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შესავალი 
 

„საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა 
მრავალეროვანი საქართველო“ 
დაფუძნდა 1999 წელს. ორგანიზაცია 
იცავს უმცირესობათა 
სათვისტომოებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ინტერესებს, 
რომლებიც საქმიანობას ეწევიან 
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური, 
რელიგიური და ლინგვისტური 
უმცირესობების ჯგუფების უფლებათა 
დაცვის სფეროში. ორგანიზაციის 
ძირითად სამოქმედო არეალს 
წარმოადგენს ქ. თბილისი, ასევე 
ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებული სამცხე-
ჯავახეთის, ქვემო ქართლის, კახეთის, 
შიდა ქართლისა და აჭარის რეგიონები.  

2003 წლიდან დღემდე „მრავალეროვანი 
საქართველო“ ახორციელებს არჩევნებზე 
დაკვირვებას ეთნიკური 
უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ საქართველოს 
რეგიონებში. საარჩევნო დაკვირვების 

მიზანია, ხელი შეუწყოს არჩევნების 
სამართლიანობას და გამჭვირვალობას, 
ასევე გააძლიეროს ეთნიკურ 
უმცირესობათა ნდობა პოლიტიკური და 
საარჩევნო პროცესების მიმართ. 

 „მრავალეროვანი საქართველო“ 
ახორციელებს 2021 წლის 2 ოქტომბრის 
მუნიციპალიტეტის ორგანოების 
არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს 
მონიტორინგს თბილისსა და 
საქართველოს რეგიონებში: სამცხე-
ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-
მთიანეთი, ქვემო ქართლი და კახეთი.  

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი 
ხორციელდება ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით.  

წინამდებარე შუალედური ანგარიში 
ფარავს 2021 წლის 1 სექტემბრიდან 2021 
წლის 30 სექტებრის ჩათვლით 
პერიოდს.  

 

მეთოდოლოგია 
 

სადამკვირვებლო მისიის მიზნებიდან გამომდინარე, მეთოდოლოგიურად, 
ორგანიზაციამ წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის განხორციელება, 2021 წლის 1 
ივნისიდან, 4 მუნიციპალიტეტში 4 დამკვირვებლის მეშვეობით დაიწყო1:   

 
1 ერთი გრძელვადიანი დამკვირვებელი დაკვირვებას ახორციელებს 1 საარჩევნო ოლქში. 
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• ნინოწმინდა - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი; 
• ახალქალაქი  - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი; 
• მარნეული  - ქვემო ქართლის რეგიონი;  
• დმანისი - ქვემო ქართლის რეგიონი. 

 

ხოლო 2021 წლის 1 აგვისტოდან, ორგანიზაციამ გააფართოვა მონიტორინგის მასშტაბი 
და არეალი და წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი კიდევ 17  მუნიციპალიტეტში 
გააგრძელა. შესაბამისად, საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი 
საქართველო“ 2021 წლის 2 ოქტომბერს გასამართ მუნიციპალიტეტის ორგანოების 
არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიას 21 გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით2 
თბილისსა და ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ შემდეგ 
გეოგრაფიულ არეალში აკვირდება:  

- ნინოწმინდა, ახალქალაქი, ასპინძა, ახალციხე, ადიგენი, ბორჯომი - სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონი; 

- მარნეული, დმანისი, ბოლნისი, გარდაბანი, წალკა, თეთრიწყარო - ქვემო 
ქართლის რეგიონი;  

- მცხეთა - მცხეთა - მთიანეთის რეგიონი; 
- ლაგოდეხი, საგარეჯო, ყვარელი, ახმეტა -კახეთის რეგიონი; 
- კასპი  - შიდა ქართლის რეგიონი; 
- ისანი, კრწანისი და სამგორი - თბილისი;  

 

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის დაწყებამდე, ორგანიზაციამ განაახლა 
საარჩევნო თემატიკაზე შემუშავებული მასალები, საარჩევნო კანონმდებლობაში 
განხორციელებულ ცვლილებებზე დაყრდნობით და ჩაატარა ტრენინგები 
გრძელვადიანი დამკვირვებლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. აღნიშნულ 
ტრენინგებზე გრძელვადიან დამკვირვებლებს მიეწოდათ ინფორმაცია, როგორც 
საარჩევნო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე, ასევე, 
წინასაარჩევნო გარემოსა და წინასაარჩევნო კამპანიის დაკვირვების წესებზე.  

საარჩევნო მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, ორგანიზაციის გრძელვადიანი 
დამკვირვებლები ინფორმაციას საარჩევნო აქტივობებისა და სავარაუდო დარღვევების 
შესახებ იღებენ:  მედიიდან (ტელე, რადიო, ონლაინ მედია); საჯარო ინფორმაციის 
გამოთხოვის გზით; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან და მათი ვებ-
გვერდებიდან; სოციალური ქსელებიდან; პარტიებისგან, კანდიდატებისგან, პარტიის 

 
2 ერთი გრძელვადიანი დამკვირვებელი დაკვირვებას ახორციელებს 1 საარჩევნო ოლქში. 
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აქტივისტებისგან; არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან; მოქალაქეებისგან; საჯარო 
შეხვედრებიდან.  

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მიზნით, გრძელვადიანი დამკვირვებლები 
აკვირდებოდნენ და სწავლობდნენ:    

• პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების პოლიტიკურ და საარჩევნო 
აქტივობებს;  

• სიძულვილის ენის გამოყენებას წინასაარჩევნო კამპანიაში;  
• პოლიტიკური/საარჩევნო აქტივობების ხელშეშლას; 
• ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას; 
• ზეწოლა/დაშინება/მუქარისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების ფაქტებს; 
• ამომრჩევლის მოსყიდვას და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების 

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

ინფორმირებულობას; 
• პანდემიიდან გამოწვეულ დაბრკოლებებს პოლიტიკური/საარჩევნო 

აქტივობების განხორციელებისა და არჩევნების მომზადება/ ჩატარებაში. 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდება საარჩევნო პრობლემები, საჭიროებები და 
გამოწვევები, ასევე შემუშავდება კონკრეტული რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს 
გაუმჯობესების მიზნით.  

ორგანიზაცია პერიოდულად მიაწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას საარჩევნო 
პროცესების მიმდინარეობის დაკვირვების შედეგების თაობაზე.  

 

ძირითადი მიგნებები 
 

საანგარიშო პერიოდში, გამოიკვეთა შემდეგი ტენდენციები: 

 საანგარიშო პერიოდში, იმატა პოლიტიკური ნიშნით სავარაუდო ზეწოლის 
მუქარისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების ფაქტებმა. სექტემბრის თვეში 
აქტუალური გახდა პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების სავარაუდო 
ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით არჩევნებიდან ჩამოშორების 
შემთხვევები. წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში, დაფიქსირდა 
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ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებიც, რა დროსაც ცივი იარაღის გამოყენებით 
პარტია ,,ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერი ორი პირი, პარტია 
,,ქართული ოცნების“ მხარდამჭერის მიერ თავის არეში იქნა დაჭრილი, რითაც 
არჩევნებში ჩართულ პოლიტიკურ სუბიექტს, წინასაარჩევნო კამპანიის 
თავისუფალ და უსაფრთხო გარემოში წარმართვის შესაძლებლობა შეეზღუდა. 
ხოლო მეორე შემთხვევაში, პარტია ,,ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტებმა 
ფიზიკური დაზიანებები მიაყენეს პარტია ,,ქართული ოცნების“ მაჟორიტარ 
დეპუტატობის კანდიდატს. 

 საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა, მმართველი პარტიის და მათი 
კანდიდატების სასარგებლოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 
შესაძლო შემთხვევები. დაფიქსირდა ადგილობრივ თუ სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ საჯარო სამსახურებში დასაქმებულ პირთა მიერ, 
სამუშაო საათებში, ამ სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების 
გამოყენებით სოციალურ ქსელ Facebook-ით განხორციელებული აგიტაციის  
კამპანიები. 

 17 სექტემბერს, ღამის საათებში, თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში, 
სიძულვილის ენის, ძალადობისა და აგრესიული რიტორიკის შინაარსის 
შემცველი პოლიტიკური ბანერები გამოჩნდა, რომელიც  განსხვავებული აზრის 
მქონე ადამიანების დევნისა და ძალადობის პროპაგანდას წარმოადგენს, რაც 
ცალსახად შეუთავსებელია წინასაარჩევნო კამპანიასთან. აღსანიშნავია, რომ 
ბანერებზე მოქმედი პოლიტიკოსების  გვერდით გამოსახულნი არიან მედია-
მენეჯერები. 

 ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის - შარლ 
მიშელის 19 აპრილის შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი, საკონსულტაციო 
ჯგუფი დაიშალა, რომლის შექმნის მიზანს საარჩევნო დავების განხილვის 
პროცესთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავება და ცესკოსთვის 
მიწოდება წარმოადგენდა.3 გარდა ამისა, საკონსულტაციო ჯგუფის 
თავმჯდომარე ან მის მიერ განსაზღვრული საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი, 
უფლებამოსილი იყო საკუთარი ინიციატივით, დასწრებოდა საოლქო 
საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის პროცესს.4 
საკონსულტაციო ჯგუფის წევრების მხრიდან, ჯგუფის საქმიანობაზე უარის 
თქმის გამო, 2021 წლის 17 სექტემბრიდან ჯგუფის წევრების რაოდენობა დარჩა 
მინიმალურ რაოდენობაზე ნაკლები, რის გამოც კომისიამ ფუნქციონირება 
შეწყვიტა. 

 პარტიების მიერ საარჩევნო ოლქებში პროპორციული საარჩევნო სიების 
წარდგენის შემდეგ, კანდიდატთა ნაწილმა მათზე განხორციელებული 
სავარაუდო ზეწოლა მუქარის გამო, საოლქო საარჩევნო კომისიებს 
კანდიდატურის მოხსნის მოთხოვნით მიმართეს. ოპოზიციური პარტიების 

 
3 საარჩევნო კოდექსის მუხლი 161. 
4 ცესკოს 29 ივლისის #44 დადგენილება. მუხლი 2.2 



 
6 

განცხადებით, გამომდინარე იქიდან რომ,  პარტიული სია ან საარჩევნო 
სუბიექტის მიერ წარდგენილი საკრებულოს წევრობის კანდიდატი 
რეგისტრაციაში არ გატარდებოდა თუ  პარტიულ სიაში კანდიდატთა 
რაოდენობა კანონით დადგენილ მინიმუმზე5 ნაკლები აღმოჩნდებოდა, 
პარტიები პროპორციული საარჩევნო სიების რეგისტრაციის გაუქმების 
საფრთხის წინაშე დადგნენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 7  
სექტემბერს მიღებული დადგენილების6 თანახმად რეგისტრირებულ პარტიულ 
სიაში, საარჩევნო კოდექსით დადგენილ მინიმუმზე ნაკლები რაოდენობის 
კანდიდატთა არსებობის შემთხვევაში, პარტიული სიის საარჩევნო 
რეგისტრაციის გაუქმდება მოხდება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში.7 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული დადგენილებით 
ოპოზიციური პარტიების პროპორციული სიის რეგისტრაციიდან მოხსნის 
საფრთხე აღმოიფხვრა, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. 

 ეფექტური წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისთვის მნიშვნელოვანია 
სააგიტაციო მასალის თანაბარ პირობებში გამოყენება, რათა ყველასთვის 
ხელმისაწვდომი იყოს სივრცე სააგიტაციო მასალების განსათავსებლად. 
საანგარიშო პერიოდში ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო 
ოლქებში განთავსებულ ბანერებსა და სააგიტაციო მასალებში პარტია 
,,ქართული ოცნების“ დომინირება შეიმჩნეოდა. მუნიციპალიტეტებში 
არსებული მასშტაბური ბანერების უმრავლესობა ,,ქართული ოცნების“ 
სააგიტაციო მასალებს ეთმობოდა. ოპოზიციური პარტიების განცხადებით, 
მმართველმა პარტიამ, ნაადრევად მოახდინა ბანერებზე საკუთარი სააგიტაციო 
მასალების განთავსება, რის გამოც, ოპოზიციურმა პარტიებმა ბანერების 
გამოყენება ვერ შეძლეს. თუმცა, გამოვლინდა ცალკეული შემთხვევები, 
როდესაც ოპოზიციურმა პარტიებმა უარი თქვეს ბანერების გამოყენებაზე.8  

 საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაწეულ იქნა ღირებული ძალისხმევა, 
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ოლქებში, 
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშესაწყობად. საარჩევნო 
ადმინისტრაციამ,  ეთნიკური უმცირესობების მიკუთვნებული 
ამომრჩევლებისთვის, მათთვის გასაგებ ენაზე ხელმისაწვდომი გახადა 
საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებული სერვისები. ინტენსიურ ხასიათს 

 
5 საარჩევნო კოდექსის 143-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, წარდგენილ პარტიულ სიაში საკრებულოს წევრობის 
კანდიდატთა რაოდენობა არ უნდა იყოს პროპორციული სისტემით ასარჩევ წევრთა რაოდენობაზე ნაკლები და არ 
უნდა აღემატებოდეს ამ რაოდენობის სამმაგ ოდენობას. 
6https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5253113?publication=0&fbclid=IwAR0NNaNUmFHOfCk3q4pH7M_tF6BJkKHEU
l0W3IC499OEpGLSJ8zmXN537Bg 
7 პარტიული სიის საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში: ა) რეგისტრირებულ 
კანდიდატს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა და აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი 
ოფიციალურად წარედგინა საარჩევნო კომისიას; ბ) რეგისტრირებულ კანდიდატს საარჩევნო რეგისტრაციის 
შემდგომ შეეზღუდა პასიური საარჩევნო უფლება და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი ოფიციალურად 
წარედგინა საარჩევნო კომისიას; გ) რეგისტრირებული კანდიდატი, კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-12 დღისა, 
კანონით დადგენილი წესით, გაიწვია მისმა წარმდგენმა პარტიამ. 
8 https://www.interpressnews.ge/ka/article/673704-zaal-udumashvili-mteli-archevnebi-sus-ma-gadaibara 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5253113?publication=0&fbclid=IwAR0NNaNUmFHOfCk3q4pH7M_tF6BJkKHEUl0W3IC499OEpGLSJ8zmXN537Bg
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5253113?publication=0&fbclid=IwAR0NNaNUmFHOfCk3q4pH7M_tF6BJkKHEUl0W3IC499OEpGLSJ8zmXN537Bg
https://www.interpressnews.ge/ka/article/673704-zaal-udumashvili-mteli-archevnebi-sus-ma-gadaibara
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ატარებდა ამომრჩეველთა საინფორმაციო კამპანიები. ასევე წარმატებით 
განახორციელა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგების ორგანიზება, 
რომელიც ენობრივად მორგებული იყო ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლების მოთხოვნებზე.  

