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1. ინფორმაცია არჩევნებზე საერთო-სამოქალაქო 
მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“  
სამონიტორინგო პროგრამის შესახებ 

წარმოდგენილ ანგარიშში ასახულია 
საქართველოს პრეზიდენტის  2018 
წლის არჩევნებზე საერთო-სამოქალაქო 
მოძრაობა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ სამონიტრინგო 
პროგრამის შედეგები, რომლებიც 
მოიცავს პირველი და მეორე 
ტურებისათვის არჩევნების დღის, ასევე 
წინასაარჩევნო და აჩევნების შემდგომი 
პერიოდების ანალიზს.  

წინასაარჩევნო მონიტორინგის 
მიზნობრივ არეალს წარმოადგენდა 
#21 გარდაბნის, #22 მარნეულის, #23 
ბოლნისის, #24 დმანისის (ქვემო 
ქართლის რეგიონი), #36 ბორჯომის, 
#37 ახალციხის, #38 ადიგენის, #40 
ახალქალაქის, #41 ნინოწმინდისა 
(სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი) და #11 
საგარეჯოს (კახეთის რეგიონი) საარჩევნო 
ოლქები. სამონიტორინგო პროგრამა 
რეალიზებულ იქნა 6 გრძელვადიანი 
დამკვირვებლის ჩართულობით. 

პირველ ტურზე არჩევნების დღის 
სამონიტორინგო პროგრამა მოიცავდა 
16 საარჩევნო ოლქს, კერძოდ: რუსთავის 
#20, გარდაბნის #21, მარნეულის #22, 
ბოლნისის #23, დმანისის #24, წალკის 
#25, თეთრიწყაროს #26, (ქვემო ქართლის 
რეგიონი), ბორჯომის #36, ახალციხის #37, 
ადიგენის #38, ასპინძის #39, ახალქალაქის 
#40, ნინოწმინდის #41, (სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონი), საგარეჯოს #11 (კახეთის 
რეგიონი), ასევე ისნის #5 და კრწანისის #4 
(თბილისი)  საარჩევნო ოლქებს.

სამონიტორინგო პროგრამაში 
ჩართული იყო 190 მოკლევადიანი 
დამკვირვებელი, მათ შორის საუბნო, 
მობილური ჯგუფის, საოლქო 
საარჩევნო კომისიისა და  ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის დამკვირვებელი. 

მეორე ტურზე არჩევნების დღის 

სამონიტორინგო პროგრამა მოიცავდა 
გარდაბნის #21, მარნეულის #22, 
ახალციხის #37, ახალქალაქის #40, 
ნინოწმინდის #41 და ისნის #5 
საარჩევნო ოლქებს. 

სამონიტორინგო პროგრამაში 
ჩართული იყო 234 მოკლევადიანი 
დამკვირვებელი, მათ შორის საუბნო, 
მობილური ჯგუფის, საოლქო 
საარჩევნო კომისიისა და ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის დამკვირვებელი. 

არჩევნების შემდგომი პერიოდის 
სამონიტორინგო საქმიანობა 
ორგანიზაციამ განახორციელა ყველა 
მიზნობრივ საარჩევნო ოლქში. 

“მრავალეროვანი საქართველო” 
2003 წლიდან ჩართულია ქვეყანაში 
არჩევნების გამჭვირვალობისა და 
საარჩევნო პროცედურების ეფექტიანად 
განხორციელების უზრუნველყოფის 
პროცესში. ორგანიზაცია მონიტორინგს 
უწევდა საქართველოში გამართულ 
ყველა არჩევნებს, მათ შორის, აჭარასა 
და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის რეგიონში. 
 
„მრავალეროვანი საქართველოს“  მიერ 
წინასაარჩევნო და არჩევნების დღის 
შემდგომი პერიოდი, ისევე როგორც 
არჩევნების დღის მიმდინარეობის 
პროცესი შეფასებული იქნა შემდეგ 
სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან 
მიმართებაში: ეუთოს „წევრი 
სახელმწიფოებისთვის განსაზღვრული 
დემოკრატიული არჩევნების 
ვალდებულებები“, „საარჩევნო 
მასალებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი“ 
(ვენეციის კომისია), 1990 წლის 
ეუთოს „კოპენჰაგენის დოკუმენტი“, 
დემოკრატიული არჩევნების სხვა 
საერთაშორისო სტანდარტები 
და საქართველოს საარჩევნო 
კანონმდებლობა.
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2. არჩევნებზე სამონიტორინგო პროგრამის 
შედეგების შეჯამება

ზოგადი 

საქართველოს პრეზიდენტის  2018 წლის საარჩევნო პროცესი, მათ შორის 
არჩევნების დღე, ასევე წინასაარჩევნო და არჩევნების დღის შემდგომი 
პერიოდი, წარიმართა დემოკრატიული არჩევნების როგორც ეროვნული, ასევე 
საერთაშორისო სტანდერტების შესაბამისად, რამაც საბოლოო ჯამში არჩევნების 
მიუკერძოებლად, გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩატარებისათვის 
ხელსაყრელი გარემო შექმნა.  

საარჩევნო პროცესში არ იქნა დარღვეული ფუნდამენტური უფლებები და 
თავისუფლებები. 

საარჩევნო პროცესის ადმინისტრირებისა და ამ მიზნით გატარებული 
ღონისძიებების გათვალისწინებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) 
მუშაობა იმსახურებს პოზიტიურ შეფასებას. ცესკოს საქმიანობა გახლდათ 
დროული, ეფექტური და გამჭვირვალე. 

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესი მიმდინარეობდა ღიად 
და გამჭვირვალედ.

ცესკოს მიერ ორგანიზებული იყო სხვადასხვა ხასიათის შეხვედრები პოლიტიკურ 
პარტიებთან, არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რაც ხელს 
უწყობდა მხარეებს შორის საგნობრივი კომუნიკაციის განვრცობასა და შედეგზე 
ორიენტირებული პარტნიორული  ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. 

წინასაარჩევნო პერიოდი

პოლიტიკური კამპანია სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო 
ოლქებში საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნების პირველი, ისევე 
როგორც მეორე ტურის მოსამზადებელ პირიოდში წარიმართა კონკურენტულ 
გარემოში.

წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ფუნდამენტალური 
თავისუფლებები ზოგადად უზრუნველყოფილი იყო და შესაბამისად 
საპრეზიდენტო კანდიდატებს  შესაძლებლობა მიეცათ თავისუფლად 
ეწარმოებინათ პოლიტიკური კამპანია და ამომრჩევლებთან შეხვედრები. 

საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ საარჩევნო გარემო სამონიტორინგო პროგრამის 
მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში გამოირჩეოდა გამოვლენილი ელექტორალური 
ხასიათის ინციდენტების ნაკლები სამართლებრივი წონადობით, ისევე როგორც 
გამოვლენილი ინციდენტების სიმწირით. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, პრეზიდენტის არჩევნების პირველ ტურამდე 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი დამკვირვებლების მიერ 
წინასაარჩევნო პერიოდში სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო 
ოლქებში გამოვლინდა რიგი ინციდენტებისა, კერძოდ, სააგიტაციო მასალის 
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დადგენილი წესის დარღვევით გაკვრის სამი ინციდენტი #37 ახალციხის, 
#40 ახალქალაქისა და #21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქებში, ასევე 
ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ერთი 
შემთხვევა #41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში. 

არჩევნების პირველ ტურამდე აქტიურ პოლიტიკურ კამპანიას პრეზიდენტობის 
სამი კანდიდატი აწარმოებდა, კერძოდ „ევროპული საქართველოს“ 
პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე, გაერთიანებული ოპოზიციის 
პრეზიდენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე და პრეზიდენტობის 
დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, ხოლო დანარჩენი 
კანდიდატები ან საერთოდ არ იყვნენ წარმოდგენილნი სამონიტორინგო 
პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში, ან მათი აქტიობა უმნიშვნელო იყო. 

შესაბამისად, დაბალი იყო ამომრჩეველთა ინფორმირებულობის დონე 
სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატების შესახებ, რამაც თავის მხრივ შეზღუდა 
მრავალფეროვანი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. 

თვალშისაცემი გახლდათ დავით ბაქრაძის, გრიგოლ ვაშაძისა და სალომე 
ზურაბიშვილის მიერ წარმოებული კამპანიის ნეგატიური ხასიათი და მხარეთა 
შორის გამოკვეთილი განწყობების მკვეთრი პოლარიზაცია, რაც თავის მხრივ 
საფრთხის ქვეშ აყენებდა მთელ საარჩევნო პროცესს. 

პირველი ტურისაგან განსხვავებით, მეორე ტურის მოსამზადებელ პერიოდში 
წინასაარჩევნო კამპანია მკვეთრად გააქტიურდა. დაფიქსირდა უარყოფითი,  
ზოგჯერ ძალადობრივი რეტორიკის დომინირება პრეზიდენტობის 
კანდიდატების მომხრეებს შორის, რაც თავის მხრივ ქსენოფობიისა და 
სიძულვილის წახალისების მიჯნაზე აყენებდა საარჩევნო პროცესს. 

წინასარჩევნო შეხვედრებზე ძირითადი აქცენტები კეთდებოდა 
საზოგადოებისათვის სენსიტიურ თემებზე, რის გამოც  რჩებოდა მწირი 
შესაძლებლობა  ამომრჩევლებისათვის ძირითადი საპროგრამო ხედვებისა 
და ინიციატივების პრეზენტაციისათვის. აღნიშნულის შედეგად დაქვეითდა 
ამომრჩეველთა შესაძლებლობები, რათა გაეკეთებინათ ინფორმირებული 
არჩევანი. 

სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში ასევე შესწავლილ იქნა ეთნიკურ 
უმცირესობებს მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა ელექტორალური ჩართულობის 
ხელშეწყობის მიზნით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გაწეული 
საქმიანობა, რაც თავის მხრივ პოზიტიურ შეფასებას იმსახურებს. 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გატარდა რიგი ღონსიძიებები, მათ შორის 
მომზადდა და გავრცელდა საინფორმაციო მასალები და სხვადასხვა ხასიათის 
საარჩევნო დოკუმენტაცია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ფუნქციონირებდა 
სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრი, ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებული იყო 
საარჩევნო დოკუმენტაცია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, სომხურენოვანი 
და აზერბაიჯანულენოვანი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის ითარგმნა 
და დაიბეჭდა სხვადასხვა ხასიათის საარჩევნო დოკუმენტაცია და სხვა.
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არჩევნების დღე: 28 ოქტომბერი (პირველი ტური):

არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის 
ფარგლებში მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი იქნა  35 
ინციდენტი, მათ შორის: 

 ● საარჩევნო უბნის დაგვიანებით გახსნა და არასათანადოდ მოწყობა (5 ინცი-
დენტი)

 ● საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ თავიანთი ფუნქციების არაჯეროვნად 
შესრულება (7 ინციდენტი)

 ● საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა (3 ინციდენტი)
 ● ამომრჩევლისთვის ხმის მიცემის უფლების უკანონოდ შეზღუდვა (1 ინცი-
დენტი)

 ● საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების განაწილების 
პროცედურების დარღვევა (7 ინციდენტი)

 ● მარკირების წესის დარღვევა (1 ინციდენტი)
 ● ხმის მიცემა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე 
(1 ინციდენტი) 

 ● ვადაგასული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით ხმის მიცემის 
მცდელობა (1 ინციდენტი)

 ● აგიტაციის წარმოება საარჩევნო უბანზე (2 ინციდენტი)
 ● დამკვირვებლისათვის უფლების შეზღუდვა (4 ინციდენტი)
 ● კენჭისყრის პროცესის უკანონოდ შეჩერება (1 ინციდენტი)
 ● ძალადობა (3 ინციდენტი)
 ● გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურების დარღვევა (2 ინ-
ციდენტი)

 ● საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შედგენა (2 ინ-
ციდენტი)

სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ 
არჩევნების დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიებში წარდგენილ იქნა 13 საჩივარი, 
რომელთაგანაც დაკმაყოფილდა 9 საჩივარი, ხოლო 4 საჩივარი დატოვებულ იქნა 
რეაგირების გარეშე.

სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
მიერ  საოლქო საარჩევნო კომისიებში წარდგენილ იქნა 7 საჩივარი, კერძოდ: 1. 
ახალქალაქის #40 საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი იქნა 4 საჩივარი, 
რომელთაგან: 1 საჩივარი დაკმაყოფილდა, 1 დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, 1 
განუხილველედ იქნა დატოვებული და 1 საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული; 
2. მარნეულის #22 საოლქო საარჩწევნო კომისიაში წარდგენილი იქნა 3 
საჩივარი, რომელთაგან: 2 საჩივარი დაკმაყოფილდა და 1 საჩივარი არ იქნა 
დაკმაყოფილებული.
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არჩევნების დღე: 28 ნოემბერი (მეორე ტური)

არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის 
ფარგლებში მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ სულ დაფიქსირდა 42 
ინციდენტი, მათ შორის:

 ● საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების განაწილების 
პროცედურების დარღვევა (2 ინციდენტი)

 ● დამკვირვებლისათვის უფლების შეზღუდვა (6 ინციდენტი)
 ● კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა (12 ინციდენტი)
 ● ხმის მიცემის მცდელობა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე (5 ინ-
ციდენტი)

 ● ამომრჩევლის მიერ კენჭისყრის პროცესის ხელის შეშლის მცდელობა (2 ინცი-
დენტი)

 ● განმეორებით ხმის მიცემა/მცდელობა (3 ინციდენტი)
 ● კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა (4 ინციდენტი)
 ● საარჩევნო უბანზე  არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა (2 ინციდენტი)
 ● აგიტაცია საარჩევნო უბანზე (2 ინციდენტი)
 ● საარჩევნო უბნის არასათანადოდ მოწყობა (1 ინციდენტი)
 ● ამომრჩეველთა სიაში წინასწარ დაფიქსირებული ხელმოწერები (1 ინციდენტი)
 ● შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება (1 ინციდენტი)
 ● სხვა ინციდენტი (1)

არჩევნების დღეს სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ მიერ დაიწერა 5 საჩივარი და წარდგენილ იქნა საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში. წარდგენილი საჩივრებისაგან დაკმაყოფილდა 2, განუხილველად 
დარჩა 1, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 1 და არ დაკმაყოფილდა 1 საჩივარი. 

„მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ 
მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 2018 
წლის პრეზიდენტის არჩევნების დღე პირველ, ისევე როგორც მეორე ტურზე 
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში ძირითადად 
წარიმართა მშვიდ, სამართლიან და კონკურენტუნარიან გარემოში, რაც 
შეესაბამებოდა დემოკრატიული არჩევნების როგორც ეროვნულ, ასევე 
საერთაშორისო სტანდარტებს. 

თუმცა აღსანიშნავია, რომ გარდაბნის #21 და მარნეულის #22  საარჩევნო ოლქებში 
არჩევნების დღე მეორე ტურზე წარიმართა უფრო მწვავე კონკურენციის ფონზე, 
რაც ამასთანავე გამოიხატა პრეზიდენტობის კანდიდატების მხარდამჭერებს 
შორის კონფრონტაციით. 

ნიშანდობლივია ის გარემეობაც, რომ არჩევნების დღეს მეორე ტურზე, 
პირველ ტურთან შედარებით ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლებისათვის კანონით 
მინიჭებული უფლების შეზღუდვის მცდელობა. 

ასევე, მეორე ტურისათვის თვალში საცემი იყო ორივე საპრეზიდენტო 
კანდიდატის მხარდამჭერ პოლიტიკურ პარტიასთან ასოცირებული 
არასამთავრობო ორგანიზაციების დესტრუქციული აქტივობა, რაც აფერხებდა 
საუბნო საარჩევნო კომისიების ეფექტურ ფუნქციონირებას, ასევე დაბრკოლებას 
უქმნიდა „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის 
რეალიზებას. 
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ქვემო ქართლის რეგიონში არჩევნების მეორე ტურზე, რიგ საარჩევნო უბნებზე 
არჩევნების შედეგების შეჯამების შემდგომ დაფიქსირდა პრეზიდენტობის 
კანდიდატების მომხრეებს შორის ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირების 
ტენდენცია, რამაც საარჩევნო პროცესის ჩაშლის საფრთხე შექმნა.  

ზოგადად, არჩევნების დღეს როგორც პირველ, ასევე მეორე ტურზე არ იქნა 
დარღვეული ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები. არჩევნების 
დღეს არ იქნა დაფიქსირებული ძირითადი ხასიათის საარჩევნო დარღვევები. 
მიუხედავად აღნიშნულისა, რიგ საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა გარკვეული 
ხასიათის პროცედურულ ხარვეზებს, რასაც არ მოუხდენია გავლენა არჩევნების 
საბოლოო შედეგებზე. 

რაც შეეხება პროცედურულ ხარვეზებს, ისინი უმეტესწილად განპირობებული 
იყო საუბნო საარჩევნო კომისიის რიგ წევრთა არასათანადო პროფესიული 
მომზადების დონით, ისევე როგორც ზოგადად ამომრჩევლებს შორის 
პოლიტიკური და ელექტორალური კულტურის სიმწირით. 

აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ ყველა 
მოკლევადიან დამკვირვებელს მცირედი გამონაკლისის გარდა საშუალება მიეცა, 
დაუბრკოლებლად შესულიყო საარჩევნო უბანზე, ისევე როგორც თვისუფლად 
განეხორციელებინა დაკვირვება უბნის გახსნისა და მოწყობის, კენჭისყრის 
მიმდინარეობის, უბნის დახურვისა და ხმების დათვლის პროცესის თითოეულ 
ეტაპზე. 

არჩევნების დღის შედეგების ანალიზი ცხადყოფს, რომ საარჩევნო პროცესი 
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში კვალიფიციურად 
იყო ადმინისტრირებული. ცესკოს საქმიანობა გახლდათ დროული, ეფექტური 
და გამჭვირვალე. 
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3. ზოგადი ინფორმაცია არჩევნების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის 
მიერ პრემიერ-მინისტრის 
კონტრასიგნაციით გამოცემული 
N01/08/02  განკარგულების შეაბამისად 
საქართველოს პრეზიდენტის 
არჩევნები 2018 წლის 28 ოქტომბერს 
დაინიშნა.

ამომრჩეველს 6 წლის ვადით უნდა 
აერჩია საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 
წლის არჩევნებში მონაწილეობის 
მიღების მიზნით ცესკომ 
დაარეგისტრირა 25 პრეზიდენტობის 
კანდიდატი, რომელთაგანაც 19 
პოლიტიკური პარტიის მიერ იქნა 
წარდგენილი, ხოლო 6 გახლდათ 
დამოუკიდებელი კანდიდატი 
წარდგენილი საინიციატივო ჯგუფის 
მიერ.  

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 
წლის არჩევნების ადმინისტრირება 
განხორციელდა სამდონიანი 
საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ: 
ცენტრალური საარჩევნოკომისია 
(ცესკო), 73 საოლქო საარჩევნო კომისია 
და 3 705  საუბნო საარჩევნო კომისია, 
მათ შორის გამონაკლის შემთხვევაში 
შექმნილი 11 საარჩევნო კომისია. 

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობამ 
შეადგინა  3 513 729  პირი, მათ შორის 
1 886 863  ქალი და 1 626 866 მამაკაცი. 

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 
წლის არჩევნებისთვის ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად 
დასახლებულ 12 საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში შეიქმნა 
346 საარჩევნო უბანი, კერძოდ: 
ქართულ და აზერბაიჯანულ 
ენოვანი ამომრჩევლებისათვის - 209 
უბანი, ქართულ და სომხურ ენოვანი 
ამომრჩევლებისათვის - 133 უბანი  და 
ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ 
ენოვანი ამომრჩევლებისათვის - 4 უბანი.

„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
სამონიტორინგო პროგრამის 
დაფარვის არეალში მოქცეულ 
საარჩევნო ოლქებიდან, მხოლოდ 5 
საოლქო საარჩევნო კომისიაში (ისანი, 
ახალციხე, ახალქალაქი, ნინოწმინდა 
და წალკა) იყვნენ წარმოდგენილნი 
ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებული პირები.

