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2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების არჩევნებიორგანოების არჩევნები

სამონიტორინგო პროგრამის სამონიტორინგო პროგრამის 
საბოლოო ანგარიშისაბოლოო ანგარიში

თბილისი, საქართველოთბილისი, საქართველო
2014 წელი2014 წელი

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა 

„მრავალეროვანი საქართველო“„მრავალეროვანი საქართველო“



ანგარიში მომზადდა და გამოიცა საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი 

საქართველოს“ მიერ, პროექტის „ხელი შეეწყოს 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გერემოში ჩატარებას სამცხე-ჯავახეთის,  ქვემო 

ქართლის, შიდა ქართლის, კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში“ ფარგლებში. 

პროექტი განხორციელდა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის, 

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს, ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისათვისა (NED) და 

ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური ხელშეწყობით. პუბლიკაციის 

შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი 

საქართველო” და მასში მოყვანილი შეხედულებები არ ასახავს დონორი ორგანიზაციების 

მოსაზრებებს.

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების სამონიტორინგო პროგრამა განხორციელდა 

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან“ (ISFED) 

პარტნიორობის საფუძველზე.

ანგარიშზე  მუშაობდნენ:ანგარიშზე  მუშაობდნენ:

არნოლდ სტეფანიანი
დიმიტრი ცერცვაძე
ალექსანდრა კალატოზიშვილი
ირმა ბასილაშვილი

ორგანიზაციის მოწვეული კონსულტანტი:ორგანიზაციის მოწვეული კონსულტანტი: ანა მიქელაძე
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სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიშისამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

ქვემოთ მოცემულ ანგარიშში ასახულია საერთო-
სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“1 

2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 
არჩევნების და ამ არჩევნების მეორე ტურის, 12 ივლისის, 
დაკვირვების შედეგები. ორგანიზაცია აქტიურად იყო 
ჩართული როგორც წინასაარჩევნო პერიოდის, ასევე 
არჩევნების დღისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის 
დაკვირვების პროცესში.

2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
საარჩევნო პროცესზე დაკვირვება „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ დაიწყო 1 მაისს. ორგანიზაცია წინასაარჩევნო 
გარემოს დააკვირდა საქართველოს 5 რეგიონში 12 
გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით. ორგანიზაცია 
არჩევნებს დააკვირდა ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, 
კახეთის, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის კახეთის, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის 
რეგიონებშირეგიონებში. ხუთივე რეგიონი და მასში შემავალი 
18 საარჩევნო ოლქი, შერჩეული იყო ორგანიზაციის 
საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე - ამ საარჩევნო 
ოლქებში ეთნიკური უმცირესობები კომპაქტურად არიან 
წარმოდგენილი2. გარდა ამისა, წინასაარჩევნო დაკვირვება 
ორგანიზაციამ განახორციელა თბილისში, ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიაში. 

„მრავალეროვანი საქართველო“ 15 ივნისის 15 ივნისის არჩევნებს 437437 
დამკვირვებლის მეშვეობით აკვირდებოდა, რომელთა 
შორის 352352 უბნის, 1919 საოლქო საარჩევნო კომისიის, 
6464 მობილური ჯგუფის და 2 2 ცესკოს დამკვირვებელი 
გახლდათ. 

რაც შეეხება მეორე ტურის არჩევნებს, 12 ივლისს12 ივლისს 
ორგანიზაცია არჩევნებს 156156 დამკვირვებლის მეშვეობით 
აკვირდებოდა. მათ შორის 116116 უბნის, 99 საოლქო 
საარჩევნო კომისიის, 3030 მობილური ჯგუფის და 11 ცესკოს 
დამკვირვებელი იყო. 

არჩევნების შემდგომი პერიოდის დაკვირვება ორგანიზაციამ 
ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის, შიდა ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის, შიდა 
ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებსა და თბილისში ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებსა და თბილისში 
განახორციელა განახორციელა - ზუსტად იმ საარჩევნო ოლქებში, სადაც 
განხორციელდა წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი. 

“მრავალეროვანი საქართველო” 2003 წლიდან ჩართულია 

1. საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი 1. საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ სადამკვირვებლო მისიის შესახებსაქართველოს“ სადამკვირვებლო მისიის შესახებ

 1 შემდგომში ყველგან “მრავალეროვანი საქართველო“
 2 აზერბაიჯანელები, სომხები, ბერძნები, ოსები, 

ავარელები, ქისტები, უკრაინელები, რუსები, 
ასირიელები, იეზიდები და სხვა.
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ქვეყანაში არჩევნების გამჭვირვალობისა 
და საარჩევნო პროცედურების 
ეფექტიანად განხორციელების 
უზრუნველყოფის საქმეში. ორგანიზაცია 
მონიტორინგს უწევდა საქართველოში 
გამართულ ყველა არჩევნებს, მათ 
შორის, აჭარასა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის 
რეგიონში. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 
„მრავალეროვან საქართველოს“, 
მიუხედავად არჩევნების პროცესის 
დაკვირვების მრავალწლიანი 
გამოცდილებისა, აქამდე მსგავსი 
მოცულობის მონიტორინგი არ 
განუხორციელებია. 

„მრავალეროვანი საქართველოს“  მიერ 
წინასაარჩევნო პერიოდის, არჩევნების 
დღის სამონიტორინგო პროცესის 
მიმდინარეობა, ასევე მისი შემდგომი 
პერიოდი შეფასებული იქნა შემდეგ 
სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან 
მიმართებაში: ეუთოს „წევრი 
სახელმწიფოებისთვის განსაზღვრული 
დემოკრატიული არჩევნების 
ვალდებულებები“, „საარჩევნო მასალებში 
კარგი პრაქტიკის კოდექსი“ (ვენეციის 
კომისია), „კოპენჰაგენის დოკუმენტი“, 
დემოკრატიული არჩევნების სხვა 
საერთაშორისო სტანდარტები და 
საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა.
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2. სამონიტორინგო პროგრამის შედეგების მოკლე 2. სამონიტორინგო პროგრამის შედეგების მოკლე 
შეჯამებაშეჯამება

 ● ეთნიკური უმცირესობებით 
მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში 
წინასაარჩევნო გარემოს სიტუაციურმა 
ანალიზმა ცხადყო, რომ წინა 
წლებთან შედარებით ვითარება 
გარკვეული პოზიტიური დინამიკით 
ხასიათდებოდა, თუმცა სახეზე იყო 
რიგი პრობლემები და გამოწვევები, 
რაც უპირველეს ყოვლისა, 
გამოიხატებოდა დარღვევათა 
განსხვავებული სიხშირითა და არსით;

 ● წინასაარჩევნო მონიტორინგის 
შედეგების ზოგადი ანალიზის 
საფუძველზე, შესაძლოა იმ დასკვნის 
გაკეთება, რომ წინა არჩევნებთან 
შედარებით, ადმინისტრაციული 
რესურსების გამოყენების დინამიკამ 
მნიშვნელოვანი კლება განიცადა. 
გარდა ამისა, დაფიქსირდა 
ამომრჩეველთა მოსყიდვის ერთეული 
ფაქტები. თუმცა წინასაარჩევნო 
პროცესში გამოვლინდა ისეთი ტიპის 
ინციდენტები, რომლებიც შეეხებოდა 
ამომრჩევლების დაშინებას, ზეწოლას, 
პოლიტიკური სუბიექტების მიერ 
აგიტაციის წესების დარღვევას, 
ისევე როგორც, წინასაარჩევნო 
კამპანიისთვის/საქმიანობისთვის 
ხელის შეშლას;

 ● სამწუხაროდ, კვლავაც 
პრობლემატური იყო საარჩევნო 
კანდიდატებზე ზეწოლის ფაქტები. 
ორგანიზაციის მიერ გამოვლინდა 
ფიზიკური ძალადობისა და 
დაპირისპირების შემთხვევებიც, 
რომლებშიც აქტიურად იყვნენ 
ჩართულნი როგორც პოლიტიკური 
სუბიექტების წარმომადგენლები, ასევე 
მათი აქტივისტებიც. საგულისხმოა ის 
გარემოებაც, რომ რიგ შემთხვევებში 
ადგილი ჰქონდა მცდელობას, რომ 

პოლიტიკური პაექრობის პროცესს 
მისცემოდა ეთნოსთაშორისი 
დაპირისპირების ელფერი;

 ● არანაკლებ პრობლემატური იყო 
საარჩევნო კანდიდატების მიერ 
თავიანთი კანდიდატურის საარჩევნო 
სიებიდან მოხსნის პრაქტიკა, რამაც 
განსაკუთრებულად მანკიერი და 
ქრონიკული ხასიათი შეიძინა;

 ● წინასაარჩევნო პერიოდში 
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 
ეთნიკური უმცირესობების 
ამომრჩევლების, უმცირესობებით 
დაკომპლექტებული საარჩევნო 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლების, 
სხვადასხვა არასამთავრობო 
ორგანიზაციების თანამშრომლებისა 
და სტუდენტებისთვის ჩაატარა 
ცესკოს მანდატით განსაზღვრული 
საგანმანათლებლო ტრენინგები; 
სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლის 
რეგიონების ტელევიზიების ეთერში 
ცესკოს 10 სარეკლამო რგოლი 
განთავსდა; ცესკოში არსებული 
სატელეფონო საინფორმაციო 
ცენტრში შესაძლებელი იყო საარჩევნო 
საკითხებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის მიღება ეთნიკური 
უმცირესობებისთვის გასაგებ ენებზე;

 ● საარჩევნო ადმინისტრაციის 
დაკომპლექტების პროცესი რიგ 
შემთხვევებში არ იყო სათანადოდ 
გამჭვირვალე; საარჩევნო 
ადმინისტრაციის მხრიდან საუბნო 
საარჩევნო კომისიების ეთნიკური 
უმცირესობების წევრების ძირითადი 
აუდიტორიისათვის  გასაგებ 
ენაზე ტრენინგების ჩატარების 
მიუხედავად, რიგ შემთხვევებში, 
არ იყო საკმარისი კომისიის 
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წევრებისთვის მათი საქმიანობის 
სათანადოდ კვალიფიციურ დონეზე 
განსახორციელებლად;

 ● სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 
რეგიონებში პოლიტიკური პარტიების 
მიერ წარდგენილი საარჩევნო 
კანდიდატებიდან საშუალოდ 
25% 25% იყო ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენელი; 

 ● წინასაარჩევნო პერიოდის 
განმავლობაში გამოვლენილი 
დარღვევებიდან ყველაზე 
მეტი კანდიდატების მხრიდან 
რეგისტრაციიდან მოხსნის შემთხვევა 
დაფიქსირდა. საერთო ჯამში 
გამოვლინდა კანდიდატების და 
ამომრჩევლების დაშინების, ზეწოლისა 
და ფიზიკური შეურაცხყოფის 3131, 
ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენების 33, საარჩევნო სუბიექტის 
სიის გაყალბების 11, აგიტაციის 
წესის დარღვევის 4,4, წინასაარჩევნო 
კამპანიისთვის/საქმიანობისთვის 
ხელის შეშლის 11, ამომრჩეველთა 
მოსყიდვის 33 და საარჩევნო 
ადმინისტრაციის საქმიანობასთან 
დაკავშირებული 33 შემთხვევა;

 ● ორგანიზაციის შეფასებით, 15 ივნისის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 
არჩევნები, უმეტესად ეროვნული 
უმცირესობებით დასახლებულ 
ქვეყნის  5 რეგიონის (ქვემო ქართლი, 
სამცხე-ჯავახეთი,  კახეთი, შიდა 
ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი) 
19 საარჩევნო ოლქში გარკვეული 
ხარვეზებით მიმდინარეობდა,  
რაც სავარაუდოდ ვერ მოახდენდა 
გავლენას არჩევნების საბოლოო 
შედეგებზე. აქვე აღსანიშნავია 
ის გარემოებაც, რომ  ეთნიკური 
უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში 
საარჩევნო პროცესი გამოირჩეოდა 
პოლიტიკური კონკურენციის 

უპრეცედენტოდ მაღალი ხარისხით. 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელთა უმრავლესობას 
მიეცა საშუალება, განეხორციელებინა 
დაკვირვება არჩევნების დღის ყველა 
პროცედურის მიმდინარეობის 
განმავლობაში. კენჭისყრა ზოგადად 
მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, 
თუმცა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს 
რიგი მნიშვნელოვანი დარღვევებისა, 
რაც უმეტესწილად განპირობებული 
იყო ამომრჩეველთა ელექტორალური 
ცნობიერების დაბალი დონითა და 
პოლიტიკური კულტურის სიმწირით;

 ● იმ საარჩევნო უბნებში, სადაც 
ორგანიზაციამ განახორციელა 
დაკვირვება, 352 352 უბნიდან 171171 უბანზე 
საუბნო საარჩევნო კომისიის 1313-
ვე წევრი დაესწრო  უბნის გახსნის 
პროცედურას;

 ● საარჩევნო ადმინისტრაცია  ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ 
რეგიონებში, დაკომპლექტებული 
იყო ძირითადად ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლებით. 
კერძოდ, 309309 საარჩევნო უბანზე 
კომისიის წევრები ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლები 
იყვნენ;

 ● იმ უბნებზე, სადაც ორგანზიაციამ 
განახორციელა დაკვირვება, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის შემადგენლობაში 
ქალები ფართო სპექტრით იყვნენ 
წარმოდგენილნი, თუმცა მათ 
ნაკლებად ეკავათ გადაწყვეტილების 
მიმღებ თანამშრომელთა პოზიციები 
(თავმჯდომარე და/ან მდივანი). 
კერძოდ, საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრთა შორის 17981798 იყო ქალი, მათგან 
7979 გახლდათ კომისიის თავმჯდომარე.   
საერთო ჯამში იმ 352 352 საარჩევნო 
უბანზე, სადაც ორგანიზაციამ 
განახორციელა სადამკვირვებლო 
პროგრამა, საუბნო საარჩევნო  კომისიის 
წევრებიდან 2429 2429 იყო ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენელი. 
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მათგან 1534 1534 ფლობდა სახელმწიფო 
ენას;

 ● იმ 352352 საარჩევნო უბნიდან, 
რომლებსაც „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლები 
აკვირდებოდნენ, 263263 საარჩევნო 
უბანზე კომისიის მდივანი ან/
და თავმჯდომარე იყო ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენელი;

 ● „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლების მიერ არჩევნების 
პირველ ტურზე დაიწერა 2020 საჩივარი 
საუბნო საარჩევნო კომისიებში. მათგან 
2 2 გადავიდა საოლქო საარჩევნო  
კომისიაში არჩევნების დღესვე.  2020 
საჩივრიდან საუბნო საარჩევნო 
კომისიების მიერ დაკმაყოფილდა 
9 9 საჩივარი. არჩევნების შემდგომი 
მონიტორინგის დროს, საოლქო 
საარჩევნო კომისიებში შევიდა 
15 15 საჩივარი, მათგან 22 სრულად 
დაკმაყოფილდა, 99 საჩივარი 
ნაწილობრივ, ხოლო - 44 არ 
დაკმაყოფილდა. ორგანიზაციამ 
შესაბამის სასამართლოებში 
შეიტანა 44 სარჩელი, რომელთაგანაც 
დაკმაყოფილდა 1;1;

 ● “მრავალეროვანი საქართველოს” 
დამკვირვებელთა მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის საფუძველზე, 
12 ივლისის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების 
მეორე ტური, უმეტესად ეროვნული 
უმცირესობებით დასახლებულ 
შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლში 
(ქ.რუსთავი), კახეთში (ქალაქები: 
თელავი, ყვარელი, ახმეტა), შიდა 
ქართლში (ქ.გორი), მცხეთა-
მთიანეთში (ქ.მცხეთა) და თბილისის 
3 საარჩევნო ოლქში (კრწანისი, ისანი, 
სამგორი) გარკვეული ხარვეზებით 

მიმდინარეობდა,  თუმცა აღნიშნულმა  
ვერ იქონია გავლენა არჩევნების 
საბოლოო შედეგებზე;

 ● იმ საარჩევნო უბნებში, სადაც 
ორგანიზაციამ განახორციელა მეორე 
ტურის არჩევნების დაკვირვება, 156156 
საარჩევნო უბანზე  საუბნო საარჩევნო 
კომისიის 1313-ვე წევრი დაესწრო  უბნის 
გახსნის პროცედურას;

 ● 156156-დან 8484 საარჩევნო უბანზე 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლები იმ დამკვირვებელთა 
შორის იყვნენ შერჩეული, რომლებიც 
საარჩევნო უბნებზე ბიულეტენების 
დათვლის პროცედურას 
აკვირდებოდნენ მეთვალყურის 
სტატუსით;

 ● იმ უბნებზე, სადაც ორგანზიაციამ 
განახორციელა დაკვირვება, 
საარჩევნო ადმინისტრაციის 
შემადგენლობაში ქალები ფართო 
სპექტრით იყვნენ წარმოდგენილნი. 
კერძოდ, საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარეების 71.371.3% იყო ქალი, 
ხოლო 97.497.4% შემთხვევაში საუბნო 
საარჩევნო კომისიის მდივანი ასევე 
იყო ქალი;

 ● „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლების მიერ არჩევნების 
მეორე ტურზე საუბნო საარჩევნო 
კომისიაში დაიწერა 1212 საჩივარი, 
მათგან 1010 დაკმაყოფილდა. შესაბამის 
საოლქო საარჩევნო კომისიებში 
შევიდა 5 5 საჩივარი, აქედან 2 2 
საჩივარი დაკმაყოფილდა სრულად, 
22 დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ,  
ხოლო  11 საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. 
შესაბამის სასამართლოში შეტანილ 
იქნა 11 სარჩელი, რომელიც არ 
დაკმაყოფილდა.
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3. ზოგადი ინფორმაცია 2014 წლის ადგილობრივი 3. ზოგადი ინფორმაცია 2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების შესახებ აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების შესახებ 

I. I. საკანონმდებლო მიმოხილვასაკანონმდებლო მიმოხილვა

საქართველოს პრეზიდენტის,  2014 
წლის 10 აპრილის განკარგულებით, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნები 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 
კონტრასიგნაციით 2014 წლის 
15 ივნისისთვის დაინიშნა.1 საქართველოს 
მოქალაქეებმა 7171 საკრებულოს 
დეპუტატი, 1212 თვითმმართველი 
ქალაქის მერი და 5959 თვიმმართველი 
თემის გამგებელი აირჩიეს. 1919 საარჩევნო 
ოლქიდან, სადაც „მრავალეროვანი 
საქართველო“ ახორციელებდა არჩევნების 
დღის დაკვირვებას, არჩეულ იქნა 19 19 
საკრებულოს დეპუტატი, ახალციხის  
მერი და თვითმმართველი  თემის 19 19  
გამგებელი.

მანამდე საქართველოს საარჩევნო 
კანონმდებლობაში განხორციელდა 
მთელი რიგი ცვლილებები. 2013 
წლის 26 დეკემბერს საქართველოს 
პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით, 
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე 
ინტერფრაქციული ჯგუფი შეიქმნა, 
რომლის ერთ-ერთი წევრიც, სხვა 
არასამთავრობო თუ სახელისუფლებო 
შტოების წარმომადგენლებთან ერთად, 
იყო „მრავალეროვანი საქართველო“. 
ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნის 
უმთავრესი მიზეზი საარჩევნო 
კანონმდებლობაზე და მასთან 
დაკავაშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე 
მუშაობა იყო.

ორგანიზაციას გააჩნია საკუთარი 
პოზიცია საარჩევნო და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კანონმდებლობაში 

1 #10/04/02 საქართველოს პრეზიდენტის 10 
აპრილის განკარგულება

შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით 
და აღნიშნავს, რომ საარჩევნო 
კანონმდებლობაში, ისევე როგორც 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსში, შეტანილი ცვლილებების 
ნაწილი ატარებს პოზიტიურ ხასიათს, 
თუმცა მაინც ღიად რჩება ის საკითხები, 
რომლებთან დაკავშირებითაც 
ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ უნდა 
მიმდინარეობდეს მუშაობა მათი 
სრულყოფის მიზნით.

მსოფლიო პრაქტიკამ აჩვენა, რომ სწორ 
პრინციპებზე დაფუძნებული, ძლიერი 
თვითმმართველობა სახელმწიფოს 
ერთიანობის საფუძველია. კარგად 
გააზრებული თვითმმართველობის 
ინსტიტუტი განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 
ეთნიკური ჯგუფებით დასახლებული  
რეგიონებისთვის.

თვითმმართველობის რეფორმა წინ 
გადადგმული ნაბიჯია ხელისუფლების 
დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის გაძლიერების 
მიმართულებით. უაღრესად 
პოზიტიურ ხასიათს ატარებს იმ 
სისტემის შემოღება, რომელიც 
ორიენტირებულია მოსახლეობის უფრო 
მეტ ჩართულობაზე ხელისუფლების მიერ 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე, 
რაც თვითმმართველობის ახალმა 
სისტემამ შემოიღო ადგილობრივი 
აღმასრულებელი ხელისუფლების  - 
გამგებლებისა და მერების პირდაპირი 
წესით არჩევა2 და პირდაპირი 
სახელმწიფო მმართველობის - 
პრეზიდენტის რწმუნებულების 

2 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 
მუხლი 49
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და გუბერნატორების ინსტიტუტის 
დასუსტებაა.3

დადებითია საარჩევნო 
ბარიერთან დაკავშირებით 
შემოღებული ახალი ცვლილებები: 
პროპორციული წესით ასარჩევი 
საარჩევნო სუბიექტების ბარიერის 5%-დან 
4%-მდე დაწევა. თუმცა, მაჟორიტარული 
წესით ასარჩევი კანდიდატებისთვის 
საარჩევნო ბარიერის არ არსებობის 
გამო, არჩეული კანდიდატი, შესაძლოა, 
არ იყოს ადგილობრივ ამომრჩეველთა 
უმრავლესობის ნდობით აღჭურვილი.4

ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ გადასახედია 
პირდაპირი წესით არჩეული მერების 
და გამგებლების საკრებულოს მიერ 
უნდობლობის გამოცხადება და მათი 
გათავისუფლების შესაძლებლობა; 
არჩევითი თანამდებობიდან 
გასათავისუფლებლად იმპიჩმენტის 
წესის არსებობა აუცილებელია, თუმცა 
დღეს მოქმედი წესი საერთაშორისო 
სტანდარტებს არ შეესაბამება, 
უნდობლობის გამოცხადების მკაფიოდ 
გაწერილი საფუძვლების და ამ 
პროცესში სასამართლო ხელისუფლების 
მონაწილეობის არ არსებობის გამო.5

კითხვის ნიშნებს ტოვებს სოფლების 
თემებად გაერთიანების პრინციპიც6. ხშირ 
შემთხვევაში თვითმმართველ თემებად 
ერთიანდება სოფლები, რომლებიც 
ტერიტორიულად ერთმანეთისაგან 
საკმაოდ დაცილებულია, რის გამოც 
პრობლემები იქმნება საერთო ბიუჯეტის 
დაგეგმვის, კომუნიკაციის, ერთობლივი 
გადაწყვეტილებების მიღებისა და მსგავს 
საკითხებთან დაკავშირებით.