 

პოლიტიკური კონტექსტი 
 

საანგარიშო პერიოდში, პარტია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ევროპული 
საბჭოს პრეზიდენტის - შარლ მიშელის 19 აპრილის პოლიტიკურ შეთანხმებას 
შეუერთდა, რომლის ანულირება პარტია ,,ქართულმა ოცნებამ“ 2021 წლის 28 ივლისს 
მოახდინა.9,,ნაციონალური მოძრაობის“ გადაწყვეტილება დადებითად შეაფასა აშშ-ის 
ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა.10 აშშ-ის სენატის წევრის, საგარეო საქმეთა 
კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ჯიმ რიშის შეფასებით, ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ 19 აპრილის შეთანხმების ხელმოწერა კარგია, თუმცა 
დაგვიანებული.11  

პოლიტიკური კრიზისის და პოლარიზაციის დაძლევის ხელშესაწყობად, 
ფასდაუდებელია ჩვენი ქვეყნის მეგობრების, საერთაშორისო პარტნიორების მიერ 
პოლიტიკური კრიზისის მედიაციის პროცესში გაწეული განსაკუთრებული 
ძალისხმევა და ჩართულობა. ამ ძალისხმევის უგულებელყოფა ზიანს აყენებს ჩვენი 
ქვეყნის ინტერესებს და საერთაშორისო იმიჯს, ასევე საფრთხეს უქმნის მის სანდო 
პარტნიორად აღქმას. შესაბამისად, ,,მრავალეროვან საქართველოს“ მიაჩნია, რომ 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ გადაწყვეტილება, შეუერთდეს 19 აპრილის 
შეთანხმებას, წინ გადადგმული ნაბიჯია დემოკრატიული განვითარებისთვისა და 
არსებულ საგარეო გამოწვევებთან გასამკლავებლად, თუმცა ამავდროულად საკმაოდ 
დაგვიანებულიც, რადგან მათი მხრიდან ხელმოწერაზე უარის თქმამ, ხელი შეუწყო 
,,ქართული ოცნების“ მიერ პოლიტიკური დოკუმენტის ანულირებულად 
გამოცხადებას და 19 აპრილის შეთანხმებიდან გასვლას, რის გამოც ეჭვქვეშ დადგა 
ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი 
საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტის განხორციელება. 

13 სექტემბერს, საგანგებოდ შექნილი ვებპორტალის მეშვეობით გასაჯაროვდა 
ინფორმაცია, რომელმაც პოლიტიკოსების, არასასამთავრობო სექტორის და მედიის 

 
9 https://www.radiotavisupleba.ge/a/31381194.html 
10 https://netgazeti.ge/news/561536/ 
11 https://netgazeti.ge/news/561671/ 
 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31381194.html
https://netgazeti.ge/news/561536/
https://netgazeti.ge/news/561671/
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შეფასებით, სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოჟონა. 
საუბარია 300 -მდე ფაილზე, რომელიც სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის ორგანიზებით ფარული თვალთვალისა და მიყურადების შედეგად იქნა 
მოპოვებული. ფაილებში გაშიფრული ინფორმაცია მაღალი იერარქიის სასულიერო 
პირების სატელეფონო საუბრებს, შეხვედრებსა და ინტერესებს ეხება. ფაილები 
ტექსტის სახით არის წარმოდგენილი და არცერთი მათგანი ვიდეო-აუდიო მასალას არ 
შეიცავს.12 კონსპირაციულად შექმნილი ვებგვერდი მალევე დაიბლოკა. მედიაში 
გავრცელებული ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების საცავებში, სასულიერო 
პირების გარდა, დაარქივებულია ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების 
და დიპლომატიური უწყებების წარმომადგენლების ფარული მიყურადების შედეგად 
მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციები. აღნიშნული ფაქტების 
გასაჯაროებამ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. პოლიტიკური ოპონენტები 
ურთიერთბრალდებების რეჟიმში გადავიდნენ, რამაც ხელი შეუწყო მტრული გარემოს 
შექმნასა და პოლიტიკური დაძაბულობის გაღმავებას.  

სავარაუდო ფარული მოსმენების გასაჯაროებას საქართველოში ევროკავშირის ელჩი 
კარლ ჰარცელიც გამოეხმაურა - ,,საქართველოს მიერ დიპლომატების სავარაუდო 
მოსმენა „კითხვებს ბადებს ვენის კონვენციის თვალსაზრისით და არ მივიჩნევთ 
ბუნებრივად, რომ ისეთი ახლო მეგობარი და პარტნიორი, როგორიც საქართველოა, ამ 
ტიპის მოქმედებებშია ჩართული ჩვენ წინააღმდეგ.“  მისივე განცხადებით, 
საქართველოს ელჩი ბრიუსელში, ვახტანგ მახარობლიშვილი ევროკავშირის 
დიპლომატიურ მისიაზე სავარაუდო ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით 21 
სექტემბერს ევროკავშირის შტაბბინაში პოზიციების გასარკვევად დაიბარეს.13 

“დიპლომატიური წარმომადგენლობების ფარული მოსმენა, იმ შემთხვევაშიც კი, 
როდესაც ეს მათზე არ არის მიმართული, წარმოადგენს დიპლომატიური 
ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენციის დარღვევას”, – ამის შესახებ ნათქვამია 
საქართველოში გერმანიის ელჩის, ჰუბერტ ქნირშის განცხადებაში, რომელიც მან 
ნეტგაზეთთან, სავარაუდოდ, სუს-იდან გაჟონილი ფაილების კომენტირებისას 
გააკეთა.14 

14 სექტემბერს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განცხადება გაავრცელა 
და ფარულ თვალთვალთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 
პროკურატურასთან თანამშრომლობის მზაობა გამოთქვა. ,,მაღალი საზოგადოებრივი 
ინტერესიდან გამომდინარე, გვსურს გამოვეხმაუროთ ბოლო დღეებში 
მედიასაშუალებების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. როგორც მოგეხსენებათ, 
საქართველოს პროკურატურამ კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის 

 
12 https://www.facebook.com/watch/?v=392471552445587 
13 https://civil.ge/ka/archives/441848 
14 https://netgazeti.ge/news/563816/?fbclid=IwAR0dy3N-b4BKq1fcDBa0geCbKz2vmeqa8qZyuXnswKMlpmsb3sTqFbDg1eU 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=392471552445587
https://civil.ge/ka/archives/441848
https://netgazeti.ge/news/563816/?fbclid=IwAR0dy3N-b4BKq1fcDBa0geCbKz2vmeqa8qZyuXnswKMlpmsb3sTqFbDg1eU
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ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158-ე მუხლის პირველი და მე-
2 ნაწილებით დაიწყო გამოძიება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახური მზად არის, გამოძიების ყველა ეტაპზე მჭიდროდ ითანამშრომლოს 
საქართველოს პროკურატურასთან. უწყების ობიექტურ ინტერესს წარმოადგენს 
ჩატარდეს კომპლექსური და სრულყოფილი გამოძიება, რათა პასუხი გაეცეს ყველა 
კითხვას”, – ნათქვამია განცხადებაში.15 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის მყარი გარანტიები არსებითად 
მნიშვნელოვანია თავისუფალი და დემოკრატიული საზოგადოების 
ჩამოყალიბებისათვის. საქართველოში სამწუხაროდ არსებობს უკანონოდ 
მოპოვებული ფარული ჩანაწერების პოლიტიკური ბრძოლისა და დისკრედიტაციის 
იარაღად გამოყენების პრაქტიკა. განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც 
გაუმართლებელია, თითოეული ასეთი ფაქტი საჭიროებს შესაბამისი უწყებების მიერ 
სათანადო რეაგირებას, რათა არ მოხდეს მისი პოლიტიკური მანიპულაციებისთვის 
გამოყენება და პოლიტიკური კრიზისის შექმნა. ამასთან მნიშვნელოვანია არ 
დაზიანდეს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯი, რისი რეალური საფრთხეც შექმნა 
სავარაუდო ფარული მოსმენების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებამ. 

23 სექტებერს, ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისის წინ, „ნაციონალური 
მოძრაობის“ თბილისის მერობის კანდიდატი ნიკა მელია და „ქართული ოცნების“ 
თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ერთმანეთს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. 
მელიასა და კობახიძის დაპირისპირების მიზეზი დმანისში მომხდარი ინციდენტი 
გახდა.16 ოპონენტების დაპირისპირების მასშტაბი მალევე გაიზარდა, რადგან 
ადგილზე მათი მხარდამჭერები მივიდნენ. აღნიშნულმა ინცინდენტმა და 
ინცინდენტის დროს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით შექმნილმა მდგომარეობამ 
ევროკავშირის ელჩის - კარლ ჰარცელის შეშფოთება გამოიწვია.17  

ოპონენტი პარტიის ლიდერების თითოეული ამგვარი ქმედება, ერთის მხრივ, 
წარმოადგენს მათი მხარდამჭერების  ერთგვარ პროვოცირებასა და წაქეზებას 
პოლიტიკური ნიშნით ძალადობისკენ. რაც კიდევ უფრო აღმავებს დაძაბულობას 
დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. ხოლო მეორეს მხრივ, აზიანებს ქვეყნის იმიჯს, 
სტრატეგიული პარტნიორების თვალში. ჩვენი ქვეყნისთვის პრინციპულად 
მნიშვნელობანია, როგორც დაპირისპირებული მხარეების კონსოლიდაცია და მათი 

 
15https://netgazeti.ge/news/563241/?fbclid=IwAR348KSluEBR6b6iNZhWTRfdv0RN4xRIVi3I0p4Drr2TvUn09DjfHidAIZA 
16 21 სექტემბერს, დმანისის სოფელ განთიადში, დმანისის მოქმედი მერი და პარტია ,,ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ მერობის კანდიდატი - გიორგი ტატუაშვილი პარტია ,,პროგრესი და თავისუფლების“ ლიდერ კახა 
ოქრიაშვილთან ერთად, წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ამომრჩევლებს ხვდებოდა. რა დროსაც პარტია 
,,ქართული ოცნების“ დმანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მიხეილ დაუთაშვილმა, შვილთან დავით 
დაუთაშვილთან და თანმხლებ პირებთან ერთად, შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვიერი შეურაცყოფა მიაყენეს, რაც 
შემდგომ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაზარდა. ინცინდენტის შედეგად დაჭრილია ,,ნაციონალური მოძრაობის“ 
ორი აქტივისტი. 
17 https://civil.ge/ka/archives/442635 

https://netgazeti.ge/news/563241/?fbclid=IwAR348KSluEBR6b6iNZhWTRfdv0RN4xRIVi3I0p4Drr2TvUn09DjfHidAIZA
https://civil.ge/ka/archives/442635
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პოზიციების დაახლოება, ასევე სტრატეგიული პარტნიორები დავარწმუნოთ ჩვენი 
ქვეყნის მიერ დემოკრატიული და პლურალისტური ღირებულებების ერთგულებაში. 

საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად 
უკრაინის მოქალაქეა,  27 სექტემბერს, Facebook-ის საკუთარ გვერდზე, 2 ოქტომბერს - 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს კიევიდან საქართველოში 
დასაბრუნებელი ბილეთის ფოტო გამოაქვეყნა. ექსპრეზიდენტმა უახლოეს 
წარსულშიც არაერთხელ დაანონსა საქართველოში დაბრუნება, მათ შორის 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების წინ. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის 10 სექტემბერს, „კანონი 
და სამართლის“ დამფუძნებელმა თაკო ჩარკვიანმა საქართველოს მესამე 
პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ქვეყანაში დასაბრუნებლად საერთო სახალხო 
მოძრაობა დააფუძნა.18  

მიხეილ სააკაშვილს ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში პატიმრობა ემუქრება, 
რამდენადაც იგი საქართველოში რამდენიმე საქმეზეა მსჯავრდებული. 
პარალელურად, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ყოფილი პრეზიდენტის 
დასახვედრად მისი მხარდამჭერები ემზადებიან.19 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა ყოფილი პრეზიდენტი 
ქვეყანაში „დესტაბილიზაციისა“ და „ქაოსის“ შემოტანის მცდელობაში დაადანაშაულა 
და განაცხადა, რომ „ნებისმიერ პროვოკაციაზე ყველა მკაცრად აგებს პასუხს“. „როგორც 
კი სააკაშვილი შემოვა ჩვენს მიწაზე, იმავე წამს იქნება დაკავებული და შებრძანებული 
ციხეში“,  

ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში რამდენიმე საქმეზეა 
მსჯავრდებული, შესაბამისად,  დაბრუნების შემთხვევაში გარდაუვალია 
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მისი დაკავება. არჩევნების დღეს მოვლენების ამ 
სცენარით განვითარება ქმნის კონფრონტაციის რისკებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს 
სიტუაციის ესკალაცია. 

 

 

 
18 https://www.interpressnews.ge/ka/article/673373-tako-charkvianma-mixeil-saakashvilis-sakartveloshi-dasabruneblad-
saerto-saxalxo-mozraoba-daapuzna/ 
19 https://civil.ge/ka/archives/443106 
 

https://www.interpressnews.ge/ka/article/673373-tako-charkvianma-mixeil-saakashvilis-sakartveloshi-dasabruneblad-saerto-saxalxo-mozraoba-daapuzna/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/673373-tako-charkvianma-mixeil-saakashvilis-sakartveloshi-dasabruneblad-saerto-saxalxo-mozraoba-daapuzna/
https://civil.ge/ka/archives/443106
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საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა 
 

საარჩევნო ტექნოლოგიების პოლიტი კრწანისის ოლქში 

საანგარიშო პერიოდში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით 2021 
წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის N4 კრწანისის 
საარჩევნო ოლქში, საპილოტე პროგრამის ფარგლებში, ზოგიერთი საარჩევნო 
პროცედურა ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით განხორციელდება. N4 
კრწანისის საარჩევნო ოლქში საარჩევნო პროცედურის ელექტრონული საშუალებებით 
განხორციელების წესი და პირობები ცესკოს 2021 წლის 3 სექტემბრის 
დადგენილებით20 განისაზღვრა.  

22 სექტემბერს, კრწანისის ერთ-ერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში ელექტრონული 
ტექნოლოგიების გამოყენებით არჩევნების სიმულაცია გაიმართა. კენჭისყრაში 
მონაწილეობის მისაღებად საარჩევნო სიაში, წინასწარ შერჩეული 823 ამომრჩეველი 
იყო რეგისტრირებული. იმიტირებული კენჭისყრის პროცესს არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის წარმომადგენლები 
აკვირდებოდნენ. აღნიშნულ სიმულაციაში მონაწილეობას იღებდა ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს დამკვირვებელი.“ საპილოტე პროექტის ფარგლებში, გამოიყენება 
მხოლოდ ერთი ბიულეტენი, რომელზეც იქნება დატანილი ინფორმაცია, მაჟორიტარი 
კანდიდატების, მერობის კანდიდატების და პარტიული სიის შესახებ. ბიულეტენის 
ასეთი სახით არსებობა, ამომრჩევლის მიერ ბიულეტენით რაიმე სახის მანიპულაციას 
გამორიცხავს. სიმულაციის დროს წარმოდგენილი იყო, რემოდერილებული 
კენჭისყრის კაბინები, რაც წარმოადგენს ოპოზიციური პარტიების კვოტით 
დანიშნული ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი სიორიძის ინიციატივას. 
კაბინის წინა სივრცე ამოჭრილია იმგვარად, რომ შესაძლებელია ამომრჩევლის 
სილუეტის დანახვა, რაც ხილვადს გახდის მის მიერ ბიულეტენის შესაძლო ფოტო ან 
ვიდეო გადაღებას. 