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 
წლის არჩევნებისათვის, საუბნო 
საარჩევნო კომისიაში არჩეულ/
დანიშნულ ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებულ პირთა (წევრთა) 
რაოდენობამ სადამკვირვებლო 
პროგრამის მიზნობრივ 159 
საარჩევნო უბნიდან  შეადგინა 1 
188 პირი (საშუალოდ 7 პირი თითო 
სააღჩევნო უბანზე). ასევე, საუბნო 
საარჩენო კომისიების ხელმძღვანელი 
თანამდებობა (მდივანი ან/და 
თავმჯდომარე) ეკავა ეთნიკურ 
უმცირესობას მიკუთვნებულ 114 პირს 
(71,7%).

არჩევნებზე  დაკვირვების 
განხორციელების მიზნით, ცესკომ 
დაარეგისტრირა 62 ადგილობრივი და 
58 საერთაშორისო სადამკვირვებლო 
ორგანიზაცია.
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4. წინასაარჩევნო პერიოდი

4.1.   მეთოდოლოგია 

საქართველოს პრეზიდენტის  2018 წლის არჩევნებზე დაკვირვება „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ დაიწყო 1 აგვისტოს. 

წინასაარჩევნო მონიტორინგის მიზნობრივ არეალს წარმოადგენდა #21 გარდაბნის, 
#22 მარნეულის, #23 ბოლნისის, #24 დმანისის (ქვემო ქართლის რეგიონი), #36 
ბორჯომის, #37 ახალციხის, #38 ადიგენის, #40 ახალქალაქის, #41 ნინოწმინდისა 
(სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი) და #11 საგარეჯოს (კახეთის რეგიონი) საარჩევნო 
ოლქები.

სამონიტორინგო პროგრამა განხორციელდა 6 გრძელვადიანი დამკვირვებლის 
მეშვეობით, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში აკვირდებოდნენ მიზნობრივი 
რეგიონების შესაბამის საარჩევნო ოლქებში არსებულ ვითარებასა და 
ელექტორალური ხასიათის ტენდენციებს ყველა ქვემოთ მოყვანილ სფეროებთან 
მიმართებაში:

 ● ზოგადი პოლიტიკური და ელექტორალური კონტექსტი;
 ● ეთნიკურ უმცირესობათა ინფორმირებულობა პრეზიდენტობის კანდიდატების 
პოლიტიკური პროგრამების, საარჩევნო წესებისა და პროცედურების შესახებ; 

 ● პრეზიდენტობის კანდიდატების მიერ საარჩევნო კამპანიის რეალიზების 
ასპექტები;

 ● პრეზიდენტობის კანდიდატების საპროგრამო დოკუმენტებში უმცირესობათა 
პრობლემატიკის ასახვის პრაქტიკა;

 ● საარჩევნო კამპანიის რეალიზების პროცესში პრეზიდენტობის კანდიდატების  
მიერ ეთიკური (მათ შორის ეთნიკურ, ან რელიგიურ ნიადაგზე სიძულვილის 
ენის გამოვლენის პრაქტიკა) სტანდარტების დაცულობის პრაქტიკა;

 ● პოლიტიკურ პროცესში (მათ შორის, პარტიულ სტრუქტურებსა და 
პოლიტიკურ ნომინაციებში) ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობის 
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პრაქტიკა;  
 ● საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესი; 
 ● საარჩევნო მიზნით ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენება; 

 ● საარჩევნო მიზნით მარეგულირებელი ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენება; 

 ● საარჩევნო მიზნით აღსრულებითი ადმინისტაციული რესურსების გამოყენება;
 ● საარჩევნო მიზნით ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. 

სამონიტორინგო პროგრამის დაწყებამდე გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა 
გაიარეს სპეციალური, სამონიტორინგო შესაძლებლობათა განვითარების 
სასწავლო-შემეცნებითი ხასიათის პროგრამა. შესაბამისად, სამონიტორინგო 
პროგრამა ხორციელდებოდა გრძელვადიანი დამკვირვებლებისათვის 
სპეციალურად შემუშავებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. 

ყველა ინციდენტი, რომელიც იდენტიფიცირებულ იქნა გრძელვადიანი 
დამკვირვებლების მიერ დაექვემდებარა დამატებით შესწავლასა და გადამოწმებას.

4.2.   ძირითადი  მიგნებები  დ \ა  ტენდენციები

პოლიტიკური კამპანია სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო 
ოლქებში არჩევნების პირველი და მეორე ტურის მოსამზადებელ პირიოდებში 
წარიმართა კონკურენტულ გარემოში, რამაც შესაძლებლობა მისცა 
საპრეზიდენტო კანდიდატებს  თავისუფლად ეწარმოებინათ ამომრჩევლებთან 
შეხვედრები. 

საარჩევნო გარემო გამოირჩეოდა გამოვლენილი ელექტორალური 
ხასიათის ინციდენტების ნაკლები სამართლებრივი წონადობით, ისევე 
როგორც გამოვლენილი ინციდენტების სიმწირით. კერძოდ, დაფიქსირდა 
სააგიტაციო მასალის დადგენილი წესის დარღვევით გაკვრის 3 ინციდენტი 
#37 ახალციხის, #40 ახალქალაქისა და #21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქებში, 
ასევე ინსტიტუციონალური  ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 1 
შემთხვევა #41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში. 

ახალციხის რკინიგზის სადგურის საბარგო ტერიტორიაზე დაფიქსირდა 
დარღვევით გაკრული „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პრეზიდენტობის 
კანდიდატის პლაკატი. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ადგილი, სადაც 
გაკრული იყო აღნიშნული სააგიტაციო მასალა, არ გახლდათ შეტანილი 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო 
მასალების განთავსებისათვის გამოყოფილი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ობიექტების ჩამონათვალში (ინციდენტის იდენტიფიკაციის თარიღი 
- 21 სექტემბერი). 

#21 გარდაბნის საარჩევნო ოლქში „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 
დამკვირვებელის მიერ დაფიქსირდა ინციდენტი, რის შესაბამისადაც გარდაბანში 
პრეზიდენტობის კანდიდატის დავით ბაქრაძის პლაკატებზე ზემოდან გადააკრეს 
პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის პლაკატები (ინციდენტის 
იდენტიფიკაციის თარიღი-21 სექტემბერი). 
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#40 ახალქალაქის საარჩვნო ოლქში 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ 
გრძელვადიანი დამკვირვებელის მიერ 
იდენტიფიცირებულ იქნა ინციდენტი, რის 
შესაბამისადაც ქ. ახალქალაქის შესასვლელში 
მდებარე შოთა რუსთაველის ძეგლზე 
დაფიქსირდა დარღვევით გაკვრული 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
პრეზიდენტობის კანდიდატის პლაკატი. 
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ადგილი, 
სადაც გაიკრა აღნიშნული სააგიტაციო 
მასალა, არ გახლდათ შეტანილი ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო 
სააგიტაციო მასალების განთავსებისათვის 
გამოყოფილი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების 
ჩამონათვალში (ინციდენტის იდენტიფიკაციის თარიღი - 10 ოქტომბერი). 

#41 ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქში „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
გრძელვადიანი დამკვირვებელის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
შესაბამისად, ქ. ნინოწმინდის მერი, მერიის შენობაში იბარებდა „ქართული 
ოცნების“ შტაბის აქტივისტებს და აძლევდა დავალებებს სალომე ზურაბიშვილის 
მხარდასაჭერ კამპანიასთან დაკავშირებით, რაც, თავის მხრივ, წარმოადგენს 
ინსტიტუციონალური ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას (ინციდენტის 
იდენტიფიკაციის თარიღი 21 სექტემბერი).

ოთხივე ინციდენტთან დაკავშირებით შესაბამისი რეაგირების მოხდენის 
მიზნით, „მრავალეროვანმა საქართველომ“ მიმართა თავისუფალი და 
სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორის კომისიას. 

ოთხივე ინციდენტის მოკვლევისა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარების 
მიზნით, უწყებათაშორისმა კომისიამ შეიმუშავა და წარუდგინა რეკომენდაციები 
შესაბამის საჯარო სტრუქტურებს. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ათი ოპოზიციური პარტიის მიერ შექმნილმა 
გაერთიანებამ „ძალა ერთობაშია“, ერთიან პრეზიდენტობის კანდიდატად 
წარადგინა გრიგოლ ვაშაძე. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ იმავდროულად 
გაერთიანებაში შემავალმა ოთხმა კვალიფიციურმა სუბიექტმა დაარეგისტრირა 
საკუთარი პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატები: მიხეილ ანთაძე (მოძრაობა 
სახელმწიფო ხალხისათვის), ზვიად ბაღდავაძე (სამოქალაქო პლატფორმა-ახალი 
საქართველო), ზვიად მეხატიშვილი (საქართელოს ქრისტიან-კონსერვატიული 
პაარტია) და ზვიად იაშვილი (ეროვნულ-დემოკრადიული პარტია). 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებთ, პრეზიდენტობის კანდიდატების 
დამარეგისტრირებელ ოთხივე პარტიას შესაძლებლობა მიეცა დაფინანსება 
მიეღო სახელმწიფო ბიუჯეტისაგან და ყოლოდა საუბნო და საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში თავიანთი წარმომადგენლები, ასევე ესარგებლა უფასო სარეკლამო 
დროით.

მიუხედავად იმისა, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის მსგავსი ხასიათის 
პოლიტიკური მანევრი კანონმდებლობით არ გახლავთ აკრძალული, 
აღნიშნულით ზოგადად პრეზიდენტობის კანდიდატები არათანაბარ 



13

საბოლოო ანგარიში

მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, იმდენად, რამდენადაც ფაქტობრივად 
გაერთიანება „ძალა ერთობაშიას“ ოთხი ე.წ. ტექნიკური კანდიდატები ხუთჯერ 
მეტ საბიუჯეტო დაფინანსებას მიიღებდნენ სხვა კანდიდატებთან შედარებით, 
ისევე როგორც ისარგებლებდნენ ხუთჯერ მეტი უფასო სარეკლამო დროით სხვა 
კანდიდატებისაგან განსხვავებით.

