპანიაში; 
}�პოლიტიკური/საარჩევნო აქტივობების ხელშეშლას;
}�ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას;
}�ზეწოლა/დაშინება/მუქარისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების ფაქტებს;
}�ამომრჩევლის მოსყიდვას და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების 

დარღვევებს; 
}�განცხადებებს და საჩივრებს; 
}�საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას; 
}�ამომრჩეველთა განათლების საკითხებს, მათ შორის, უმცირესობების 

ინფორმირებულობას;
}�პანდემიიდან გამოწვეულ დაბრკოლებებს პოლიტიკური/საარჩევნო აქტივობების 

განხორციელებისა და არჩევნების მომზადება/ ჩატარებაში.
მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდება საარჩევნო პრობლემები, საჭიროებები და 
გამოწვევები, ასევე შემუშავდა კონკრეტული რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს 
გაუმჯობესების მიზნით. ორგანიზაციამ ერთი წინასაარჩევნო გარემოს⁸⁵ და ერთი 
წინასაარჩევნო კამპანიის⁸⁶ მონიტორინგის შუალედური ანგარიში გამოსცა.
,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნების 
კენჭისყრის დღის მონიტორინგი, ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 21 
საარჩევნო ოლქში განახორციელა.⁸⁷ ორგანიზაცია მოკლევადიანი დამკვირვებლების 
მეშვეობით,⁸⁸ უბნის გახსნის, კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცესს სრულად დააკვირდა 
327 საარჩევნო უბანზე. არჩევნებს დღეს სადამკვირვებლო პროგრამას კოორდინირებას 
უწევდა საკოორდინაციო ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებდა როგორც 
ინციდენტების ცენტრი, ასევე მედია ცენტრი. ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
სტრატეგიის მიხედვით, საარჩევნო უბანზე დარღვევის აღმოჩენისთანავე, დამკვირვებელი, 
პირველ ეტაპზე, ზეპირ მითითებას აძლევდა საარჩევნო კომისიას, რომ დროულად 
მომხდარიყო დარღვევის აღმოფხვრა. 
ინციდენტების ცენტრის ოპერატორები მუშაობდნენ საგანგებო რეჟიმში. ოპერატორები 
მოკლევადიანი დამკვირვებლებისაგან იღებდნენ და ამუშავებდნენ ინფორმაციას 
საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. სამონიტორინგო პროგრამას 
სამართლებრივ მხარდაჭერას უწევდნენ პროგრამის იურისტები. საკოორდინაციო ცენტრში 
თავმოყრილი ინფორმაცია პერიოდულად ვრცელდებოდა ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 
გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი საქართველოს“ საკოორდინაციო ცენტრში 
მოქმედებდა ცხელი ხაზი, რომლითაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო ესარგებლა და 
საკოორდინაციო ცენტრისათვის გაეზიარებინა მის ხელთ არსებული საარჩევნო ხასიათის 
ინფორმაცია. 
30 ოქტომბერს, არჩევნების მეორე ტურს „მრავალეროვანი საქართველო“ ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ოთხ საარჩევნო ოლქში⁸⁹ 170 მოკლევადიანი, 
მათ შორის საუბნო, მობილური ჯგუფის, საოლქო საარჩევნო კომისიისა და ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლის მეშვეობით დააკვირდა.
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⁸⁵ მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შუალედური 
ანგარიში ხელმისაწვდომია http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/2021%20%E1
⁸⁶ მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგის შუალედური 
ანგარიში ხელმისაწვდომია  http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/geo%20(2).pdf
⁸⁷ ნინოწმინდის # 41, ახალქალაქის # 40, ახალციხის 37, ასპინძის # 39, ადიგენის # 38, ბორჯომის # 36, გარდაბნის # 21, მარნეულის 
# 22, ბოლნისის # 23, დმანისის # 24, წალკის # 25, თეთრიწყაროს # 26, საგარეჯოს # 11, ახმეტის # 18, ლაგოდეხის 15, ყვარლის 16, 
კასპის 30, მცხეთის # 27, კრწანისის # 4, ისნის # 5 და სამგორის # 6 საარჩევნო ოლქები.
⁸⁸ 240 საუბნო, 65 მობილური ჯგუფის, 21 საოლქო საარჩევნო კომისიისა და 1 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლის 
მეშვეობით.
⁸⁹ კრწანისის #4, ისანის #5, სამგორის #6 და რუსთავის #20 საარჩევნო ოლქები.

http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/2021%20%E1
http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/geo%20(2).pdf
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არჩევნების შემდგომ პერიოდს, რაც მოიცავდა, საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, 
შედეგების შეჯამებას, საარჩევნო კომისიებსა და სასამართლოებში წარდგენილი 
საჩივრების განხილვას, ,,მრავალეროვანი საქართველო“ სამონიტორინგო პროგრამის 
იურისტების მეშვეობით დააკვირდა.
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მაჟორიტარ კანდიდატებად (სამცხე-ჯავახეთი)
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დანართი N7
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