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 2 ოქტომბერს საარჩევნო 
პროცედურები N4 კრწანისის ოლქის ოცდათერთმეტივე უბანზე ჩატარდება. რისკების 
დაზღვევის მიზნით, შედეგებს ელექტრონული დათვლის გარდა, ტრადიციული 
მეთოდითაც დაითვლიან. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელი 
დაინტერესდა, საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო თუ არა შესაბამისი ზომები, 
ელექტრონული ტექნოლოგიებით ჩასატარებელი საარჩევნო პროცედურების შესახებ, 
როგორც კრწანისის ამომრჩეველთა, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა  

 
20 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5252172?publication=0 
 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5252172?publication=0
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სათანადოდ ინფორმირებისთვის. აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით N4 
კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისგან მიღებული ინფორმაციის 
თანახმად,  კრწანისის ოლქში შემავალი ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა 
გაიარა სპეციალური ტრენინგები და ინსტრუქტაჟი. რაც შეეხება ამომრჩევლების 
ინფორმირებას ელექტრონული ტექნოლოგიებით საარჩევნო პროცედურების 
ჩატარებასთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით საარჩევნო ადმინისტრაცია 
რამდენიმე კომპონენტს იყენებს. კრწანისის ყველა ამომრჩეველს საარჩევნო 
მოსაწვევთან ერთად ურიგდებათ საინფორმაციო ბუკლეტი ელექტრონული 
ტექნოლოგიების გამოყენებით კენჭისყრის პროცედურების შესახებ, რომლის 
ამსახველი პლაკატები განთავსდება სადარბაზოებში. საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები საინფორმაციო კამპანია - ,,ვესაუბრებით ამომრჩეველს“ 
ფარგლებში მართავენ შეხვედრებს ამომრჩეველთა ინფორმირებისთვის. 

 

ცესკოს დადგენილება პროპორციული სიის რეგისტრაციის გაუქმების 
რეგულირების შესახებ 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2021 წლის 7 სექტემბრის დადგენილების21 
თანახმად რეგისტრირებულ პარტიულ სიაში, კოდექსით დადგენილ მინიმუმზე 
ნაკლები რაოდენობის კანდიდატთა არსებობის შემთხვევაში, პარტიული სიის 
საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება გამონაკლის შემთხვევებში: 

 რეგისტრირებულ კანდიდატს შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა და 
აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი ოფიციალურად წარედგინა 
საარჩევნო კომისიას;  

 რეგისტრირებულ კანდიდატს საარჩევნო რეგისტრაციის შემდგომ შეეზღუდა 
პასიური საარჩევნო უფლება და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი 
ოფიციალურად წარედგინა საარჩევნო კომისიას;  

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

კანონის აღნიშნული დანაწესი გამორიცხავს პირადი ან ოჯახური მიზეზების გამო 
კანდიდატურის მოხსნის მიზეზით კანდიდატთა სიიდან გამოთიშვის გამო 
პარტიული სიის გაუქმებას.  

ცვლილებამდე რედაქციით, პარტიული სია ან საარჩევნო სუბიექტის მიერ 
წარდგენილი საკრებულოს წევრობის კანდიდატი რეგისტრაციაში არ ტარდებოდა თუ  
პარტიულ სიაში კანდიდატთა რაოდენობა კანონით დადგენილ მინიმუმზე ნაკლები 

 
21https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5253113?publication=0&fbclid=IwAR0NNaNUmFHOfCk3q4pH7M_tF6BJkKHEUl0W
3IC499OEpGLSJ8zmXN537Bg 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5253113?publication=0&fbclid=IwAR0NNaNUmFHOfCk3q4pH7M_tF6BJkKHEUl0W3IC499OEpGLSJ8zmXN537Bg
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5253113?publication=0&fbclid=IwAR0NNaNUmFHOfCk3q4pH7M_tF6BJkKHEUl0W3IC499OEpGLSJ8zmXN537Bg
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აღმოჩნდებოდა.22 წინასაარჩევნო პროცესში, გამოიკვეთა უამრავი შემთხვევა, როდესაც 
კანდიდატებმა სხვადასხვა მიზეზით უარი თქვეს არჩევნებში მონაწილეობაზე და 
თავიანთი კანდიდატურები მოხსნეს. რამაც პარტიებს შეუქმნა მნიშვნელოვანი 
საფრთხე იმისა, რომ ვერ განეხორციელებინათ თავიანთი პარტიული სიების 
რეგისტრაცია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული დადგენილებით ეს 
საფრთხე აღმოიფხვრა, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. 

 

კენჭისყრის შენობების არასათანადო მოწყობა 

საანგარიშო პერიოდში ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 
დამკვირვებლის მიერ N5 ისნის საარჩევნო ოლქში  დაფიქსირდა საუბნო საარჩევნო 
კომისიების ფართებთან კადავშირებული პრობლემები. N35 და N38 უბნებზე მცირე 
ფართიდან გამომდინარე, არჩევნების დღეს შეუძლებელი იქნება უბანზე ყოფნის 
უფლებამოსილი პირების საქიანობის თავისუფლად და შეუფერხებლად 
განხორციელება. ამასთან, ვერ იქნება უზრუნველყოფილი Covid-19 პანდემიის 
საწინააღმდეგო რეგულაციის - 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა. არცერთი 
ზემოთხსენებული უბანი არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის 
პირებისთვის. ამასთან, N80 საუბნო საარჩევნო კომისია განთავსებულია კერძო 
საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულზე, რომელიც გზის სავალ ნაწილს 
უკავშირდება მრავალსაფეხურიანი კიბით, რის გამოც არ შეესაბამება საარჩევნო 
კოდექსის 58-ე მუხლის პირველი პრიმა პუნქტის მოთოთხოვნებს, რომლის მიხედვით, 
კენჭისყრის შენობა ხელისაწვდომი უნდა იქნეს ყველა ამომრჩევლისთვის. 

 

საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული ამომრჩევლის ცნობიერების ამაღლების მიზნით 

საანგარიშო პერიოდში, საარჩევნო ადმინისტრაციამ გასწია მნიშვნელოვანი 
ძალისხმევა ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ ოლქებში, 
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშესაწყობად. 

ამომრჩეველთა საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი 
აქტივობები: 

 საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, საარჩევნო თემატიკაზე შექმნილი ყველა 
ვიდეო რგოლი, მათ შორის შეთავაზებული სერვისების შესახებ,  თარგმნილია 

 
22 იხ. საარჩევნო კოდექსის 145-ე მუხლის მე-6 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი 
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სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და ვრცელდება შესაბამისი რეგიონების 
ტელე და რადიო საშუალებების ეთერში. 

 ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრში ინფორმაციის მიღება 
შესაძლებელია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე; 

 ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში 
მცხოვრები პირები ცესკოს ვებგვერდზე ამომრჩეველთა ერთიანი სიაში 
საკუთარი მონაცემების გადამოწმების შემთხვევაში ინფორმაციას მიიღებენ 
ქართულ-სომხურ და ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე; 

 მიმდინარეობს ინფორმირების კამპანია ,,ვესაუბრებით ამომრჩევლებს,“ 
რომლის ფარგლებში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხორციელდება 
ამომრჩეველთა ინფორმირება. კამპანიის ფარგლებში საარჩევნო 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მოხალისეებთან ერთად, მართავენ 
შეხვედრებს მოქალაქეებთან და აწვდიან მათ ინფორმაციას ხმის მიცემის 
პროცესის, საარჩევნო ადმინისტრაციასა და მოქალაქეებს შორის ხელმისაწვდომ 
საკომუნიკაციო არხებსა და მათთვის შეთავაზებულ სერვისების შესახებ. 
შეხვედრების დროს ვრცელდება საინფორმაციო ფლაერები სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე. 

 ამომრჩეველთა კენჭისყრაში მონაწილეობისთვის სომხურ და აზერბაიჯანულ 
ენებზე ნათარგმნია: საარჩევნო ბიულეტენი; ბიულეტენის შევსების წესი; 
ამომრჩეველთა ერთიანი სია (კედელზე გასაკრავი და სამაგიდე ვერსია) და 
კენჭისყრაში მონაწილეობის ამსახველი პოსტერი. 

 ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი და მისი ერთ-ერთი 
მოადგილე გიორგი სიორიძე 24 სექტემბერს მარნეულში ხოლო 25 სექტემბერს 
ახალქალაქში ადგილობრივ ახალგაზრდებს  შეხვდა. შეხვედრაზე მათ გააკეთეს 
პრეზენტაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განცორციელებული 
რეფორმების შესახებ, ასევე ისაუბრეს საარჩევნო ადმინისტრაციის - საოლქო და 
საუბნო საარცევნო კომისიების დაკომპლექტების ახალ წესზე. ახალგაზრდებს 
მიეცათ საუკეთესო შესაძლებლობა, ცესკოს თავმჯდომარისთვის მათთვის 
საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით დაესვათ კითხვები და 
გაეჟღერებინათ  აქტუალური და პრობლემატური საკითხები.23 
 

ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი დაიშალა 

საანგარიშო პერიოდში, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, ევროპული საბჭოს 
პრეზიდენტის - შარლ მიშელის 19 აპრილის შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი, 
საკონსულტაციო ჯგუფი დაიშალა. რომლის შექმნის მიზანს საარჩევნო დავების 
განხილვის პროცესთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავება და ცესკოსთვის 

 
23 https://www.youtube.com/watch?v=uXcAfOrQXGw 

https://www.youtube.com/watch?v=uXcAfOrQXGw
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მიწოდება წარმოადგენდა.24 გარდა ამისა, საკონსულტაციო ჯგუფის თავმჯდომარე ან 
მის მიერ განსაზღვრული საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი, უფლებამოსილი იყო 
საკუთარი ინიციატივით, დასწრებოდა საოლქო საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის 
შედეგების ხელახლა დათვლის პროცესს.25  კომისიამ სულ ცხრა სხდომა გამართა და 
სამი რეკომენდაცია შეიმუშავა, ორი მათგანი ორგანიზაცია ,,სამართლიანი 
არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ ხოლო ერთი - 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ წარდგენილ საჩივართაან დაკავშირებით. 
საკონსულტაციო ჯგუფის წევრების მხრიდან, ჯგუფის საქმიანობაზე უარის თქმის 
გამო, 2021 წლის 17 სექტემბრიდან ჯგუფის წევრების რაოდენობა დარჩა მინიმალურ 
რაოდენობაზე ნაკლები, რის გამოც კომისიამ ფუნქციონირება შეწყვიტა. 

მანდატიდან გამომდინარე, როგორიცაა საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური 
უმცირესობების საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის ხელშეწყობა,  
„მრავალეროვანი საქართველოსთვის“ მნიშვნელოვანი იყო მონაწილეობა მიეღო 
ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის საქმიანობაში და დაეფიქსირებინა საკუთარი 
შეხედულებები განსახილველ საკითხებთან მიმართებაში. ცესკოს საკონსულტაციო 
ჯგუფში მონაწილეობას ორგანიზაცია განიხილავდა როგორც შესაძლებლობას, ერთი 
მხრივ, ყოფილიყო ინფორმირებული ცესკოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიებში 
მიმდინარე საარჩევნო დავებზე, ხოლო მეორე მხრივ, ხელი შეეწყო საარჩევნო 
ადმინისტრაციის სისტემაში საარჩევნო დავების განხილვის პროცესის 
გამჭვირვალობისთვის, მათ შორის, საზოგადოებისათვის კომპეტენტური და 
ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების გზით. რაც აღნიშნული კომისიის ფარგლებში 
ვერ განხორციელდა, რის გამოც ,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ მიიღო 
გადაწყვეტილება საკონსულტაციო ჯგუფის დატოვების შესახებ,26 მოგვიანებით კი 
კომისიამ ფუნქციონირება შეწყვიტა. 

 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგები 

საანგარიშო პერიოდში, ,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ გრძელვადიანი 
დამკვირვებლების მეშვეობით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგების 
მონიტორინგი განახორციელა, რომელიც ექვს ეტაპად, განახლებული კონცეფციით 
წარიმართა. ტრენინგების პირველ ეტაპზე შეინიშნებოდა კომისიის წევრთა ნაკლები 
აქტივობა, რაც თანდათან გაუმჯობესდა. აღსანიშავია, რომ ტრენინგების 
მიმდინარეობის დროს დაცული იყო Covid-19 პანდემიის საწინააღმდეგო 
რეგულაციები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ორგანიზებით, ტრენინგის ყველა 
მონაწილეს, მათ შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს უფასოდ 

 
24 საარჩევნო კოდექსის მუხლი 161. 
25 ცესკოს 29 ივლისის #44 დადგენილება. მუხლი 2.2 
26 https://www.facebook.com/PMMG.ORG/photos/a.134180553299201/4722000557850488/ 

https://www.facebook.com/PMMG.ORG/photos/a.134180553299201/4722000557850488/
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უტარდებოდათ სწრაფი ტესტირება. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ იმ 
ოლქებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ენობრივი 
ბარიერი პრობლემატური არ არის, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის 
ორგანიზებული ტრენინგები ჩატარდა ქართულ ენაზე. ხოლო იმ ოლქებში, სადაც 
ენობრივი ბარიერები არსებობს, ტრენინგები ჩატარდა, როგორც ქართულ, ასევე 
აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე. 

 

ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენების შესახებ მემორანდუმი 

 

2021 წლის წლის 08 სექტემბერს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და საარჩევნო 
პროცეში ჩართულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და 
თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 2 ოქტომბრის 
არჩევნებისთვის ადმინიტრაციული რესურსი გამოყენების შესახებ. 27 მხარეები, 
რომლებმაც ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, შეთანხმდნენ, რომ იზიარებენ ეუთო-ს 
კოპენჰაგენის კონფერენციის დოკუმენტში ჩამოყალიბებული მოსაზრების 
სულისკვეთებას, მასზე რომ უნდა არსებობდეს ,,ნათელი განსხვავება სახელმწიფოსა 
და პოლიტიკურ პარტიებს შორის.“28 შესაბამისად, ადმნისისტრაციული და 
სასამართლო წარმოების დროს ხელმომწერი მხარეები, საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსის 45-ე, 48-ე და 49-ე მუხლის განმარტებას მოახდენენ მემორანდუმში 
ჩამოყალიბებული მოსაზრებების შესაბამისად. მემორანდუმში ცალსახად არის 
განმარტებული თუ რა შეიძლება მიჩნეულ იქნას ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენებად, ვის არ აქვს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება და სხვა 
მნიშვნელოვანი საკითხები რომლებიც დაკავშირებულია ადმინისტრაციული 
რესურსის გამოყენების რეგულირებასთან. 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ მემორანდუმი თავისი არსიდან 
გამომდინარე, წარმოადგენს ერთგვარ სახელმძრვანელო პრონციპებს, რომელიც 
არჩევნებში ჩართულ მხარეებს მისცემს საშუალებას, უზრუნველჰყონ კანონის 
ერთგვაროვანი განმარტება. აღნიშნულ მემორანდუმს ხელი ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ წარმომადგენელმაც მოაწერა. 