2018 წლის 11 სექტემბერს საოლქო საარჩევნო კომისიებში ჩატარდა საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის პროცედურები. უნდა აღინიშნოს ის 
გარემოება, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის 
მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის 
პროცესი წარიმართა მშვიდ გარემოში, საარჩევნო კანონმდებლობის სრული 
დაცულობით, რის საფუძველზეც ხმათა უმრავლესობით შეირჩა საუბნო 
საარჩევნო კომისიების 6 წევრი.

4.3. პოლიტიკური კამპანია

პრეზიდენტის არჩევნების პირველ ტურამდე სამონიტორინგო პროგრამის 
მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში წინასაარჩევნო პერიოდის ანალიზი მკაფიოდ 
მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ ძირითადად აქტიურ პოლიტიკურ კამპანიას 
აწარმოებდნენ „ევროპული საქართველოს“ პრეზიდენტობის კანდიდატი 
დავით ბაქრაძე, გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატი 
გრიგოლ ვაშაძე და პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე 
ზურაბიშვილი, რომელსაც მხარდაჭერა გამოუცხადა მმართველმა პარტიამ.

რაც შეეხება პრეზიდენტობის დანარჩენ კანდიდატებს, ისინი, ან საერთოდ არ 
იყვნენ წარმოდგენილნი სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო 
ოლქებში, ან მათი პოლიტიკურ-ელექტორალური საქმიანობა უფერული 
გახლდათ. 

შედეგად, დაბალი იყო მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე სხვა 
საპრეზიდენტო კანდიდატების საქმიანობის შესახებ და, შესაბამისად, 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული ამომრჩეველი მოკლებული იყო 
მრავალფეროვანი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას. 

პოლიტიკური კამპანია  ძირითადად გამოიხატებოდა ადგილობრივ 
ამომრჩევლებთან შეხვედრების ორგანიზებით, პოლიტიკური საპროგრამო 
დოკუმენტებისა და სამომავლო ხედვების პრეზენტაციით, ისევე როგორც მედია 
ბრიფინგების ჩატარებით. 

საგულისხმოა ის გარემოება, რომ დავით ბაქრაძის, გრიგოლ ვაშაძისა და 
პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის მიერ 
წარმოებული წინასაარჩევნო კამპანიის უარყოფითი ხასიათი და მხარეთა შორის 
გამოკვეთილი განწყობათა მკვეთრი პოლარიზაცია საფრთხის ქვეშ აყენებდა 
ზოგადად მთელ საარჩევნო პროცესს. 

ნიშანდობილივია ის ფაქტი, რომ პირველი ტურისაგან განსხვავებით, 
მეორე ტურის მოსამზადებელ პერიოდში წინასაარჩევნო კამპანია მკვეთრად 
გააქტიურდა. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლების მიერ 
მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში გამოვლენილი ტენდენციის შესაბამისად 
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მეორე ტურის მოსამზადებელ პერიოდში, განსაკუთრებით თვალშისაცემი 
იყო ნეგატიური და გარკვეულ შემთხვევევში რადიკალური და ძალადობრივი 
რეტორიკის დომინირება პრეზიდენტობის კანდიდატების სალომე 
ზურაბიშვილისა და გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერ ბანაკებს შორის. 

მხარეთა მიერ ვრცელდებოდა განცხადებები, რითაც მიზანმიმართულად 
ხდებოდა პრეზიდენტის არჩევნების აფილირება სამოქალაქო ომთან და 
შესაბამისად შეიცავდა მოწინააღმდეგე მხარისათვის რაიმე სახის ზიანის 
მიყენების მოწოდებას. შესაბამისად მთლიანად პოლიტიკური კამპანიის 
წარმოების პროცესი ქსენოფობიისა და სიძულვილის წახალისების ზღვარზე 
იდგა. 

ზემოაღნიშნულის კონტექსტში „მრავალეროვანი საქართველოს“ გრძელვადიანი 
დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა ცალკეული ძალადობრივი შეტაკებები 
„ქართული ოცნებისა“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტებს 
შორის. ჩატარდა რამდენიმე როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის 
საწინააღმდეგო დემონსტრაცია, რამაც კიდევ უფრო გაამძაფრა საპრეზიდენტო 
კანდიდატებს შორის არსებული დაძაბულობის მუხტი. 

საჯარო გამოსვლების დროს „ქართული ოცნებისა“ და „ერთნიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატები ცდილობდნენ 
ამომრჩეველთა ყურადღება პოლიტიკური კამპანიის კონკრეტულ გზავნილებზე 
გაემახვილებინათ. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, მხარეთა შორის ელექტორატის მობილიზების 
ძალისხმევა მეტწილად გადაფარული იყო ნეგატიური კამპანიის გამწვავების 
ფაქტებითა და მმართველ პარტიასა და „ერთიანი ნოციონალური მოძრაობის“ 
ეგიდით ჩამოყალიბებულ კოალიციას შორის გაჟღერებული მძიმე 
ბრალდებებით. 

პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურამდე ჩატარებული საჯარო დემონსტრაციები 
წინასაარჩევნო კამპანიის განუყოფელი ნაწილი იყო და ფართოდ გამოიყენებოდა 
ნეგატიური კამპანიის საწარმოებლად. ამომრჩევლებთან შეხვედრებზე 
ძირითადი აქცენტები კეთდებოდა საზოგადოებისათვის სენსიტიურ თემებზე, 
რის გამოც  რჩებოდა მწირი შესაძლებლობა  ამომრჩევლებისათვის ძირითადი 
საპროგრამო ხედვებისა და ინიციატივების პრეზენტაციისათვის. აღნიშნულის 
შედეგად დაქვეითდა ამომრჩეველთა შესაძლებლობები, რათა გაეკეთებინათ 
ინფორმირებული არჩევანი. 
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4.4.    ეთნიკური უმცირესობების ელექტორალური ჩართულობის 
ხელშეწყობის მიზნით, საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაწეული 
საქმიანობა

სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში ასევე შესწავლილ იქნა საარჩევნო 
ადმინისტრაციის მიერ ეთნიკური უმცირესობების ელექტორალური 
ჩართულობის ხელშეწობის მიზნით გაწეული საქმიანობა, რაც თავის მხრივ 
პოზიტიურ შეფასებას იმსახურებს. 

საქართველოს პრეზიდენტის 
2018 წლის არჩევნებისთვის 
ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა 
ი ნ ფ ო რ მ ი რ ე ბ უ ლ ო ბ ი ს 
ამაღლების მიზნით 
ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის მიერ გატარდა მთელი 
რიგი ღონისძიებები, რაც 
გამოიხატა შემდეგი ხასიათის 
აქტიობათა რეალიზებით: 

 ● საინფორმაციო ვიდეო რგოლი ითარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 
და  გავრცელდა რეგიონული ტელევიზიების ეთერით;

 ● მომზადდა სპეციალური ვიდეო რგოლი ეთნიკური უმცირესობებისთვის 
ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ; 

 ● ცესკოს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით, ამომრჩევლებს 
საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება შეეძლოთ 
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე;

 ● ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში 
მცხოვრებ სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან ამომრჩეველებს, 
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმება შეეძლოთ 
ცესკოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, მობილური ტელეფონის/პლანშეტის 
გამოყენებით და სწრაფი გადახდის ტერმინალის საშუალებით;

 ● ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებული იყო საარჩევნო დოკუმენტაცია სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე; 

 ● ცესკოს მიერ განხორციელდა რიგი ღონისძიებები უმცირესობებს მიკუთვნეულ 
ამომრჩეველთა ელექტორალური ცნობიერებისა და მათი ელექტორალური 
ჩართულობის დონის ამაღლების კუთხით;

 ● ცესკოს მიერ სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებისთვის ითარგმნა და დაიბეჭდა სხვადასხვა ხასიათის 
საარჩევნო დოკუმენტაცია; 

 ● არჩევნების დღეს კენჭისყრის პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით, 
ცესკოს მიერ სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი ამომრჩევლებისთვის  
ითარგმნა (ქართულ-სომხურ და ქართულ-აზერბაიჯანულ ენებზე) და 
დაიბეჭდა სხვადასხვა ხასიათის საარჩევნო დოკუმენტაცია. 
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5. არჩევნების დღე: 28 ოქტომბერი 
     (პირველი ტური)

5.1. არჩევნების დღეზე საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“  სამონიტორინგო პროგრამა

„მრავალეროვანმა საქართველომ“ განახორციელა 2018 წლის 28 ოქტომბრის 
საპრეზიდენტო არჩევნების დღეზე სამონიტორინგო პროგრამა.  

არჩევნების დღეზე სამონიტორინგო პროგრამა მოიცავდა 16 საარჩევნო ოლქს, 
კერძოდ: რუსთავის #20, გარდაბნის #21, მარნეულის #22, ბოლნისის #23, დმანისის 
#24, წალკის #25, თეთრიწყაროს #26, (ქვემო ქართლის რეგიონი), ბორჯომის #36, 
ახალციხის #37, ადიგენის #38, ასპინძის #39, ახალქალაქის #40, ნინოწმინდის #41, 
(სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი), საგარეჯოს #11 (კახეთის რეგიონი), ასევე ისნის #5 
და კრწანისის #4 (თბილისი)  საარჩევნო ოლქებს.

სამონიტორინგო პროგრამაში ჩართული იყო 190 მოკლევადიანი დამკვირვებელი, 
მათ შორის საუბნო, მობილური ჯგუფის, საოლქო საარჩევნო კომისიისა და  
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამკვირვებელი. 

არჩევნების დღეზე სამონიტორინგო პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით, 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 
ინციდენტების ცენტრი, რომლის ოპერატორები მუშაობდნენ საგანგებო რეჟიმში 
და მოკლევადიანი დამკვირვებლებისაგან იღებდნენ და ამუშავებდნენ საარჩევნო 
ხასიათის ინფორმაციას.  
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გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი საქართველოს“ ოფისში მოქმედებდა 
ცხელი ხაზი, რითაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო ესარგებლა და არჩევნების 
დღეზე სამონიტორინგო პროგრამისათვის მიეწოდებინა მის ხელთ არსებული 
საარჩევნო ხასიათის ინფორმაცია. 

არჩევნების დღეზე სამონიტორინგო პროგრამას სამართლებრივ მხარდაჭერას 
უწევდნენ პროგრამის იურისტები.