ორგანიზაციას გაუმართლებლად მიაჩნია, 
რომ საქართველოს მთავრობას გააჩნდეს 

3 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 
მუხლი 144

4 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 149
5 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 

მუხლი 51
6 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 

მუხლი 3

უფლებამოსილება,  საკრებულოების 
და გამგებლების უფლებამოსილების 
შეწყვეტის თაობაზე. არსებული 
კანონმდებლობით, მთავრობა 
უფლებამოსილია დაითხოვოს 
პირდაპირი წესით არჩეული 
საკრებულო, გამგებელი და მერი 
ადგილობრივი ბიუჯეტის საკითხებთან 
დაკავშირებით შეუთანხმებლობის 
შემთხვევაში.7 თავისთავად ამ საკითხთან 
მიმართებაში შეთანხმების პროცესი 
ბოლომდე დახვეწილი8 არ არის და 
ცენტრალური ხელისუფლებისათვის 
ასეთი უფლებამოსილების მინიჭება, 
ორგანიზაციის აზრით, ეწინააღმდეგება 
თვითმმართველობის იდეას.

ხარვეზების მიუხედავად, 
მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ 
გადადგმულია ღირებული ნაბიჯები 
თვითმმართველობის გაძლიერების და 
სახელმწიფოს დემოკრატიული გზით 
განვითარების მიმართულებით.

“საჯარო სამსახურის შესახებ” 
საქართველოს კანონის 134 
მუხლის მე-4 პუნქტში 2014 
წლის დასაწყისში შეტანილი 
ცვლილების მიხედვით, 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების ჩატარების შემდგომ, 
თვითმმართველობის ყველა 
მოხელე ავტომატურად უნდა 
გათავისუფლებულიყო თანამდებობიდან 
და მათ პოზიციებზე გამოცხადებულიყო 
კონკურსი. „მრავალეროვან 
საქართველოს“ მიაჩანია, რომ ხსნებული 
ჩანაწერის გაუქმებით საქართველოს 
პარლამენტმა სწორი გადაწყვეტილება 
მიიღო. ორგანიზაცია გამოთქვამს იმედს, 
რომ მომავალში მსგავსი მნიშვნელობის 
ცვლილება წინასწარ დაექვემდებარება 
საჯარო განხილვებს, ჯერ კიდევ 
მომზადების ეტაპზე გაცნობილი 
იქნება საზოგადოებისთვის, უფრო 
მეტი ყურადღება მიექცევა ამ პროცესში 

7 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 
მუხლი 91.8

8 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 
მუხლი 91.6
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არასამთავრობო სექტორის ჩართულობასა 
და  რეკომენდაციებს.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 
წინასაარჩევნო პერიოდში მოქმედი 
გამგებლები/მერები სამსახურებრივი 
მოვალეობის შესრულებისას ასევე 
ეწეოდნენ წინასაარჩევნო აგიტაციას. 
მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით 
აღნიშნული ქმედება არ წარმოადგენს 
კანონის დარღვევას - მათ არ  ჰქონდათ 
ვალდებულება გადამდგარიყვნენ 
თანამდებობებიდან. სწორედ ამიტომ, 
ორგანიზაციის მხრიდან, დაფიქსირდა 
სხვადასხვა შემთხვევები, როდესაც 
ადგილობრივი მოქმედი გამგებლები 
წინასაარჩევნო კამპანიის განხორციელებას 
უთავსებდნენ თავიანთ სამუშაოს და 
ხშირად იყენებდნენ სამსახურებრივ 
საშუალებებსაც, როგორიცაა 
სატრანსპორტო საშუალებები თუ სხვა 
ტექნიკურ-მატერიალური რესურსი, 
ხოლო ეს უკანასკნელი კი არის კანონის 
დარღვევა. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ 
კანონში არსებული ხარვეზი არათანაბარ 
პირობებში აყენებს სხვადასხვა 
კანდიდატებს, რაც არ შეესაბამება 
სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს 
პრინციპს. ამიტომ მიზანშეწონილად 
მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, 
აღნიშნული თანამდებობების პირების 
მხრიდან შვებულებაში გასვლის ან/და 
თანამდებობის დატოვების აუცილებლობა 
შესაბამისი სამართლებრივი ნორმით იყოს 
დარეგულირებული.

2014 წლის 3 აპრილს იუსტიციის 
სამინისტროსთან შეიქმნა 
უწყებათაშორისი კომისია თავისუფალი 
და სამართლიანი არჩევნებისთვის, 
რომელიც ფუნქციონირებდა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების დემოკრატიულ გარემოში 
ჩატარების მიზნით. „მრავალეროვანი 
საქართველო“ იყო ამ ჯგუფის წევრი.

აღსანიშნავია ის გარემობა, რომ 2014 წლის 
5 მაისს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, 
„თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორის 
კომისიასა“ და ადგილობრივ 
სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს 
შორის გაფორმდა მემორანდუმი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 2014 
წლის 15 ივნისის არჩევნებისათვის 
ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენების შესახებ. მემორანდუმს 
ხელი მოაწერა „მრავალეროვანმა 
საქართველომაც“. დოკუმენტზე 
ხელმომწერი მხარეები, საარჩევნო 
კოდექსში კონკრეტული მუხლების (მე-2, 
45-ე, 48-ე, 49-ე მუხლები) ერთგვაროვან 
განმარტებაზე შეთანხმდნენ და 
წინასაარჩევნო აგიტაციასთან 
მიმართებაში, ასევე ადმინისტრაციული 
და სასამართლო წარმოების დროს, 
სწორედ მემორანდუმში მითითებული 
განმარტებებით ხელმძღვანელობდნენ.

გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი 
საქართველო“ აქტიურად იყო ჩართული 
და მონაწილეობას იღება ევროკავშირისა 
და გაეროს განვითარების პროგრამის 
ხელმძღვანელობით ორგანიზებულ 
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე 
ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის (TWG) 
შეხვედრებში, რომელსაც ტექნიკურ 
მხარდაჭერას უწევდა ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია.

II. II. არჩევნების ადმინისტრირება და არჩევნების ადმინისტრირება და 
საარჩევნო ადმინისტრაციასაარჩევნო ადმინისტრაცია

2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 
არჩევნების ადმინისტრირება 
განხორციელდა სამსაფეხურიანი 
საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ: 
ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო), 
7373 საოლქო საარჩევნო კომისია და 3617 3617  
საარჩევნო უბნის კომისია (მათ შორის 
გამონაკლისის შემთხვევაში შექმნილი  20 20 
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უბანი). არჩევნების მეორე ტურისთვის 
შეიქმნა 1521 1521 საარჩევნო უბნის კომისია 
(28 საარჩევნო ოლქში, მათ შორის 
გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი 
უბნების რაოდენობა შეადგენდა ოთხს).

2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების 
ორგანიზებისა და განხორციელებული 
საქმიანობის კუთხით ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის მუშაობა 
შესაძლებელია პოზიტიურად შეფასდეს. 
ორგანიზაციის შეფასებით, ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის მუშაობა იყო ღია 
და გამჭვირვალე. ცესკოს მიერ იყო 
ორგანიზებული სხვადასხვა სახის 
შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან, 
არასამთავრობო თუ საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან, რაც ხელს უწყობდა 
ამ მხარეებს შორის თანამშრომლური 
ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. 

საქართველოს საარჩევნო  კოდექსში 
შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით 
ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანად 
მიიჩნია ორგანიზაციამ,  როგორც 
არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის 
წარმართველმა, იყო კენჭისყრის შენობაში 
ყოფნის უფლების მქონე პირებისა 
და მათ შორის დამკვირვებლების   
გადაადგილებასთან დაკავშირებული 
ცვლილებები. კერძოდ, საქართველოს 
ორგანული კანონის “საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსის” 41-ე მუხლის 
მიხედვით, დამკვირვებელს უფლება 
მიეცა  გადაადგილდეს საარჩევნო უბნის 
ტერიტორიაზე დაუბრკოლებლად 
და კენჭისყრის პროცესს დააკვირდეს 
ნებისმიერი ადგილიდან. მიუხედავად 
ამ ჩანაწერისა, “საარჩევნო კოდექსის” 
68-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ზღუდავს 
დამკვირვებლის გადაადგილებას 
ხმის დათვლის მიმდინარეობისას. 
დამკვირვებელი არ შეიძლება 
მიუახლოვდეს მთვლელს 2 მეტრზე ახლო 
მანძილზე.

მთვლელის მაგიდასთან 2 მეტრზე 
ახლო მანძილზე მიახლოების 
შეზღუდვას, შესაძლოა, აქვს 
საფუძველი, ვინაიდან უზრუნველყოფს 
საარჩევნო დოკუმენტაციის უფრო 
მეტ უსაფრთხოებას, თუმცა ცხადია, 
რომ კოდექსის ხსენებული ნორმები 
ერთმანეთთან  წინააღმდეგობაში მოდის.

„მრავალეროვან საქართველოს“ 
მიიჩნია, რომ დამკვირვებლის დრო 
და დრო მიახლოება მთვლელის 
მაგიდასთან არ შეიცავს არავითარ 
საფრთხეს საარჩევნო ბიულეტინების 
ან სხვა დოკუმენტაციის დაზიანებისა 
თუ შედეგების გაყალბებისათვის. 
ამასთან, საარჩევნო დოკუმენტაციის 
გაყალბება, მიზანმიმართული 
დაზიანება, განადგურება ან საარჩევნო 
კომისიის საქმიანობისათვის ხელის 
შეშლა ადმინისტრაციული და სისხლის 
სამართლის პასუხისმგებლობას 
ისედაც იწვევს. აღნიშნულის 
გათვალისწინებით, გადაადგილების 
დამატებით შეზღუდვას,  ორგანიზაციის 
აზრით,  არავითარი საფუძველი არ 
გააჩნია. ამასთან, თუკი კანონმდებელი 
აუცილებლად თვლიდა დამკვირვებლის 
საქმინობის დამატებით შეზღუდვას, 
ორგანიზაციას აუცილებლად მიაჩნია 
“საქართველოს საარჩვენო კოდექსის” 41-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის “ბ” პუნქტსა 
და იმავე კოდექსის 68-ე მუხლის, მე-3 
ნაწილს შორის არსებული კოლიზიის 
აღმოფხვრა. ხსნებული დებულებებიდან 
ერთი  დამკვირვებელს საარჩევნო უბნის 
ტერიტორიაზე გადაადგილების სრულ 
თავისუფლებას ანიჭებს, ხოლო მეორე   
ზღუდავს მთვლელთან მიახლოებას 2 
მეტრზე ახლო მანძილზე. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 
საარჩევნო ადმინისტრაციასთან 
ორგანიზაციის მიერ აღნიშნული 
საკითხის დეტალურად განხილვის 
შემდეგ, შესაძლებელი გახდა 
ნორმათა კოლიზიის აღმოფხვრა და 
დამკვირვებელს მიეცა შესაძლებლობა 
არჩევნების დღეს დაუბრკოლებლად 
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განეხორციელებინა თავისი საქმიანობა 
ისე, რომ ხელი არ შეეშალა საარჩევნო 
ადმინისტრაციის მუშაობისთვის.

მიუხედავად აღნიშნული პოზიტიური 
ინიციატივებისა, იყო პრობლემური 
საკითხებიც, რომელთა აღმოფხვრაც 
მოითხოვდა საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის 
გაწევას და შესაბამისი ნების გამოვლენას.  

III. III. საგანმანათლებლო საგანმანათლებლო 
ტრენინგები ეთნიკური ტრენინგები ეთნიკური 
უმცირესობებისათვისუმცირესობებისათვის

მას შემდეგ, რაც საქართველოს 
პრეზიდენტის განკარგულებით 
ოფიციალურად დაინიშნა 
თვითმმართველობის არჩევნები, 
საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო 
კომისიამ კიდევ უფრო გააძლიერა 
სხვადასხვა საქმიანობები არჩევნების 
სამართლიან და პროფესიონალურ 
გარემოში ჩატარების მიზნით. 
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 
ასევე გასწია  სამუშაოები ეთნიკური 
უმცრესობების ამომრჩევლების საარჩევნო 
ინფორმირებისა თუ თავად ეთნიკური 
უმცირესობებით დაკომპლექტებული 
საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლების კუთხით (საარჩევნო 
კანონმდებლობა). შესაბამისი 
საგანმანათლებლო ტრენინგები 
ჩაუტარდა არა მხოლოდ საარჩევნო 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, 
არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო 
ორგანიზაციების თანამშრომლებს 
და რაც მისასალმებელია, რიგი 
უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს. 
კერძოდ, ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელ ახალგაზრდა 
ამომრჩეველთა ინფორმირების 
კამპანიის ფარგლებში, გაიმართა 
შეხვედრები ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვის 
საქართველოს მასშტაბით. აღნიშნული 

ღონისძიებები  სამცხე-ჯავახეთის, 
კახეთისა და ქვემო ქართლის 16 16 
საჯარო სკოლაში ჩატარდა. ასევე, 
ახალციხის სასწავლო სახელმწიფო  და 
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელ 
სტუდენტებს შორის, შედგა დებატები 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებთან დაკავშირებით.

IV. IV. ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე 
ნათარგმნი საარჩევნო მასალებინათარგმნი საარჩევნო მასალები

2014 წლის 15 ივნისის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის  
წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 
არჩევნებისთვის, ეთნიკური 
უმცირესობების ენებზე (სომხური 
და აზერბაიჯანული) ითარგმნა და 
დაიბეჭდა 1515-მდე დასახელების 
საარჩევნო მასალა, მათ შორის, 
ამომრჩეველთა ერთიანი სია და 
საარჩევნო ბიულეტენები. ორენოვანი, 
ქართულ-აზერბაიჯანული საარჩევნო 
ბიულეტენები დაიბეჭდა 9 9 ოლქის 
200200 უბნისთვის; ქართულ-სომხური 
ბიულეტენები - 77 ოლქის 130130-ზე მეტი 
უბნისთვის, ხოლო მარნეულის ოლქის 
44 უბნისთვის - სამენოვანი (კერძოდ, 
ქართულ-აზერბაიჯანულ-სომხური 
საარჩევნო ბიულეტენი).

ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელ ამომრჩეველთა 
ინფორმირების მიზნით, სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე ითარგმნა 
ცესკოს 1010 სარეკლამო რგოლი, რომელიც 
საზოგადოებრივი მაუწყებლისა 
და 24 24 რეგიონული ტელევიზიის 
ეთერში განთავსდა. გარდა ამისა, 
საარჩევნო კომისიის ინიციატივით 
და საზოგადოებრივ მაუწყებელთან 
თანამშრომლობით, საინფორმაციო 
დაიჯესტი საარჩევნო თემებზე სომხურ 
და აზერბაიჯანულ ენებზე ითარგმნა.
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საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.
cesko.ge), ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 
არსებული მონაცემები ხელმისაწვდომი 
გახდა  კომპაქტურად დასახლებულ 
რეგიონებში მცხოვრები ეთნიკურ 
უმცირესობათა წარმომადგენელი 
ამომრჩევლებისათვის სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე.

V. V. ცესკოს სატელეფონო ცენტრიცესკოს სატელეფონო ცენტრი

ისევე, როგორც წინა წლებში, ამ 
არჩევნებისთვისაც ცესკოში შეიქმნა 
სატელეფონო ოპერატორების ცენტრი, 
რომელიც ამომრჩეველს აწვდიდა 
საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციას, რომლის მიღებაც 
შესაძლებელი იყო როგორც ქართულ, 
ასევე სომხურ, აზერბაიჯანულ, 
ინგლისურ და რუსულ ენებზე. ცენტრში 
დასაქმებული იყო 42 42 ოპერატორი, მათ 
შორის,  ეთნიკური უმცირესობების 
ენებზე მოსაუბრე ოპერატორები.9

VI. VI. დაფინანსებული პროექტებიდაფინანსებული პროექტები

ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლების 
ინფორმირებულობისა და ხელშეწყობის 
მიზნით, ცესკოსთან არსებულმა სსიპ - 
„საარჩევნო სისტემების განვითარების, 
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრმა“ 
10 10 არასამთავრობო ორგანიზაციის 
პროექტი დააფინანსა, 66 არასამთავრობო 
ორგანიზაცია კი  -  საარჩევნო 
სისტემების საერთაშორისო ფონდმა 
(IFES). ამ პროექტების ფარგლებში 
ამომრჩეველთა ინფორმირების 
კამპანია განხორციელდა ქვემო 
ქართლის, კახეთის, შიდა ქართლისა 
და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში 
მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების 

9 ცესკო-ს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია

წარმომადგენლებისთვის, კერძოდ, 
აზერბაიჯანელებისთვის, სომხებისთვის, 
ოსებისთვის, ბოშებისთვის, 
ქისტებისთვის, უდინებისთვის, 
ავარიელებისთვის და სხვა. აღსანიშნავია, 
რომ ეთნიკური უმცირესობების კუთხით 
განხორციელებული პროექტების 
ფარგლებში მნიშვნელოვანი ყურადღება 
ეთმობა ქალების ჩართულობის ზრდას და 
მათ როლს საარჩევნო პროცესებში.

VII. VII. საარჩევნო ადმინისტრაციის საარჩევნო ადმინისტრაციის 
დაკომპლექტებადაკომპლექტება

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
გრძელვადიანი დამკვირვებლების 
ინფორმაციით, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის დაკომპლექტების 
პროცესი ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში 
არ გამოირჩეოდა საკმარისი 
გამჭვირვალობით. ორგანიზაცია 
მიესალმება კომისიების მუშაობაში 
ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობის 
რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდას, 
თუმცა აღნიშნავს,  რომ კონკურსის შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელების გზები, 
ხშირ შემთხვევაში, არ იყო საკმარისი 
მოსახლეობის ფართო და დროული 
ინფორმირებისთვის. აღნიშნული ფაქტი 
ამცირებს შესაბამის არჩევანს, ხოლო 
ეს იძლევა დაინტერესებული პირების 
მხრიდან გარკვეული მანიპულირებების 
საშუალებას.

თანაბარი საარჩევნო გარემოს 
უზრუნველყოფის მიზნით, საარჩევნო 
ადმინისტრაციამ ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად 
დასახლებული ადგილების მიხედვით 
1212  საარჩევნო ოლქში 340 340  საარჩევნო 
უბანი შექმნა. საუბნო საარჩევნო 
კომისიებში ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელ კომისიის წევრთა 
რაოდენობამ 2 4462 446 შეადგინა, მათ შორის, 
62% 62% იყო სომეხი და 37%37% აზერბაიჯანელი; 
ავარიელი, რუსი და ოსი წევრების 
რაოდენობა ჯამში 1%-1%-ს შეადგენს.
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„მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
წერილით მიმართა ცენტრალურ 
საარჩევნო კომისიას, რათა განემარტა 
#40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო 
კომისიის კომისიის თავმჯდომარეს, ჰასმიკ 
მარანგოზიანს, ჰქონდა თუ არა გავლილი 
საარჩევნო მოხელის სერთიფიცირების 
გამოცდა და დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, რა ენაზე ჩატარდა 
ის.  სამწუხაროდ, „მრავალეროვან 
საქართველოს“ პასუხი არ მიუღია 
ცესკოდან. თუმცა მოგვიანებით, 
ორგანიზაციამ საკუთარი ძალებით 
შეძლო ამ ინფორმაციის მიღება: 
მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ 
აღნიშნული ქალბატონი სრულფასოვნად 
ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას, რაც 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ აზრით 
ახდენს გავლენას მის მიერ შესრულებულ 
სამუშაოს ხარისხზე, ის არის 
სერთიფიცირებული საარჩევნო მოხელე. 

VIII. VIII. საარჩევნო ადმინისტრაციის საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მოხელეთა ტრენინგებიმოხელეთა ტრენინგები

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
გრძელვადიანი დამკვირვებლები 
აკვირდებოდნენ საარჩევნო მოხელეთა 
ტრენინგებს. ორგანიზაციის 
თვალსაზრისით, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის მოხელეებისათვის 
რეალიზებული სატრენინგო პროგრამა 
სრულფასოვნად არ იყო მორგებული 
მსმენელთა საგრძნობი ნაწილის რეალურ 
შესაძლებლობებს. გარდა აღნიშნულისა, 
ასევე გამოიკვეთა რიგი ტრენერის 
მხრიდან საარჩევნო ტერმინოლოგიის 
სრულფასოვნად არ ცოდნა 
აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე, რაც 
ხელს უშლიდა მონაწილეებს ჯეროვნად 
აღექვათ სპეციფიური საარჩევნო 
საკითხები (რიგ შემთხვევებში ტრენინგი 
ტარდებოდა რუსულ ენაზე).

 

IX. საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო სუბიექტების 
რეგისტრაციის პროცესირეგისტრაციის პროცესი

20 მაისს დასრულდა 2014 წლის 
15 ივნისის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების  
არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი 
მერის/გამგებლის, მაჟორიტარი და 
პროპორციული სიით კანდიდატების 
რეგისტრაციისა და ხარვეზების 
შემთხვევაში, შესწორებების შეტანის 
საბოლოო ვადა.