 
27 https://cesko.ge/res/docs/20210910152847.pdf 
28 ეუთო, კოპენჰაგენის კონფერენციის დოკუმენტი, მუხლი 5.4 

https://cesko.ge/res/docs/20210910152847.pdf
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,,თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის“ 
უწყებათაშორისი კომისია 
 

2021 წლის 29 ივნისს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის 
უწყებათაშორისი კომისია იუსტიციის მინისტრის N728 ბრძანებით შეიქმნა.29 
კომისიის საქმიანობის მიზანი წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიისას 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში 
საჯარო მოსამსახურეების მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის 
პრევენციაა. ასევე გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირება და ამ გზით თავისუფალი და 
სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნაა. უწყებათაშორისი კომისიის პირველი 
სხდომა 2021 წლის 8 აგვისტოს გაიმართა. საანგარიშო პერიოდში, კომისიამ სულ ოთხი  
სხდომა გამართა. აქედან სამი, მძიმე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, 
ონლაინ პლათფორმა ZOOM-ის მეშვეობით. „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
წარმომადგენელი კომისიის ოთხივე სხდომას ესწრებოდა.  

წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პროცესში განსაკუთრებით აქტუალური იყო 
პოლიტიკური ნიშნით სამსახურებიდან გათავისუფლების და ოპოზიციური 
პარტიების კანდიდატების და მხარდამჭერების მიმართ განხორციელებული 
სავარაუდო ზეწოლა მუქარის ფაქტები. აღნიშნული პირების საგამოძიებო უწყებებში 
დაბარების და გამოკითხვის საფუძველზე, შესაბამისმა უწყებებმა წარმოადგინეს 
მოკვლევის შედეგები, რომლის თანახმად, გამოკითხული პირები, არ ადასტურებდნენ 
მათზე პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ რაიმე სახის ზეწოლა მუქარას. 
საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღების მიზნით, ,,მრავალეროვანი საქართველო“ მიიჩნევს, 
რომ უმჯობესი იქნებოდა, მომხდარიყო თითოეული ზეწოლა მუქარის შესახებ 
ინფორმაციის სიღრმისეული შესწავლა. 

2021 წლის წლის 08 სექტემბერს, ,,თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის“ 
უწყებათაშორისი კომისია შეუერთდა საარჩევნო პროცეში ჩართულ ორგანიზაციებსა 
და ცესკოს შორის გაფორმებულ მემორანდუმს, მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოსა და თვითმმართველი 
ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 
ადმინიტრაციული რესურსი გამოყენების შესახებ.30 

 
29 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5203076?publication=0 
30 https://cesko.ge/res/docs/20210910152847.pdf 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5203076?publication=0
https://cesko.ge/res/docs/20210910152847.pdf
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სხდომებს ესწრებოდა პარტია ,,ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი, რომელიც 
სარგებლობდა სათათბირო ხმის უფლებით. ადგილობრივი სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიების გარკვეული ნაწილი სხდომებს არ 
ესწრებოდნენ. 

 

წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობა 
 

საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკური პარტიები და სუბიექტები აქტიურად 
ატარებდნენ წინასაარჩევნო კამპანიას. მმართველი პარტიის კანდიდატების 
წინასაარჩევნო დაპირებები უკავშირდებოდა ინფრასტრუქტურული და სოციალური 
პრობლემების მოგვარებას,  კანდიდატები მაჟორიტარ დეპუტატებთან, ასევე 
საკრებულოს წევრებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის 
პირებთან ერთად ხვდებოდნენ ამომრჩევლებს, ესაუბრებოდნენ „ქართული ოცნების“ 
მიერ განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებზე და გასცემენ დაპირებებს. მათ 
შორის, ატარებდნენ კარდაკარის საინფორმაციო კამპანიას.  

რაც შეეხება ოპოზიციურ პარტიებს და კანდიდატებს, ოპოზიციის ნაწილი შეთანხმდა, 
რომ ითანამშრომლოს ერთმანეთთან და რიგ ოლქებში საერთო კანდიდატები 
დაასახელონ ან სხვა ოპოზიციური პარტიების მიერ დასახელებულ ძლიერ 
კანდიდატებს დაუჭირონ მხარი. შესაბამისად მათი წარმომადგენლები ერთობლივად 
ხვდებოდნენ ამომრჩევლებს, ეცნობოდნენ მათ საჭიროებებსა და წუხილებს. ასევე, 
აქტიურად ატარებდნენ კარდაკარის საინფორმაციო კამპანიას. ოპოზიციური 
პარტიების წინასაარჩევნო დაპირებები ძირითადად ეხებოდა სოციალური 
პრობლემების მოგვარებას, რეგიონებში ისეთი გარემოს შექმნას, რაც ახალგაზრდების 
დიდ ქალაქებში და მათ შორის საზღვარგარეთ გადინებას ხელს შეუშლის და 
ადგილზე დამაგრებას უზრუნველყოფს. 

საანგარიშო პერიოდში ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო ოლქებში 
განთავსებულ ბანერებსა და სააგიტაციო მასალებში პარტია ,,ქართული ოცნების“ 
დომინირება შეიმჩნეოდა. მუნიციპალიტეტებში არსებული მასშტაბური ბანერების 
უმრავლესობა ,,ქართული ოცნების“ სააგიტაციო მასალებს ეთმობოდა. ოპოზიციური 
პარტიების განცხადებით, მმართველმა პარტიამ, ნაადრევად მოახდინა ბანერებზე 
საკუთარი სააგიტაციო მასალების განთავსება, რის გამოც, მათ თავისუფალი 
ბანერების ათვისება ვერ შეძლეს. თუმცა, მონიტორინგისას გამოვლინდა ფაქტები, 
როდესაც ცალკეულ შემთხვევებში, ოპოზიციურმა პარტიებმა თავადვე თქვეს უარი 
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ბანერების გამოყენებაზე.31 ეფექტური წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისთვის 
მნიშვნელოვანია სააგიტაციო მასალის თანაბარ პირობებში გამოყენება, რათა 
ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს სივრცე სააგიტაციო მასალების განსათავსებლად, 
რაც უზრუნველყოფილი ვერ იქნა.  

საანგარიშო პერიოდში, ბორჯომში პარტია ,,რეფორმატორების“ მაჟორიტარ კანდიდატ 
ვალერი გრიგალაშვილის მიერ  წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში 
დაფიქსირდა ძველი სააგიტაციო მასალის გამოყენების ფაქტი. რაც ეწინააღმდეგება 
საარჩევნო კოდექსის 47-ე მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტების მოთხოვნებს. ვალერი 
გრიგალაშვილი 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ,,ნაციონალური 
მოძრაობის“ მერობის კანდიდატს წარმოადგენდა. მან გამოუყენებელ პლაკატებს 
,,ნაციონალური მოძრაობის“ საარჩევნო ნომერზე (5) გადააკრა პარტია 
,,რეფორმატორების“ ნომერი (49). ,,მესამე ძალის“ პროპორციული სიის პირველმა 
ნომერმა, გიორგი გიუაშვილმა, ბორჯომის N36 საოლქოს საარჩევნო კომისიას 
საჩივრით მიმართა და ,,რეფორმატორების“ მაჟორიტარი კანდიდატის მიერ, ძველი 
სააგიტაციო მასალის გამოყენებასთან დაკავშირებით, შესაბამისი რეაგირება 
მოითხოვა. ვალერი გრიგალაშვილი არ უარყოფს, რომ წინა წლების სააგიტაციო 
მასალა გამოიყენა და არ თვლის, რომ ამით კანონი დაარღვია.32 

 

არჩევნებში ჩართული საარჩევნო სუბიექტების 
პარტიული სიების და მაჟორიტარების ეთნიკური 
შემადგენლობა 
 

საანგარიშო პერიოდში, ,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ ოლქებში წარმოდგენილი 12 ყველაზე აქტიური 
პოლიტიკური პარტიის ეთნიკური შემადგენლობა შეისწავლა. 2 ოქტომბრის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, პროპორციულ სიებში, 
ეთნიკური უმცირესობების ყველაზე მაღალი წარმომადგენლობა, ტრადიციულად, 
შეინიშნება ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში.   

 
31 https://www.interpressnews.ge/ka/article/673704-zaal-udumashvili-mteli-archevnebi-sus-ma-gadaibara 
32 https://sknews.ge/ka/news/33826?fbclid=IwAR12RgyJNPDQ8tg7OtqHIWlN78gaci-CokbOybbPMdyQc7r_m0-8JyVQiCo 

https://www.interpressnews.ge/ka/article/673704-zaal-udumashvili-mteli-archevnebi-sus-ma-gadaibara
https://sknews.ge/ka/news/33826?fbclid=IwAR12RgyJNPDQ8tg7OtqHIWlN78gaci-CokbOybbPMdyQc7r_m0-8JyVQiCo
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ახალქალაქსა და ნინოწმინდასა შესაწავლილი 12 პარტიიდან მხოლოდ 5 პარტიის 
პროპორციულ სიაში არიან წარმოდგენილნი ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული 
კანდიდატები. 

1. ,,საქართველოსთვის“ – 26 კანდიდატი. 
2. ,,ევროპული საქართველო“ – 25 კანდიდატი. 
3. ,,ქართული ოცნება“ – 22 კანდიდატი. 
4. ,,ნაციონალური მოძრაობა“ - 22 კანდიდატი. 
5. ,,მესამე ძალა“ – 1 კანდიდატი. 

 

 

ეთნიკურ უმცირესობას მიკუთვნებული მაჟრიტარი კანდიდატებიდა ახალქალაქსა 
და ნინოწმინდაში გვაქვს შემდეგი სურათი: 

1. ,,ქართული ოცნება“ – 10 მაჟრიტარი კანდიდატი. 
2. ,,საქართველოსთვის“ – 5 მაჟრიტარი კანდიდატი.  
3. ,,ევროპული საქართველო“ – 4 მაჟორიტარი კანდიდატი. 
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4. ,,ნაციონალური მოძრაობა“ – 1 მაჟორიტარი კანდიდატი. 
5. ,,მესამე ძალა“ – 1 მაჟორიტარი კანდიდიატი. 

 

 

ადმინისტრაციული რესურსის  გამოყენება 
 

ისანი 

31 აგვისტოს, პარტია ,,ევროპულმა საქართველომ,“ N5 ისნის საოლქო საარჩევნო 
კომისიას საჩივრით მიმართა და შესაბამისი რეაგირება მოითხოვა, ისნის გამგეობის 
თანამშრომლების: ინგა ვარდოსანიძის, გიორგი შავერდაშვილისს, თამთა 
შათირიშვილის, ხვიჩა ჩალაგაშვილის და 139-ე საჯარო სკოლის პედაგოგის - ლია 
გეგიას მიერ მათ პირად Facebook გვერდებზე კახა ლაბუჩიძის და პარტია ,,ქართული 
ოცნების“ სასარგებლოდ აგიტაციის შემცველი მასალის განთავსების გამო. N5 ისნის 
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საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა პარტია ,,ევროპული  საქართველოს“ 
საჩივარი და განმარტა, რომ საჩივარში წარმოდგენილი მტკიცებულებების 
დაფიქსირების დროს, N5 ისნის საოლქო საარჩევნო ოლქში საარჩევნო კოდექსით 
გათვალისისნებული წესით არ იყო წარდგენილი საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატის - 
კახა ლაბუჩიძის რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, შესაბამისად იგი არ იყო 
რეგისტრირებული როგორც საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატი, რაც გამორიცხავს, 
საჩივარში მითითებული პირების მიერ აგიტაციის წესის დარღვევას.   

,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ მოპოვებული 
ინფორმაციის თანახმად, პარტია ,,ქართული ოცნების“ ისნის მაჟორიტარმა 
კანდიდატმა - კახა ლაბუჩიძემ, N5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიას კანდიდატად 
რეგისტრაციის მოთხოვნით 2021 წლის 1 სექტემბერს მიმართა, თუმცა როგორც კახა 
ლაბუჩიძის ოფიციალური Facebook გვერდით ირკვევა, მან წინასაარჩევნო კამპანია 
დაიწყო 2021 წლის 11 აგვისტოს.33 ამასთან, პარტია ,,ქართულმა ოცნებამ“ თბილისის 
საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ოფიციალურად 2 აგვისტოს 
წარადგინა.34 შესაბამისად, პარტია ,,ევროპული საქართველოს“ მიერ N5 ისნის საოლქო 
საარჩევნო კომისიისთვის წარდგენილი მტკიცებულებები, წარმოადგენს საჯარო 
მოხელეების მიერ, ისნის გამგეობის და 139-ე საჯარო სკოლის კუთვნილი 
მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, მაჟორიტარ კანდიდატ - კახა 
ლაბუჩიძის სასარგებლო აგიტაციის გაწევის ფაქტს, რაც შეიცავს საჯარო მოხელეების 
მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს. 

ახალციხე 

საანგარიშო პერიოდში, ახალციხეში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ორი 
ფაქტი დაფიქსირდა: 

ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის“ დირექტორის დავით ტაბატაძის მიერ, განხორციელდა 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. კერძოდ, ა(ა)იპ ,,ახალციხის ციხის“ 
კუთვნილი ტექნიკის გამოყენებით, დავით ტაბატაძემ მის პირად სოციალურ ქსელ 
Facebook-ში პარტია ,,ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის 
(აგიტაციის) ნიშნების შემცველი ინფორმაცია განათავსდა. 

ა(ა)იპ „ახალციხის მუნციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების“ 
დირექტორის, გიორგი ჟუჟუნაძის მიერ განხორციელდა ადმინისტრაციული 
რესურსის გამოყენება. კერძოდ, ა(ა)იპ „ახალციხის მუნციპალიტეტის კულტურის 
დაწესებულებების გაერთიანების“ კუთვნილი ტექნიკის გამოყენებით, გიორგი 
ჟუჟუნაძემ მის პირად სოციალურ ქსელ Facebook-ში პარტია ,,ქართული ოცნების“ 

 
33 https://www.facebook.com/GDKakhaLabuchidze/photos/a.103199632072628/103199598739298/ 
34 https://www.radiotavisupleba.ge/a/31390151.html?fbclid=IwAR1vGJQYy1cJP79p9TMgZx2-
IclzdHWP6qAkAzxc6Y7vxdzaT8kzR81UGew 

https://www.facebook.com/GDKakhaLabuchidze/photos/a.103199632072628/103199598739298/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31390151.html?fbclid=IwAR1vGJQYy1cJP79p9TMgZx2-IclzdHWP6qAkAzxc6Y7vxdzaT8kzR81UGew
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31390151.html?fbclid=IwAR1vGJQYy1cJP79p9TMgZx2-IclzdHWP6qAkAzxc6Y7vxdzaT8kzR81UGew
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სასარგებლოდ წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ნიშნების შემცველი ინფორმაცია 
განათავსდა. 