“მრავალეროვანი საქართველო” მედია საშუალებებით მთელი დღის 
განმავლობაში აქტიურად ავრცელებდა ინფორმაციას საარჩევნო უბნების 
გახსნის, კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობის, საარჩევნო უბნების დახურვისა 
და ხმის დათვლის პროცედურების დროს დაფიქსირებული ინციდენტებისა და 
ელექტორალური ხასიათის ტენდენციების შესახებ. 

5.2. სამონიტორინგო პროგრამის მეთოდოლოგია

წინასწარ შემუშავებული ინსტრუქციის თანახმად, „მრავალეროვანი საქართელოს“ 
სამონიტორინგო პროგრამის უშუალო მეთოდოლოგიურ ინსტუმენტებს 
წარმოადგენდა: ა) სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში შერჩეული საარჩევნო 
უბნებიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი; ბ) არჩევნების დღის 
მთლიანი პროცესის, კერძოდ კი უბნის გახსნის, ხმის მიცემის, უბნის დახურვის, 
ხმების დათვლის და შედეგების შეჯამების მიუკერძოებლად შეფასება; გ) უბნის 
გახსნის, კენჭისყრისა და ხმების დათვლის პროცესში ხარვეზებისა და დარღვევების 
გამოვლენა; დ) არჩევნების დღის ოფიციალური შედეგების გადამოწმება. 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ 26 ოქტომბერს „მრავალეროვანმა საქართველომ“ 
ჩაატარა არჩევნების დღის სიმულაცია სამონიტორინგო პროგრამის ფარგლებში 
მომზადებული და შერჩეული მოკლევადიანი დამკვირვებლებისთვის, რაც მიზნად 
ისახავდა შემდეგი ხასიათის ფუნქციონალური კრიტერიუმების განსაზღვრასა და 
გადამოწმებას, კერძოდ: 
 

 ● რამდენად გამართულად წარიმართა კომუნიკაცია მოკლევადიან 
დამკვირვებლებთან;

 ● რამდენად გამართულად, თანმიმდევრულად და დროულად ხდებოდა 
ანგარიშგება დამკვირვებლების მიერ; 

 ● რამდენად გამართულად ფუნქციონირებდა ელექტორალური ანგარიშგების 
მონაცემთა ბაზა და მოკლეტექსტური შეტყობინების სისტემა;

 ● რამდენად წარმატებით ართმევდნენ თავს ინციდენტების ცენტრის 
ოპერატორები მათდამი დაკისრებულ ფუნქციებსა და მოვალეობებს.  

არჩევნების დღის სიმულაციამ წარმატებით ჩაიარა იმდენად, რამდენადაც 
მოკლევადიან დამკვირვებელთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ  გაართვა 
თავი მათდამი დაკისრებულ ფუნქციებსა და მოვალეობებს. გამართულად 
იფუნქციონირა ინციდენტების ცენტრმაც ისევე, როგორც ელექტორალური 
ანგარიშგების მონაცემთა ბაზამ და მოკლეტექსტური შეტყობინების სისტემამ. 

არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ ცენტრალურ ოფისში 
ინციდენტების ცენტრის ოპერატორები საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ. ისინი 
ორგანიზაციის მოკლევადიანი დამკვირვებლებისგან რეგულარულად იღებდნენ 
ინფორმაციას ყველა იმ საყურადღებო ფაქტზე, რომელსაც, შესაძლოა, გავლენა 
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ექონია არჩევნების დემოკრატიულ, სამართლიან და მიუკერძოებელ გარემოში 
ჩატარებაზე.  

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ 
არჩევნების დღეს ინფორმაციას 
მოკლევადიანი დამკვირვებლები 
ინციდენტების ცენტრს 
გადასცემდნენ გეგმიურ და 
არაგეგმიურ რეჟიმში. გეგმიური 
ანგარიშგების დროს მოკლევადიანი 
დამკვირვებლები სპეციალური 
ანგარიშგების ფორმების მეშვეობით 
აწარმოებდნენ არჩევნების დღის 
მონიტორინგს და განსაზღვრული 
პირიოდულობით ინციდენტების 
ცენტრს აწვდიდნენ ინფორმაციას მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით. სულ 
არჩევნების დღეს თითოეული დამკვირვებლის მიერ ინციდენტების ცენტრს 
გაეგზავნა 5 შეტყობინება.  

რაც შეეხება არაგეგმიურ ანგარიშგებას, იგი განსაკუთერებული შემთხვევების/ 
დარღვევების დაფიქსირების შემთხვევაში ხორციელდებოდა სატელეფონო ზარის 
მეშვეობით ინციდენტების ცენტრის ოპერატორებთან. 

შემოსული ინფორმაცია თავს იყრიდა სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც, 
საჭიროების შემთხვევაში, მოწმდებოდა ოპერატორების მიერ. გადამოწმებული 
ინფორმაციის დამუშავებას და ანალიზს ახორციელებდა პროგრამის იურისტები. 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ინციდენტების ცენტრის ოპერატორები 
დაყოფილნი იყვნენ სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების ენების ფლობის 
მიხედვით, რაც მოკლევადიან დამკვირვებლებს შესაძლებლობას აძლევდა, 
ინფორმაციის გადაცემა 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. იურისტთა მიერ გადამოწმებული და დამუშავებული 
ინფორმაცია აისახებოდა ინცინდენტების მონაცემთა ბაზაში, რომელიც მოიცავდა 
ინფორმაციას არა მხოლოდ დარღვევების, არამედ საარჩევნო უბანზე და ოლქში 
წარდგენილი საჩივრების შესახებ. 

მთელი დღის განმავლობაში ორგანიზაციის მობილური ჯგუფები სამონიტორინგო 
პროგრამის არეალში გადაადგილდებოდნენ და ახორციელებდნენ მონიტორინგს 
იმ საარჩევნო უბნებზეც, სადაც „მრავალეროვან საქართველოს“ არ ჰყავდა 
წინასწარ მივლინებული საუბნო დამკვირვებელი. გარდა აღნიშნულისა, 
მობილური ჯგუფი საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფდა მოკლევადიან 
დამკვირვებელთა ლოჯისტიკურ და სხვა ხასიათის მხარდაჭერას მონიტორინგის 
განხორციელების პროცესში.

არჩევნების დღეს “მრავალეროვანმა საქართველომ“ გაავრცელა სამონიტორინგო 
პროგრამის ფარგლებში გამოვლენილი მიგნებები და ტენდენციები მედიაში, 
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საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო დიპლომატურ 
მისიებში და შესაბამისად, შეაფასა: ა) უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი; 
ბ) კენჭისყრის პროცესი; გ) უბნის დახურვის პროცესი; დ) ხმების დათვლისა 
და შედეგების შეჯამების პროცესი. არჩევნების მეორე დღეს მედია ცენტრში 
ორგანიზაციამ გაასაჯაროვა არჩევნების დღის წინასწარი შემაჯამებელი დოკუმენტი. 

5.3.   არჩევნების დღეს გამოვლენილი ინციდენტები და დაწერილი 
საჩივრები

არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის 
ფარგლებში მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი იქნა 35 
ინციდენტი, მათ შორის:
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 ● საარჩევნო უბნის დაგვიანებით გახსნა და არასათანადოდ მოწყობა (5 ინცი-
დენტი)

 ● საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ თავიანთი ფუნქციების 
არაჯეროვნად შესრულება (7 ინციდენტი)

 ● საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა (3 ინციდენტი)
 ● ამომრჩევლისთვის ხმის მიცემის უფლების უკანონოდ შეზღუდვა (1 ინცი-

დენტი)
 ● საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების განაწილების 

პროცედურების დარღვევა (7 ინციდენტი)
 ● მარკირების წესის დარღვევა (1 ინციდენტი)
 ● ხმის მიცემა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე 

(1 ინციდენტი) 
 ● ვადაგასული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით ხმის მიცემის 

მცდელობა (1 ინციდენტი)
 ● აგიტაციის წარმოება საარჩევნო უბანზე (2 ინციდენტი)
 ● დამკვირვებლისათვის უფლების შეზღუდვა (4 ინციდენტი)
 ● კენჭისყრის პროცესის უკანონოდ შეჩერება (1 ინციდენტი)
 ● ძალადობა (3 ინციდენტი)
 ● გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურების დარღვევა (2 ინ-

ციდენტი)
 ● საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შედგენა (2 ინ-

ციდენტი)

ინციდენტები: 

არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის 
ფარგლებში მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილი იქნა შემდეგი 
ხასიათის ინციდენტები:
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საარჩევნო უბნის დაგვიანებით გახსნა და არასათანადოდ მოწყობა (5 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, # 59 საარჩევნო უბანი დაგვიანებით გაიხსნა.  

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #59 საარჩევნო უბანი არ იყო მზად პირველი 
ამომრჩევლის მისაღებად 08:00 საათისათვის. კერძოდ, პირველი ამომრჩევლის 
მიღება განხორციელდა 09:30 სათვის.   

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის  #89 საარჩევნო უბანზე  (სოფელი ყიზილაჯლო) 
6:48 წუთზე საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ ადგილი ჰქონდა უბნის გახსნის 
მცდელობას. „მრავალეროვანი საქართველოს„ დამკვირვებლის  სიტყვიერი 
პროტესტის საფუძველზე უბანი გაიხსნა კანონით დადგენილ დროზე, კერძოდ  
7 საათზე.

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #59 საარჩევნო უბანზე არ იწარმოებოდა 
კომისიის სადემონსტრაციო ოქმი. „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლის სიტყვიერი მითითების საფუძველზე ინციდენტი აღმოფხვრილ 
იქნა. 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის # 59 საარჩევნო უბანზე (სოფელი იმირი) 
8:14 წუთისთვის   კომისიის სადემონსტრაციო ოქმში ამომრჩევლის საერთო 
რაოდენობასთან დაკავშირებით შესაბამისი გრაფები არ იყო შევსებული. 
„მრავალეროვანი საქართველოს„  დამკვირვებლის სიტყვიერი მითითების 
საფუძველზე, დარღვევა აღმოფხვრილი იქნა კომისიის მდივნის მიერ.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა მიერ თავიანთი ფუნქციების არაჯეროვნად 
შესრულება (7 ინციდენტი)

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #66 საარჩევნო უბანზე ნაკადის 
მარეგულირებელი კომისიის წევრი არ აწესრიგებდა ამომრჩეველთა რიგს 
დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად და რეგისტრატორთან აგზავნიდა 
ორზე მეტ ამომრჩეველს. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელის 
არაერთი მითითების მიუხედავად, ნაკადის მარეგულირებელი კომისიის 
წევრი განაგრძობდა მსგავს ქმედებას. ინციდენტის აღმოფხვრის მიზნით 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა წარადგინა საჩივარი საუბნო 
საარჩევნო კომისიაში, რის შედეგადაც დარღვევა აღმოიფხვრა.