იმ 5 რეგიონში, სადაც წინასაარჩევნო 
დაკვირვებას აწარმოებდა ორგანიზაცია 
დარეგისტრირდნენ და  მონაწილეობას 
იღებდნენ პარტიული სიით შემდეგი 
საარჩევნო სუბიექტები:

1. არასაპარლამენტო ოპოზიცია, #1

2. საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და 
პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა, #2

3. ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია, #3

4. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, #5

5. საქართველოს მწვანეთა პარტია, #6

6. დავით თარხან-მოურავი-საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსი, #8

7. ბლოკი „თვითმმართველობა ხალხს“, #9

8. პ/გ ხალხის პარტია, #10

9. ირაკლი ღლონტი რეფორმატორები, #11

10. „ჩვენი საქართველო“, #12

11. საქართველოს გზა, #18

12. საქართველოს ლეიბორისტული 
პარტია, #20

13. სახალხო პარტია, #26

14. ბლოკი „ქართული ოცნება,“ #41

2014 წლის 5 ივნისის მონაცემებით, 
ახალციხეში კენჭს იყრიდა  მერობის 5 
კანდიდატი (## 1,3,5,18,41) პარტიებიდან.
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სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიშისამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

დარეგისტრირებული მაჟორიტარი კანდიდატების რაოდენობა ამგვარი იყო:

X.პოლიტიკური პარტიების მიერ X.პოლიტიკური პარტიების მიერ 
წარდგენილი სიების  ეთნიკური წარდგენილი სიების  ეთნიკური 
შემადგენლობაშემადგენლობა

„მრავალეროვანი საქართველო“ ქვემო 
ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონებში შემავალ საარჩევნო 
ოლქებში პოლიტიკური პარტიების 
მიერ წარდგენილ სიებში ეთნიკური 
უმცირესობების ჩართულობის 
მონიტორინგს აწარმოებდა. ზემოთ 
აღნიშნულ რეგიონებში შემავალ 
საარჩევნო ოლქებში გამოვლენილი 
იქნა ტენდენციები საარჩევნო პროცესში 

 #    
 

 
 
 

 

11  111 
15  80 
16  110 
18  107 

 
  

21  108 
22  85 
23  69 
24  91 
25  112 

-  27  122 
  30  76 

 
 

-  

36  69 
37  94 
38  59 
39  66 
40  77 
41  28 

 

ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის 
კუთხით. 

კერძოდ, საერთო ჯამში ქვემო ქართლის 
რეგიონში 1212 საარჩევნო სუბიექტის მიერ  
წარდგენილ პარტიულ სიებში შემავალი 
1059 1059 კანდიდატიდან, 266266 იყო ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენელი, 
რაც საერთო რაოდენობის 25.12%- 25.12%-ს 
შეადგენს, ხოლო სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში 9 9 საარჩევნო სუბიექტის მიერ 
წარდგენილ პარტიულ სიებში შემავალი 
10091009 წევრიდან - 263263, რაც საერთო 
რაოდენობის 26.07%26.07%-ს შეადგენს10.

 

10  2014 წლის მაისის მონაცემებით
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სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიშისამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

პარტიული  სია  ქვემო  ქართლიპარტიული  სია  ქვემო  ქართლი

  
/   

     
 

  

 
 

 
 

% 

 
21 

 1.  „  “ (  , 
 ) 

18 4 22.22 

21  2. „     
  “  

25 7 28 

21  3.   -   222 5 22.73 
21  5.  „   “  220 7 35 
21  9.  ”  “ 224 12 50 
21  12. “  “ 115 1 6.67 
21  18.  - 18 5 27.78
21  20.   -  

   
19 2 10.53 

21  41.  „  “ 335 5 14.29 
      

 
22 

 1.  „  “ (  , 
 ) 

20 14 70 

22  2. „     
  “ 

25 17 68 

22  3.   -   220 17 85 
22  5.  „   “ 220 12 60 
22  8. “  -  -  

 “ 
18 8 44.45 

22  9.   “ 115 15 100 
22  20.   -  

   
15 0 0 

22  30.     117 0 0 
22  41.  „  “ 229 15 51.72 
      

 
23 

 1.  „  “ (  , 
 ) 

18 0 0 

23  2. „     
  “ 

18 8 44.44 

23  3.   -   119 6 31.58 
23  5.  „   “  118 9 50 
23  8. “  -  -  

 “ 
17 3 17.65 

23  9.   “ 117 4 23.53 
23  18.   -   117 2 11.76 
23  20.   -  

  
18 2 11 

23  41.  „  “ 331 4 12.90 
      

 
24 

 1.  „  “ (  , 
 ) 

25 4 16 

24  3.   -   119 4 21.05 
24  5.  „   “  220 10 50 
24  6. “   -   „ 116 0 0 
24  9.   “ 115 1 6.67 
24  16.    (  

) 
19 0 0 

24  20.   -  
  

19 1 5.26 

24  41.  „  “ 332 6 18.75 
      

 
25 

 1.  „  “ (  , 
 ) 

20 0 0 

25  3.   -   224 4 16.67 
25  5.  „   “  220 9 45 
25  8. “  -  -  221 7 33.33 
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სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიშისამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

პარტიული სია  სამცხე-ჯავახეთიპარტიული სია  სამცხე-ჯავახეთი

 “ 
225  9.   “ 222 0 0 
25  11.   -  118 2 11.11 
25  16. -   (  

) 
21 1 4.76 

25  20.   -  
  

16 6 37.5 

25  41.  „  “ 336 12 33.33 
      

 
26 

 1.  „  “ (  , 
 ) 

19 4 21.05 

26  2. „     
  “ 

18 1 5.55 

26  3.   -   118 1 5.55 
26  5.  „   “  220 2 10 
26  9.  „  “ 223 2 8.70 
26  20.   -  

  
16 3 18.75 

26  41.  „  “ 334 2 5.88 
 

 
 

/ 
 

  
 

 
  

 
 

  
% 

 
36 

 1.  „   (  
,  ) 

19 3 115.79 

36  2. „     
   „ 

30 1 33.33 

36  3.   -    20 1 55 
36  5.  „   

“ 
19 1 55.26 

36  8. “  -  -  
 „ 

21 3 114.29 

36  9.  „  „ 15 1 66.67 
36  11.   -   17 1 55.88 
36  20.   -  

   
25 3 112 

36  41.  “  “  34 2 55.88 
      

 
37 

 1.  „   (  
,  ) 

16 3 18.75 

37  2. „     
  „ 

13 4 330.77 

37  3.   -    11 1 99.09 
37  5.  „   

“ 
19 3 115.79 

37  8. “  -  -  
 „ 

16 1 66.25 

37  9.  „  „ 20 0 00 
37  20.   -  

   
16 2 112.5 

37  41.  “  “  20 4 220 
    

37  1.  „   (  
,  ) 

20 2 110 

37  2. „     
   „ 

15 0 00 

37  3.   -    17 1 55.88 
37  5.  „   

“ 
20 4 220 

37  8. “  -  -  
 „ 

18 2 111.11 

37  20.   -  
   

17 1 55.88 

37  41.  “  “  26 1 33.85 
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სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიშისამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

 
38 

 1.  „   (  
,  ) 

20 0 00 

38  2. „     
  „ 

16 1 66.25 

38  3.   -    18 1 55.55 
38  5.  „   

“ 
20 1 55 

38  20.   -  
   

15 0 00 

38  41.  “  “  229 0 0 
      

 
39 

 1.  „   (  
,  ) 

18 1 5.55 

39  2. „     
   „ 

15 0 0 

39  3.   -    220 0 0 
39  5.  „   

“ 
20 2 10 

39  8. “  -  -  
 „ 

18 0 0 

39  9.  „  „ 334 2 5.88 
39  20.   -  

   
16 0 0 

39  41.  “  “  337 0 0 
      

 
40 

 1.  „   (  
,  ) 

20 17 85 

40  2. „     
  „ 

15 13 86.67 

40  3.   -    117 10 58.82 
40  5.  „   

“ 
20 18 90 

40  9.  „  „ 223 23 100 
40  20.   -  

   
17 13 76.47 

40  41.  “  “  223 21 77.78 
      

 
41 

 1.  „   (  
,  ) 

16 16 100 

41  2. „     
  „ 

15 13 86.67 

41  3.   -    115 15 100 
41  5.  „   

“ 
18 18 100 

41  9.  „  „ 115 15 100 
41  20.   -  

   
15 0 0 

41  41.  “  “  220 18 90 
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სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიშისამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

4. წინასაარჩევნო პერიოდი4. წინასაარჩევნო პერიოდი

I. მეთოდოლოგიაI. მეთოდოლოგია

2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 
და აღმასრულებელი ორგანოების 
არჩევნების დაკვირვება „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ 1 მაისს დაიწყო. 
ორგანზიაციამ წინასაარჩევნო გარემოს 
დაკვირდება საქართველოს 5 რეგიონში 
12 გრძელვადიანი დამკვირვებლის 
საშუალებით განახორციელა, კერძოდ 
ქვემო ქართლის (მარნეული, ბოლნისი, 
დმანისი, წალკა, თეთრიწყარო, გარდაბანი), 
სამცხე-ჯავახეთის  (ნინოწმინდა, 
ახალქალაქი, ასპინძა, ახალციხე, ადიგენი, 
ბორჯომი), კახეთის (ლაგოდეხი, საგარეჯო, 
ახმეტა, ყვარელი), შიდა ქართლისა 
(კასპი) და მცხეთა-მთიანეთის (მცხეთა) 
რეგიონებში. ასევე გრძელვადიანი 
დამკვირვებელი მუშაობდა ცენტრალურ 
საარჩევნო კომისიაში. ხუთივე რეგიონი 
და 18 საარჩევნო ოლქი, შერჩეული იყო 
ორგანიზაციის საქმიანობის სპეციფიკიდან 
გამომდინარე - ამ მუნიციპალიტეტებში 
ეთნიკური უმცირესობები კომპაქტურად 
არიან წარმოდგენილი. 

წინასაარჩევნო დაკვირვების დროს 
გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ 
დაიფარა შემდეგი საკითხები:

 ● საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა, 
მათი ფორმირება-დაკომპლექტების 

მიმდინარეობა, ამომრჩეველთა სიების 
გადამოწმების პროცესი;

 ● ადგილობრივი ადმინისტრაციული 
ორგანოს საქმიანობა წინასაარჩევნო 
პერიოდში;

 ● ინფორმაცია პოლიტიკური 
პარტიებისა და პოლიტიკური 
კანდიდატების შესახებ;

 ● წინასაარჩევნო კამპანია და მედია;

 ● კანონის დარღვევის/ზეწოლის 
ფაქტები;

 ● საარჩევნო ადმინისტრაციაში (ოლქები 
და უბნები) შესული საჩივრები და 
განცხადებები.

ასევე ცენტრალური ოფისი თვალყურს 
ადევნებდა ქვეყანაში წინასაარჩევნოდ 
მიმდინარე  პროცესებს და მონაწილეობას 
ღებულობდა იმ ღონისძიებებში, რაც 
ხორციელდებოდა არჩევნებში ჩართული 
სხვადასხვა მხარის მიერ.

გრძელვადიანი დამკვირვებლები 
წინასაარჩევნო პროცესზე დაკვირვებას 
სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების  
საშუალებით ახორციელებდნენ. 
საქმიანობის დაწყებამდე, წინასაარჩევნო 
პროცესის დაკვირვებისა და ანგარიშგების 
მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, 
ორგანიზაციის 12-ვე გრძელვადიან 
დამკვირვებელს ჩაუტარდა სამდღიანი 
ტრენინგი.
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5. წინასაარჩევნო დაკვირვებისას გამოვლენილი 5. წინასაარჩევნო დაკვირვებისას გამოვლენილი 
დარღვევები და ინციდენტებიდარღვევები და ინციდენტები

I. I. ადმინისტრაციული რესურსების ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენების ფაქტებიგამოყენების ფაქტები

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
გრძელვადიანი დამკვირვებლები 
ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენების მონიტორინგისას ძირითად 
ყურადღებას ამახვილებდნენ  შემდეგ 
გარემოებებზე:

1. იყენებდა თუ არა რომელიმე საარჩევნო 
კანდიდატი/პარტია ცენტრალური 
ან/და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსებს 
წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებისა 
თუ წარმართვის მიზნით;

2. ხომ არ იყენებდა სახელისუფლებო 
სტრუქტურების შენობა/ნაგებობებს 
რომელიმე საარჩევნო კანდიდატი/
პარტია წინასაარჩევნო კამპანიის 
განხორციელების მიზნით;

3. ხომ არ ხდებოდა საჯარო სექტორში 
დასაქმებული ადამიანების და 
ასევე სახელმწიფო მატერიალური 
რესურსების გამოყენება რომელიმე 
საარჩევნო კანდიდატის/პარტიის 
სასარგებლოდ.

წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგების 
ზოგადი ანალიზის საფუძველზე, 
შესაძლოა იმ დასკვნის გაკეთება, 
რომ წინა არჩევნებთან შედარებით, 
ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენების დინამიკამ მნიშვნელოვანი 
კლება განიცადა. თუმცა ორგანიზაციის 
მიერ გამოვლინდა ადმინისტრაციული 
რესურსების გამოყენების 44 
შემთხვევა. ყველა ამ შემთხვევაში 
ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენება ხდებოდა კოალიცია 
„ქართული ოცნების“ მხრიდან. 

ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენება გაოიხატებოდა კოალიციის 
კანდიდატის მხარდასაჭერად გამართული 
შეხვედრების ორგანიზებაში, ასევე 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების 
მატერიალურ/ტექნიკური რესურსის 
გამოყენებაში. მაგალითად: 

#24 დმანისის საარჩევნო ოლქში#24 დმანისის საარჩევნო ოლქში კოალიცია 
„ქართული ოცნების“ გამგებლობის 
კანდიდატი გოგა ბარბაქაძის სარეკლამო 
პლაკატი გამოკრული იყო დმანისის #32- დმანისის #32-
ე ე საარჩევნო უბნის კარებზე გარედან, 
საარჩევნო უბნის მიმანიშნებელი აბრის 
ქვეშ. ზემოთ აღნიშნული პიროვნება იყო 
დმანისის მუნიციპალიტეტის მოქმედი 
გამგებელი. გარდა ამისა, ორგანიზაცია 
ფლობდა ინფორმაციას, რომ #32-#32-ე უბნის 
(სოფ. მაშავერა) შენობის მფლობელი - 
გურამ ოსეფაშვილი - იყო ამავე სოფლის 
რწმუნებული.

#30 კასპის საარჩევნო ოლქის სოფელ გომში#30 კასპის საარჩევნო ოლქის სოფელ გომში 
ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული 
კახაბერ კაციაშვილი და ამავე ორგანოს 
თანამშრომელი მარინა ლომიაშვილი 
საკრებულოს წევრობის ერთ-ერთი 
კანდიდატის, ალექსი ბიძინაშვილის 
მხარდაჭერის მიზნით, ადგილობრივ 
მოსახლეობაში აგროვებდნენ ხელმოწერებს. 
ფაქტის დადასტურება მოახდინეს 
თავად სოფელ გომის მაცხოვრებლებმა. 
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მათ არა 
მხოლოდ დაადასტურეს აღნიშნული 
ინფორმაცია, არამედ დასძინეს, რომ 
ხელმოწერების შეგროვება სამუშაო დღის 
მსვლელობისას მიმდინარეობდა.

ყურადსაღებია ის გარემოებაც, რომ 
მთელი საქართველოს მასშტაბით და 
მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ 
რეგიონებშიც, სახელმწიფოს მხრიდან 
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დაიწყო მაღალბიუჯეტიანი პროექტების 
განხორციელება, რაც თავისათვად 
საეჭვოდ დაემთხვა საარჩევნო პერიოდს.

 

II. II. ამომრჩეველთა მოსყიდვის ამომრჩეველთა მოსყიდვის 
ფაქტებიფაქტები

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
ამომრჩეველთა მოსყიდვის 33 შემთხვევა 
გამოავლინა, რომელთაგანაც 11 ბლოკი 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
მიერ იქნა განხორციელებული, ხოლო 
2 2 - კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ.  
ძირითადად განხორციელებული ქმედება 
ამომრჩევლებისთვის ფასიანი საჩუქრების 
და ფულადი პრიზების გადაცემას 
გულისხმობდა. მაგალითად: 

#27 მცხეთის საარჩევნო ოლქში #27 მცხეთის საარჩევნო ოლქში 
პოლიტიკურმა სუბიექტმა, თამაზ 
ასანოვმა აღნიშნა, რომ ბლოკის 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 
წევრი, თემირ ლელუაშვილი, 
რომელიც იყო იმავე რაიონში სოფლის 
გამგებელი, წინასაარჩევნოდ სოფლის 
მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების 
მასობრივი დაკანონება განახორციელა. 
როგორც თამაზ ასანოვმა აღნიშნა, ეს 
პრობლემა კონკრეტულ სოფელში უკვე 
5 წელია დგას, თუმცა მისი გადაჭრა 
ვერ ხერხდებოდა. „მრავალეროვან 
საქართველოსთან“ საუბრებში 
სოფლის მოსახლეობამ დაასტურა, 
რომ არჩევნებში ხმას სწორედ თემირ 
ლელუაშვილს მისცემდა, რადგან ის 
ხელს უწყობს მათ კუთვნილი მიწის 
ნაკვეთების დაკანონებას. თავად თემირ 
ლელუაშვილი ამ ფაქტს უარყოფდა 
და აცხადებდა, რომ მას მიწის 
რეგისტრაციის საკითხთან პირდაპირი 
კავშირი არ ჰქონდა. გარდა ამისა, 
თემირ ლელუაშვილი ხაზს უსვამდა იმ 
გარემოებას,  რომ ის არ იყო ენმ-ის არც 
წევრი და არც მხარდამჭერი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტისადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
მოვალეობის შემსრულებელმა ზაქარია 

ენდელაძემ, რომელიც იმადროულად 
იყო კოალიცია „ქართული ოცნების“ 
გამგებლობის კანდიდატი, ომის 
ვეტერანებს საჩუქრად ფულადი თანხა 
გადასცა და შემდგომ 9 მაისისადმი 
მიძღვნილ საზეიმო სადილზეც მიიწვია 
ისინი.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელმაასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა 
და იმავე დროს კოალიცია „ქართული 
ოცნების“ გამგებლობის კანდიდატმა 
ლევან ცაბაძემ 9 მაისთან დაკავშირებით 
ომის ვეტერანებს საჩუქრები გადასცა.

III. III. საარჩევნო სუბიექტების საარჩევნო სუბიექტების 
მხრიდან რეგისტრაციიდან მხრიდან რეგისტრაციიდან 
მოხსნის, კანდიდატების და მოხსნის, კანდიდატების და 
ამომრჩევლების დაშინების, ამომრჩევლების დაშინების, 
ზეწოლისა და ფიზიკური ზეწოლისა და ფიზიკური 
შეურაცხყოფის ფაქტებიშეურაცხყოფის ფაქტები

„მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ 
წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლინდა 
რიგი ინციდენტები, რომლებიც შეეხებოდა 
ამომრჩევლების დაშინებას, ზეწოლას, 
პოლიტიკური სუბიექტების მიერ 
აგიტაციის წესების დარღვევას, ისევე 
როგორც, წინასაარჩევნო კამპანიისთვის/
საქმიანობისთვის ხელის შეშლას. 
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ 
წინასაარჩევნო პერიოდში ადგილი ჰქონდა 
პოლიტიკური სუბიექტების სააგიტაციო 
მასალების დაზიანებების შემთხვევებს. 
სამწუხაროდ,  პრობლემატური იყო 
საარჩევნო კანდიდატებზე ზეწოლის 
ფაქტები მსგავსად 2012 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებისა. თუმცა 
თუ მოხდება გამოვლენილი მუქარის/
ფიზიკური შეურაცხყოფისა და სხვა სახის 
ძალადობის ფაქტების შედარება 2010 
წლის თვითმმართველობის არჩევნებთან 
მიმართებაში, ნათლად ჩანს რეგრესი. 
კერძოდ, 2010 წლის თვითმმართველობის 
არჩევნებზე მსგავსი შემთხვევები, მით 
უმეტეს, როგორიცაა კანდიდატების 
რეგისტრაციიდან მოხსნის ფაქტები, 
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ბევრად ნაკლები იყო. 

ორგანიზაციის გრძელვადიანი 
დამკვირვებლების მიერ გამოვლინდა 
ფიზიკური ძალადობისა და 
დაპირისპირების  შემთხვევებიც, 
რომლებშიც აქტიურად იყვნენ 
ჩართულნი როგორც პოლიტიკური 
სუბიექტების წარმომადგენლები, ასევე 
მათი აქტივისტებიც. საგულისხმოა 
ის გარემოებაც, რომ ზოგ შემთხვევაში 
ადგილი ჰქონდა პოლიტიკური პაექრობის 
პროცესისთვის ეთნოსთაშორისი 
დაპირისპირების ელფერის  მიცემის 
მცდელობას.