გამომდინარე იქიდან, რომ ა(აიპ) ,,ახალციხის ციხე“ და ა(ა)იპ ,,ახალციხის 
მუნციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება“ არის ახალციხის 
მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებული იურდიული პირი,35 რომლის დაფინანსებაც 
ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ამასთან, საარჩევნო კოდექსის 48-ე მუხლის 
პირველის პუნქტის „ბ“  ქვეპუნქტი კრძალავს „სახელმწიფო ხელისუფლების 
დაწესებულებებისათვის ან მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და იმ 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
ფინანსდებიან (გარდა პოლიტიკური პარტიებისა), განკუთვნილი საკომუნიკაციო 
საშუალებების, საინფორმაციო 
მომსახურებისა და სხვადასხვა სახის  ტექნიკის გამოყენებას.“  

აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით, 9 სექტემბერს, ,,მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ N37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიას საჩივრებით მიმართა და 
მოითხოვა, დავით ტაბატაძის და გიორგი ჟუჟუნაშვილის მიმართ სსკ 88-ე 
საფუძველზე, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენა.36  

ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ საჩივრები იმ მოტივით, რომ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა 
შეემოწმებინათ საჩივარში მითითებული პირების აიპ მისამართები, რაც საშუალებას 
მისცემდათ ემსჯელათ დავით ტაბატაძის და გიორგი ჟუჟუნაშვილის მიერ ადგილი 
ჰქონდა თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს.  

,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ N37-ე ახალციხის საოლქო საარჩევო კომისიის 
გადაწყვეტილებები, კანონით დადგენილ ვადაში, 21 სექტემბერს ახალციხის 
რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გაასაჩივრა. ამ 
უკანასკნელმა იგივე მოტივით ვერ დაადგინა ადმინისტრაციული რესუსრსის 
გამოყენების ფაქტები, რის გამოც ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ საჩივრები არ 
დაკმაყოფილდა.  

გარდაბანი 

8 სექტემბერს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიამ თავის Facebook გვერდზე 
განათავსა ინფორმაცია, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ახალი გრანდიოზული 
პროექტის - საბაზრო-ეკონომიკური ზონის მშენებლობის დაწყების შესახებ.37 

 
35 https://www.akhaltsikhe.gov.ge/ge/municipalitetistvis-dakvemdebarebuli-iuridiuli-pirebi 
36იხ.https://sknews.ge/ka/news/33778?fbclid=IwAR1Mj8XusEwAl6B1P1mnwEwHBHxwimlhfITlWCvdTL0UADO4CQ08DGHeBE 
37https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%8
3%98%E1%83%A1-
%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9

https://www.akhaltsikhe.gov.ge/ge/municipalitetistvis-dakvemdebarebuli-iuridiuli-pirebi
https://sknews.ge/ka/news/33778?fbclid=IwAR1Mj8XusEwAl6B1P1mnwEwHBHxwimlhfITlWCvdTL0UADO4CQ08DGHeBE
https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-Gardabani-Municipality-City-Hall-1568976006660514/photos/pcb.2985871434970957/2985859238305510/
https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-Gardabani-Municipality-City-Hall-1568976006660514/photos/pcb.2985871434970957/2985859238305510/
https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-Gardabani-Municipality-City-Hall-1568976006660514/photos/pcb.2985871434970957/2985859238305510/
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პროექტის ინვესტიციის მოცულობა 70 მილიონი ლარია. მშენებლობის პროცესში 
შეიქმნება 500 სამუშაო ადგილი, ხოლო სავაჭრო სივრცის სრული დატვირთვით 
ფუნქციონირებისას 2 000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. მშენებლობის დაწყებისადმი 
მიძღვნილ ღონისძიებას საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო 
ხელისუფლების წევრები და ბიზნესის წარმომადგენლები დაესწრნენ. აღნიშნულ 
ღონისძიებას მარნეულის ,,ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი - დავით 
კარგარეთელიც ესწრებოდა. 

მარნეული 

,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანმა დამკვირვებელმა, მარნეულის 
მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლის - ირმა ზარქუას მიერ, 
აგიტაციის წესის დარღვევა და სავარაუდო ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენების ფაქტი დააფიქსირა. ირმა ზარქუა, სამსახურეობრივი მოვალეობის 
შესრულების დროს, სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების 
გამოყენებით, მის Facebook გვერდზე, აქტიურად ეწევა პარტია ,,ქართული ოცნების“ 
სასარგებლოდ წინასაარჩევნო აგიტაციის შემცველი მასალის განთავსებას. ირმა 
ზარქუა, 2021 წლის 3 სექტემბერს, N22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ, 
რეგისტრირებულია პარტია ,,ქართული ოცნების“ მარნეულის საკრებულოს წევრობის 
კანდიდატად.  

ნინოწმინდა 

6 სექტემბერს, ტელეკომპანია ,,ფარვანა”-მ გაავრცელა პოლიტიკური პარტია 
,,ქართული ოცნების” ამომრჩევლებთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც 
შეიცავს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს. სიუჟეტში 
ამომრჩევლებს სიტყვით მიმართავს სოფელ პატარა არაქალის საჯარო სკოლის 
დირექტორი - მელანია ვარტანიანი და ოროჯოლარის საბავშვო ბაღის დირექტორი - 
ნაირუ ჩობანიანი. ისინი ამომრჩევლებს ,,ქართული ოცნების“ მხარდაჭერისკენ 
მოუწოდებენ.38 

დმანისი 

22 სექტემბერს, დმანისის სოფელ ორუზმანში პარტია ,,ქართული ოცნების“ მერობის 
კანდიდატი კობა მურადაშვილი, სამუშაო საათებში, წინასაარჩევნო კამპანიის 

 
8%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-
%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-Gardabani-Municipality-City-Hall-
1568976006660514/photos/pcb.2985871434970957/2985859238305510/ 

38 https://www.facebook.com/watch/?v=358214829286425 
 

https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-Gardabani-Municipality-City-Hall-1568976006660514/photos/pcb.2985871434970957/2985859238305510/
https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-Gardabani-Municipality-City-Hall-1568976006660514/photos/pcb.2985871434970957/2985859238305510/
https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-Gardabani-Municipality-City-Hall-1568976006660514/photos/pcb.2985871434970957/2985859238305510/
https://www.facebook.com/watch/?v=358214829286425
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ფარგლებში, სოფელ ორუზმანის საჯარო სკოლის მოსწავლეებსა და პედაგოგებს ამავე 
სკოლის ტერიტორიაზე შეხვდა.  

 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებბული პროექტების 
წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოყენება 
 

სამგორი 

8 სექტემბერს კახა კალაძემ თავის ოფიციალურ Facebook გვერდზე პოსტი გამოაქვეყნა, 
რომლის მიხედვით, ბინების დაკანონების პროგრამის ფარგლებში, სამგორის რაიონში 
55 ოჯახს საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა გადაეცა. ,,ბინების დაკანონების 
პროგრამა 2017 წლიდან დავიწყეთ და წარმატებით მიმდინარეობს. ამ დროისთვის, 
ფართებით უკვე 2 000-ზე მეტი ოჯახია დაკმაყოფილებული. ეს პროგრამა გრძელდება 
და ფართების დაკანონების მსურველ ადამიანებს მომავალშიც გვერდით 
დავუდგებით. რამდენიმე ასეულ მილიონზე მეტის ქონებაა დღეის მდგომარეობით 
დაკანონებული. ესენია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფართები, სადაც 
მოქალაქეები ათეული წლებია ცხოვრობენ. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მიეცათ ამ 
ფართების საკუთრებაში მიღების შესაძლებლობა.“ ნათქვამია Facebook პოსტში.39 

 

ზეწოლა, მუქარა ფიზიკური ანგარიშსწორება 
 

დმანისი 

21 სექტემბერს, დმანისის სოფელ განთიადში, დმანისის მოქმედი მერი და პარტია 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის კანდიდატი - გიორგი ტატუაშვილი 
პარტია ,,პროგრესი და თავისუფლების“ ლიდერ კახა ოქრიაშვილთან ერთად, 
წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ამომრჩევლებს ხვდებოდა. რა დროსაც პარტია 
,,ქართული ოცნების“ დმანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მიხეილ 
დაუთაშვილმა, შვილთან დავით დაუთაშვილთან და თანმხლებ პირებთან ერთად, 
შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რაც შემდგომ ფიზიკურ 

 
39https://www.facebook.com/kakhakaladzeofficial/photos/pcb.3619500804819996/3619493164820760/ 

https://www.facebook.com/kakhakaladzeofficial/photos/pcb.3619500804819996/3619493164820760/
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დაპირისპირებაში გადაზარდა. ინცინდენტის შედეგად დაჭრილია ,,ნაციონალური 
მოძრაობის“ ორი აქტივისტი. ადგილზე იმყოფებოდა სხვადასხვა მედიის 
წარმომადგენლები, როგორც კადრებიდან ირკვევა, ,,ნაციონალური მოძრაობის“ 
აქტივისტები ცივი იარაღის - დანის გამოყენებით, თავის არეში, პარტია ,,ქართული 
ოცნების“ დმანისის მაჟრიტარი დეპუტატობის კანდიდიატის - მიხეილ დაუთაშვილის 
შვილმა, დავით დაუთაშვილმა დაჭრა. გავრცელებული კადრებით ჩანს, რომ მიხეილ 
დაუთაშვილი ადგილზე იარაღით იმყოფებოდა, ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ 
მივიდა ადგილზე ცეცხლსასროლი იარაღით, მიხეილ დაუთაშვილი პასუხობს რომ მას 
თან ჰქონდა არა ცეცხლსასროლი იარაღი არამედ პნევმატური იარაღი.40 
დედაქალაქიდან ადგილზე საგანგებოდ ჩასული ,,ნაციონალური მოძრაობის“ 
ლიდერების განცხადებით, დაპირისპირებაში აქტიურად მონაწილეობდა, ყოფილი 
გამგებლის მოადგილე და სამხედრო კურატორი ზურაბ ოკმელაშვილი, მათი თქმით, 
ოკმელაშვილი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროსაც სხვადასხვა 
ძალადობრივ ფაქტებში ფიგურირებდა41 და მას ,,ქართული ოცნება“ წინასაარჩევნოდ 
ხმების მობილიზებისთვის იყენებს.  

ვინაიდან არსებობდა, ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვის და მხარეთა შორის 
დაპირისპირების განმეორების რისკები,  რაც არჩევნებში ჩართულ აქტორებს არ 
მისცემდა წინასაარჩევნო კამპანიის მშვიდ და ჯანსაღ გარემოში ჩატარების 
შესაძლებლობას. ,,მრავალეროვანმა საქართველომ“ დმანისში მომხდარ ინცინდენთან 
დაკავშირებით, 21 სექტემბერს განცხადება გაავრცელა და მოუწოდა შესაბამის 
უწყებებს დროული და ეფექტური რეაგირებისკენ.42 

დმანისის ინცინდენტს 22 სექტემბერს, ამერიკის საელჩოც გამოეხმაურა, მათ დაგმეს 
ძალადობა და მოუწოდეს საქართველოს მთავრობას, უზრუნველყოს თავისუფალი და 
უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რათა სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდეს 
არჩევნები, რომლის მიმართაც ამომრჩეველს ექნება ნდობა.43 

22 სექტემბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის 
დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და 
საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების 
ბრალდებით, დმანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდიატის - მიხეილ 

 
40 https://www.facebook.com/watch/?v=445778113444714 
41 იხ. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 2020 წლის საარცევნო მონიტორინგის ანგარიში, გვერდი 55, 
http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%
9C%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1
%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
%E1%83%A8%E1%83%98%202020.pdf 
42 https://www.facebook.com/PMMG.ORG/photos/a.134180553299201/4732950840088793/ 
43 https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassy-statement-on-attacks-in-rustavi-and-dmanisi-
ka/?fbclid=IwAR1fCnLhTmcLZn6zXYY9ps-JQiieh--5SonBFklhVYvwKL14bZkFNELzt0I 

https://www.facebook.com/watch/?v=445778113444714
http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202020.pdf
http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202020.pdf
http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202020.pdf
http://www.pmmg.org.ge/res/uploads/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202020.pdf
https://www.facebook.com/PMMG.ORG/photos/a.134180553299201/4732950840088793/
https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassy-statement-on-attacks-in-rustavi-and-dmanisi-ka/?fbclid=IwAR1fCnLhTmcLZn6zXYY9ps-JQiieh--5SonBFklhVYvwKL14bZkFNELzt0I
https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassy-statement-on-attacks-in-rustavi-and-dmanisi-ka/?fbclid=IwAR1fCnLhTmcLZn6zXYY9ps-JQiieh--5SonBFklhVYvwKL14bZkFNELzt0I
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დაუთაშვილის შვილი დავით დაუთაშვილი დააკავეს,44 რომელსაც 24 სექტემბერს 
სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა.45 

მარნეული 

30 სექტემბერს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიროვკაში ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის" სიის მეორე ნომერმა ლაშა ქველაძემ სხეულის დაზიანება 
მიაყენა ,,ქართული ოცნების" მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატ როვშან 
ისკანდაროვს, მას დაზიანებები აქვს მიყენებული გულმკერდის და სახის არეში.46 
,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის ინფორმაციით ,,ქართული 
ოცნების“ ოფისში აცხადებენ, რომ დაპირისპირებას წინ უძღოდა ნაციონალური 
მოძრაობის აქტივისტების მიერ სკოლის კედელზე წარწერების  -,,მიშა ჩამოდი" და 
,,ხმა მიეცით ნაციონალურ მოძრაობას" გაეკეთებინა. რასაც როვშან ისკანდიროვსა და 
ლაშა ქველაძეს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა, რაც შემდეგ ფიზიკურ 
დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ინცინდენტის შედეგად, ნაცემია როვშან 
ისკანდიროვი და გადაყვანილია "ჯეოჰოსპიტალში". ექიმის ინფორმაციიით, მისი 
მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა და კვლევები უტარდება. ლაშა ქველაძე კი 
ჩვენების მისაცემად პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებელს  მარნეულში ,,ნაციონალური მოძრაობის"  ერთ-
ერთმა ლიდერმა - გიორგი მამულაძემ განუცხადა, რომ ,,ქართული ოცნების" წევრები, 
მათ თავად დაესხნენ თავს და როვშან ისკანდიროვს ფიზიკური დაზიანებები ლაშა 
ქველაძემ აუციელებელი მოგერიების ფარგლებში მიაყენა. 

 

ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებსა და მხარდამჭერებზე 
განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლა მუქარის ფაქტები 

საანგარიშო პერიოდში, ოპოზიციური პარტიები აქტიურად საუბრობენ, მათ 
კანდიდატებზე და მხარდამჭერებზე მმართველი გუნდის მიერ, ძალოვანი უწყებების 
წარმომადგენლების მეშვეობით, განხორციელებული მაშსტაბური ზეწოლისა და 
მუქარის ფაქტებზე.47  ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 
დამკვირვებლები შეეცადნენ, თითოეული ამგვარი ფაქტი გადაემოწმებინათ. 