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #74 საარჩევნო უბნის ნაკადის 
მარეგულირებელი კომისიის წევრი ამომრჩევლებს პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობის შემოწმების გარეშე უშვებდა საარჩევნო უბანზე. 
მიუხედავად „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის, ასევე საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არაერთგზის გაფრთხილებისა, ნაკადის 
მარეგულირებელი აგრძელებდა ზემოაღნიშნულ ქმედებას. ინციდენტი 
გაპროტესტებული იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის 
მიერ, რითაც მოითხოვა ნაკადის მარეგულირებლის ჩანაცვლება საუბნო 
საარჩევნო კომისიის სხვა წევრით.

ახალციხის #37 საარჩევნო ოლქის #9 საარჩევნო უბანზე (ვალე) საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრი რეგისტრატორები ამომრჩევლებს ბიულეტენებს გადასცემდნენ 
დამოწმებული ბეჭდისა და ხელმოწერის გარეშე. აღნიშნული ინციდენტი 
გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, 
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რის შედეგადაც იგი აღმოიფხვრა.

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის #11 საარჩევნო უბანზე ნაკადის 
მარეგულირებელმა კომისიის წევრმა,  კომისიის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით 
შეწყვიტა თავისი ფუნქციების შესრულება, რის გამოც რამოდენიმე ამომრჩეველი 
მარკირების შემოწმების გარეშე შევიდა საარჩევნო უბანზე. აღნიშნულთან 
დაკავშირებით „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ დაიწერა 
საჩივარი და შესაბამისად ინციდენტი აღმოფხვრილ იქნა.

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #67 საარჩევნო უბანზე, ნაკადის 
მარეგულირებელი კომისიის წევრი არასათანადოდ ასრულებდა დაკისრებულ 
უფლებამოვალეობას. „მრავალეროვანი საქართველოს„ დამკვირვებლის 
სიტყვიერი მითითების საფუძველზე, საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარემ მოახდინა ნაკადის მარეგულირებლის ჩანაცვლება კომისიის 
სხვა წევრით.

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის #27 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის 
პროცესის მიმდინარეობის დროს გაშლილი იყო სუფრა და კომისიის 
ყველა წევრი მიირთმევდა ალკოჰოლს, რამაც ხელი შეუშალა საარჩევნო 
პროცესის მიმდინარეობას. გარდა აღნიშნულისა, უმეთვალყურეოდ იყო 
დატოვებული ძირითადი საარჩევნო ყუთი. ინციდენტი გაპროტესტებული იქნა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ და დაიწერა საჩივარი 
საოლქო საარჩევნო კომისიაში.

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის #32 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
ინციდენტი, რის შესაბამისადაც საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ 
არ ჩაატარა წილისყრა კომისიის წევრებს შორის მთვლელების გამოსავლენად. 
აღნიშნული ინციდენტი გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლის მიერ, რის საფუძველზეც იგი აღმოიფხვრა. 

საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა (3 ინციდენტი)

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #62 სააჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა 
ინციდენტს, რის შესაბამისადაც უბანზე დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი 
პირის ყოფნა, რაც გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლის მიერ. ინციდენტი აღმოიფხვრა. არაუფლებამოსილ პირს 
დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი. 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის  #89 საარჩევნო უბანზე  კენჭისყრის 
დაწყებამდე „მრავალეროვანი საქართველოს„ დამკვირვებელმა საარჩევნო 
უბანზე დააფიქსირა არაუფლებამისილი პირები, რის თაობაზეც მან შენიშვნა 
მისცა საუბნო საარჩევნო კომისიის  თავმჯდომარეს. დამკვირვებლის სიტყვიერი 
პროტესტის საფუძველზე კომისიის  თავმჯდომარემ არაუფლებამოსილ 
პირებს  დაატოვებინა საარჩევნო უბანი.

ბოლნისის #23  საარჩევნო ოლქის #54 უბანზე დაფიქსირდა ინციდენტი, რის 
შესაბამისადაც ნაკადის მარეგულირებელმა კომისიის წევრმა, საარჩევნო უბანზე 
დაუშვა არაუფლებამოსილი პირი, რომელიც თავისუფლად გადაადგილდებოდა 
საარჩევნო უბანზე. აღნიშნული ინციდენტი გაპროტესტებულ იქნა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, რის შედეგადაც 
ინციდენტი აღმოიფხვრა და ნაკადის მარეგულირებელი ჩაანაცვლა საუბნო 
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საარჩევნო კომისიის სხვა წევრმა. 

ამომრჩევლისთვის ხმის მიცემის უფლების უკანონოდ შეზღუდვა (1 ინციდენტი)

ისნის #5 საარჩევნო ოლქის #2  საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს უკანონოდ 
შეეზღუდა ხმის მიცემის უფლება. კერძოდ, ამომრჩეველს ამომრჩეველთა 
ერთიან სიაში თავისი სახელისა და გვარის გასწვრივ დახვდა ხელმოწერა. 
საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ უბანზე დაშვებამდე ამომრჩეველს არ 
აღენიშნებოდა მარკირება. მიუხედავად აღნიშნულისა, მას არ აძლევდნენ 
ხმის მიცემის უფლებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი, რის საფუძველზეც 
ინციდენტი აღმოიფხვრა და ხსენებულ ამომრჩეველს მიეცა კენჭირყრაში 
მონაწილეობის უფლება.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების განაწილების 
პროცედურების დარღვევა (7 ინციდენტი)

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #62 სააჩევნო უბანზე არ ჩატარდა წილისყრა 
კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების გადასანაწილებლად. „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი, რის საფუძველზეც 
დარღვევა აღმოფხვრილ იქნა. 

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #69 საარჩევნო უბანზე კომისიის ჩანაწერთა 
წიგნში კომისიის მდივნის მიერ არ იქნა შეტანილი ინფორმაცია კომისიის წევრთა 
შორის ფუნქციების განაწილების შესახებ. აღნიშნული ინციდენტი გაპროტესტდა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, დაიწერა შესაბამისი 
საჩივარი, რის შედეგადაც ინციდენტი აღმოიფხვრა და ჩანაწერთა წიგნში 
შეტანილ იქნა შესაბამისი ინფორმაცია.

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #10 საარჩევნო უბანზე ჩანაწერთა წიგნში 
არ იქნა შეტანილი ინფორმაცია კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების დროებით 
შეცვლის თაობაზე. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის სიტყვიერი 
შენიშვნის საფუძველზე ინციდენტი აღმოფხვრილ იქნა. 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #89 საარჩევნო უბნის (სოფელი ყიზილაჯლო) 
გახსნის შემდეგ კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების განაწილების წილისყრა 
ჩატარდა წესების დარღვევით. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის  
სიტყვიერი პროტესტის საფუძველზე ინციდენტი აღმოიფხვრა და წილისყრა 
ჩატარდა ხელმეორედ.

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის #01 და #37 საარჩევნო უბნებზე პოლიტიკური 
პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიაში 
დანიშნულმა კომისიის წევრებმა წილისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს. 
აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი.

ნინოწმინდის #41 საარჩევნო ოლქის #37 საარჩევნო უბანზე პოლიტიკური 
პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიაში 
დანიშნულმა კომისიის წევრებმა უარი განაცხადეს კომისიის წევრთა შორის 
ფუნქციების გასანაწილებლად წილისყრაში მონაწილეობაზე. აღნიშნულ 
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ინციდენტთან დაკავშირებით „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის 
მიერ დაიწერა საჩივარი.

მარკირების წესის დარღვევა (1 ინციდენტი)

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #10 საარჩევნო უბანზე ნაკადის 
მარეგულირებელი კომისიის წევრი ამომრჩეველს უკეთებდა მარკირებას, 
რაც კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული. ინციდენტი გაპროტესტდა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ , რის შედეგადაც იგი 
აღმოფხვრილ იქნა. 

ხმის მიცემა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე (1 
ინციდენტი) 

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანზე ნაკადის 
მარეგულირებლი კომისიის წევრი ამომრჩევლებს პირადობის 
დამადასტურებელი  დოკუმენტის წარდგენის გარეშე უშვებდა საარჩევნო 
უბანზე, რის შემდგომაც ისინი კენჭისყრაში იღებდნენ მონაწილეობას. 
აღნიშნული ინციდენტი გაპროტესტებული იქნა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, რის შესაბამისადაც დაიწერა საჩივარი.  

ვადაგასული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით ხმის მიცემის მცდელობა 
(1 ინციდენტი)

გარდაბნის #21 საარჩევნო ოლქის  #60 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა 
ამომრჩევლის მხრიდან ვადაგასული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით 
ხმის მიცემის მცდელობას. აღნიშნული ფაქტი სიტყვიერად გააპროტესტა  
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა, რის შედეგადაც ინციდენტი 
აღმოიფხვრა (ამომრჩეველს დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი).

აგიტაციის წარმოება საარჩევნო უბანზე (2 ინციდენტი)

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის  #42 საარჩევნო უბნის შესასვლელთან 
სააგიტაციო მასალით იმყოფებოდნენ პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის, 
კერძოდ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერი აქტივისტები. „მრავალეროვანი 
საქართველოს„ დამკვირვებლის სიტყვიერი მოთხოვნის საფუძველზე  
ინციდენტი აღმოფხვრილ იქნა, რის შესაბამისადაც საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარემ აქტივისტებს დაატოვებინა საარჩევნო უბანი.  