აღნიშნულის თავსლაჩინო მაგალითი 
იყო გარდაბნისგარდაბნის შემთხვევა, რომელმაც 
საზოგადოებაში დიდი ინტერესი და 
შეშფოთება გამოიწვია. 28 მაისს, ღამის 
12:00 სთ-ზე გარდაბნის ადგილობრივ 
მოსახლეობას, კერძოდ ეთნიკურ 
აზერბაიჯანელებსა და ქართველებს 
(ადგილობრივი ეკო მიგრანტები 
სვანეთიდან) შორის დაპირისპირება 
მოხდა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 
ბენზინგასამართ სადგურ „სოკარის“ 
ტერიტორიაზე მდებარე მარკეტთან. 
თავდაპირველად ინციდენტი რამოდენიმე 
პირს შორის მოხდა, თუმცა ის ამით არ 
ამოიწურა და მოგვიანებით ინციდენტში 
მონაწილე ქართველების ნაცნობ-
მეგობრები გაემართნენ გარდაბნის 
ჩაიხანაში, სადაც ბლოკ „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერი 
აზერბაიჯანელები იმყოფებონდნენ, 
რომელთაც თავდაპირველ ინციდენტთან 
კავშირი არ ჰქონდათ. მიუხედავად 
ამისა, მათ ერთმანეთს მიაყენეს 
ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის შემდეგაც 
დაპირისპირებამ უფრო მასშტაბური სახე 
მიიღო, სადაც მონაწილეობას 400-მდე 
ადამიანი იღებდა. ინციდენტი დილის 
05:00 საათამდე გაგრძელდა. მიუხედავად 
ადგილობრივ სამართალდამცავთა 
მცდელობისა, მხოლოდ სპეცრაზმის 
ჩარევის შემდეგ მოხერხდა სიტუაციის 
დროებითი განმუხტვა, თუმცა 
დილიდან გარდაბნის ცენტრში ორივე 

მხარის წარმომადგენლები კვლავ 
შეიკრიბნენ. მათი რიცხვი 150 კაცს 
აღწევდა და ვითარება უფრო და 
უფრო იძაბებოდა. აღსანიშნავია, რომ 
შეკრებილ საზოგადოებაში აქტიურად 
შეინიშნებოდნენ პოლიტიკური ბლოკი 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
ადგილობრივი ლიდერები, ასევე 
შეიმჩნეოდა ცალკეულ პირთა მხრიდან 
კონფლიქტის ეთნიკური ნიშნით 
პროვოცირების მცდელობა, თუმცა 
შეკრებილთა შორის მან ვერ ჰპოვა 
მხარდაჭერა. ენმ-ს ადგილობრივი 
ლიდერების მხრიდან გავრცელდა 
ინფორმაცია, რომ დაპირისპირება 
მოხდა პოლიტიკურ ნიადაგზე, თუმცა 
„მრავალეროვანი საქართველო“ ამ 
ინფორმაციას არ ადასტურებს და 
ერთადერთი, რისი დამატებაც შეუძლია, 
არის ის, რომ ჩაიხანა, სადაც დაიწყო 
დაპირისპირება არის ენმ-ს საარჩევნო 
კანდიდატის, სამირ სადიგოვის 
მამას ეკუთვნის. აღნიშნულ ფაქტთან 
დაკავშირებით ორგანიზაციამ გააკეთა 
სპეციალური განცხადება და  პოლიტიკურ 
პარტიებს მოუწოდა თავი შეეკავებინათ 
ესოდენ სენსიტიური საკითხების 
პროვოცირება/გამოყენებისგან.

არანაკლებ პრობლემატური იყო 
საარჩევნო კანდიდატების მიერ 
თავიანთი კანდიდატურის საარჩევნო 
სიებიდან მოხსნის პრაქტიკა, რამაც 
განსაკუთრებულად მანკიერი და 
ქრონიკული ხასიათი შეიძინა. 
ორგანიზაცია თვლის, რომ აღნიშნული 
განპირობებული იყო გარკვეული 
ფაქტორების არსებობით: ა) ადგილი 
ჰქონდა საარჩევნო სუბიექტებზე ზეწოლის 
ფაქტებს; ბ) მოხდა  პოლიტიკური 
გარიგება ადგილობრივ, ეგრეთ წოდებულ, 
„ინტერეს-ჯგუფებს“ შორის.

კანდიდატურის მოხსნის ყველაზე 
გახმაურებული შემთხვევა იყო 
მარნეულში. კერძოდ, #22 მარნეულის #22 მარნეულის 
საოლქო საარჩევნოსაოლქო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარემ, იაკობ ასანიძემ ბლოკ 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
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შტაბს აცნობა, რომ მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლობის 
კანდიდატი აკმამედ იმამყულიევის 
კანდიდატურა საარჩევნო სიიდან მოიხსნა.   
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 167-ე 
მუხლის თანახმად, კანდიდატი მუდმივად 
უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში ბოლო 
2 წლის მანძილზე. „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებელთა მიერ 
მოპოვებული ინფორმაციით კი აკმამედ 
იმამყულიევი უცხოეთში 14 ვიზიტით 
(ჯამში წლის განმავლობაში 310 დღემდე) 
იმყოფებოდა და თითოეული ეს ვიზიტი 
გახლდათ პირადი.  ასევე ვრცელდებოდა 
ინფორმაცია იმის თაობაზეც, რომ 
იმამყულიევის კანდიდატურის მოხსნა მის 
ეთნიკურ წარმოშობას უკავშირდებოდა.

ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“ ლიდერების პროტესტის 
მიუხედავად, საოლქო საარჩვენო 
კომისიამ მიიღო კანდიდატის 
რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ 
გადაწყვეტილება. ორგანიზაციამ 
მიიჩნია, რომ ენმ-ს ქმედებები 
სცილდებოდა კანონმდებლობით 
საარჩევნო სუბიექტისთვის მინიჭებულ 
უფლებამოსილებებს და აღიქმებოდა 
გადაწყვეტილების მიღებაზე 
ზემოქმედებად. თუმცა „მრავალეროვანი 
საქართველო“ არ დაეთანხმა საარჩევნო 
ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას 
და მას პოლიტიკური ნიშნით 
მოტივირებული უწოდა. გარდა ამისა, 
ორგანიზაციამ უარყოფითად შეაფასა 
ინტერპარტიული დაპირისპირების 
ეთნიკურ ჭრილში გადაყვანა.

ცესკოს გადაწყვეტილება ბლოკმა 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 
გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო 
სასამართლოში, რომელმაც 
აკმამედ იმამყულიევი საარჩევნო 
კანდიდატად დატოვა. „მრავალეროვანი 
საქართველო“ მიესალმა თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს მიერ, ბატონ  
იმამყულიევის მარნეულის გამგებლობის 
კანდიდატად დატოვების ფაქტს 
და აღნიშული მოიაზრა, როგორც 

სამართლიანობის აღდგენის პრეცედენტი.

სამწუხაროა ის გარემოება, რომ ბატონ 
იმამყულიევის მარნეულის გამგებლობის 
კანდიდატად დატოვება შესაძლებელი 
გახდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
გადაწყვეტილების საფუძველზე და არა 
თვით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ 
გამოცემული სამართლებრივი აქტის 
შედეგად.

12 ივნისს, კოალიციის ,,ქართული 
ოცნება” პოლიტიკურმა საბჭომ 
საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რაც 
ითვალსიწინებდა მარნეულში შექმნილი 
რეალობიდან გამომდინარე,  კოალიციის 
კანდიდატისთვის კანდიდატურის 
მოხსნის რჩევას ოპოზიციური 
კანდიდატების სასარგებლოდ. 
თუმცა, კოალიციის კანდიდატმა 
თავდაპირველად უარი განაცხადა 
შეეწყვიტა წინასაარჩევნო კამპანიის 
წარმოება, თუმცა მოგვიანებით მან 
შეცვალა თავისი პოზიცია და გაიზიარა 
პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილება.  
ამან საბოლოოდ გამოიწვია ის, რომ 
კანდიდატის შესახებ ჩანაწერი დარჩა 
საარჩევნო ბიულეტენში და მოსახლეობის 
საკმაოდ დიდმა ნაწილმაც თავისი 
არჩევანი მის სასარგებლოდ დააფიქსირა.

საერთო ჯამში ორგანიზაციამ საარჩევნო 
სუბიექტების მხრიდან რეგისტრაციიდან 
მოხსნის, კანდიდატების და 
ამომრჩევლების დაშინების, ზეწოლისა და 
ფიზიკური შეურაცხყოფის 31 31 შემთხვევა 
დააფიქსირა. მათგან უმრავლესობა 
ქვემო ქართლისა და სამცხე ჯავახეთის 
რეგიონებში იქნა გამოვლენილი. რაც 
შეეხება საარჩევნო კანდიდატების 
მხრიდან კანდიდატურების მოხსნას, 
აღნიშნული ფიქსირდებოდა როგორც 
საპარლამენტო ოპოზიციის, ასევე 
არასაპარლამენტო ოპოზიციის 
წარმომადგენლების მხრიდან. მაგალითად: 

#21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქში#21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქში პარტიის 
„საქართველოს გზა“ კანდიდატის, ეთერ 
კოშაძის განცხადებით, აღნიშნულ პარტიას 
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ჰქონდა მცდელობა გაეხსნა ოფისი 
სოფელ ვახტანგისში. მაისის ბოლოს 
მიღწეულ იქნა შეთანხმება ფართის 
იჯარით გადაცემის შესახებ მოქალაქე 
ქანან ოსმანოვთან, თუმცა ფართში 
პარტიის შესვლიდან 1 დღის შემდეგ მისმა 
მფლობელმა ფართის გათავისუფლება 
მოითხოვა მომავალში პრობლემების 
შექმნის მიზეზით. „საქართველოს გზის“ 
წევრები აცხადებენ, რომ კოალიციის 
„ქართული ოცნება“ კანდიდატების, 
შახლარ ახმედოვისა და გურამ 
ჭვინტიაშვილის მხრიდან ადგილი ჰქონდა 
ფართის მფლობელის მიმართ მუქარას.

#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში 
საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი 
კანდიდატი ასად ალიევი ირიბად იღებდა 
მუქარებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 
მოქმედი გამგებლის, მერაბ 
თოფჩიშვილისგან. ის იმავდროულად იყო 
გამგებლობის კანდიდატი მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში 2014 წლის 
არჩევნებისთვის. გარდა ამისა, მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის რწმუნებულიც, 
დილიან ბაირამოვი ახდენდა ზეწოლას 
ასად ალიევის ოჯახის წევრებსა და 
ნათესავებზე, რათა მათი ძალისხმევის 
შედეგად ასად ალიევს უარი ეთქვა 
არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე. 
გარდა ამისა, ასად ალიევმა მის მიერ 
გამართულ ბრიფინგზე ღიად განაცხადა, 
რომ მმართველი ადგილობრივი 
ხელისუფლება აწარმოებდა სკოლის 
დირექტორებზე, პედაგოგებსა და საჯარო 
მოსამსახურეებზე ზეწოლას. თუმცა, 
მისი განმარტებით, ზემოთ აღნიშნული 
პიროვნებები ვერ/არ დაადასტურებდნენ 
ზეწოლის ფაქტებს, ვინაიდან 
სამსახურების დაკარგვის შიში ჰქონდათ.

#24 დმანისის საარჩევნო ოლქში#24 დმანისის საარჩევნო ოლქში, 
ბლოკიდან „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“ რვა კანდიდატმა (ალმაზ 
რამზანოვი, ელმურაზ გასანოვი, შახვადინ 
კოჯაევი, სტამბულ ყურბანოვი, მახმუდ 
ოვჩიევი, მარინე ბეგდარაშვილი, შოთა 
ადუაშვილი და არველოდი რაზმაძე) 
მოხსნეს კანდიდატურები. მათგან ერთ-

ერთმა კანდიდატმა, მეორე განცხადებით 
მიმართა საოლქო საარჩევნო კომისიას, 
სადაც აღნიშნავდა, რომ მასზე სამმა 
დაუდგენელმა პირმა ღამის საათებში 
განახორციელა ზეწოლა და ძალით 
დააწერინეს განცხადება.

#24 დმანისის საარჩევნო ოლქში#24 დმანისის საარჩევნო ოლქში 
პრობლემები ჰქონდა ასევე პარტიას 
„ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა“, 
რომლის წარმომადგენელთა განცხადებით 
მათ კანდიდატებზეც ხორციელდებოდა 
ზეწოლა. „ქრისტიან-დემოკრატიული 
მოძრაობიდან“ (ბლოკი „ნინო ბურჯანაძე 
- გაერთიანებული ოპოზიცია“) ხუთმა 
კანდიდატმა მოხსნა რეგისტრაცია.

#24 დმანისის საოლქო საარჩევნო #24 დმანისის საოლქო საარჩევნო 
კომისიისკომისიის სახელზე მოქალაქე არველოდ 
რაზმაძემ დაწერა განცხადება საარჩევნო 
ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“  პარტიული სიიდან მოხსნის 
თაობაზე. ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში საარჩევნო ბლოკის 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 
წარმომადგენლის, ლევან თარხნიშვილის 
განმარტებით, არველოდ რაზმაძემ 
კანდიდატურა ზეწოლისა და მუქარის 
საფუძველზე მოხსნა. თუმცა ზემოთ 
აღნიშნულმა პიროვნებამ არ დაასტურა 
მასზე ზეწოლის ფაქტი.

#24 დმანისის საარჩევნო ოლქში #24 დმანისის საარჩევნო ოლქში 
ორგანიზაციის გრძელვადიანი 
დამკვირვებელი შეხვდა იმ კანდიდატებს, 
რომლებმაც მოხსნეს თავიანთი 
კანდიდატურები. ერთ-ერთი მათგანი 
იყო მახმუდ ოვჩიევი, რომელმაც 
კანდიდატურის მოხსნის მიზეზად 
მოუცლელობა დაასახელა (ის არის 
მწყემსი). დმანისის საარჩევნო ოლქში 
შევიდა მსგავსი ხასიათის სულ 7 
განცხადება, რომლებიც დაიწერა 23-
29 მაისის პერიოდში. აღსანიშნავია 
ის გარემოება, რომ ეს ადამიანები ვერ 
ახერხებდნენ არა თუ სახელმწიფო ენაზე 
წერას, არამედ საუბარსაც კი, თუმცა 
მათ მიერ წარდგენილი განცხადებები 
სახელმწიფო ენაზე იყო შედგენილი, 
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ხოლო ხელმოწერა განცახდებებზე -  
შესრულებული რუსულად.

#24 დმანისის საარჩევნო  ოლქში #24 დმანისის საარჩევნო  ოლქში 
ერთ-ერთი კანდიდატი შახვადინ 
კოჯაევი, რომელმაც მოხსნა თავისი 
კანდიდატურა (კენჭს იყრიდა ბლოკიდან 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“), 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
გრძელვადიანმა დამკვირვებელმა 
არაერთხელ შეამჩნია კოალიცია ‘’ქართული 
ოცნების“ შტაბში, სადაც ის აქტიურად იყო 
ჩართული პარტიულ საქმიანობაში.

#25 წალკის საარჩევნო ოლქში#25 წალკის საარჩევნო ოლქში ბლოკიდან 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 
ორმა კანდიდატმა, კერძოდ, არსარვანის 
თემის მაჟორიტარობის კანდიდატმა 
გულარა მამედოვამ და დარაკოვის თემის 
კანდიდატმა ლეონ მიქაელიანმა მოხსნეს 
საკუთარი კანდიდატურები. როგორც 
ბლოკის წალკის შტაბის ხელმძღვანელმა, 
ემზარ დემეტრაძემ, ორგანიზაციის 
გრძელვადიან დამკვირვებელს აუხსნა, 
გულარა მამედოვა გარიგებაში შევიდა 
კოალიციასთან „ქართული ოცნება“, 
თუმცა, თავად ყოფილმა კანდიდატმა 
არ დაადასტურა აღნიშნული ფაქტი. 
ასევე დასძინა, რომ მის მიმართ არანაირ 
ზეწოლასა თუ მუქარას არ ჰქონია ადგილი. 
მეორე მაჟორიტარმა კანდიდატმა, ლეონ 
მიქაელიანმა  საკუთარი კანდიდატურის 
მოხსნის მიზეზად სოფელში გარკვეული 
უთანხმოების თავიდან აცილება 
დაასახელა. თუმცა ლევონ მიქაელიანის 
შემთხვევაში, კანდიდატურის მოხსნა 
მოხდა მის სიმამრთან შეთანხმებით, 
რომელიც იყო იმავე თემის კოალიციის 
„ქართული ოცნება“ სიაში. აღსანიშნავია ის 
გარემოება, რომ ორივე კანდიდატის მიერ 
ოფიციალურ მიზეზად დასახელებული 
იყო შესაბამისი სურვილის უქონლობა და  
ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

#25 წალკის საარჩევნო ოლქის#25 წალკის საარჩევნო ოლქის ბლოკი 
„ბუჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის“ 
აქტივისტები აკრავდნენ მათი 
კანდიდატების პლაკატებს, მათ შორის 
წალკის გამგებლის - ილია საბაძის 

ჭიშკარზე. ამ უკანასკნელმა მოსთხოვა 
მათ, რომ არ გაეკრათ პლაკატი, რასაც 
მოჰყვა დაპირისპირება და ფიზიკური 
შეურაცხყოფა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, 
რომ გამგებლის მოთხოვნა კანონიერი 
იყო, ვინაიდან კერძო საკუთრებაზე 
პლაკატის გაკვრა შესაძლებელია 
მხოლოდ მესაკუთრის თანხმობით.

#27 მცხეთის საარჩევნო ოლქში#27 მცხეთის საარჩევნო ოლქში „სახალხო 
პარტიის“ პროპორციული სიის  და 
მაჟორიტარობის ერთმა კანდიდატმა 
განცხადებით მიმართეს პარტიას საკუთარი 
კანდიდატურების მოხსნის შესახებ. 
რამდენადაც ორგანიზაციისთვის გახდა 
ცნობილი, კანდიდატებზე ზეწოლა 
მცხეთის მაჟორიტარმა პარლამენტის 
წევრმა დიმიტრი ხუნდაძემ განახორციელა.

#38 ადიგენის საარჩევნო ოლქში #38 ადიგენის საარჩევნო ოლქში შემდეგ 
ფაქტს ჰქონდა ადგილი: ბლოკის 
„ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია“ 
პარტიული სიით მე-6 ნომერმა ზურაბ 
ზეინკლიშვილმა, მაჟორიტარმა 
კანდიდატებმა  რამაზ მერაბიშვილმა და 
იოსებ ობოლაშვილმა მოხსნეს თავიანთი 
კანდიდატურები სამცხე-ჯავახეთის  
გუბერნატორის ავთანდილ კაჭკაჭიშვილის 
ზეწოლის შედეგად. აღნიშნული ფაქტი 
დაადასტურა ადიგენის შტაბის უფროსმა 
მალხაზ ბოჩიკაშვილმა.

#40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში 
პარტიის „თავისუფალი საქართველო“ 
შტაბის ხელმძღვანელმა, მელიქ 
რაისიანმა, წინასაარჩევნო აგიტაციის 
ფარგლებში სოფელ გომანში 
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 
100-მდე პასპორტის ჩამორთმევის 
ფაქტი გამოავლინა. მისი თქმით, 
მოსახლეობისაგან პასპორტების 
ჩამორთმევით დაკავებული 
იყო ახალქალაქის საკრებულოს 
თავმჯდომარის (რომელიც წინსაარჩევნო 
პერიოდის დროს იმყოფებოდა 
შვებულებაში) ჰამლეტ მოვსესიანის 
ოჯახის ახლო ნათესავები. 

#40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში#40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში ბლოკ 
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„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
მიერ მაჟორიტარობის კანდიდატად 
წარდგენილი იყო გენადი ზედგენიძე. 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის„ 
ცენტრალურმა ოფისმა ამ ფაქტთან 
დაკავშირებით გამოაქვეყნა განცხადება, 
იმის შესახებ,  რომ  გენადი ზედგენიძემ  
მოხსნა თავისი კანდიდატურა მასზე 
ზეწოლისა და დაშინების შედეგად, 
რაც გამოიხატებოდა მისი შვილის 
თანამდებობიდან (საჯარო სამსახურში 
მსახურობდა)  მოხსნაში. თუმცა 
აღნიშნული ბლოკის ადგილობრივი 
შტაბის უფროსი ნელსონ ალექსანიანი, 
რომელიც ესაუბრა ორგანიზაციის 
დამკვირვებელს, მსგავსი  ფაქტის  
არსებობას უარყოფდა.

#40 ახალქალაქის საარჩევნო #40 ახალქალაქის საარჩევნო 
ოლქშიოლქში პარლამენტარის, სამველ 
პეტროსიანის შვილმა, გიორგი 
პეტროსიანმა, რომელიც  წარმოადგენდა 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოვალეობის შემსრულებელს, თავის 
მომხრეებთან/მეგობრებთან ერთად 
პარტიის „თავისუფალი საქართველო“  
მხარდამჭერი გიორგი მხჩიანი სცემა.

#41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო #41 ნინოწმინდის საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში კომისიაში შევიდა განცხადება, 
რომლის მიხედვითაც ბლოკიდან 
„თვითმმართველობა ხალხს“ 6-მა 
წევრმა მოხსნა კანდიდატურა. როგორც 
მათ აღნიშნეს, კანიდატურები მოხსნეს 
საკუთარი სურვილით და მათზე 
არანაირი ზეწოლა არ განხორციელებულა, 
თუმცა ორგანიზაციის გრძელვადიანი 
დამკვირვებლის ინფორმაციით, ორმა  
ქალბატონმა  მოხსნა კანდიდატურა 
მეუღლეთა ზეწოლის გამო, რათა მათ არ 
ეწარმოებინათ პოლიტიკური საქმიანობა.

#41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში#41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში 
პოლიტიკურმა პარტიამ „საქართველოს 
ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა 
პოლიტიკური მოძრაობა” გამართა 
წინასაარჩევნო აგიტაცია ქალაქ 
ნინოწმინდის მოსწავლე–ახალგაზრდობის 

სასახლეში. შეხვედრას, რომელიც 
გახსნა თავმჯდომარემ გია ბერძენიძემ, 
ესწრებოდნენ სხვადასხვა სოფლიდან 
ჩამოსული  პარტიის წარმომადგენლები. 
წარმომადგენლებმა სოფელი ეშტიიდან  
გამოთქვეს უკმაყოფილება იმ 
ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ისინი 
განიცდიდნენ ზეწოლას კოალიციის 
„ქართული ოცნება“ ადგილობრი 
შტაბის წარმომადგენელბისაგან - მათ 
აიძულებდნენ „ქართული ოცნების“ 
კანდიდატის არჩევას. თუმცა სოფლის 
მაცხოვრებლები მხოლოდ ზეპირი 
განცხადების საფუძველზე ადასტურებენ 
ზეწოლის ფაქტებს და არა -   წერილობით.