 
44 https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-dmanisis-munitsipalitetshi%C2%A0momkhdari-dachris-faqti-tskhel-
kvalze-gakhsna-dakavebulia-1-piri/14924 
45 https://www.interpressnews.ge/ka/article/675628-dmanisshi-nacmozraobis-mxardamcherebis-dachris-paktze-ocnebis-
mazhoritarobis-kandidatis-shvils-patimroba-sheeparda 
46 https://www.interpressnews.ge/ka/article/676567-zaur-dargalis-inpormaciit-marneulshi-kartuli-ocnebis-mazhoritarobis-
kandidati-scemes 
47https://civil.ge/ka/archives/439108?fbclid=IwAR1CXN5VQ2QSFvVQ_QxdSh2UV_5jLtjvkIKyqHsOdHY1f9M6mH2APEbLrRU 

https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-dmanisis-munitsipalitetshi%C2%A0momkhdari-dachris-faqti-tskhel-kvalze-gakhsna-dakavebulia-1-piri/14924
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-dmanisis-munitsipalitetshi%C2%A0momkhdari-dachris-faqti-tskhel-kvalze-gakhsna-dakavebulia-1-piri/14924
https://www.interpressnews.ge/ka/article/675628-dmanisshi-nacmozraobis-mxardamcherebis-dachris-paktze-ocnebis-mazhoritarobis-kandidatis-shvils-patimroba-sheeparda
https://www.interpressnews.ge/ka/article/675628-dmanisshi-nacmozraobis-mxardamcherebis-dachris-paktze-ocnebis-mazhoritarobis-kandidatis-shvils-patimroba-sheeparda
https://www.interpressnews.ge/ka/article/676567-zaur-dargalis-inpormaciit-marneulshi-kartuli-ocnebis-mazhoritarobis-kandidati-scemes
https://www.interpressnews.ge/ka/article/676567-zaur-dargalis-inpormaciit-marneulshi-kartuli-ocnebis-mazhoritarobis-kandidati-scemes
https://civil.ge/ka/archives/439108?fbclid=IwAR1CXN5VQ2QSFvVQ_QxdSh2UV_5jLtjvkIKyqHsOdHY1f9M6mH2APEbLrRU
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სამცხე-ჯავახეთი 

ახალქალაქი-ნინოწმინდა 

7 სექტემბერს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კადიდატმა მელიქ 
რაისიანმა განცხადება გაავრცელა, ნინოწმინდა-ახალქალაქის მაჟორიტარი 
დეპუტატის სამველ მანუკიანის და სამართალდამცავი ორგანოების, მათ შორის 
პოლიციის უფროსის - შალვა ლომსაძის მიერ, მის მხარდამჭერებზე 
განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც 
პარტია დატოვეს  და კანდიდატურის მოხსნის შესახებ საოლქო საარჩევნო კომისიას 
განცხადებით მიმართეს ვალოდია ზოპუნიანმა, ვალიკო ქოჩოიანმა და ცისანა 
მიქელაძემ.48  

ცისანა მიქელაძემ ადგილობრივ ინტერნეტგაზეთ Jnews-სთან სატელეფონო კავშირის 
დროს, დაადასტურა მის მიმართ განხორციელებული ზეწოლა. ,,არ ვიცი რა გავაკეთო. 
მე თვითონ მეშინია ჩემი ქმრის და შვილის გამო , მე თვითონ ვთქვი, რომ ღმერთმა ნუ 
ქნას, სამსახურიდან გამათავისუფლონ. მე ვმუშაობ დეპუტატის (პარლამენტის 
დეპუტატი სამველ მანუკიანი) ძმისშვილის კაფეში, ანუ მეც მემუქრებიან 
სამსახურიდან გათავისუფლებით“ – განაცხადა ცისანა მიქელაძემ, რომელმაც 5 
სექტემბერს, მიმართა საოლქო საარჩევნო კომისიას მისი კანდიდატურის მოხსნის 
განცხადებით.49 ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა ინფორმაციის 
გადამოწმების მიზნით, სატელეფონო კავშირის მეშვეობით, რამდენჯერმე სცადა 
ვალოდია ზოპუნიანთან დაკავშირება, თუმცა უშედეგოდ.  

8 სექტემბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა გია ბარამიძემ ბრიფინგი 
გამართა, ,,მოხდა უპრეცენდენტო რამ - ქართულმა ოცნებამ განიზრახა რომ 
ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ,,ნაციონალური მოძრაობა“ საერთოდ მოხსნას 
არჩევნებიდან.“ მისი განცხადებით, ხელისუფლებამ ძალოვანი უწყებების 
ჩართულობით, მათ 7-მდე კანდიდატებს აიძულეს დაეტოვებინათ პარტიის რიგები 
რათა კანდიდატთა არასაკმარისი რაოდენობის გამო, გაუქმებულიყო ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ პარტიული სიის რეგისტრაცია.50  ოთხმა კანდიდატმა 
განცხადება რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე უკან გამოითხოვა. ,,ნაციონალური 
მოძრაობის“ ლიდერი განმარტავს, რომ მათ მიმართეს ყველა საერთაშორისო თუ 
ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას, დაუკავშირდნენ მეგობარ 
სახელმწიფოებს რის შედეგადაც, ცესკომ 7 სექტემბერს მიიღო ახალი დადგენილება,51 

 
48 იხ. https://sknews.ge/ka/news/33674?fbclid=IwAR0cS-_8hv1TubNh7eGlaNjBPxPA8fjR4AcPWevpM-0KqurCYP0fB4 
ZcLJo 
49 https://ka.jnews.ge/?p=18324 
50 იხ. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 145-ე მუხლის, მე-6 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი 
51 იხ.  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5253113?publication=0 

https://sknews.ge/ka/news/33674?fbclid=IwAR0cS-_8hv1TubNh7eGlaNjBPxPA8fjR4AcPWevpM-0KqurCYP0fB4%20ZcLJo
https://sknews.ge/ka/news/33674?fbclid=IwAR0cS-_8hv1TubNh7eGlaNjBPxPA8fjR4AcPWevpM-0KqurCYP0fB4%20ZcLJo
https://ka.jnews.ge/?p=18324
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5253113?publication=0
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რომლის საფუძველზეც ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ,,ნაციონალური მოძრაობის“ 
პარტიული სია აღარ გაუქმდება.52 

,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანმა დამკვირვებელმა საოლქო 
საარჩევნო კომისიისგან მოიპოვა განცხადების ასლები, რომლითაც დასტურდება, რომ 
ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა: ქნქუშის არზუმანიანმა, ვალიკოს ქოჩოიანმა, 
ვალოდიას ზოპუნიანმა და ცისანა მელიქიძემ 2021 წლის 6 სექტემბერს, განცხადებით 
მიმართეს საოლქო საარჩევნო კომისიას და ითხოვეს განუხილველად დატოვონ 
რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ მათ მიერ წარდგენილი განცხადებები. 

ნინოწმინდაში პარტია ,,საქართველოსთვის“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
პარტიული სიის 22-ე ნომერმა არკადი წარუკიანმა, დაწერა განცხადება 
კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით. პარტიაში განმარტავენ, რომ მასთან 
კომუნიკაცია დაამყარეს N41 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ  სეირან 
კიურეღიანმა და მისმა შვილმა პარლამენტის დეპუტატმა "ქართული ოცნებიდან" 
სუმბატ კიურეღიანმა (აღნიშნული პირები არიან ერთი სოფლიდან) პარტიაში 
წარუკიანის მიერ კანდიდატურის მოხსნას მასზე განხორციელებულ ზეწოლას 
უკავშირებენ. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელი 17 სექტემბერს 
დაუკავშირდა, სეირან კიურეღიანს და ჰკითხა არკადი წარუკიანზე 
განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლის შესახებ. მან უარყო არკადი წარუკიანის 
მიმართ განხორციელებული რაიმე სახის ზეწოლა მუქარა და განაცხადა, რომ მზად 
იყო წარუკიანის თანდასწრებით იგი გაემეორებინა. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელი ასევე დაუკავშირდა სუმბატ კიურეღიანს, რომელმაც განაცხადა, რომ 
მისი როგორც პარლამენტის წევრის არკადი წარუკიანის სახლში მისვლის და 
წარუკიანზე ზეწოლის განხორციელების ფაქტი არასერიოზულია. ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებელი 19 სექტემბერს არკადი წარუკიანს  მისი ახლო 
ნათესავის საცხოვრებელ მისამართზე ესტუმრა, წარუკიანმა უარყო მასზე რაიმე სახის 
ზეწოლის ფაქტი და განაცხადა, რომ არ აპირებს კანდიდატურის მოხსნას.  

ახალქალაქში პარტია "საქართველოსთვის" საკრებულოს პარტიული სიის მე-3 
ნომერმა  ლორანდ ეზოიანმა, 2021 წლის 4 სექტემბერს დაწერა განცხადება 
კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით. პარტიაში აღნიშნულს ეზოიანის მიმართ 
ზალოვანი უწყების ტანამსრომლების მიერ განხორციელებულ ზეწოლას 
უკავშირებენ.53 7 სექტემბერს, ადგილობრივმა ინტერნეტ გამოცემა JNEWS-მა ლორანდ 
ეზოიანთან ვრცელი ინტერვიუ ჩაწერა, სადაც ეზოიანი საუბრობს პარტია 
,,საქართველოსთვის“ დატოვების მიზეზებზე. მისი თქმით, მას ეგონა რომ ყოფილი 
პრემიერი გიორგი გახარია ,,ქართულ ოცნებასთან“ ალიანსშია და სურდა ოცნებას 
დახმარებოდა, თუმცა მოგვიანებით შეიტყო გახარიას და ,,ნაციონალური მოძრაობის“ 

 
52 იხ.  https://www.interpressnews.ge/ka/article/673045-giorgi-baramize-moxda-uprecedento-ram-kartulma-ocnebam-
ganizraxa-rom-axalkalaksa-da-ninocmindashi-nacionaluri-mozraoba-saertod-moxsnas-archevnebidan 
53 https://sknews.ge/ka/news/33654?fbclid=IwAR0eAqJH1qikoaa2rosFsXgWOF0bM54QeJfpRjww04nWn8Y-XHQoI7DT9ZI 

https://www.interpressnews.ge/ka/article/673045-giorgi-baramize-moxda-uprecedento-ram-kartulma-ocnebam-ganizraxa-rom-axalkalaksa-da-ninocmindashi-nacionaluri-mozraoba-saertod-moxsnas-archevnebidan
https://www.interpressnews.ge/ka/article/673045-giorgi-baramize-moxda-uprecedento-ram-kartulma-ocnebam-ganizraxa-rom-axalkalaksa-da-ninocmindashi-nacionaluri-mozraoba-saertod-moxsnas-archevnebidan
https://sknews.ge/ka/news/33654?fbclid=IwAR0eAqJH1qikoaa2rosFsXgWOF0bM54QeJfpRjww04nWn8Y-XHQoI7DT9ZI
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სავარაუდო კავშირების შესახებ, რაც მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა.54 ,,უნდა 
აღინიშნოს, რომ ჩანაწერის გარეშე, ,,საქართველოსთვის“ პარტიის ყოფილმა 
კანდიდატმა აღიარა სპეცსამსახურების მხრიდან მასზე ზეწოლის შესახებ. ასევე 
აღვნიშნავთ, რომ ლორანდ ეზოიანის სიძე არის ბიზნესმენი, სადღესასწაულო 
დარბაზის მფლობელი, რომელიც ერთადერთი იყო, ვინც დააჯარიმეს კოვიდ 
რეგულაციის დარღვევის გამო. მისი რესტორანი დალუქული იყო, იმისდა 
მიუხედავად, რომ მეზობელ ქალაქ ნინოწმინდაში საბანკეტო დარბაზები 
აგრძელებდნენ საქორწილო და დაკრძალვის ტრაპეზს.“ 55 ნათქვამია ინტერნეტ 
გამოცემა JNEWS-ის სტატიაში. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის 
ინფორმაციით, ლორანდ ეზოიანის სიძის სადღესასწაულო დარბაზი, Covid-19 
რეგულაციებთან შეუსაბამობის გამო ბევრად ადრე დაიხურა, ვიდრე ლორანდ 
ეზოიანი გახდებოდა პარტია ,,საქართველოსთვის“ საკრებულოს წევრობის 
კანდიდატი. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელთან საუბრისას ეზოიანმა 
განაცხადა, რომ  დარბაზის დახურვის შემდეგ, დაუკავშირდა პარტია ,,ალეკო 
ელისაშვილი - მოქალაქეებს“ რადგან ფიქრობდა, რომ აღნიშნული პარტია ,,ქართულ 
ოცნებასთან“ იყო ალიანსში და სურდა მათ დახმარებოდა, პარტია ,,მოქალაქეებმა“ 
უარი თქვა ეზოიანთან თანამშრომლობაზე, რის გამოც ეზოიანი გახდა პარტია 
,,საქართველოსთვის“ საკრებულოს წევრობის კანდიდატი, რადგან მისი აზრით ეს 
პარტიაც ,,ქართულ ოცნებასთან“ იყო ალიანსში. რაც შეეხება კანდიდატურის მოხსნის 
მიზეზს, ეზოიანმა განაცხადა, რომ დაუკავშირდნენ მის შვილს, სთხოვეს მოეხსნა 
კანდიდატურა და ასეც მოიქცა.  

ახალქალაქში პარტია "საქართველოსთვის" საკრებულოს პარტიული სიის მე-4 
ნომერმა არარატ (ვრეჟ) კაზარიანმა, 2021 წლის 4 სექტემბერს დაწერა განცხადება 
კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით. პარტიის ადგილობრივ ორგანიზაციაში 
აცხადებდნენ, რომ მას არ სურს კანდიდატურის მოხსნის მიზეზებთან დაკავშირებით 
საუბარი.56 კანდიდატურის მოხსნის მიზეზის გასარკვევად ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებელი მას ტელეფონზე დაუკავშირდა. დამკვირვებლის 
კითხვაზე, რატომ მოხსნა კანდიდატურა, არარატ (ვრეჟ) კაზარიანმა ერთი სიტყვით 
უპასუხა - ,,გაუგებრობაში მოვყევი“ შემდეგ კი სატელეფონო კავშირი გაწყვიტა. 

ადიგენში  ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიან დამკვირვებელს, ,,ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა თეიმურაზ მიქელაძემ განუცხადა, რომ 
მის ნათესავს, (ვინაობის გასაჯაროება არ ისურვა) რომელსაც ჰყავს სატვირთო მანქანა, 
რისი მეშვეობითაც ტყიდან შეშა გამოაქვს, შეშით დატვირთული მანქანა ჩამოართვეს 
და მისი განკარგვის უფლებას არ აძლევენ,  ვიდრე არ დარწმუნდებიან, რომ 
არჩევნებზე ის და მისი ოჯახის წევრები მმართველ პარტიას დაუჭერენ მხარს. 
აღნიშნული პირისგან ასევე მოითხოვეს დაერწმუნებინა თეიმურაზ მიქელაძე 

 
54 https://ka.jnews.ge/?p=18302 
55 https://ka.jnews.ge/?p=18302 
56 https://sknews.ge/ka/news/33654?fbclid=IwAR0eAqJH1qikoaa2rosFsXgWOF0bM54QeJfpRjww04nWn8Y-XHQoI7DT9ZI 
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დაეტოვებინა ,,ნაციონალური მოძრაობა“ და გადასულიყო მმართველი გუნდის 
მხარეს.  