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #59 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
აგიტაციის ინციდენტი. კერძოდ, იდენტიფიცირებულ იქნა პირი, რომელსაც ეცვა 
პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის, სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერი 
მაისური. ინციდენტი აღმოფხვრილ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლის სიტყვიერი მითითების საფუძველზე, რის შედეგადაც 
ზემოაღნიშნულ პირს დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი. 

დამკვირვებლისათვის უფლების შეზღუდვა (4 ინციდენტი)

ნინოწმინდის #41 საარჩევნო ოლქის #26 საარჩევნო უბანზე (სოფელი 
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ოროჯალარი) ადგილი ჰქონდა დამკვირვებლის კანონით მინიჭებული უფლების 
შეზღუდვის ფაქტს. კერძოდ, „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელს 
მოსთხოვეს პირადობისა და  დამკვირვებლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი 
მოწმობების წარდგენა. დამკვირვებლის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაციის 
წარდგენის შემდგომ, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დანიშნულმა 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა განაცხადა, რომ დოკუმენტაცია ყალბია და 
უარი განაცხადა დამკვირვებლისთვის მისდამი კუთვნილი დოკუმენტაციის 
უკან დაბრუნებაზე. 

აღნიშნულის თაობაზე „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელის მიერ 
გაცხადებულ სიტყვიერ პროტესტს კომისიის წევრის მხრიდან უხეში რეაგირება 
მოჰყვა (არაკორექტული ფორმით დამკვირვებლისათვის დოკუმენტაციის უკან 
დაბრუნება). ინციდენტში ჩაერთო საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეც, 
თუმცა მისი აღმოფხვრა ვერ მოხერხდა. ინციდენტთან დაკავშირებით საუბნო 
საარჩევნო კომისიაში დაიწერა საჩივარი. 

ისნის #5 საარჩევნო ოლქის #2 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა 
დამკვირვებლისათვის კანონით მინიჭებული უფლების შეზღუდვის ფაქტს. 
კერძოდ, მას არ მიეცა კომისიის სადემონსტრაციო ოქმისათვის ფოტოს 
გადაღების უფლება. ინციდენტის საფუძველზე  „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი. 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #74 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
ინციდენტი, რის შესაბამისადაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელს არ უშვებდა საარჩევნო 
უბანზე. დამკვირვებლის სიტყვიერი პროტესტის საფუძველზე ინციდენტი 
აღმოფხვრილ იქნა და იგი დაუშვეს საარჩევნო უბანზე დაკვირვების 
საწარმოებლად. 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანი არ იყო სათანადოდ 
მოწყობილი ხმის დათვლის პროცედურების განსახორციელებლად. ასევე, 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელს შეეზღუდა ჩანაწერის 
გაკეთების შესაძლებლობა ჩანაწერთა წიგნში. გარდა აღნიშნულისა, საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის მხრიდან ადგილი ჰქონდა 
მუქარას როგორც „მრავალეროვანი საქართველოს“, ასევე  „საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დამკვირვებლის მიმართ, რომელზეც 
ასევე განხორციელდა ფიზიკური ძალადობა (ხელი ჰკრეს). ინციდენტი 
გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, 
დაიწერა საჩივარი საოლქო საარჩევნო კომისიაში. 

კენჭისყრის პროცესის უკანონოდ შეჩერება (1 ინციდენტი)

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის #70 საარჩევნო უბანი 08:42 წუთზე 
დაიკეტა კომისიის წევრების მიერ შესვენებაზე გასვლის მოტივით. 
შესაბამისად, რიგში მდგომ ამომრჩევლებს შეეზღუდათ ხმის მიცემის 
უფლება. აღნიშნული ინციდენტი გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, რის შედეგადაც იგი აღმოიფხვრა 
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-კომისიის თავმჯდომარემ უბანი გახსნა ამომრჩევლების მისაღებად.

ძალადობა (3 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #59 საარჩევნო უბნის გარე პერიმეტრზე 
ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას პრეზიდენტობის კანდიდატების 
მხარდამჭერებს შორის. აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით 
„მრავალეროვანი საქართველოს„ დამკვირვებელმა მიმართა სამართალდამცავ 
ორგანოებს სათანადო რეაგირების მოხდენის მიზნით. ინციდენტის თაობაზე 
ორგანიზაციის ცენტრალურმა ოფისმა ასევე აცნობა შსს-ს წარმომადგენელს 
ქალბატონ ნინო ცაციაშვილს, რის შედეგადაც ხსენებულმა უწყებამ ინციდენტი 
კონტროლზე აიყვანა.

ბოლნისის #23 საარჩევნო ოლქის #54 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა სხვადასხვა 
პარტიის წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერი შელაპარაკების ფაქტი. საუბნო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ინციდენტში მონაწილე პირები გააძევა 
საარჩევნო უბნიდან. მიუხედავად აღნიშნულისა, დაპირისპირება 20-25 პირს 
შორის გაგრძელდა უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ინციდენტის განმუხტვის 
მიზნით საარჩევნო უბნიდან გავიდა კომისიის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც 
შეეცადა მხარეებისათვის შესაბამისი განმარტებების მიცემას, თუმცა უშედეგოდ. 
გამოძახებულ იქნა პატრული და საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, 
რის შედეგადაც საარჩევნო უბანზე წესრიგი აღდგა .   

ახალქალაქის #40 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და პარტია 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დანიშნულ საოლქო საარჩევნო 
კომისიის წევრს შორის ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებას. ინციდენტში მონაწილე 
ორივე პირის მიერ გამოძახებული იქნა საპატრულო პოლიცია, რამაც გარკვეული 
დროით შეაფერხა საოლქო საარჩევნო კომისიის მუშაობა. 

გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცედურების დარღვევა (2 
ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბნის (სოფელი ყიზილაჯლო) 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის გამცილებელი კომისიის წევრები უბნიდან ყუთის 
გატანის შემდგომ, შესვენების მიზნით უბანზე დაბრუნდენ გადასატანი ყუთის 
გარეშე. კომისიის წევრთა ახსნა-განმარტების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ მათ 
გადასატანი ყუთი დატოვეს ავტომობილში. აღნიშნული ფაქტი გააპროტესტა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა, რის შედეგადაც გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის გამცილებელი კომისიის წევრები უკან გაბრუნდნენ, რათა 
გაეგრძელებინათ გადასატანი ყუთით ხმის მიცემის პროცესი.

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #48 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
ინციდენტი, რის შესაბამისადაც გადასატანი საარჩევნო ყუთი საარჩევნო უბანზე 
დაულუქავ მდგომარეობაში დაბრუნდა. ინციდენტის თაობაზე „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებელმა დაწერა საჩივარი საუბნო და საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შედგენა (2 
ინციდენტი)
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ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბანზე საარჩევნო 
უბნის შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა საარჩევნო სუბიექტებისთვის 
გათვალისწინებულ გრაფებში მონაცემების გადასწორების ფაქტი. ამასთან, ოქმს 
თან არ ერთო შესწორების ოქმი. აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშრებით დაიწერა 
საჩივარი შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. 

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის #4 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში 
ბალანსი არ დადგა. კერძოდ, ამომრჩეველთა ყველა სახის სიაში ხელმოწერების 
მიხედვით კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა 6-ით ნაკლები 
იყო საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილად ცნობილი 
ბიულეტენების ჯამზე. აღნიშნულ ინციდენტთან მიმართებაში საჩივარი დაიწერა 
შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. 

საჩივრები: 

სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი საქართველოს“ მიერ 
არჩევნების დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიებში წარდგენილ იქნა 13 საჩივარი, 
რომელთაგანაც დაკმაყოფილდა 9 საჩივარი, ხოლო 4 საჩივარი დატოვებულ იქნა 
რეაგირების გარეშე.

სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
მიერ  საოლქო საარჩევნო კომისიებში წარდგენილ იქნა 7 საჩივარი, კერძოდ: 1. 
ახალქალაქის N40 საოლქო საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი იქნა 4 საჩივარი, 
რომელთაგან: 1 საჩივარი დაკმაყოფილდა, 1 დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, 1 
განუხილველედ იქნა დატოვებული და 1 საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული; 
2. მარნეულის N22 საოლქო საარჩწევნო კომისიაში წარდგენილი იქნა 3 
საჩივარი, რომელთაგან: 2 საჩივარი დაკმაყოფილდა და 1 საჩივარი არ იქნა 
დაკმაყოფილებული.
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6. არჩევნების დღე: 28 ნოემბერი (მეორე ტური)

6.1. არჩევნების დღეზე საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“  სამონიტორინგო პროგრამა

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანმა საქართველომ“ განახორციელა 
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე სამონიტორინგო პროგრამა.

საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე სამონიტორინგო პროგრამა მოიცავდა 
გარდაბნის #21, მარნეულის #22, ახალციხის #37, ახალქალაქის #40, ნინოწმინდის 
#41 და ისნის #5 საარჩევნო ოლქებს. 

სამონიტორინგო პროგრამაში ჩართული იყო 234 მოკლევადიანი დამკვირვებელი, 
მათ შორის საუბნო, მობილური ჯგუფის, საოლქო საარჩევნო კომისიისა და 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამკვირვებელი. 

არჩევნების დღეზე სამონიტორინგო პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით, 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 
ინციდენტების ცენტრი. ინციდენტების ცენტრის ოპერატორები მუშაობას 
ეწეოდნენ საგანგებო რეჟიმში და მოკლევადიანი დამკვირვებლებისაგან იღებდნენ 
და ამუშავებდნენ საარჩევნო ხასიათის ინფორმაციას.  

გარდა აღნიშნულისა, „მრავალეროვანი საქართველოს“ ოფისში მოქმედებდა 
ცხელი ხაზი, რითაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო ესარგებლა და არჩევნების 
დღეზე სამონიტორინგო პროგრამისათვის მიეწოდებინა მის ხელთ არსებული 
საარჩევნო ხასიათის ინფორმაცია. 
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არჩევნების დღეზე სამონიტორინგო პროგრამას სამართლებრივ მხარდაჭერას 
უწევდნენ პროგრამის იურისტები.

“მრავალეროვანი საქართველო” 28 ნოემბერს, მედია საშუალებებით მთელი 
დღის განმავლობაში  აქტიურად ავრცელებდა ინფორმაციას საარჩევნო უბნების 
გახსნის, კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობის, საარჩევნო უბნების დახურვისა 
და ხმის დათვლის პროცედურების დროს დაფიქსირებული ინციდენტებისა და 
ელექტორალური ხასიათის ტენდენციების შესახებ. 