#41 ნინოწმინდის საარჩევნო#41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქშიოლქში 
შემავალ სხვადასხვა სოფლებში 
მაჟორიტარობის კანდიდატებად 
წარდგენილი პირების მხრიდან 
კანდიდატურების მოხსნის შემდეგი 
ფაქტები გამოვლინდა:

სოფელ ჰეშტიაშისოფელ ჰეშტიაში საიათ იარჟიანი, 
რომელიც წარდგენილი იყო ბლოკ 
„ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის“ მიერ, 
არ იყო ინფორმირებული ამის შესახებ. 
მას ჰქონდა ინფორმაცია, რომ იყრიდა 
კენჭს კოალიცია „ქართული ოცნებიდან“. 
ამ პიროვნებამ 17 მაისს პირადი 
განცხადების საფუძველზე  მოხსნა 
თავისი კანდიდატურა.

სოფელ ჟდანოვაკანში სოფელ ჟდანოვაკანში ვანათ თუმასიანმა 
უარი თქვა კენჭი ეყარა მაჟორიტარად 
ბლოკ „ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის“ 
მხრიდან.

IV. IV. საარჩევნო სუბიექტების სიის საარჩევნო სუბიექტების სიის 
გაყალბებაგაყალბება

ორგანიზაციის მიერ დაკვირვების შედეგად 
გამოიკვეთა ახალი ტენდენცია. კერძოდ, 
წინსაარჩევნო პერიოდში ადგილი ჰქონდა 
საარჩევნო სიების ფალსიფიკაციის 
შემთხვევას, ასევე საარჩევნო კანდიდატების 
მოტყუებას და სხვა პოლიტიკური 
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სუბიექტის საარჩევნო სიებში მათ 
ჩასმას. მაგალითად, ნინოწმინდის ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტშიმუნიციპალიტეტში ბლოკის „ბურჯანაძე-
ერთიანი ოპოზიცია“ მიერ წარდგენილ 
სიებში აღმოჩნდა მოქალაქე ბორის 
ქარსლიანი. იგი არ იყო ინფორმირებული 
მისი კანდიდატურის 
საარჩევნო სიაში 
არსებობის შესახებ. 
როგორც თავად 
ქარსლიანმა განაცხადა, 
აღნიშნული ფაქტის 
შესახებ სრულიად 
შემთხვევით შეიტყო 
საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში მისვლის 
შემდეგ - მას 
სურვილი ჰქონდა 
შეეტანა განაცხადი 
დამკვირვებლად 
რეგისტრაციის თაობაზე, თუმცა მას უარი 
ეთქვა იმ მოტივით, რომ ის პარტიულ 
სიებში უკვე იყო რეგისტრირებული.

V. V. აგიტაციის წესის დარღვევისა აგიტაციის წესის დარღვევისა 
და სააგიტაციო მასალის და სააგიტაციო მასალის 
დაზიანების ფაქტებიდაზიანების ფაქტები

წინასაარჩევნო დაკვირვების დროს 
ორგანიზაციის მიერ აგიტაციის წესის 
დარღვევისა და სააგიტაციო მასალის 
დაზიანების 44 შემთხვევა დაფიქსირდა, 
ძირითადად კახეთის რეგიონში 
(გურჯაანი, ყვარელი, ახმეტა). ოთხივე 
შემთხვევაში დაზიანებული იყო 
ოპოზიციური პარტიების სააგიტაციო 
მასალები. მაგალითად:

2014 წლის 19 მაისს, #12 გურჯაანის #12 გურჯაანის 
საოლქო საარჩევნო კომისიის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარემ, ნატალია ბეგაშვილმა 
შეადგინა და სასამართლოს გადაუგზავნა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმი. საქმე ეხებოდა გურჯაანის 
საარჩევნო ოლქის #5 საუბნო#5 საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრის ბესარიონ 
თოდაშვილის წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

კოალიცია „ქართული ოცნების“ 
სასარგებლოდ მონაწილეობის ფაქტს. 
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, 
საარჩევნო ოლქში გაიმართა ზეპირი 
მოსმენა, რომელსაც ესწრებოდნენ 
დაინტერესებული მხარეები. ბესარინ 

თოდაშვილის წინასაარჩევნო აგიტაციაში 
მონაწილეობა საინფორმაციო სააგენტო 
„კახეთის საინფორმაციო ცენტრის“ 
ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ვიდეო 
მასალითაც დასტურდება.

#16 ყვარლის საარჩევნო ოლქში#16 ყვარლის საარჩევნო ოლქში  
დაფიქსირდა ოპოზიციური პარტიების 
პლაკატების ჩამოხევის მასიური 
შემთხვევები.

#18 ახმეტის საარჩევნო ოლქში,#18 ახმეტის საარჩევნო ოლქში, კერძოდ 
კი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 
დაფიქსირდა სხვადასხვა პარტიის მიერ 
განთავსებული  სააგიტაციო მასალის/ 
პლაკატების დაზიანების ფაქტები.

#23 ბოლნისის მუნიციპა ლიტეტში#23 ბოლნისის მუნიციპა ლიტეტში 
ბლოკის „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი 
ოპოზიცია“ კანდიდატზე, ვახან 
არუთინიანზე, განხორციელდა ზეწოლა. 
ჩამოხიეს მისი სააგიტაციო მასალა.  
ბლოკის აქტივისტებმა  დაადასტურეს 
აღნიშნული ფაქტი. ასევე დასძინეს, რომ 
სააგიტაციო მასალების დაზიანებაში 
მონაწილეობა მიიღეს   სოფელ ბოლნისის  
რწმუნებულმა და მისმა ვაჟიშვილმა.
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VI. VI. წინასაარჩვენო კამპანიისთვის/წინასაარჩვენო კამპანიისთვის/
საქმიანობისთვის ხელის საქმიანობისთვის ხელის 
შეშლის ფაქტებიშეშლის ფაქტები

კოალიციის „ქართული ოცნება“ 
რამდენიმე წარმომადგენელმა 
„მრავალეროვან საქართველოს“ 
აცნობა, რომ მათი კოალიციის 140 
წარმომადგენელს #40 ახალქალაქის #40 ახალქალაქის 
საარჩევნო ადმინისტრაციამსაარჩევნო ადმინისტრაციამ არ მისცა 
სამკერდე ნიშნები (ბეიჯები). მიზეზად 
საოლქოს თავმჯდომარემ ჰასმიკ 
მარანგოზიანმა დაასახელა, რომ მას 
კოალიცია „ქართული ოცნების“ შტაბის 
უფროსმა მიაწოდა ინფორმაცია იმის 
შესახებ, რომ ზემოთ აღნიშნული 140 
პიროვნება აღარ წარმოადგენდა მათი 
პარტიის აქტივს და არ უნდა გაცემულიყო 
მათზე სამკერდე ნიშნები.

ზოგადად ახალქალაქის ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტშიმუნიციპალიტეტში წინასაარჩევნო 
პერიოდის განმავლობაში 
მიმდინარეობდა მმართველი კოალიციის 
„ქართული ოცნება“ ხელმძღვანელი 
შემადგენლობის (რომლებიც 2012 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია 
„ქართული ოცნება“ წარმოადგენდნენ), 
ბლოკის „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“ ყოფილი, ადგილობრივი 
ლიდერებითა და მხარდამჭერებით 
ჩანაცვლების პროცესი. ამავე დროს, 
კოალიციიდან „ქართული ოცნება“ 
განდევნილი ლიდერები რიგ შემთხვევაში 
სხვა ოპოზიციურ პარტიებში 
გადადიოდნენ და ამასთან საკუთარ 
მხარდამჭერებსაც ინარჩუნებდნენ, 
რომელთა შორის ისეთებიც იყვნენ, ვისაც 
საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრობის 
რეგისტრაცია ოფიციალურად კოალიცია 
„ქართული ოცნების“ სახელით ჰქონდათ 
გავლილი. როგორც „მრავალეროვანი 
საქართველოსათვის“ გახდა ცნობილი, 
სწორედ ეს იყო სამკერდე ნიშნების 
გაუცემლობის მიზეზი.1

1  წინსაარჩევნო პერიდში გამოვლენილი სხვა 
დამატებითი ინფორმაცია დარღვევების 
შესახებ ხელმისაწვდომია „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ „წინასაარჩევნო პერიოდის 
მონიტორინგის ანგარიშში“.

VII. VII. საარჩევნო ადმინისტრაციასაარჩევნო ადმინისტრაცია

#27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო #27 მცხეთის საოლქო საარჩევნო 
კომისიისკომისიის #38-ე მსხალდიდის საუბნო 
საარჩევნო კომისიას არ ჰქონდა ცალკე 
ოთახი გამოყოფილი. ისინი მუშაობდნენ 
ამავე სოფლის სკოლის სამასწავლებლო 
კაბინეტში. საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრის ნიზამ ახვერდოვისა და 
ასევე პედაგოგების განმარტებითაც, 
აღნიშნული გარემოება მათ უქმნიდათ 
გარკვეულ პრობლემებს.

2013 წლის საპრეზიდენტო 
არჩევნების დროს „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ 216 216 საჩივარი დაწერა. 
მათგან #40 ახალქალაქის საარჩევნო #40 ახალქალაქის საარჩევნო 
ოლქში,ოლქში, კენჭისყრის პროცედურების 
დარღვევასთან დაკავშირებით 
27 27 საჩივარი იყო წარდგენილი. 
აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე, 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისთვის, ახალქალაქში 
საარჩევნო ადმინისტრაციის ის 24 
წევრი, რომლის წინააღმდეგადაც 2013 
წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე იყო 
დაწერილი საჩივრები, ხელახლა არ 
იყვნენ არჩეულნი საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებად. 

მაისის დასაწყისში „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ მიერ აღმოჩენილი 
იყო შეცდომა ცესკოს ვებ-გვერდზე 
განთავსებული საუბნო საარჩევნო 
კომისიების მისამართების დოკუმენტში, 
კერძოდ #37 ახალციხის საარჩევნო #37 ახალციხის საარჩევნო 
ოლქის  ## 8, 9, 10 და 33 საარჩევნო ოლქის  ## 8, 9, 10 და 33 საარჩევნო 
უბნებისუბნების გასწვრივ არ იყო მითითებული 
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზემოთ 
აღნიშნული უბნები ქალაქ ვალეში იყო 
განთავსებული. მათ ადგილმდებარეობად 
ქალაქი ახალციხე იყო მოხსენიებული. 
ორგანიზაციის  მითითების შემდეგ 
ინფორმაცია  შესწორდა უმოკლეს 
ვადებში.
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6. არჩევნების დღე6. არჩევნების დღე

I. I. „მრავალეროვანი „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ საქართველოს“ 
სადამკვირვებლო მისიასადამკვირვებლო მისია

საერთო-სამოქალაქო 
მოძრაობა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ 
სადამკვირვებლო მისია 
2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
არჩევნების პროცესზე 
ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებული 
საქართველოს 55 რეგიონის 
1919 მუნიციპალიტეტსა და 
ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში გავრცელდა.

კერძოდ, ორგანიზაციის 
დამკვირვებლები არჩევნების 
პროცესს აკვირდებოდნენ 
ქვემო ქართლისქვემო ქართლის (მარნეული, 
ბოლნისი, დმანისი, წალკა, 
თეთრიწყარო, გარდაბანი, 
რუსთავი); სამცხე-ჯავახეთის სამცხე-ჯავახეთის 
(ნინოწმინდა, ახალქალაქი, 
ასპინძა, ახალციხე, ადიგენი, 
ბორჯომი); კახეთისკახეთის 
(ლაგოდეხი, საგარეჯო, ახმეტა, 
ყვარელი); შიდა ქართლის 
(კასპი) და მცხეთა-მთიანეთის მცხეთა-მთიანეთის 
(მცხეთა) რეგიონებში.

„მრავალეროვანი საქართველო“ 
15 15 ივნისის არჩევნებს 437437 
დამკვირვებლის მეშვეობით 
აკვირდებოდა, რომელთა შორის 
352352 უბნის დამკვირვებელი, 1919 
საოლქო საარჩევნო კომისიის, 
64 64 მობილური ჯგუფის და 
22 ცესკოს დამკვირვებელი 
გახლდათ.  
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“მრავალეროვანი საქართველო” 15 
ივნისს, მედია საშუალებებით მთელი 
დღის განმავლობაში  აქტიურად 
ავრცელებდა ინფორმაციას საარჩევნო 
უბნების გახსნის, კენჭისყრის დღის 
მიმდინარეობის, საარჩევნო უბნების 
დახურვისა და ხმის დათვლის 
პროცედურების დროს დაფიქსირებული 
დარღვევებისა და ხარვეზების შესახებ. 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
ცენტრალურ ოფისში „ცხელი ხაზის“ 
1515 ოპერატორი საგანგებო რეჟიმში 
მუშაობდა. ისინი ორგანიზაციის 
დამკვირვებლებისგან რეგულარულად 
იღებდნენ ინფორმაციას საარჩევნო 
ხასიათის ხარვეზებსა და დარღვევების 
შესახებ.

ნებისმიერ მოქალაქეს თავადაც შეეძლო 

დარღვევების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება “მრავალეროვანი 
საქართელოს” „ცხელი ხაზისთვის“, 
რომელიც კონკრეტულად მოქალაქეების 

  4 დამკვირვებელი - 5 ენოვანი
  88 დამკვირვებელი - 4 ენოვანი
  257 დამკვირვებელი - 3 ენოვანი
  88 დამკვირვებელი – 2 ენოვანი

მიერ მიწოდებული ინფორმაციის 
მიღებისა და მასზე რეაგირების მიზნით, 
მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა.

სადამკვირვებლო პროგრამას 
სამართლებრივ მხარდაჭერას უწევდნენ 
ორგანიზაციის იურისტები.

II. II. სადამკვირვებლო მისიის სადამკვირვებლო მისიის 
მეთოდოლოგიამეთოდოლოგია

“მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
არჩევნების დღის დაკვირვება, როგორც 
უკვე აღინიშნა, 19 19 მუნიციპალიტეტში 
განახორციელა. მათგან ახალციხის, 
ნინოწმინდისა და მარნეულის საარჩევნო 
უბნების 100%-ვე იქნა დაფარული 
ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ, 

ხოლო დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში 
დამკვირვებლები უბნების სირთულის 
მიხედვით გადანაწილდნენ.  
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ამგვარი მეთოდოლოგიის გამოყენებით 
ორგანიზაციას შესაძლებლობა მიეცა: 

 ოთხი მუნიციპალიტეტის მერის/
გამგებლის არჩევნებს დაკვირვებოდა 
სრულად;

 შეეგროვებინა ხარისხობრივი 
და რაოდენობრივი ინფორმაცია 
დანარჩენი მუნიციპალიტეტების 
განსაკუთრებულად საინტერესო 
და „რთული“ უბნების შესახებ 
(ორგანიზაციის მრავალწლიანი 
დაკვირვების გამოცდილებიდან 
გამომდინარე და წინასაარჩვენო 
მონიტორინგის შედეგად, 
ადგილობრივი არასამთვარობო 
ორგანიზაციებისგან, ჟურნალისტებსა 
და სხვა საზოგადოებრივი 
აზრის ლიდერებისგან მიღებულ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით;

 მოეხდინა შერჩეული უბნებიდან 
მიღებული ინფორმაციის ანალიზი; 

 მიუკერძოებლად შეეფასებინა 
არჩევნების დღის მთლიანი პროცესი, 
როგორიცაა უბნის გახსნა, ხმის მიცემა, 
უბნის დახურვა, ხმების დათვლა და 
შედეგების შეჯამება;

 აღმოეჩინა ხარვეზები და დარღვევები 
უბნის გახსნის, კენჭისყრისა და ხმების 
დათვლის პროცესების განმავლობაში; 

 გადაემოწმებინა არჩევნების დღის 
ოფიციალური შედეგები1 

13 ივნისს „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ არჩევნების დღის 
სრული სიმულაცია ჩაატარა, რაც  
მიზნად ისახავდა შემდეგი სხვადასხვა 
გარემოებების შემოწმებას: 

1. რამდენად გამართულად ხდებოდა 

1  (იგულისხმება 100%-ით დაფარული საარჩევნო 

ოლქები)

კომუნიკაცია დამკვირვებლებთან;

2. რამდენად გამართულად და სწორად 
ხდებოდა დამკვირვებლების მხრიდან 
ანგარიშგება;

3. არჩევნების დღის მონაცემთა ბაზის 
შემოწმება;

4. სატელეფონო ოპერატორების მუშაობის 
შემოწმება. 

ჩატარებულმა სიმულაციამ წარმატებით 
ჩაიარა, რადგან დამკვირვებელთა 
უმრავლესობამ დაკისრებული 
მოვალეობა კეთილსინდისიერად 
განახორციელა.

არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ ცენტრალურ ოფისში 
1717 ოპერატორი საგანგებო რეჟიმში 
მუშაობდა. ისინი ორგანიზაციის 
დამკვირვებლებისგან რეგულარულად 
იღებდნენ ინფორმაციას ყველა იმ 
საყურადღებო ფაქტზე, რომელსაც 
შეეძლო ხელი შეეშალა კონკრეტულ 
ხუთ რეგიონში დემოკრატიული 
არჩევნების ჩატარებისთვის. აღსანიშნავია 
ის გარემოება, რომ არჩევნების დღეს 
ინფორმაციას დამკვირვებლები 
სატელეფონო ცენტრს გეგმიურად 
და არაგეგმიურად გადასცემდნენ. 
გეგმიური ანგარიშგების დროს 
დამკვირვებლები სპეციალური 
ფორმების საშუალებით ახდენდენ 
არჩევნების დღის მონიტორინგს და 
განსაზღვრულ დროებში (5 ზარი) 
აწვდიდნენ ინფორმაციას სატელეფონო 
ცენტრს. ხოლო არაგეგმიური 
ანგარიშგება ხდებოდა განსაკუთრებული 
შემთხვევების/ დარღვევების 
დაფიქსირების შემთხვევაში.

შემოსული ინფორმაცია თავს იყრიდა 
სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც 
საჭიროების შემთხვევაში, მოწმდებოდა 
ოპერატორების მიერ. გადამოწმებული 
ინფორმაციის დამუშავებას და ანალიზს 
ახოციელებდა ექსპერტთა ჯგუფი. 

ორგანიზაციის სატელეფონო ცენტრი 
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დაყოფილი იყო რეგიონების მიხედვით.  
აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ 
ოპერატორები დაყოფილები იყვნენ 
სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების 
ენების ფლობის მიხედვით, რაც 
დამკვირვებლებს შესაძლებლობას 
აძლევდა ანგარიშგება მშობლიურ ენაზე 
განეხორციელებინათ.  ინციდენტების 
შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებოდა 
ორგანიზაციის იურისტებს, რომლებიც 
საჭიროების შემთხვევაში, კვალიფიციურ 
კონსულტაციებს გასწევდნენ.  
იურისტებთან კონსულტაციის გავლის 
შემდეგ დამკვირვებლები ახდენდნენ 
შესაბამის რეაგირებას მათ საარჩევნო 
უბანზე ან ოლქში გამოვლენილ 
თითოეულ დარღვევაზე. გადამოწმებული 
და დამუშავებული ინფორმაცია 
იურისტებს შეჰყავდათ ინციდენტების 
მონაცემთა ბაზაში, რომელიც მოიცავდა 
ინფორმაციას არა მხოლოდ დარღვევების, 
არამედ საარჩევნო უბანზე და ოლქში 
წარდგენილი საჩივრების შესახებ. 

მთელი დღის განმავლობაში 
ორგანიზაციის მობილური ჯგუფები 
ახდენდნენ ქვეყნის 5 რეგიონში 
გადაადგილებას და მონიტორინგის 
განხორციელებას იმ საარჩევნო უბნებზე, 
სადაც „მრავალეროვან საქართველოს“ 
არ ჰყავდა წინასწარ მივლინებული 

დამკვირვებელი. გარდა ამისა, მობილური 
ჯგუფი საჭიროების შემთხვევაში, 
ახდენდა დამკვირვებელთა დახმარებას 
მონიტორინგის განხორციელების 
პროცესში.

“მრავალეროვანი საქართველო” 15 ივნისს, 
მედია საშუალებებით მთელი დღის 
განმავლობაში  აქტიურად ავრცელებდა 
ინფორმაციას საარჩევნო უბნების გახსნის, 
კენჭისყრის დღის მიმდინარეობის, 
საარჩევნო უბნების დახურვისა და 
ხმის დათვლის პროცედურების დროს 
დაფიქსირებული დარღვევებისა და 
ხარვეზების შესახებ. 

15-16 ივნისს “მრავალეროვანმა 
საქართველომ“  4 პრესკონფერენცია 
გამართა: 

1.  უბნის გახსნა/მოწყობა; 

2. კენჭისყრის პროცესი/12:00 საათის 
აქტივობა; 

3. კენჭისყრის პროცესი/17:00 საათის 
აქტივობა; 

4. კენჭისყრის პროცესი/უბნის დახურვა; 

5.  ხმების დათვლა/შედეგები.
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საარჩევნო უბნის გახსნისა და კენჭისყრის პროცესში გამოვლენილი საარჩევნო უბნის გახსნისა და კენჭისყრის პროცესში გამოვლენილი 
ძირითადი დარღვევები:ძირითადი დარღვევები:



   საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“   საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველო“ 35

სამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიშისამონიტორინგო პროგრამის საბოლოო ანგარიში

მრავალეროვანი საქართველოს“  მონიტორინგის შედეგების 
თანახმად, ამომრჩეველთა აქტივობამ იმ სამ საარჩვენო 
ოლქში, სადაც დაკვირვება 100%100%-ით ხორციელდებოდა 
50%-50%-ს არ გადააჭარბა.  ყველაზე დიდი აქტივობა ახალციხის 
საარჩევნო ოლქში დაფიქსირდა, ხოლო ყველაზე მცირე - 
მარნეულში. ეს მონაცემი  საგრძნობლად შემცირებულია 2012 
წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით. 
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„მრავალეროვანმა საქართველომ“ სრულად მიიღო ინფორმაცია მისი 
დამკვირვებლების 100%-100%-ისგან. ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული 
მონიტორინგის შედეგები სამ საარჩევნო ოლქში შემდეგია:
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III. III. „მრავალეროვანი „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ არჩევნების საქართველოს“ არჩევნების 
დღის დაკვირვების შედეგები დღის დაკვირვების შედეგები 

15 ივნისის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებზე, 
“მრავალეროვანი საქართველოს” 
სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში 
მომუშავე დამკვირვებელთა უმეტესობა 
დაუბრკოლებლად დაუშვეს უბნებზე 
მონიტორინგის განსახორციელებლად.  
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 352352-დან 
55 დამკვირვებელს არ მიეცა საშუალება, 
თავისუფლად დაკვირვებოდა უბნის 
გახსნის პროცესს.