ახალციხეში პარტია ,,საქართველოსთვის“  საკრებულოს პარტიული სიის მე-6 ნომერმა 
პაატა მანჩხაშვილმა, 2021 წლის 5 სექტემბერს, დაწერა განცხადება კანდიდატურის 
მოხსნასთან დაკავშირებით. პარტიაში აცხადებენ, რომ მას არ სურს კანდიდატურის 
მოხსნის მიზეზებთან დაკავშირებით საუბარი და პარტიასთანაც შეწყვიტა 
ყოველგვარი კომუნიკაცია. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა სცადა 
პაატა მანჩხაშვილთან დაკავშირება, თუმცა პარტიის ოფისში მას არ მისცეს 
მანჩხაშვილის საკონტაქტო რეკვიზიტები, რის გამოც გადამოწმება ვერ მოხერხდა. 

ასპინძის პარტია "საქართველოსთვის" საკრებულოს პარტიული სიის მე-2 ნომერმა  
ნუგზარ კაველიძემ, 2021 წლის 4 სექტემბერს დაწერა განცხადება კანდიდატურის 
მოხსნასთან დაკავშირებით. პარტიის ადგილობრივ ოფისში აცხადებდნენ, რომ 
კანდიდატზე განხორციელდა ზეწოლა და კანდიდატურის მოხსნის მიზეზებზე არ 
საუბრობს. 2021 წლის 24 აგვისტოს, ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 
დამკვირვებელი, აღნიშნულ პირს მის სატელეფონო ნომერზე  დაუკავშირდა, საუბრის 
დასაწყისში მან დაადასტურა ვინაობა, თუმცა მას შემდეგ, რაც გაიგო, რომ 
სადამკვირვებლო მისიიდან უკავშირდებოდნენ, უარყო ვინაობა და კავშირი გაწყვიტა. 

ბორჯომი 

9 სექტემბერს, ბორჯომში "ევროპული საქართველოს" რიგები პროპორციული სიის 
ორმა წევრმა დატოვა. ინფორმაციას ამის შესახებ ტელეკომპანია "ბორჯომთან" 
საუბრისას ადასტურებს პარტიის ბორჯომის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ბაქარ 
შირაძე ვარაუდობს, რომ მისმა თანაგუნდელებმა პარტია მუქარის და დაშინების გამო 
დატოვეს.57,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა სცადა ფაქტის 
გადამოქმება, თუმცა ვერ მოხერხდა აღნიშნულ პირებთან დაკავშირება. პარტიაში 
განაცხადეს, რომ მათ არ სურთ ამ თემაზე ლაპარაკი და მათივე ინტერესებიდან 
გამომდინარე საკონტაქტო რეკვიზიტებს ვერ მოგვაწოდებდნენ. 

ქვემო ქართლი 

მარნეულში პარტია ,,საქართველოსთვის“ საკრებულოს პარტიული სიის მე-3 ნომერმა 
- გუნაი ეთირმიშლიმ და მე-5 ნომერმა - ყულარი ქურთლიარმა დაწერეს განცხადება 
კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით.  პარტიაში განმარტავენ, რომ მათ ოჯახის 
წევრებზე განახორციელეს ზეწოლა-მუქარა, რის გამოც გუნაი ეთირმიშლიმ და 
ყულარი ქურთლიარმა მოხსნეს საკუთარი კანდიდატურები და საერთოდ შეწყვიტეს 

 
57 https://borjomi.tv/arcevnebi/archevnebi-2021/article/14348--evropuli-saqarthvelo-borjomshi-orma-tsvrma-
datova?fbclid=IwAR0V7Sw8eHvz9x6assZH2oAb7N6gz2th2DPp8uQJf_KLOGRaGG726WDvdCEhttps://sknews.ge/ka/news/33714
?fbclid=IwAR1Qub6wLctQFZ6KHa78BJt839yJRF5z0jxiS-aJtdPNOYOuLwBzoEYO_RI 

https://borjomi.tv/arcevnebi/archevnebi-2021/article/14348--evropuli-saqarthvelo-borjomshi-orma-tsvrma-datova?fbclid=IwAR0V7Sw8eHvz9x6assZH2oAb7N6gz2th2DPp8uQJf_KLOGRaGG726WDvdCEhttps://sknews.ge/ka/news/33714?fbclid=IwAR1Qub6wLctQFZ6KHa78BJt839yJRF5z0jxiS-aJtdPNOYOuLwBzoEYO_RI
https://borjomi.tv/arcevnebi/archevnebi-2021/article/14348--evropuli-saqarthvelo-borjomshi-orma-tsvrma-datova?fbclid=IwAR0V7Sw8eHvz9x6assZH2oAb7N6gz2th2DPp8uQJf_KLOGRaGG726WDvdCEhttps://sknews.ge/ka/news/33714?fbclid=IwAR1Qub6wLctQFZ6KHa78BJt839yJRF5z0jxiS-aJtdPNOYOuLwBzoEYO_RI
https://borjomi.tv/arcevnebi/archevnebi-2021/article/14348--evropuli-saqarthvelo-borjomshi-orma-tsvrma-datova?fbclid=IwAR0V7Sw8eHvz9x6assZH2oAb7N6gz2th2DPp8uQJf_KLOGRaGG726WDvdCEhttps://sknews.ge/ka/news/33714?fbclid=IwAR1Qub6wLctQFZ6KHa78BJt839yJRF5z0jxiS-aJtdPNOYOuLwBzoEYO_RI
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პარტიასთან კომუნიკაცია. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელი მათ 
ტელეფონით დაუკავშირდა, რა დროსაც უარყვეს მათზე რაიმე ზეწოლა-მუქარის 
ფაქტი, თუმცა კანდიდატურების მოხსნის მიზეზების დასახელებისგან თავი შეიკავეს.  

თეთრიწყაროში პარტია ,,საქართველოსთვის“ საკრებულოს პარტიული სიის N14 
ნიკოლოზ სიხარულიძემ, N17 ოთარ წითლაურმა და N20 გიორგი სამხარაძემ,  5 
სექტემბერს დაწერეს განცხადება კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით. 
პარტიაში ვარაუდობენ, რომ სამივე მათგანს დაემუქრნენ მშობლების სამსახურიდან 
გათავისუფლებით, თუმცა კანდიდატები პარტიის დატოვების მიზეზებზე არ 
საუბრობენ. 

,,მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანმა დამკვირვებელმა თეთრიწყაროში, 
სცადა აღნიშნულ პირებთან დაკავშირება, მიმართა პარტიის ადგილობრივ შტაბს, 
კანდიდატების სატელეფონო ნომრების მოთხოვნით, რაზეც უარი განაცხადეს, 
შესაბამისად, ვერ მოხერხდა აღნიშნულ პირებთან გასაუბრება და ინფორმაციის 
უშუალოდ გადამოწმება. 

კახეთი 

ახმეტაში პარტია ,,საქართველოსთვის“ საკრებულოს პარტიული სიის მე-17 ნომერმა 
ცეზარ მოსახლიშვილმა, რომელიც არის ავტომანქანების ხელოსანი (4 მცირეწლოვანი 
შვილის მამა) და  

მისი ოჯახი იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, დაწერა განცხადება 
კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით. პარტიის ადგილობრივ ოფისში 
აცხადებენ, რომ ცეზარ მოსაშვილი კანდიდატურის მოხსნის მიზეზებზე საუბრისგან 
თავს იკავებს, ასევე ამბობენ იმასაც, რომ მას არ სურდა კანდიდატურის მოხსნა, მაგრამ 
სოციალური დახმარების მოხსნით დაემუქრნენ. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელმა საანგარიშო პერიოდში რამდენჯერმე სცადა აღნიშნულ პირთან 
სატელეფონო კომუნიკაცია დაემყარებინა, თუმცა სატელეფონო ზარებს არ 
პასუხობდა. 

ახმეტაში პარტია ,,საქართველოსთვის“ მხარდამჭერთა რიგები მარიამ ბერიკიშვილმა 
დატოვა, იგი აცხადებს, რომ მხარდამჭერთა სიაში პარტია „საქართველოსთვის” 
წარმომადგენლებმა მოტყუებით შეიყვანეს. მოგვიანებით კი დაემუქრნენ, რომ თუ მათ 
პარტიას დატოვებდა, სოციალურ დახმარებას მოუხსნიდნენ. მარიამ ბერიკიშვილი 
ახმეტის საოლქო კომისიაში გამოცხადდა და სიიდან საკუთარი ოჯახის წევრების 
მონაცემები ამოაღებინა. მისი თქმით, გიორგი გახარია და მისი გუნდი „ნაციონალური 
მოძრაობის” პოლიტიკას ატარებს და მის პარტიას უნდობლობას უცხადებს. ამასთან, 
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აცხადებს, რომ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო იგი მოატყუეს. ფიქრობდა, რომ 
გიორგი გახარია ისევ „ქართული ოცნების“ რიგებში იყო.58 

ლაგოდეხში პარტია ,,საქართველოსთვის“ სოფ. მაწიმის მაჟორიტარმა აკაკი 
ლობჟანიძემ, 7 სექტემბერს დაწერა განცხადება და მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა. 
პარტიაში აღნიშნულ ფაქტს მის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას უკავშირებენ. 
,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელი 24 სექტემბერს, აღნიშნულ პირს, მის 
საცხოვრებელ მისამართზე ესტუმრა, რა დროსაც აკაკი ლობჟანიძემ მის მიმართ 
განხორციელებული რაიმე სახის ზეწოლა უარყო, თუმცა კანდიდატურის მოხსნის 
მიზეზის დასახელებისგან თავი შეიკავა. 

მცხეთა-მთიანეთი 

კასპში პარტია ,,საქართველოსთვის" პროპორციული სიის მე-8-ე ნომერმა და ოკამის 
მაჟორიტარობის კანდიდატმა რაფშან ისაბალოღლმა, 8 სექტემბერს განცხადებით 
მიმართა საოლქო საარჩევნო კომისიას რეგისტრაციის გაუქმების თხოვნით. პარტიაში 
აღნიშნავენ, რომ რაფშან ისაბალოღლი აწარმოებდა წინასაარჩევნო კამპანიას მათ 
შორის 8 სექტემბერსაც, შესაბამისად ვარაუდობენ, რომ მასზე განხორციელდა 
ზეწოლა. 24 სექტემბერს, რაფშან ისაბალოღლს ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელი ტელეფონის საშუალებით დაუკავშირდა, რა დროსაც მან უარყო მის 
მიმართ განხორციელებული რაიმე სახის მუქარა, განაცხადა, რომ ინარჩუნებს კარგ 
ურთიერთობას პარტიის წევრებთან, თუმცა ის მუშაობს ხორცის მაღაზიაში, ასევე 
ეწევა ხორცით მომარაგებას, მისი ეს საქმიანობა უფრო შემოსავლიანია, შესაბამისად 
მიიღო გადაწყვეტილება ჩამოშორებოდა პოლიტიკურ საქმიანობას.  

 

ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა 
 

მარნეული 

2021 წლის 2 სექტემბერს, პარტია ,,ევროპული საქართველოს“ მარნეულის მერობის 
კანდიდატმა - ახმედ იმამკულიევმა ბრიფინგი გამართა და მარნეულში ,,ქართული 
ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატი - ვასილ ხახულაშვილი ამომრჩევლის 
მოსყიდვაში დაადანაშაულა. 

 
58 იხ. https://imedinews.ge/ge/politika/216824/giorgi-gakharias-partias-mkhardamcherebi-kakhetshits-
toveben?fbclid=IwAR3_gpaamZ-V_BxEKs7NlKjQKLhIM-p3QdwiEAQtsYEkbRl14vAZ8YyrSYY 

https://imedinews.ge/ge/politika/216824/giorgi-gakharias-partias-mkhardamcherebi-kakhetshits-toveben?fbclid=IwAR3_gpaamZ-V_BxEKs7NlKjQKLhIM-p3QdwiEAQtsYEkbRl14vAZ8YyrSYY
https://imedinews.ge/ge/politika/216824/giorgi-gakharias-partias-mkhardamcherebi-kakhetshits-toveben?fbclid=IwAR3_gpaamZ-V_BxEKs7NlKjQKLhIM-p3QdwiEAQtsYEkbRl14vAZ8YyrSYY
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მისი თქმით, მერობის კანდიდატი, ამომრჩეველს მხარდაჭერის სანაცვლოდ, 
საკუთარი ხარჯებით გზის დაგებას შეჰპირდა. გაასაჯაროვა ვიდეო რგოლები, სადაც 
ჩანს, სოფელ ჯანდარში გზის დაგების პროცესი, რა დროსაც ,,ქართული ოცნების“ 
აგიტატორი იქ შეკრებულ საზოგადოებას მიმართავს, რომ ვასილ ხახულაშვილმა მისი 
დანაპირები არჩევნებამდე შეასრულა, რის გამოც ის არჩევნებში მათ მხარდაჭერას 
იმსახურებს. 59 

აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, ვასილ ხახულაშვილი აცხადებს, რომ სოფელ 
ჯანდარში გზა ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა დააგო, ის უბრალოდ დაინტერესდა ვის მიხერ 
ხდებოდა გზის დაგება, შესაბამისად, ადგილზე მივიდა და ბიზნესმენს მადლობა 
გადაუხადა.60 

8 სექტემბერს გამართულ ,,თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის“ 
უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე, რეგიონალური განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელმა იოსებ როსებაშვილმა, განმარტა, 
რომ მათი მოკვლევის შედეგად სოფელ ჯანდარში სავალი გზის რეაბილიტაციის 
პროექტი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ 
ყოფილა, შესაბამისად ადასტურებენ, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ არ 
განხორციელებულა აღნიშნული გზის დაგება. მანვე დამატებით განმარტა, რომ გზა, 
რომლის მოასფალტებაც ვიდეოშია ასახული, არ არის მნიშვნელოანი მონაკვეთი და ის 
მცირე ზომის ე.წ. ჩიხია.  

ლაგოდეხი 

10 სექტემბერს, პარტია ,,საქართველოსთვის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატმა61 ნიკა გოგოლაძემ საკუთარ Facebook გვერდზე პორტი გამოაქვეყნა, 
რომლის მიხედვითაც, 92 წლის მოხუც ბებოს შეუძინა და საკუთარი ხელით გადასცა 
საკვები პროდუქტები და მედიკამენტები. ,,შევუძინე მედიკამენტები და საკვები, 
კეთილი ადამიანების დახმარებით ჩვენი 92 წლის ვალია ბებო ისევ იღიმის და ისევ 
ჯერა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მე კი მეიმედებით და მჯერა ერთად უფრო მეტ 
კეთილ საქმეს გავაკეთებთ“ ნათქვამია პოსტში, რომელსაც ახლავს როგორც ნიკა 
გოგოლაძის და 92 წლის მოხუცის ერთობლივი ფოტო, ასევე მის მიერ გადაცემული 
საკვები პროდუქტების და მედიკამენტების ფოტოებიც. აღნიშნული ფოტო მალევე 
წაიშალა მისი Facebook გვერდიდან. რაც ადასტურებს, ნიკა გოგოლაძის მიერ 
ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტს.  