352352-დან 33 საარჩევნო უბანი მხოლოდ 
08:10 სთ-ის შემდეგ იყო მზად 
ამომრჩევლის მისაღებად.  

გარდა ამისა, „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებელთა 
მიერ მოპოვებულ ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით, უმრავლეს შემთხვევაში 
უბანზე ბიულეტენების რაოდენობა 
ნაკლები იყო, ვიდრე ამომრჩეველი. 

IV. IV. არჩევნების დღის დარღვევები არჩევნების დღის დარღვევები 
და საჩივრებიდა საჩივრები

არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ 
დაფიქსირდა 121 ინციდენტი. მათგან:დაფიქსირდა 121 ინციდენტი. მათგან:

 მუქარა/ზეწოლის 4 ფაქტიმუქარა/ზეწოლის 4 ფაქტი - #22 
მარნეულის საარჩევნო ოლქის #11 
საარჩევნო უბანზე, #25 ბოლნისის 
საარჩევნო ოლქის #59 საარჩევნო 
უბანზე, #37 ახალციხის საარჩევნო 
ოლქის #52 საარჩევნო უბანზე, #24 
დმანისის საარჩევნო ოქლის #39 
საარჩევნო უბანზე;

 საარჩევნო აგიტაციის 12 ფაქტისაარჩევნო აგიტაციის 12 ფაქტი - #11 
საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის #45 და 
#48 საარჩევნო უბნებზე, #37 ახალციხის 
საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო 
უბანზე, #25 ბოლნისის საარჩევნო 
ოლქის #10 საარჩევნო უბანზე, #22 
მარნეულის საარჩევნო ოლქის #83 
საარჩევნო უბანზე, #24 დმანისის 
საარჩევნო ოლქის #39 საარჩევნო 
უბანზე, #25 ბოლნისის საარჩევნო 
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ოლქის #50 საარჩევნო უბანზე, #22 
მარნეულის საარჩევნო ოლქის #39 
საარჩევნო  უბანზე, #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #7 საარჩევნო უბანზე, 
#41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის 
#17 საარჩევნო უბანზე, #11 საგარეჯოს 
საარჩევნო ოლქის #48 საარჩევნო 
უბანზე, #21 გარდაბნის საარჩევნო 
ოლქის #41 საარჩევნო უბანზე;

 დამკვირვებლის უფლების უკანონოდ დამკვირვებლის უფლების უკანონოდ 
შეზღუდვის 5 ფაქტიშეზღუდვის 5 ფაქტი - #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #69 და #32 საარჩევნო 
უბნებზე, #25 ბოლნისის საარჩევნო 
ოლქის #59 საარჩევნო უბანზე, #37 
ახალციხის საარჩევნო ოლქის #12 
საარჩევნო უბანზე, #11 საგარეჯოს 
საარჩევნო ოლქის #40 საარჩევნო უბანზე;

 საარჩევნო დოკუმენტაციის საარჩევნო დოკუმენტაციის 
არასათანადო წარმოების 8 ფაქტიარასათანადო წარმოების 8 ფაქტი - #41 
ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის # 8 
საარჩევნო  უბანზე, #40 ახალქალაქის 
საარჩევნო ოლქის #68 საარჩევნო  
უბანზე, #23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის 
#39 საარჩევნო  უბანზე, #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #83 საარჩევნო უბანზე, 
#11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის #46 
საარჩევნო  უბანზე, #25 ბოლნისის 
საარჩევნო ოლქის #10, #38 და #56 

საარჩევნო უბნებზე;

 უბნის არასათანადო  მოწყობის 4 ფაქტი უბნის არასათანადო  მოწყობის 4 ფაქტი 
- #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #7 
საარჩევნო უბანზე, #41 ნინოწმინდის 
საარჩევნო ოლქის #14 საარჩევნო 
უბანზე, #23 ბოლნისის საარჩევნო 
ოლქის #38 საარჩევნო უბანზე, #24 
დმანისის საარჩევნო ოლქის #5 უბანზე;

 წილისყრის ჩატარების წესის წილისყრის ჩატარების წესის 
დარღვევის 3 ფაქტიდარღვევის 3 ფაქტი - #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #13 და #72 საარჩევნო 
უბნებზე, #23 ბოლნისის საარჩევნო 
ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე;

 მარკირების შემოწმების/გაკეთების მარკირების შემოწმების/გაკეთების 
გარეშე ხმის მიცემის 17 ფაქტი:გარეშე ხმის მიცემის 17 ფაქტი: #40 
ახალციხის საარჩევნო ოლქის #20 და 
#24 საარჩევნო უბანზე, #23 ბოლნისის 
საარჩევნო ოლქის #36 საარჩევნო 
უბანზე, #24 დმანისის საარჩევნო 
ოლქის #1 და #7 საარჩევნო უბნებზე, 
#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #7, 
#50, #11, #12, #18 და #83 საარჩევნო 
უბნებზე, #41 ნინოწმინდის საარჩევნო 
ოლქის #12 და #14 საარჩევნო უბნებზე, 
#23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის 
#29 საარჩევნო უბანზე, #30 კასპის 
საარჩევნო ოლქის #26 საარჩევნო 
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უბანზე, #11 საგარეჯოს საარჩევნო 
ოლქის #48 საარჩევნო უბანზე, #36 
ბორჯომის საარჩევნო ოლქის #17 
საარჩევნო უბანზე;

 საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი 
პირების ყოფნის 11 შემთხვევაპირების ყოფნის 11 შემთხვევა - #23 
ბოლნისის საარჩევნო ოლქის #23 და 
#38 საარჩევნო უბნებზე, #11 საგარეჯოს 
საარჩევნო ოლქის #44 საარჩევნო 
უბანზე, #40 ახალციხის საარჩევნო 
ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე, #22 
მარნეულის საარჩევნო ოლქის #10, 
#11, #18 და #67 საარჩევნო უბნებზე, 
#24 დმანისის საარჩევნო ოლქის #4 
საარჩევნო უბანზე, #41 ნინოწმინდის 
საარჩევნო ოლქის  #12 საარჩევნო 
უბანზე, #30 კასპის საარჩევნო ოლქის 
#21 საარჩევნო უბანზე;

 კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის  11 კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის  11 
შემთხვევაშემთხვევა - #23 ბოლნისის საარჩევნო 
ოლქის #42, #59 და #40 საარჩევნო 
უბნებზე, #40 ახალქალაქის საარჩევნო 
ოლქის #68 საარჩევნო უბანზე, #41 
ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქის #12 და 
#14 საარჩევნო უბნებზე, #11 საგარეჯოს 
საარჩევნო ოქლის #46 საარჩევნო 
უბანზე, #30 კასპის საარჩევნო ოლქის 
#26 საარჩევნო უბანზე, #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #10 და #48 საარჩევნო 
უბნებზე, #22 გარდაბნის საარჩევნო 
ოლქის #10 საარჩევნო უბანზე;

 ბიულეტენების ჩაყრის 1 ფაქტიბიულეტენების ჩაყრის 1 ფაქტი - #22 
მარნეულის საარჩევნო ოლქის #42 
საარჩევნო უბანზე.

 არასათანადო დოკუმენტით ხმის არასათანადო დოკუმენტით ხმის 
მიცემის მცდელობის 5 ფაქტიმიცემის მცდელობის 5 ფაქტი -#40 
ახალციხის საარჩევნო ოლქის #18 
საარჩევნო უბანზე, #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #32 და #41 საარჩევნო 
უბნებზე, #41 ნინოწმინდის საარჩევნო 
ოლქის #14 და  #32 საარჩევნო უბნებზე;

 სიაში წინასწარ დაფიქსირებული სიაში წინასწარ დაფიქსირებული 
ხელმოწერის 1 შემთხვევახელმოწერის 1 შემთხვევა - #11 
საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის #45 

საარჩევნო უბანზე;

 ბიულეტენის არდამოწმების 1 ბიულეტენის არდამოწმების 1 
შემთხვევაშემთხვევა - #24 დმანისის საარჩევნო 
ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე;

 საკონტროლო ფურცლის შეუსაბამობის საკონტროლო ფურცლის შეუსაბამობის 
3 ფაქტი 3 ფაქტი - #11 საგარეჯოს საარჩევნო 
ოლქის #40 და #44 საარჩევნო უბნებზე, 
#21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის #22 
საარჩევნო უბანზე;

 ბიულეტენების რაოდენობა არ ემთხვევა ბიულეტენების რაოდენობა არ ემთხვევა 
სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერის სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერის 
რაოდენობას 6 შემთხვევაში:რაოდენობას 6 შემთხვევაში: #23 
ბოლნისის საარჩევნო ოლქის #38 
საარჩევნო უბანზე, #41 ახალქალაქის 
საარჩევნო ოლქის #63 საარჩევნო 
უბანზე, #36 ბორჯომის საარჩევნო 
ოლქის #17 საარჩევნო უბანზე, #37 
ახალციხის საარჩევნო ოლქის #23 
საარჩევნო უბანზე, #24 დმანისის 
საარჩევნო ოლქის #2 საარჩევნო უბანზე, 
#21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის #42 
საარჩევნო უბანზე.

კონკრეტული შემთხვევები:კონკრეტული შემთხვევები: 

 უბნის არასათანადო მოწყობის ერთი 
ფაქტი დაფიქსირდა #24 დმანისის  #24 დმანისის 
საარჩევნო ოლქის #5#5 უბანზე: აღნიშნულ 
უბანზე 700 ამომრჩეველზე მხოლოდ 
ერთი კაბინა იყო განკუთვნილი.

 #25 წალკის#25 წალკის საარჩევნო ოლქის 
#21#21 უბანზე, სოფელ თოლიანში, 
საკონტროლო ფურცლის სამივე 
ეგზემპლარი ერთად ჩააგდეს 
ხმის მიცემის ძირითად ყუთში. 
დამკვირვებლის საჩივრის 
საფუძველზე კენჭისყრის პროცესი 
შეჩერდა. საყურადღებოა ის ფაქტი, 
რომ საკონტროლო ფურცელში 
პირველი ამომრჩევლის მონაცემები 
შეტანილი არ იყო, რადგან ფურცლები 
ძირითად ყუთში მანამდე ჩაყარეს. 
ყუთის გახსნის შემდეგ, როდესაც 
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საკონტროლო ფურცლები ამოიღეს, 
კომისიის წევრებმა პირველი 
ამომრჩევლის მონაცემები თავიანთი 
შეხედულებისამებრ შეავსეს. 
იმ დროისთვის არჩევანი უკვე 
გაკეთებული ჰქონდა 18 ამომრჩეველს.

 #23 ბოლნისის#23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის #24 #24 
საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის 
შედეგების გაყალბების შემთხვევა 
დაფიქსირდა. კერძოდ, სოფელ 
სამწვერისში გადასატანი ყუთის სიაში 
არჩევნების დღეს 2 ამომრჩეველი 
დაამატეს. 

 #21 გარდაბნის#21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის #56 #56 
საარჩევნო უბანზე პირადობის ასლით 
ხმის მიცემის 7 შემთხვევა დაფიქსირდა. 

 #22 მარნეულის#22 მარნეულის საოლქო კომისიის #42#42 
საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კომისიის 
მდივანი არ ფლობდა  ქართულ 
ენას. ამის გამო მდივნის ფუნქციას 
არაუფლებამოსილი პირი - კომისიის 
სხვა წევრი ასრულებდა. „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის 
რეაგირების შემდეგ მდივანი აღნიშნულ 
საარჩევნო უბანზე შეიცვალა.  

 #22 მარნეულის#22 მარნეულის  საარჩევნო ოლქის #26 #26 
საარჩევნო უბანზე, სოფელ წერეთელში 
უბანზე აგიტაციის/პროპაგანდის 
შემთხვევა დაფიქსირდა. კერძოდ, 
ამომრჩეველი უბანზე გამოცხადდა 
სამოსით, რომელზეც დატანილი იყო 
პოლიტიკური პარტია „ქართული 
ოცნების“ საიდენტიფიკაციო სიმბოლოები 
- საარჩევნო ნომერი და ლოგო. 

 #22 მარნეულის#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის 
#50 #50 უბანზე „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის 
მიერ დაფიქსირდა პროცედურული 
დარღვევა. კერძოდ, ბიულეტენები 
ძირითად ყუთში ჩაყარეს საკონტროლო 
ფურცლის ჩაგდებამდე. 

 #22 მარნეულის#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #41 #41 
უბანზე, სოფელ დიდ მუღანლოში,  

20-ზე მეტმა ამომრჩეველმა ხმა მისცა 
პირადობის მოწმობის წარდგენის გარეშე. 
თავიდან კომისიის თავმჯდომარემ 
ორგანიზაციის დამკვირვებლის 
საჩივრის დარეგისტრირებაზე უარი 
თქვა იმ მოტივით, რომ ამომრჩევლებს 
პირადად იცნობდა. თუმცა საბოლოოდ 
დაარეგისტრირა.

 #11 საგარეჯოს#11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის 
#45#45 საარჩევნო უბანზე გადასატანი 
ყუთის ყუთის დაბრუნების შემდეგ, 
ამომრჩეველთა სიაში ამომრჩეველთა 
ხელმოწერები არ იყო დაფიქსირებული. 

 #22 მარნეულის#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #22 #22 
საარჩევნო უბანზე, სოფელ შაუმიანში, 
დაფიქსირებულია არასათანადო 
დოკუმენტით (მართვის მოწმობით) 
ხმის მიცემის მცდელობა. 

 #22 მარნეულის#22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #83 #83 
საარჩევნო უბანზე სამმა ამომრჩეველმა 
მარკირების შემოწმების გარეშე მისცა 
ხმა. ორგანიზაციის დამკვირვებელმა 
აღნიშნულ ფაქტზე საჩივარი დაწერა. 

 #11 საგარეჯოს#11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის #45#45 
საარჩევნო უბანზე, რეგისტრატორმა 
ამომრჩევლის სიაში, სხვა პირის 
გრაფაში მოაწერინა ხელი ამომრჩეველს, 
რის გამოც მეორე ამომრჩეველს 
დაეკარგა ხმის მიცემის უფლება. 
დაიწერა საჩივარი რეგისტრატორის 
პასუხისმგებლობის საკითხზე. 

 #40 ახალაქალაქის#40 ახალაქალაქის საარჩევნო ოლქის 
#46#46 საარჩევნო უბანზე, კონვერტების 
არასწორი გამოყენების გამო, ამოიწურა 
კონვერტების რაოდენობა. ხმის მიცემა 
გაგრძელდა უბანზე კონვერტების 
გარეშე - ამომრჩევლები ბიულეტენებს 
ყუთში კონვერტების გარეშე ყრიდნენ. 
ორგანიზაციის დამკვირვებლის 
რეაგირების შემდეგ, მოიტანეს 
კონვერტების დამატებითი რაოდენობა.

 #40 ახალქალაქის#40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარე შემაჯამებელი 
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ოქმის გადაღებისათვის ითხოვდა 
გარკვეული თანხის ცესკოს 
ანგარიშზე შეტანას. ამის თაობაზე 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ ოფისი 
დაუკავშირდა ცესკოს და აღნიშნული 
ფაქტი აღმოიფხვრა. 

 ოთხი საარჩევნო უბნის - #11 #11 
საგარეჯოსსაგარეჯოს საარჩევნო ოლქის #40 #40 
და #44#44 უბნების, #21 #21 გარდაბნისგარდაბნის 
საარჩევნო ოლქის #22-ის #22-ის უბანზე და #25 #25 
წალკისწალკის საარჩევნო ოლქის #21#21 უბანზე 
ბათილობის საფუძველი არსებობდა. 
ზემოაღნიშნულ უბნებზე საკონტროლო 
ფურცელი, რომლის სამივე 
ეგზემპლარი უნდა იყოს იდენტური, არ 
შეესაბამებოდა ერთმანეთს.

 #11 საგარეჯოს#11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის 
#40 #40 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელზე განსაკუთრებულად 
ძლიერი ზეწოლა, რის გამოც 
იგი იძულებული გახდა, უბანი 
დაეტოვებინა. ზეწოლა გამოიწვია იმ 
ფაქტმა, რომ აღნიშნულ საარჩევნო 
უბანზე საკონტროლო ფურცლები არ 

შეესაბამებოდა ერთმანეთს. მიუხედავად 
მოთხოვნისა, ორგანიზაციის 
დამკვირვებელს არ მისცეს საშუალება, 
რომ დაეწერა საჩივარი. 

 #21 გარდაბნის#21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქის #22 #22 
საარჩევნო უბანზეც არ მიეცა საჩივრის 
დარეგისტრირების საშუალება 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელს. ორგანიზაციამ ფაქტი 
საოლქოში საარჩევნო კომისიაში 
გაასაჩივრა. 

 #23 ბოლნისის#23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის 
#38#38 უბანზე, ხმის მიცემის ყუთში 
ამომრჩეველთა ხელმოწერებზე 
მეტი ბიულეტენი აღმოჩნდა.  
მსგავსი პრობლემა დაფიქსირდა #40 #40 
ახალქალაქისახალქალაქის საარჩევნო ოლქის #63 #63 
საარჩევნო უბანზეც. 

V. V. არჩევნების დღის და არჩევნების დღის და 
არჩევნების დღის შემდგომი არჩევნების დღის შემდგომი 
პერიოდის საჩივრებიპერიოდის საჩივრები

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლების მიერ 15 ივნისს 
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დილის 07:00 საათიდან  საუბნო 
საარჩევნო კომისიების მიერ საარჩვენო 
უბნების დახურვამდე დაიწერა  20 20 
საჩივარი, მათგან  99 დაკმაყოფილდა 
საარჩევნო უბნებზევე, ხოლო 66 საჩივარი 
გადაიგზავნა საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში არჩევნების დღესვე.

16 ივნისს „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
მიერ მომზადდა საჩივრები, რომლებიც 
ითვალისწინებდა 9595 საარჩევნო უბნის 
შემაჯამებელი ოქმების ბათილად 
ცნობას.  აღნიშნული საჩივრები ოლქების 
მიხედვით ამგვარად გადანაწილდა:  #11 #11 
საგარეჯო - 3 საჩივარი, #16 ყვარელი - საგარეჯო - 3 საჩივარი, #16 ყვარელი - 
1, #18 ახმეტა - 1,  #20 რუსთავი - 1, #21 1, #18 ახმეტა - 1,  #20 რუსთავი - 1, #21 
გარდაბანი - 9, #22 მარნეული - 24, #23  გარდაბანი - 9, #22 მარნეული - 24, #23  
ბოლნისი - 9, #24 დმანისი - 2, #25 წალკა - ბოლნისი - 9, #24 დმანისი - 2, #25 წალკა - 
4, #27 მცხეთა - 1, # 40 ახალქალაქი - 16 და 4, #27 მცხეთა - 1, # 40 ახალქალაქი - 16 და 
#41 ნინოწმინდა - 24.#41 ნინოწმინდა - 24.

#22 #22 მარნეულისმარნეულის საარჩევნო ოლქში 
2424 საჩივრის შეტანა ორგანიზაციამ 
გადაწყვიტა 17 ივნისს. ორგანიზაციის 
გრძელვადიანი დამკვირვებელი საბინა 
ტალიბოვა #22#22 მარნეულის საოლქო 
საარჩვენო კომისიაში გამოცხადდა 
16:4516:45 საათზე. საარჩვენო კომისიამ 
აღნიშნული საჩივრების რეგისტრაციაში 
გატარებაზე უარი განაცხადა იმ 
მოტივით, რომ მიმდინარეობდა 
საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომა 
და კომისიის მდივანი იყო დაკავებული 
შესაბამისი საქმიანობებით. ამ ფაქტს 
შეესწრნენ ტელეკომპანია რუსთავი 
2-სა და არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„თავისუფალი ზონის“ ოპერატორები. 
საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის 
მიმდინარეობისას სხდომათა დარბაზიდან 
ცოტა ხნით გამოვიდა აღნიშნული 
კომისიის თავმჯდომარე იაკობ 
ასანიძე, რომელსაც „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირებელმა თხოვნით 
მიმართა გაეტარებინა ორგანიზაციის 
საჩივრები ჩანაწერთა წიგნში. მან 
დამკვირვებელი უარით გამოისტუმრა. 
მისი თქმით, საჩივრების რეგისტრაციაში 
გატარება მხოლოდ კომისიის მდივანის 
ფუნქცია იყო.

როდესაც დამთავრდა #22 მარნეულის#22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის სხდომა, საბინა 
ტალიბოვამ ისევ მიმართა კომისიას 

ორგანიზაციის საჩივრების 
რეგისტრაციაში გატარების თხოვნით. 
კომისიამ იმსჯელა საჩივრების 
რეგისტრაციაში გატარების შესახებ, 
დაადგინა ხარვეზი და დამკვირვებელს 
მისცა მისი გამოსწორებისთვის ვადა, 
თუმცა კონკრეტული ვადის ოდენობა 
მისთვის არ განუსაზღვრავს. მას შემდეგ, 
რაც დამკვირვებელმა გამოასწორა 
ხარვეზი გონივრულ ვადაში, კომისიამ 
საჩივრების მიღებაზე მაინც განაცხადა 
უარი, იმ მოტოვით, რომ უკვე 
18:04 საათი იყო, ხოლო საარჩევნო 
კომისია საჩივრების რეგისტრაციას 
ახორციელებდა 18:00 საათამდე.

წარდგენილი საჩივრის ხარვეზის 
დადგენის წესს ითვალისწინებს 
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ #72 
და #74 მუხლები. საარჩევნო კოდექსის 
#74 მუხლის 2 პუნქტის მიხედვით, „თუ 
დარღვეულია ამ კანონის [„საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსი“] 72-ე მუხლის 
მე-2 პუნქტის „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით 
დადგენილი ინფორმაციის წარდგენის 
წესი, საარჩევნო კომისიაში განცხადების/
საჩივრის მიმღები შესაბამისი 
თანამდებობის პირი ვალდებულია 
განცხადების/საჩივრის წარმდგენს 
დაუდგინოს ხარვეზი და განუსაზღვროს 
გონივრული ვადა მის გამოსასწორებლად.“

ტერმინი „გონივრული ვადა“ 
გულისხმობს პერიოდს, რომლის 
განმავლობაშიც რეალურად იქნება 
შესაძლებელი ხარვეზის გამოსწორება. 
საოლქო საარჩევნო კომისია დოკუმენტებს 
იღებს 18:00 საათამდე, შესაბამისად 
თუკი საჩივარი წარდგენილია ამ დროში, 
მაგრამ კომისიამ დაუდგინა ხარვეზი 
და ხარვეზის გამოსასწორებლად 
განსაზღვრული გონივრული ვადა 
იწურება 18:00 საათის შემდგომ, კომისია 
მაინც ვალდებულია მიიღოს საჩივარი, 
რადგან ხარვეზის დადგენის დროს ვადის 
დენა ჩერდება.

ხარვეზის დადგენას აქვს შესაბამისი 
პროცედურა. საჩივარი, ხარვეზი და 
გამოსასწორებლად დადგენილი ვადა 
აღირიცხება რეგისტრაციის ჟურნალში. 
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ვადა უნდა განისაზღვროს კომისიის 
მდივნის და საჩივრის წარმდგენის 
შეთანხმებით. სარეგისტრაციო ჟურნალში 
ხელს აწერს საჩივრის წარმდგენი პირიც. 
თუკი დადგენილ ვადაში ხარვეზი 
არ შეივსო, კომისია ვალდებულია 
საჩივარი მაინც მიიღოს, იმსჯელოს 
და გადაწყვიტოს მისი განხილვის ან 
განუხილველად დატოვების შესახებ.

ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ზემოთ 
აღნიშნული პროცედურები არ ყოფილა 
დაცული. ხარვეზის დადგენა მოხდა 
ზეპირად. ხარვეზის დასადგენი ვადა 
არ ყოფილა შეთანხმებული საჩივრის 
წარმდგენთან. საოლქო საარჩევნო 
კომისიამ საჩივარი არ მიიღო და 
განუხლივლად დატოვების საკითხზე არ 
უმსჯელია.  

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ მიიჩნია, 
რომ მ #22 მარნეულის#22 მარნეულის საოლქო სა საოლქო საარჩევნო 
კომისიის მიერ მოხდა საარჩევნო 
კანონმდებლობის უხეში დარღვევა და 
აღნიშნული საჩივრები  შეიტანა ცესკოში. 
ორგანიზაცია იმედოვნებდა, რომ ამჯერად 
მაინც იქნებოდა დაცული კანონის 
შესაბამისი ნორმები: ცესკო საჩივრებს 
რეგისტრაციაში მიიღებდა და შესაბამისად, 
განიხილავდა კიდეც საარჩევნო 
კანონმდებლობის დაცვით. მიუხედავად 

იმისა, რომ ცესკომ მიიღო ორგანზაციის 
საჩივარი, ის არ დაკმაყოფილდა. ამის 
შემდგომ „მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
სარჩელით მიმართა მარნეულის რაიონულ 
სასამართლოს, თუმცა სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა.

როგორც ზევით აღინიშნა, 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლები ასევე ახორციელებდნენ 
არჩევნების შემდგომი პერიოდის 
მონიტორინგს 24 საათის განმავლობაში. 
მათ მიერ დაკვირვება ხორციელდებოდა 
იმ საარჩევნო ოლქებში, სადაც 
ორგანიზაცია აკვირდებოდა 
წინასაარჩევნო პერიოდს. გარდა 
იმისა, რომ დამკვირვებლები საოლქო 
საარჩევნო კომისიების მუშაობის 
მონიტორინგს აწარმოებდნენ, ისინი 
ასევე, წარმოადგენდნენ ორგანიზაციას 
საჩივრების განხილვის დროს საარჩევნო 
ადმინისტრაციასა თუ სასამართლოებში.

ორგანიზაციამ შესაბამის 
სასამართლოებში შეიტანა 44 სარჩელი 
(#21 გარდაბნის, #23 ბოლნისის, #40 
ახალქალაქის და #41 ნინოწმინდის 
რაიონულ საამართლოებში), 
რომელთაგანაც დაკმაყოფილდა 1 1 
სარჩელი, კერძოდ, ახალქალაქის 
რაიონული სასამართლოს მიერ. 
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7. განმეორებითი არჩევნები7. განმეორებითი არჩევნები

2014 წლის 29 ივნისს, საერთო-
სამოქალაქო მოძრაობის - „მრავალეროვანი 
საქართველო“ 2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების 
განმეორებითი კენჭისყრის მონიტორინგს 
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 
დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში 
განახორციელა. კერძოდ, #22 მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის #25-ე და #57-ე, ასევე 
#40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის 
#1 საარჩევნო უბნებზე. ამომრჩეველი 
არჩევანს აფიქსირებდა მხოლოდ 
მაჟორიტარული სახის ბიულეტენით.

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელთა მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის საფუძველზე, 
განმეორებითი კენჭისყრის პროცესი 
მშვიდ ვითარებაში, თუმცა მცირედი 
ხარვეზებით ხორციელდებოდა. 
თითოეული მათგანი ორგანიზაციის 
დამკვირვებლების შენიშვნის 
საფუძველზე, ადგილზევე 
აღმოიფხვრა. კერძოდ:

 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის 
#1 საარჩევნო უბანზე ადგილი 
ჰქონდა წილისყრის არასახელმწიფო 
ენაზე ჩატარების მცდელობას. 
ორგანიზაციის დამკვირვებლის და 
სხვა სადამკვირვებლო მისიების 
წარმომადგენელთა რეაგირების შემდეგ, 
წილისყრა სახელმწიფო ენაზე წარიმართა. 

 იმავე საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა 
კენჭისყრის პროცესზე დაკვირვების 
უფლების შეზღუდვის ფაქტს. 
კერძოდ, საოლქო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე, ჰასმიკ მარანგოზიანი, 
რომელიც კონკრეტულ დროს საარჩევნო 
უბანზე იმყოფებოდა, ცდილობდა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლისთვის უბანზე 
თავისუფლად გადაადგილების და 
დაკვირვების უფლება შეეზღუდა. 

3) იმავე საარჩევნო უბანზე შემდეგი სახის 
ხარვეზი დაფიქსირდა: რეგისტრატორმა 
შეცდომით ხელი ამომრჩევლის 
გრაფაში მოაწერა. ამომრჩეველმა კი 
თავისი ხელმოწერა რეგისტრატორის 
გრაფაში დააფიქსირა. „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებელმა 
აღმოჩენილი ხარვეზის შესახებ 
საარჩევნო უბნის თავმჯდომარეს 

აცნობა. შედეგად, რეგისტრატორმა 
ახსნა-განმარტებითი ბარათი დაწერა და 
ხარვეზი აღმოიფხვრა. 

 იმავე საარჩევნო უბანზე 
რეგისტრატორმა საკუთარი ხელმოწერა 
შეცდომით იმ ამომრჩევლის (ასატურიან 
რიმა) გრაფის გასწვრივ დააფიქსირა, 
რომელიც არ გამოცხადებულა უბანზე. 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლის შენიშვნის შემდეგ, 
რომელიც დღის ჩანაწერთა წიგნშიც 
დააფიქსირა, რეგისტრატორმა 
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით 
ახსნა-განმარტებითი ბარათი დაწერა და 
ხარვეზი აღმოიფხვრა.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ #40 
ახალქალაქის ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე 
განმეორებითი კენჭისყრა ტარდება 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ 
ახალქალაქის რაიონულ სასამართლოში 
შეტანილი სარჩელის საფუძველზე, 
რომელიც ამავე სასამართლოს მიერ იქნა 
დაკმაყოფილებული. 

ნ ბ შ რ ს რ რმ
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8. არჩევნების მეორე ტური8. არჩევნების მეორე ტური

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
სადამკვირვებლო მისია 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების 
მეორე ტურის პროცესზე ქვემო ქართლში 
(ქ.რუთავირუთავი), კახეთში (ქალაქები: თელავი, თელავი, 
ყვარელი, ახმეტაყვარელი, ახმეტა), შიდა ქართლში 
(ქ.გორიგორი), მცხეთა-მთიანეთში (ქ.მცხეთამცხეთა) 
თბილისის 3 საარჩევნო ოლქში (კრწანისი, კრწანისი, 
ისანი, სამგორიისანი, სამგორი) და ცენტრალურ 
საარჩევნო კომისიაში განახორციელა. 
აქედან ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა 
100%-ით დაფარეს ქალაქები - თელავი, თელავი, 
გორი და მცხეთაგორი და მცხეთა.

„მრავალეროვანი საქართველო“ 
კენჭისყრის პროცესს 156156 დამკვირვებლის 
მეშვეობით აკვირდებოდა. მათ შორის 
116116 უბნის დამკვირვებელი, 99 საოლქო 

საარჩევნო კომისიის, 30 30 მობილური 
ჯგუფის და 11 ცესკოს დამკვირვებელი იყო.  

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
ცენტრალურ ოფისში 6 სატელეფონო 
ოპერატორი საგანგებო რეჟიმში 
მუშაობდა. ისინი ორგანიზაციის 
დამკვირვებლებისგან რეგულარულად 
იღებდნენ ინფორმაციას ყველა იმ 
საყურადღებო ფაქტზე, რომელსაც 
შეეძლო ხელი შეეშალა დემოკრატიული 
არჩევნების ჩატარებისთვის  იმ 
კონკრეტულ ქალაქებში, სადაც 
ორგანიზაციის სადამკვირვებლო მისია 
ვრცელდებოდა. 

ნებისმიერ მოქალაქეს თავადაც შეეძლო 
დარღვევების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება “მრავალეროვანი საქართელოს” 
„ცხელი ხაზისთვის“, რომელიც 
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კონკრეტულად მოქალქეების მიერ 
მიწოდებული ინფორმაციის მიღებისა და 
მასზე რეაგირების მიზნით, მთელი დღის 
განმავლობაში მუშაობდა.

12 ივლისის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების მეორე 
ტურზე, “მრავალეროვანი საქართველოს” 
სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში 
მომუშავე დამკვირვებელთა უმეტესობა 
დაუბრკოლებლად დაუშვეს უბნებზე 
მონიტორინგის განსახორციელებლად.  
„მრავალეროვანი საქართველოს“ ყველა 
დამკვირვებელს მიეცა საშუალება, 
თავისუფლად დაკვირვებოდა უბნის 
გახსნის პროცესს. 

იმ საარჩევნო უბნებში, სადაც 
ორგანიზაციამ განახორციელა 
დაკვირვება, 156156 უბანზე  საუბნო 
საარჩევნო კომისიის 1313-ვე წევრი დაესწრო  
უბნის გახსნის პროცედურას. 

156156-დან 8484 საარჩევნო უბანზე 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლები იმ დამკვირვებელთა 
შორის იყვნენ შერჩეული, რომლებიც 
საარჩევნო უბნებზე ბიულეტენების 
დათვლის პროცედურას აკვირდებოდნენ 
მეთვალყურის სტატუსით.

იმ უბნებზე, სადაც ორგანიზაციამ 
განახორციელა დაკვირვება, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის შემადგენლობაში 
ქალები ფართო სპექტრით იყვნენ 
წარმოდგენილნი. კერძოდ, საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეების 
71.3% 71.3% იყო ქალი, ხოლო 97.4% 97.4% 
შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიის 
მდივანი ასევე იყო ქალი. 

I. I. მეორე ტურის არჩევნების დღის მეორე ტურის არჩევნების დღის 
შედეგები „მრავალეროვანი შედეგები „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ მიხედვითსაქართველოს“ მიხედვით

„მრავალეროვანი საქართველოს“  
მონიტორინგის შედეგების თანახმად, 
ამომრჩეველთა აქტივობამ იმ სამ 
საარჩვენო ოლქში, სადაც დაკვირვება 

100%-100%-ით ხორციელდებოდა 50%50%-ს არ 
გადააჭარბა.  ყველაზე დიდი აქტივობა 
მცხეთის საარჩევნო ოლქში დაფიქსირდა, 
ხოლო ყველაზე მცირე  თელავში. 
ზოგადად არც იყო გასაკვირი ის ფაქტი, 
რომ არჩევნების მეორე ტურში პირველ 
ტურთან შედარებით ამომრჩეველთა 
აქტივობა იყო დაბალი.

II. II. არჩევნების დღეს არჩევნების დღეს 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლების მიერ დამკვირვებლების მიერ 
დაფიქსირდა 52 ინციდენტი. დაფიქსირდა 52 ინციდენტი. 
მათგან:მათგან:

 დამკვირვებლის უფლების დამკვირვებლის უფლების 
შეზღუდვის  2 შემთხვევაშეზღუდვის  2 შემთხვევა - #32 
გორის საარჩევნო ოლქის #95 და #83 
საარჩევნო უბნებზე;

 ამავე უბნებზე მუქარა/ზეწოლის 2 ამავე უბნებზე მუქარა/ზეწოლის 2 
ფაქტი;ფაქტი;

 უბანზე არაუფლებამოსილი პირების უბანზე არაუფლებამოსილი პირების 
ყოფნის 3 ფაქტიყოფნის 3 ფაქტი -  #32 გორის 
საარჩევნო ოლქის #6 და #83 საარჩევნო 
უბნებზე, ასევე #17 თელავის 
საარჩევნო ოლქის #39 საარჩევნო 
უბანი. ამ უკანასკნელში დაიწერა 
საჩივარი, რომელიც დაკმაყოფილდა;

 საარჩევნო დოკუმენტაციის საარჩევნო დოკუმენტაციის 
არასათანადო წარმოება / შევსების არასათანადო წარმოება / შევსების 
15 ფაქტი15 ფაქტი - #32 გორის საარჩევნო 
ოლქის #1, #3, #12, #14, #16, #21, #80, 
#95 და #96 საარჩევნო უბნებზე, ასევე 
#18 ახმეტის საარჩევნო ოლქის #8 
საარჩევნო უბანზე, #17 თელავის 
საარჩევნო ოლქის #2 და #12 საარჩევნო 
უბნებზე; ასევე #27 მცხეთის საარჩევნო 
ოლქის #2 საარჩევნო უბანზე, #5 
ისნის  საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო 
უბანზე და #16 ყვარლის საარჩევნო 
ოლქის #10 საარჩევნო უბანზე. აქედან 
საჩივარი დაიწერა გორის 3 უბანში. 
დანარჩენი ინციდენტები სიტყვიერი 
მითითების შემდეგ აღმოიფხვრა;
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ამომრჩეველთა აქტივობა «მრავალეროვანი ამომრჩეველთა აქტივობა «მრავალეროვანი 
საქართველოს» დაკვირვების მიხედვითსაქართველოს» დაკვირვების მიხედვით
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იმ ოლქებში, სადაც „მრავალეროვანმა საქართველომ“ განახორციელა 
დაკვირვება გაიმარჯვეს კოალიცია „ქართული ოცნების“ კანდიდატებმა.
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 დამკირვებლის უფლებების დამკირვებლის უფლებების 
უკანონო შეზღუდვის 2 ფაქტი:უკანონო შეზღუდვის 2 ფაქტი: #32 
გორის საარჩევნო ოლქის #1 და 
#95 საარჩევნო უბნებზე. მათგან 
დაწერილია 1 საჩივარი გორის 
#95  უბნის ინციდენტზე. საჩივარი 
დაკმაყოფილდა;

 სიაში წინასწარ დაფიქსირებული სიაში წინასწარ დაფიქსირებული 
ხელმოწერების 4 ფაქტი: ხელმოწერების 4 ფაქტი: #27 მცხეთის 
საარჩევნო ოლქის #4 საარჩევნო 
უბანზე და #32 გორის საარჩევნო 
ოლქის #95 საარჩევნო უბანზე, ასევე 
#17 თელავის საარჩევნო ოლქის #6 და 
#12 საარჩევნო უბნებზე. მცხეთის #4 
საარჩევნო უბანში დაიწერა საჩივარი, 
რომელიც დაკმაყოფილდა;

 მარკირების შემოწმება / გაკეთების მარკირების შემოწმება / გაკეთების 
გარეშე ხმის მიცემის 2 ფაქტი: გარეშე ხმის მიცემის 2 ფაქტი: #4 
კრწანისის საარჩევნო ოლქის #7 
საარჩევნო უბანზე, #16 ყვარლის 
საარჩევნო ოლქის #8 საარჩევნო 
უბანზე;

 არასათანადო დოკუმენტაციით არასათანადო დოკუმენტაციით 
ხმის მიცემის მცდელობის 4 ფაქტი: ხმის მიცემის მცდელობის 4 ფაქტი: 
#32 გორის საარჩევნო ოლქის # 95 
საარჩევნო უბანზე 2 შემთხვევა და 
ერთი - #17 თელავის საარჩევნო ოლქის 
#3 და #45 საარჩევნო უბნებზე;

 აგიტაციის 1 ფაქტი დაფიქსირდა:აგიტაციის 1 ფაქტი დაფიქსირდა: 
#17 თელავის საარჩევნო ოლქის #37 
საარჩევნო უბანზე;

 კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის 
მცდელობის 2 ფაქტი: მცდელობის 2 ფაქტი: #17 თელავის 
საარჩევნო ოლქის #4 საარჩევნო 
უბანზე; #18 ახმეტის საარჩევნო ოლქის 
#5 საარჩევნო უბანზე;

 წილისყრის ჩატარების წესის წილისყრის ჩატარების წესის 
დარღვევის 3 ფაქტი:დარღვევის 3 ფაქტი: #32 გორის 
საარჩევნო ოლქის #16 და #95 
საარჩევნო უბნებზე, და #16 ყვარლის 
საარჩევნო ოლქის #30 საარჩევნო 
უბანზე.  მათგან გორის საარჩევნო 
ოლქის #16 საარჩევნო უბანზე დაიწერა 
საჩივარი;

 კენჭისყრის ადრე/დაგვიანებით კენჭისყრის ადრე/დაგვიანებით 
დაწყების 3 ფაქტი დაწყების 3 ფაქტი დაფიქსირდა #32 
გორის საარჩევნო ოლქის #1 და #16 
საარჩევნო უბნებზე და #16 ყვარლის 
საარჩევნო ოლქის #30 საარჩევნო 
უბანზე;

 ბიულეტენების რაოდენობა არ ბიულეტენების რაოდენობა არ 
ემთხვეოდა სიაში ამომრჩეველთა ემთხვეოდა სიაში ამომრჩეველთა 
ხელმოწერების რაოდენობას - 2 ხელმოწერების რაოდენობას - 2 
შემთხვევა:შემთხვევა: #32 გორის საარჩევნო 
ოლქის #16 და #84 საარჩევნო უბნებზე. 

კონკრეტული შემთხვევები:კონკრეტული შემთხვევები:

 #18 ახმეტის#18 ახმეტის საარჩევნო ოლქის #5#5 
საარჩევნო უბანზე „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის 
მიერ შეტანილი იქნა საჩივარი 
მასზედ, რომ სადემონსტრაციო 
ოქმში, ამომრჩეველთა ერთიან სიის 
ხელმოწერების გრაფაში გადასატანი 
ყუთის ამომრჩეველთა რაოდენობა იყო 
შეტანილი. 

 #27 მცხეთის#27 მცხეთის საარჩევნო ოლქის #4#4 
საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი 
18:22 სთ-ზე გამოცხადდა და სიაში 
თავისი მონაცემების გასწვრივ გრაფა 
ხელმოწერილი დახვდა. ორგანიზაციის 
დამკვირვებლის მიერ ამ ფაქტთან 
დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი 
რეგისტრატორის მიერ დაკისრებული 
ფუნქციის არაჯეროვნად შესრულების 
თაობაზე. დამკვირვებელმა 
მოითხოვა მისი ფუნქციის გადაცემა 
კომისიის სხვა წევრისთვის. საჩივარი 
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით 
დარეგისტრირდა და დაკმაყოფილდა. 

 #32 გორის#32 გორის საარჩევნო ოლქის #16 #16 
საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებმა 
წილისყრის ჩატარების გარეშე, 
თვითნებურად გადაინაწილეს 
ფუნქციები. დამკვირვებლის საჩივრის 
საფუძველზე წილისყრა ჩატარდა.

 #32 გორის #32 გორის საარჩევნო ოლქის #16 #16 
საარჩევნო უბანზე წილისყრის 
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ჩატარებამდე კომისიის წევრებს 
დაურიგდათ ამომრჩეველთა სიები, 
მარკირების სითხე და სხვა ინვენტარი. 
ორგანიზაციის დამკვირვებლის მიერ 
დაიწერა საჩივარი, რადგან სიტყვიერი 
მითითებით ხარვეზი არ აღმოიფხვრა. 

 #32 გორის #32 გორის საარჩევნო ოლქის #21#21 
საარჩევნო უბანზე ორგანიზაციის 
დამკვირვებელი მთელი დღის 
განმავლობაში აფიქსირებდა, 
რომ სადემონსტრაციო ოქმში 
სპეციალური სიის გრაფაში 
ამომრჩეველთა რაოდენობას არ 
აღნიშნავდნენ იმ მოტივით, რომ 
შესაძლოა ამომრჩეველთა რაოდენობა 
გაზრდილიყო. „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ მიმართა ცესკოს 
განმარტებისთვის, რაზეც მიიღო 
დაპირება, რომ შემთხვევა 
გამოსწორდებოდა და მითითება მიეცა 
კიდეც შესაბამის საარჩევნო კომისიას.

 „მრავალეროვანი  საქართველოს“  
დამკვირვებელს #32 გორის #32 გორის საარჩევნო საარჩევნო 
ოლქისოლქის  #16   #16 საარჩვენო უბანი 06:38 
საათზე გახსნილი დახვდა. კომისიის 
ყველა წევრი უკვე უბანზე  მისული 
იყო. დამკვირვებლის  შეკითხვას, თუ  
რატომ  გაიხსნა უბანი  22   წუთით 

ადრე,  პასუხი არავინ გასცა.  დაიწერა 
საჩივარი - უბნის გახსნა  კანონით 
გათვალისწინებული  პროცედურების 
დარღვევით.  საჩივარში მოთხოვნილ  
იქნა   კომისიის თავმჯდომარის   
დისციპლინაული  პასუხისმგებლობა. 
საჩივარი დაკმაყოფილდა.  