 
59 იხ. https://mtavari.tv/news/55170-otsnebis-mazhoritarobis-kandidatma-adgilobrivebs 
60 იხ. https://www.marneulifm.ge/az/xeberler/article/47135-imamkulievi-ocnebis--mazhoritars-amomrchevlis-mosyidvashi-
adanashaulebs-khakhuashvili-braldebas-uaryofs 
61 შრომა, კავშირი, ხიზა, გურგენიანი, ნინიგორი 

https://mtavari.tv/news/55170-otsnebis-mazhoritarobis-kandidatma-adgilobrivebs
https://www.marneulifm.ge/az/xeberler/article/47135-imamkulievi-ocnebis--mazhoritars-amomrchevlis-mosyidvashi-adanashaulebs-khakhuashvili-braldebas-uaryofs
https://www.marneulifm.ge/az/xeberler/article/47135-imamkulievi-ocnebis--mazhoritars-amomrchevlis-mosyidvashi-adanashaulebs-khakhuashvili-braldebas-uaryofs
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ადიგენი 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მოხეში ოპოზიციური პარტიები „ქართული 
ოცნების“ მხრიდან, ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებზე საუბრობენ. 
მათი თქმით, ხმების სანაცვლოდ, მოქალაქეებს უფლებას აძლევენ საშეშე მასალა 
უკანონოდ მოიპოვონ, სახელმწიფო კი დარღვევებზე არ რეაგირებს. ოპოზიციის 
ბრალდებას სიცრუეს უწოდებს მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატი, გოჩა 
ქიმაძე. სოფელ მოხეში მცხოვრებლების თქმით, ტყიდან შეშის უკანონოდ გამოტანის 
ფაქტები ბოლო პერიოდში გახშირდა. „ტყიდან ყოველ ღამე გადის შეშით 
დატვირთული ათობით მანქანა, რომელიც არის აბსოლუტურად ყალბი საბუთით, 
საშეშე მასალა იჭრება სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე, საბუთი კი გაწერილია 
კერძო პირის კერძო საკუთრებაზე“ აცხადებს ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
წარმომადგენელი თეიმურაზ მიქელაძე ,,სამხრეთის კარიბჭესთან“ ინტერვიუში.62  

 

 
62https://sknews.ge/ka/news/33784?fbclid=IwAR1wOToYG4pNVQSUaaIEPfBKun05bw6lNB5TjXqMFWOony0hUnNdzP7GtGU 

https://sknews.ge/ka/news/33784?fbclid=IwAR1wOToYG4pNVQSUaaIEPfBKun05bw6lNB5TjXqMFWOony0hUnNdzP7GtGU
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2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 
წინასაარჩევნო გარემოსა და 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
წინასაარჩევნო გარემოს შედარებითი ანალიზი 
 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისში 
აღმოჩნდა, აღნიშნული კრიზისის განსამუხტად და არჩევნების მიმართ ნდობის 
დასაბრუნებლად, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 
რამდენიმე თვით ადრე, საქართველოს პარლამენტმა, საარჩევნო ცვლილებები ფართო 
საზოგადოებრივი ჩართულობით მიიღო. ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ხელს 
უწყობს საარჩევნო პროცესის და არჩევნების შედეგების მიმართ ნდობის გაზრდას. 
თუმცა ამავდროულად, კვლავ რჩება რიგი საკითხები, რომელთა მოწესრიგებაც ვერ 
იქნა უზრუნველყოფილი და კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. ერთ-ერთ ასეთ 
საკითხს წარმოადგენს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება. 2020 წლის 
არჩევნების პრაქტიკის გათვალისწინებით, საარჩევნო რეფორმის ერთ-ერთი მიზანი, 
რომ ცესკოს პროფესიული წევრები მაღალი ნდობით არჩეულიყვნენ, ამ ეტაპზე ვერ 
შესრულდა, ვინაიდან, 2021 წლის არჩევნებისთვის ცესკოს თავმჯდომარე და ორი 
პროფესიული წევრი საქართველოს პარლამენტმა დროებით, 6 თვის ვადით აირჩია, რა 
დროსაც, კანდიდატებმა  საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის 
უმრავლესობის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს. ამასთან, განხორციელებული 
ცვლილებების ფარგლებში, 2020 წლის არჩევნებისგან განსხვავებით,  გაიზარდა 
პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობა საარჩევნო კომისიების საქმიანობაში. თუმცა, 
უცვლელი დარჩა ცესკოს პროფესიული ნიშნით კომისიის წევრთა არჩევის კუთხით 
არსებული გამოწვევები.63 პროფესიული წევრების შერჩევის პროცესი საოლქო და 
საუბნო საარჩევნო კომისიებში კანონით დადგენილი წესით წარიმართა და წევრთა 
არჩევის სხდომები გამჭვირვალედ ჩატარდა. თუმცა, კვლავ დაფიქსირდა 
ტენდენციები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა 2020 წლის არჩევნების დროს. მაგალითად, 

 
63 ცესკოს პროფესიული წევრების არჩევას საქართველოს პარლამენტში უფრო მაღალი მხარდაჭერა სჭირდება 
(საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობა), თუმცა არსებობს ალტერნატიული 
მექანიზმიც, რაც ცესკოს პროფესიული წევრების არჩევას საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 
უმრავლესობის მხარდაჭერითაც ითვალისწინებს, თუმცა დროებით, მხოლოდ 6 თვის ვადით. ეს მექანიზმი ცესკოს 
პროფესიულ წევრებად მმართველი პარტიისათვის მისაღები წევრების არჩევის შესაძლებლობას ტოვებს.  ამის 
პარალელურად, გაიზარდა თავად პროფესიულ წევრთა რაოდენობა საარჩევნო კომისიის ყველა დონეზე 
(არსებული 6 წევრიდან 8-მდე), რაც  საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების 
პროპორციის დაბალანსებას ისახავდა მიზნად. 
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პროფესიულ წევრებად არჩეულ პირთა მნიშვნელოვანი ნაწილი კვლავ საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები არიან, ამჯერადაც არ გამოიკვეთა ის 
კონკრეტული კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც ხდება საუბნო საარჩევნო კომისიის 
პროფესიული წევრების შერჩევა, კონკურსანტთა აქტივობა ისევ ძალიან დაბალი იყო 
და ისევ შეინიშნება საუბნო საარჩევნო კომისიების პოლიტიკური პარტიების 
აქტივისტებითა და აგიტატორებით დაკომპლექტების ტენდენცია.  

2020 წლის არჩევნებისგან განსხვავებით, წინ გადადგმული ნაბიჯია და ცესკოს მიერ 
დანერგილი ინიციატივა ცესკოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლირების შესახებ, რაც 
პანდემიის პირობებში ხელს უწყობს ცესკოს საქმიანობის გამჭვირვალობას. დადებით 
შეფასებას იმსახურებს ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატებთან 
ცესკოს მიერ ინტერვიუების ჩატარება და ამ პროცესის საჯაროობა. 

ნაწილობრივ გაიზარდა საარჩევნო დავების განხილვის და გასაჩივრების ვადები. 
სიახლეს წარმოადგენს საჩივრების ელექტრონულად წარდგენის შესაძლებლობა. ასევე 
ელექტრონული რეესტის შექმნა. აღნიშნული ცვლილებები წინა წლებთან შედარებით 
აუმჯობესებს საჩივრის ავტორის მდგომარეობას და აძლევს შესაძლებლობას 
მოამზადონ დასაბუთებული და არგუმენტირებული საჩივრები, თუმცა, ვფიქრობთ, 
მაინც არ წარმოადგენს გონივრულ ვადას. რაც შეეხება, ელექტრონული წესით 
საჩივრების წარდგენის შესაძლებლობის დანერგვას ნამდვილად წინ გადადგმული 
ნაბიჯია, რაც გაუადვილებს უფლებამოსილ სუბიექტებს დაზოგონ ისედაც მცირე 
დრო, საარჩევნო კომისიებში საჩივრების წარდგენისას.  

2020 წლის არჩევნების დროს გამოვლენილი, სავარაუდოდ, პოლიტიკური ნიშნით 
სამსახურიდან გათავისუფლების მანკიერი პრაქტიკა, 2021 წლის არჩევნებისთვისაც 
აქტუალურ საკითხად რჩება. ნიშანდობრივია, რომ ეს ტენდენცია წელსაც სწორედ იმ 
მუნიციპალიტეტებში გამოიკვეთა სადაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. 
თუმცა იყო განსხვავებული ელემენტიც, მაგალითად 2021 წლის მონიტორინგის 
ფარგლებში დმანისში დაფიქსირდა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან 
მმართველი პარტიის ორი მხარდამჭერის გათავისუფლების ფაქტი. 

მოქმედი მერები და საკრებულოს წევრები, რომლებიც ამავდროულად კანდიდატებად 
არიან  დასახელებულნი, კვლავ დაკავებული თანამდებობებიდან ეწეოდნენ 
წინასაარჩევნო კამპანიას. წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკა - 
საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტის ზრდა 
ამჯერადაც შენარჩუნებული იყო. როგორც 2020 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში, 
საარჩევნო პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით, საანგარიშო პერიოდშიც 
დაფიქსირდა, წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად  დაწყებამდე საქართველოს 
მთავრობის მიერ გაჟღერებული არაერთი ინიციატივა. 
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2020 წლის წინასაარჩევნო გარემო გამოირჩეოდა ძალადობრივი ფაქტების სიმრავლით, 
განსაკუთრებით კი ფიზიკური ანგარიშსწორების მხრივ. 2021 წლის წინასაარჩევნო 
კამპანიაში, ფიზიკური ანგარიშსწორების მხოლოდ ერთი ფაქტი გამოვლინდა, თუმცა 
საანგარიშო პერიოდში, პოლიტიკური ნიშნით, სავარაუდო ზეწოლა მუქარის 21 ფაქტი 
დაფიქსირდა. სავარაუდო ზეწოლა მუქარების შედეგად საკუთარი კანდიდატურა 
მოხსნა ოცამდე კანდიდატმა რის გამოც ოპოზიციური პარტიების პროპორციული 
სიების რეგისტრაციის გაუქმების საფრთხე წარმოიქმნა, რაც წინა არჩევნების დროს არ 
დაფიქსირებულა.  
 
მმართველი პარტიის კანდიდატების სასარგებლოდ ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენების ტენდენცია კვლავ შენარჩუნებულია, მიუხედავად იმისა, რომ 
საკანონმდებლო ცვლილებებით, გაიზარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე იმ 
პირთა წრე, ვისაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას, ასევე 
სამუშაო საათების განმავლობაში ეკრძალება როგორც წინასაარჩევნო აგიტაციის 
გაწევა, ასევე აგიტაციაში მონაწილეობა. გარდა ამისა, დაწესდა გარკვეული 
შეზღუდვები საჯარო მოსამსახურეების, აგრეთვე სკოლამდელ დაწესებულებებს და 
საგანმანათლებლო სისტემაში მომუშავე პირების სამსახურებრივი ნიშნით 
შეკრებასთან დაკავშირებით. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლოა დავასკვნათ, რომ 2020 
წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური 
კრიზისის დაძლევის, ისევე როგორც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, 
2021 წელს გაწეული იქნა ძალისხმევა, რომელიც დადებითად უნდა შეფასდეს. 
აღნიშნულ კონტექსტში შესაძლოა განხილულ იქნეს რიგი ტენდენციებისა:  

• საქართველოს პარლამენტის მიერ საარჩევნო ცვლილებების მიღება,  რომელიც 
გარკვეულწილად იძლევა  საარჩევნო პროცესის მიმართ ნდობის ამაღლების 
შესაძლებლობას; 

• 2020 წლის არჩევნებისგან განსხვავებით, პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლობის გაზრდა საარჩევნო კომისიებში;  

• ცესკოს მიერ სხდომების პირდაპირი ტრანსლირების პრაქტიკის დანერგვა და 
საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის უფრო მეტი საჯაროობის ხელშეწყობა;   

• საარჩევნო დავების განხილვისა და გასაჩივრების ვადების ნაწილობრივი გაიზრდა,  
საჩივრების ელექტრონულად წარდგენის პრაქტიკის დანერგვა, ელექტრონული 
რეესტრის შექმნა, რითაც გარკვეულწილად გამარტივდა საჩივრების წარდგენის 
პროცედურები;   

• საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული 
ამომრჩევლებისათვის ინკლუზიური გარემოს წახალისების კუთხით გაწეული 
მეტი ძალისხმევა.  
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მიუხედავად 2021 წლის საარჩევნო ციკლისათვის დაფიქსირებული პოზიტიური 
ძვრებისა, კვლავაც სახეზეა რიგი გამოწვევები მათ შორის: ცესკოს პროფესიული 
ნიშნით კომისიის წევრთა შერჩევა; ცესკოს პროფესიული წევრების მიმართ 
არასაკმარისი საზოგადოებრივი ნდობა; საუბნო საარჩევნო კომისიების საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებში დასაქმებული პირებით, პოლიტიკური პარტიების აქტივისტებითა 
და აგიტატორებით დაკომპლექტება; საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, 
ადმინისტრაციული წარმოებისას გადაწყვეტილებებში დასაბუთების მაღალი 
სტანდარტის დეფიციტი,  პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლება; 
მმართველი პარტიის მიერ ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო გამოყენება; 
წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლების მიმართ 
მუქარის, დაშინებისა და ფიზიკური ანგარიშსწორების მანკიერი პრაქტიკა.  

 
ცხადია, რომ 2020 წლის საარჩევნო ციკლის გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით, 2021 
წელს საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღებისა და არჩევნების მიმართ საზოგადოებრივი 
ნდობის აღდგენის კუთხით გადადგმულმა ნაბიჯებმა ბოლომდე ვერ უზრუნველყო 
დასახული მიზნებისა და ამოცანების რეალიზება. შესაბამისად, კვლავაც სერიოზულ 
გამოწვევად რჩება ზემოთ აღნიშნულ პრობლემატიკაზე დროული და ეფექტური 
რეაგირება, როგორც სრულიად პოლიტიკური სპექტრის - როგორც ხელისუფლების 
ასევე ოპოზიციის მხრიდან, რათა შემდგომი საარჩევნო ციკლისათვის ამაღლდეს 
საარჩევნო პროცესის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობა, უზრუნველყოფილ იქნეს 
ინკლუზიური, გამჭირვალე, სამართლიანი და თავისუფალი საარჩევნო გარემო და 
ხელი შეეწყოს საქართველოს ევროპული და ჩრდილოატლანტიკური მისწრაფებების 
რეალიზებას.   
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