 #32 გორის#32 გორის საარჩევნო ოლქის #3 #3 
საარჩევნო უბანზე ხმების გაყალბების 
შესაძლო ფაქტს ჰქონდა ადგილი: 
ორგანიზაციის დამკვირვებელმა 
აღმოაჩინა, რომ რეგისტრატორი 
ფურცელს მალავდა, რომელზეც 
მინაწერები იყო გაკეთებული. 
დამკვირვებელმა მოითხოვა ფურცლის 
წარდგენა. საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარის მითითების შემდეგ, 
რეგისტრატორმა ფურცელი წარადგინა, 
რომელზეც სახელები და გვარები 
იყო ჩამოწერილი.  ორგანიზაციის 
დამკვირვებელმა რეგისტრატორის 
საქციელი საეჭვოდ მიიჩნია და ამ 
პიროვნების პასუხისმგებლობის 
საკითხის დაყენება მოითხოვა. ამ 
ფაქტზე დარეგისტრირდა საჩივარი 
და რეგისტრატორს შეუჩერდა 
უფლებამოსილება მოვალეობის 
არაჯეროვნად შესრულების გამო.
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III. III. საჩივრები: საჩივრები: 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლების მიერ არჩევნების 
მეორე ტურზე საუბნო საარჩევნო 
კომისიებში დაიწერა 1212 საჩივარი - მათგან 
10 10 დაკმაყოფილდა. 

შესაბამის საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში შევიდა 5 5 საჩივარი, აქედან 
22 საჩივარი დაკმაყოფილდა სრულად, 22 
დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ,  ხოლო  1  1 
საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. კარძოდ: 

11 საჩივარი #4 კრწანისის#4 კრწანისის საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში შევიდა, რომელიც 
ეხებოდა ხმების არასწორად დათვლას 
(არ ჯდებოდა ბალანსი). ორგანიზაცია 
ითხოვდა შედეგების ბათილად ცნობას 
და ხელმეორედ გადათვლას. საჩივარი 
დაკმაყოფილდა. 

11 საჩივარი #16#16 ყვარლის ყვარლის საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში შევიდა, საუბნო 
საარჩევნო კომისიის მიერ შემაჯამებელი 
ოქმის არასათანადოდ შევსების 
გამო. მოთხოვნა - დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრება 
დაკმაყოფილდა სრულად. 

22 საჩივარი შევიდა #32 გორის#32 გორის საოლქო 
საარჩვენო კომისიაში. ორივე საჩივარი 
შეეხებოდა #83#83 და #95 #95 საარჩევნო 
უბნებზე დამკვირვებელთა უფლებების 
დარღვევის ფაქტს. ორგანიზაციამ 
მოითხოვა დამრღვევი პირებისთვის 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
დაკისრება. დამრღვევ პირებს 
გამოეცხადათ გაფრთხილება, თუმცა  არ 
იყვნენ დაჯარიმებულნი. შესაბამისად, 
ორაგნიზაციის საჩივრები დაკმაყოფილდა 
ნაწილობრივ.

1 1 საჩივარი #17 თელავის  #17 თელავის საოლქო 
საარჩვენო კომისიაში შევიდა, საუბნო 
საარჩევნო კომისიის მიერ შემაჯამებელი 
ოქმის არასათანადოდ შევსების 
გამო. მოთხოვნა, დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ  
არ იქნა დაკმაყოფილებული. აღნიშნული 
საჩივარი გასაჩივრდადა თელავის თელავის 
რაიონულ სასამართლოში, თუმცა არ 
დაკმაყოფილდა.
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9. არჩევნების პერიოდში „მრავალეროვანი 9. არჩევნების პერიოდში „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ მედია დაფარვასაქართველოს“ მედია დაფარვა

ორგანიზაცია არჩევნების 
სადამკვირვებლო მისიის 
განხორციელებისას მჭიდროდ 
თანამშრომლობდა მედია 
საშუალებებთან. ორგანიზაციის 
მიერ მომზადებული წინასაარჩევნო 
მონიტორინგის 2 ანგარიშის 
პრეზენტაცია სპეციალურად 
მოეწყო  ჟურნალისტებისთვის. 
ასევე, ამ პერიოდში აქტიურად 
შუქდებოდა ორგანიზაციის 
სხვადასხვა საქმიანობები, 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
მიერ გაკეთებული განცხადებები, 
არჩევნების დღის სიმულაცია და 
სხვა. აღსანიშნავია ის გარემოება, 
რომ მთელი საარჩევნო პერიოდის 
განმავლობაში ორგანიზაციის 
თანამშრომლები ხშირად იყვნენ 
მიწვეულნი სხვადასხვა გადაცემებში, 
სადაც მათ მიეცათ შესაძლებლობა 
ესაუბრათ და საკუთარი პოზიცია 
დაეფიქსირებინათ ამა თუ იმ 
საკითხთან დაკავშირებით. 

არჩევნების დღეს ორგანიზაცია 
თანამშრომლობდა არჩევნების 
„მედია ცენტრთან“ და არჩევნების 
პირველი და მეორე ტურის დროს 4-4 
პრესკონფერენცია გამართა, ხოლო 
არჩევნების მეორე დღეს - თითო-
თითო.

გარდა ამისა, „მრავალეროვანი 
საქართველო“ მჭიდროდ 
თანაშრომლობდა მედია 
საშუალებებთან არჩევნების შემდგომ 
პერიოდშიც, რა დროსაც ორგანიზაციას 
შესაძლებლობა მიეცა გაეკეთებინა 
სხვადასხვა განცხადებები არჩევნების 
შემდგომი პერიოდის დარღვევებზე 
და საჩივარ/განცხადებების განხილვის 
პროცესის შესახებ.

„მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ 
არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის 

ფარგლებში მოპოვებული ინფორმაცია 
მაღალი სიხშირით გაშუქდა შემდეგი 
მედია საშუალებების მიერ:

ორგანიზაციის მიერ მოპოვებული საარჩევნო 
ხასიათის ყველა ინფორმაცია იტვირთებოდა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ ვებ-გვერდსა 
და სოციალური ქსელებში (Facebook) 
ორგანიზაციის ოფიციალურ გვერდზე. ყველა 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ქართულ, 
რუსულ და ინგლისურ ენებზე. ინფორმაცია 
ასევე შუქდებოდა გაზეთ „მრავალეროვან 
საქართველოშიც“.
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10. ინფორმაცია საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა 10. ინფორმაცია საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“  შესახებ„მრავალეროვანი საქართველოს“  შესახებ

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა 
«მრავალეროვანი საქართველო» (PMMG) 
დარეგისტრირდა 1999 წლის 1 ივნისს, 
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია. 
PMMG აერთიანებს საქართველოს 
მოქალაქეებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან 
ქვეყანაში მცხოვრებ სხვადასხვა ეთნიკურ, 
რელიგიურ და ენობრივ ჯგუფს. იგი 
წარმოადგენს ქოლგა ორგანიზაციას, 
რომელიც ახორციელებს რესურსულ 
მხარდაჭერას და თანამშრომლობს 
19 სათვისტომოსა და 56-მდე სათემო 
ორგანზიაციის წარმომადგენლებთან.  
PMMG 2009 წლიდან სარგებლობს 
ევროსაბჭოს პარტნიორი ორგანიზაციის 
სტატუსით. იგი ასევე წარმოადგენს 
საერთაშორისო კოალიციის „სამხრეთ 
კავკასიაში სიძულვილის წინააღმდეგ 
ბრძოლა“ ინტერესებს. ის არის ევროპული 
ერებისა ფედერალური კავშირის 
წევრი. იგი ასევე გახლავთ კოალიცია 
„დამოუკიდებელი და გამჭირვალე 
მართლმსაჯულებისათვის“ წევრი.

2003 წლიდან PMMG ჩართულია კახეთის, 
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონებში საარჩევნო მონიტორინგის 
პროგრამების განხორციელებაში. PMMG-
ის მიერ წარმოდგენილი შედეგები 
და რეკომენდაციები რეგულარულად 
ვრცელდება სხვადასხვა დაინტერესებულ 
მხარეებს შორის, ცესკოს ჩათვლით. 
ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
რეკომენდაციები, საარჩევნო გარემოს 
პოლიტიკის შესახებ, უმეტეს შემთხვევაში 

გათვალისწინებულ და გაზიარებულ 
იქნა შესაბამისი დაინტერესებული 
მხარეების, მათ შორის, საერთაშორისო და 
ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ.  

PMMG-ის საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებებია: დაუცველი ჯგუფების, 
პირველ რიგში კი ეთნიკურ, რელიგიურ 
და ლინგვისტურ უმცირესობათა 
უფლებების დაცვა, ხელშეწყობა და მათი 
პოტენციალის განვითარება, ასევე ყველა 
დონეზე მათი აქტიური მოქალაქეობრივი 
მონაწილეობისთვის სათანადო პირობების 
შექმნა; კონფლიქტების გადაწყვეტა, 
მშვიდობისა და სამოქალაქო თანხმობის 
ხელშეწყობა; ადამიანის უფლებათა 
სტანდარტებისა და ადამიანის უფლებათა 
დამცველების დაცვის მონიტორინგი; 
დემოკრატიული ტრანსფორმაციისა და 
ევროპული ფასეულობების ხელშეწყობა; 
ადგილობრივი თვითმმართველობა 
და ადგილობრივი სათვისტომოების 
განვითარება; კულტურათშორისი 
დიალოგისა და გაცვლის ხელშეწყობ, 
საზოგადოებაში ეთნოსთაშორისი 
ურთიერთობების ჰარმონიზაციის 
კვალდაკვალ; ამომრჩეველთა სწავლება, 
არჩევნების მონიტორინგი და დაუცველი 
ჯგუფების ეფექტური პოლიტიკური, 
სამოქალაქო და საარჩევნო ჩართულობის 
ხელშეწყობა.  

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ PMMG-
ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: http://pmmg.
org.ge/newsite
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11. რეკომენდაციები:11. რეკომენდაციები:

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
შეიმუშავა რეკომენდაციები 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების წინასაარჩევნო, 
არჩევნების დღეს და არჩევნების 
შემდგომ პერიოდში ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად  
დასახლებულ რეგიონებში გამოვლენილ 
ტენდენციებთან მიმართებაში.

„მრავალეროვანი საქართველო“ 
მიიჩნევს, რომ 2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის  არჩევნების 
ადმინისტრირების თვალსაზრისით 
ცესკომ ღირებული ძალისხმევა 
გასწია, რაც თავის მხრივ, მიუხედავად 
მოსამზადებელი დროის სიმწირისა, 
დადებითად აისახა საარჩევნო პროცესის 
ადმინისტრირების ხარისხზე.

 ● მიუხედავად აღნიშნულისა, 
„მრავალეროვან საქართველოს“ 
მიაჩნია, რომ ცესკოს მხრიდან უფრო 
მეტი ძალისხმევაა საჭირო ეფექტური 
და მდგრადი შედეგის მისაღწევად. 
პირველ რიგში, მეტი ყურადღება უნდა 
მიექცეს საოლქო და საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრთა კვალიფიკაციისა 
და მოტივაციის ამაღლების დონეს. 
ამასთანავე ორგანიზაცია თვლის, რომ 
საოლქო საარჩევნო კომისიებმა უნდა 
უზრუნველყონ საუბნო საარჩევნო 
კომისიის 6 წევრის პროფესიული 
ნიშნით ასარჩევად გამოცხადებული 
კონკურსის შესახებ ინფორმაციის 
უმცირესობებისათვის გასაგებ 
ენებზე ფართოდ გავრცელება მისი 
გამოცხადებისთანავე. ცესკომ მეტი 
ყურადღება უნდა მიაქციოს: ა) თვით 
შესარჩევი კონკურსის პროცესს და 
ბ) კონკურსში მონაწილე პირთა 
კვალიფიკაციასა და შესაძლო 

პოლიტიკურ კუთვნილებასა თუ 
დამოკიდებულებას. ორგანიზაციის 
სადამკვირვებლო გამოცდილება, 
კერძოდ კი 2014 წლის საარჩევნო 
მისია, ცხადყოფს, რომ იმ ოლქებში, 
სადაც ამომრჩეველთა უმრავლესობა 
ეთნიკური უმცირესობებითაა 
წარმოდგენილი, კონკურსის 
საფუძველზე დანიშნული საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრები 
რიგ შემთხვევებში  არ იყვნენ 
პოლიტიკურად ნეიტრალურები. 
გარდა ამისა, ცესკომ სამომავლოდ 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიაქციოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში 
ეთნიკურ უმცირესობათა არა 
მხოლოდ რაოდენობრივ,  არამედ 
ხარისხობრივ ჩართულობასაც. ამას 
გარდა მნიშვნელოვანია, ყურადღება 
მიექცეს ეთნიკური უმცირესობებით 
დასახლებულ ოლქებში სახელმწიფო 
ენის ცოდნას. ორგანიზაცია თვლის, 
რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები უნდა ფლობდნენ 
მინიმუმ ორ ენას - სახელმწიფო ენას 
და კონკრეტული რეგიონისთვის 
დამახასიათებელ ეთნიკური 
უმცირესობის ენას. ეს ხელს შეუწყობს 
მათი მხრიდან უფრო გამჭვირვალედ 
და მაღალი სტანდარტით სამუშაოს 
შესრულებას;

 ● საჭიროების არსებობის 
შემთხვევაში, საარჩევნო მოხელეთა 
ტრენინგების დროს სწავლება 
უნდა მიმდინარეობდეს ეთნიკური 
უმცირესობების მშობლიურ ენებზე 
და ყურადღება უნდა მიექცეს, თუ 
რამდენად აღიქმება დამსწრეთა 
მიერ სპეციფიკური საარჩევნო 
ტერმინოლოგია;
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 ● საარჩევნო კანონმდებლობაში 
მნიშვნელოვანია განხორციელდეს 
ნორმების ცვლილება, რომლებიც 
ეხება დამკვირვებელთა უფლება-
მოვალეობასა და ხმის დათვლის 
პროცედურებს. ის მუხლი, რომელიც  
ითვალსიწინებს დამკვირვებლის 
შეუზღუდავად გადაადგილებას 
უბანზე კენჭისყრის პროცესის დროს, 
უნდა გავრცელდეს ხმის დათვლისა 
და შედეგების შეჯამების  პროცესზეც;

 ● „მრავალეროვან საქართველოს“ 
მიაჩანია, რომ კანონში „საჯარო 
სამსახურის შესახებ“  შეტანილი 
იმ ცვლილების გაუქმებით, 
რაც შეეხებოდა 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების ჩატარების შემდგომ, 
თვითმმართველობის ყველა მოხელის 
ავტომატურად გათავისუფლებას 
თანამდებობიდან, საქართველოს 
პარლამენტმა სწორი გადაწყვეტილება 
მიიღო. ორგანიზაცია გამოთქვამს 
იმედს, რომ მომავალში მსგავსი 
მნიშვნელობის ცვლილება საჯარო 
განხილვისათვის ჯერ კიდევ 
მომზადების ეტაპზე იქნება 
გაცნობილი საზოგადოებისთვის 
და უფრო მეტი ყურადღება 
მიექცევა არასამთავრობო სექტორის 
რეკომენდაციებს;

 ● „მრავალეროვან საქართველოს“ 
მიაჩნია, რომ  „საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსში“ არსებულმა 
მუხლმა, რომელიც არეგულირებს 
მოქმედი გამგებლებისა და მერების 
მიერ სამსახურეობრივი უფლება-
მოვალეობების საკითხებს, უნდა 
განიცადოს ცვლილება. კანონში 
არსებული ხარვეზი არათანაბარ 
პირობებში აყენებს სხვადასხვა 
კანდიდატებს, რაც არ შეესაბამება 
სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს 
პრინციპს. ამიტომ ორგანიზაცია 
მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ 
მნიშვნელოვანია, აღნიშნული 
თანამდებობების პირების 

მხრიდან შვებულებაში გასვლის 
ან/და თანამდებობის დატოვების 
აუცილებლობა შესაბამისი ნორმით 
იყოს დარეგულირებული;

 ● „მრავალეროვანი საქართველო“ 
რეკომენდაციით მიმართავს 
საკანონმდებლო ორგანოს, ისევე 
როგორც ყველა დაინტერესებულ 
მხარეს, რათა დაიწყოს დისკუსია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისათვის ხმის მიცემის, 
ეგრეთ წოდებული „პრეფერენციული 
მეთოდის“, შესაძლო შემოღების 
თაობაზე, რათა ამომრჩეველს 
შესაძლებლობა ჰქონდეს ხმა მისცეს 
იმ კანდიდატს, რომელიც მისთვის 
უფრო სასურველია და არა მარტო 
მთელ პარტიულ სიას. 

ხმის მიცემის „პრეფერენციული 
მეთოდის“ არსი იმაში მდგომარეობს, 
რომ ამომრჩეველი ხმას აძლევს 
არა მხოლოდ მისთვის სასურველ 
პოლიტიკურ პარტიას (ერთიან პარტიულ 
სიას), არამედ პარტიულ სიაში შეყვანილ 
მისთვის სასურველ კანდიდატს და 
ამდენად, მას ეძლევა შესაძლებლობა 
შეცვალოს პარტიულ სიაში კანდიდატის 
პირვანდელი განთავსების ადგილი იმ 
ხმების შესაბამისად, რომელსაც იგი 
მიიღებს ამომრჩევლებისაგან.

მეთოდის თანახმად, თუ ამომარჩეველმა 
ხმა მისცა მხოლოდ კანდიდატს და 
არა პარტიულ სიას, აღნიშნული 
ხმა ავტომატურად მიეწერება 
როგორც პარტიას, ასევე კონკრეტულ 
კანდიდატს. ხმის მიცემის შემდგომ, 
თითოეული პარტიის მიერ მიღებული 
ხმების შესაბამისად, პარტიულ სიაში 
დეპუტატებს შორის მანდატების 
განაწილება მოხდება არა პირველადი 
რიგითობის მიხედვით, არამედ 
ამომრჩეველთა მიერ გაკეთებული 
პრეფერენციების შესაბამისად - იმის 
მიხედვით, თუ რამდენი ხმა მიიღო სიის 
თითოეულმა კანდიდატმა.
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ხმის მიცემის „პრეფერენციულ მეთოდს“ 
გააჩნია მთელი რიგი პოზიტიური 
მხარეები, კერძოდ: ა) ნაცვლად 
აბსტრაქტული ერთიანი პარტიული 
სიისა, ამომრჩევლებს მოუწევთ 
პერსონიფიცირებული არჩევანის 
გაკეთება, რაც თავის მხრივ, ნაწილობრივ 
აამაღლებს გააზრებული არჩევანის 
გაკეთების ალბათობასა და არჩევითი 
ორგანოს წარმომადგენლობითობას; 
ბ) განსაკუთრებული აქცენტები 
გაკეთდება ამომრჩევლისათვის 
პოპულარულ/სასურველ კანდიდატებზე 
და შესაბამისად, სტიმულს მისცემს 
პარტიულ სიაში შეყვანილ პირებს 
უფრო აქტიურად და ფართოდ 
ჩაერთონ წინასაარჩევნო კამპანიაში და 
ეფექტური კონმუნიკაცია აწარმოონ 
ამომრჩევლებთან; გ) სტიმული მიეცემა 
პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო სიებში 
ფართოდ ჩართონ ადგილობრივ დონეზე 
გამორჩეული აზრთა ლიდერები და სხვა 
ცნობადი პირები, მათ შორის ეთნიკური 
უმცირესობები, ქალები და ა.შ.,  
რომელთაც გააჩნიათ ადგილობირივი 
პრობლემატიკის სიღრმისეული ცოდნა 
და მათი გადაწყვეტის უნარი; დ) 
უბიძგებს პასიურ კანდიდატებს უფრო 
მეტად იმუშაონ ამომრჩევლებთან და 
შესაბამისად გააქტიურდნენ; ე) ხელს 
შეუწყობს ადგილობრივ დონეზე 
ახალ ლიდერთა წარმოჩენასა და მათ 
პოლიტიკურად გააქტიურებას.

 ● ორგანიზაცია მოუწოდებს 
პოლიტიკურ პარტიებს 
სიფრთხილით მოეკიდონ და 
კორექტულობა გამოიჩინონ 
ეთნოსთაშორის ურთიერთობებთან 

დაკავშირებულ თემებზე საუბრისას, 
ასევე, თავი შეიკავონ ეთნიკური 
კომპონენტის პოლიტიკურ 
დაპირისპირებაში ხელოვნურად 
გადაზრდისა და შემდეგ ამ 
ფაქტების გამოყენებისაგან, ისევე 
როგორც, დაუდასტურებელი 
ინფორმაციის გავრცელებისაგან. 
გარდა აღნიშნულისა, პოლიტიკურმა 
პარტიებმა თავი უნდა შეიკავონ 
წინასწარი შეთანხმებისა და 
თანხმობის მიღების გარეშე 
კანდიდატების პარტიულ სიაში 
შეყვანისაგან;

 ● „მრავალეროვანი საქართველო“ 
მედიას მოუწოდებს, იმოქმედონ 
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 
ფარგლებში და თავი შეიკავონ 
ეთნიკური დაპირისპირების 
პროვოცირებისა და გაღრმავებისაგან.

 ● ორგანიზაცია აქტიურად 
აკვირდებოდა პოლიტიკური 
პარტიების საქმიანობას საარჩევნო 
პერიოდში და რეკომენდაციის სახით 
ურჩევს პოლიტიკურ პარტიებს უფრო 
გააძლიერონ რაიონული ოფისების/
შტაბების მუშაობა და გამოიყენონ 
ადგილობრივი რესურსები.

 ● ორგანიზაცია მოუწოდებს 
პოლიტიკურ პარტიებს თავი 
შეიკავონ არჩევნებამდე მათ მიერ 
საარჩევნო ადმინისტრაციაში 
წარდგენილი და წინასწარ 
დატრენინგებული წევრების 
მასობრივი გამოცვლისაგან.
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