6.2. არჩევნების დღეს გამოვლენილი ინციდენტები და დაწერილი 
საჩივრები

არჩევნების დღეს „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო პროგრამის 
ფარგლებში მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ სულ დაფიქსირდა 42 
ინცინდენტი:
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 ● საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების განაწილების 
პროცედურების დარღვევა (2 ინციდენტი)

 ● დამკვირვებლისათვის უფლების შეზღუდვა (6 ინციდენტი)
 ● კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა (12 ინციდენტი)
 ● ხმის მიცემის მცდელობა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე (5 ინ-
ციდენტი)

 ● ამომრჩევლის მიერ კენჭისყრის პროცესის ხელის შეშლის მცდელობა (2 ინცი-
დენტი)

 ● განმეორებით ხმის მიცემა/მცდელობა (3 ინციდენტი)
 ● კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა (4 ინციდენტი)
 ● საარჩევნო უბანზე  არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა (2 ინციდენტი)
 ● აგიტაცია საარჩევნო უბანზე (2 ინციდენტი)
 ● საარჩევნო უბნის არასათანადოდ მოწყობა (1 ინციდენტი)
 ● ამომრჩეველთა სიაში წინასწარ დაფიქსირებული ხელმოწერები (1 ინციდენტი)
 ● შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება (1 ინციდენტი)
 ● სხვა ინციდენტი (1)

 ინციდენტები: 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების განაწილების 
პროცედურების დარღვევა (2 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #49 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
ინციდენტი. კერძოდ, დარღვევით ჩატარდა წილისყრის პროცესი საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრთა შორის ფუნქციების გასანაწილებლად. 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის სიტყვიერი შენიშვნის 
საფუძველზე დარღვევა აღმოიფხვრა.  

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #9 საარჩევნო უბანზე წილისყრის 
პროცედურების ჩატარების პროცესში დაფიქსირდა ინცინდენტი. კერძოდ, 
საუბნო საარჩევნო კომისიაში პოლიტიკური პარტიების „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობისა“ და ,,ევროპული საქართველოს“ წევრებმა უარი განაცხადეს 
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გადასატანი საარჩევნო ყუთის წაღებაზე.

დამკვირვებლისათვის უფლების შეზღუდვა (6 ინციდენტი)

გარდაბნის #21 საარჩევნო ოლქის, #52 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა 
ინციდენტს. კერძოდ, უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესში „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ მოკლევადიან დამკვირვებელს არ მისცეს უბანზე შესვლისა და 
დაკვირვების განხორციელების უფლება. 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #49 საარჩევნო უბნის გახსნისა და მოწყობის 
პროცესში კომისიის წევრის მიერ ადგილი ჰქონდა მუქარას „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ მოკლევადიანი დამკვირვებლის მიმართ.

გარდაბნის #21 საარჩევნო ოლქის, #52 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა 
ინციდენტს. კერძოდ, „მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიან 
დამკვირვებელს არ მიეცა საუბნო საარჩევნო კომისიის ჩანაწერთა წიგნში 
ჩანაწერის გაკეთების უფლება, რითაც დაირღვა საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსის 90-ე მუხლით გათვალისიწნებული უფლება. აღნიშნულის თაობაზე 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლმა დაწერა საჩივარი.

გარდაბნის #21 საარჩევნო ოლქის, #42 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა 
ინციდენტს. კერძოდ, ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე 
საარჩევნო უბნიდან გამოძევებულ იქნა „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებელი. საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ დამკვირვებლის საარჩევნო 
უბნიდან გამოძევება მოხდა უბანზე არარეგისტრირებული - არაუფლებამოსილი 
პირის (დამკვირვებლის) მოთხოვნის საფუძველზე.   

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #11 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა. კერძოდ, 
ორგანიზაციის დამკვირვებელს შეეზღუდა უბანზე გადაადგილების უფლება 
და შესაბამისად დაკვირვების თავისუფლად განხორციელების შესაძლებლობა. 
აღშნიშნული ინციდენტი აღმოიფხვრა მარნეულის #22 საოლქო საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარესთან შემდგარი კომუნიკაციის შედეგად. 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #48 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა კომისიის 
ნაკადის მარეგულირებელი წევრის მხრიდან ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლისათვის კანონით მინიჭებული უფლების შეზღუდვა. კერძოდ, 
ორგანიზაციის დამკვირვებელს ნაკადის მარეგულირებელი არ აძლევდა 
შესაძლებლობას თვალყური ედევნებინა მარკირების შემოწმების პროცესისთვის. 

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა (12 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #40 და #42 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა. კერძოდ, ამომრჩეველმა რეგისტრაციის 
მაგიდასთან გააკეთა არჩევანი.

ნინოწმინდის #41 საარჩევნო ოლქის, #3 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის 2 შემთხვევა. კერძოდ, ამომრჩეველმა 
რეგისტრაციის მაგიდასთან გააკეთა არჩევანი.
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ახალქალაქის  #40 საარჩევნო ოლქის, #42 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა. კერძოდ, ამომრჩეველმა რეგისტრაციის 
მაგიდასთან გააკეთა არჩევანი.

გარდაბნის #21 საარჩევნო ოლქის, #61 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის 2 შემთხვევა. კერძოდ, ამომრჩეველმა ხმის 
მისაცემ კაბინაში, არჩევანის გაკეთების დროს, მოახდინა ბიულეტენისთვის 
ფოტოს გადაღება მობილური ტელეფონის მეშვეობით.

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #42 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის ფაქტი. კერძოდ, საარჩევნო კაბინიდან 
გამოსულმა ამომრჩეველმა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს აჩვენა მის მიერ 
შემოხაზული ბიულეტენი.

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #31 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის ინციდენტი. კერძოდ, ხმის მისაცემ  
კაბინიდან გამოსულმა ამომრჩეველმა კომისიის წევრს აჩვენა მის მიერ  
შემოხაზული ბიულეტენი.

ორივე ინციდენტი აღმოიფხვრა „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის 
მიერ გაკეთებული სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე.

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #40 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა 
კენჭისყრა ხმის მისაცემ   კაბინის ნაცვლად საარჩევნო ურნასთან განახორციელა.

ნინოწმინდის #41 საარჩევნო ოლქის, #1 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
კენჭისყრის ფარულობის დარღვევის ორი ფაქტი. პირველ შემთხვევაში, 
ამომრჩეველმა მობილური ტელეფონის გამოყენებით ფოტო გადაუღო 
ბიულეტენს. ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა ამომრჩეველს 
მიმართა აღნიშნული ფოტოს წაშლის მოთხოვნით, თუმცა მან არ დააკმაყოფილა 
დამკვირვებლის მოთხოვნა. 

ამავე უბანზე მომხდარი მეორე ინციდენტის დროს კი კომისიის 
თავმჯდომარემ მას შემდეგ, რაც ამომრჩეველმა გააკეთა არჩევანი და 
გამოვიდა საარჩევნო კაბინიდან, ამომრჩეველს გამოართვა ბიულეტენი იმ 
მოტივით, რომ გადაემოწმებინა, ბიულეტენი ნამდვილად ეკუთნოდა თუ არა 
აღნიშნულ საარჩევნო უბანს. შესაბამისად, ბიულეტენის გადამოწმების დროს 
დაირღვა კენჭისყრის ფარულობა (ვინაიდან მოხდა ბიულეტენის გაშლა და 
ამომრჩევლის მიერ გაკეთებული არჩევანის იდენტიფიცირება). 

ხმის მიცემის მცდელობა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე (5 
ინცინდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #40 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ხმის 
მიცემის მცდელობა, საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწნებული 
სათანადო დოკუმენტის წარდგენის გარეშე. აღნიშნული დარღვევა მყისიერად 
აღმოიფხვრა ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ გაკეთებული 
სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე.

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #46 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
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საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწნებული სათანადო დოკუმენტის 
წარდგენის გარეშე ხმის მიცემის მცდელობის ორი ფაქტი, რომლებიც 
დაუყოვნებლივ აღმოიფხვრა ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის 
მიერ გაკეთებული სიტყვიერი შინიშვნის საფუძველზე.

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #22 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
არასათანადო დოკუმენტით (მართვის მოწმობით) კენჭისყრაში მონაწილეობის 
მიღების მცდელობა, რაც დროულად იქნა გამოვლენილი ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ და შესაბამისად, აღნიშნულ ამომრჩეველს 
არ მიეცა კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღების უფლება.

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #44 საარჩევნო უბანზე ნაკადის 
მომწესრიგებელმა კომისის წევრმა ამომრჩეველს უფლება მისცა საარჩევნო 
უბანზე შესულიყო სხვისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით. 
აღნიშნულ ფაქტზე „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა დაწერა 
საჩივარი, რის შედეგადაც ამომრჩეველს დაატოვებინეს საარჩევნო უბანი და 
შეცვლილ იქნა ნაკადის მარეგულირებელი, ხოლო აღნიშნული კომისიის 
წევრის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრებასთან დაკავშირებით 
საჩივარი შეტანილ იქნა შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. 

ამომრჩევლის მიერ კენჭისყრის პროცესის ხელის შეშლის მცდელობა (2 
ინციდენტი)

გარდაბნის #21 საარჩევნო ოლქის, #46 საარჩევნო უბანზე „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ დაფიქსირდა ორი ინციდენტი. პირველ 
შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე ადგილობრივი მაცხოვრებლები, 
ხოლო მეორე შემთხვევაში რუსთავში რეგისტრირებული ამომრჩევლები 
ცდილობდნენ კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობის მიღებას. მას შემდეგ, რაც 
მათ კანონიერად შეეზღუდათ ხმის მიცემის უფლება, ისინი შეეცადნენ, ხელი 
შეეშალათ კენჭისყრის პროცესის მშვიდ გარემოში მიმდინარეობისათვის. 

განმეორებით ხმის მიცემა/მცდელობა (3 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #48 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ნაკადის 
მარეგულირებლი კომისიის წევრის მიერ მარკირების მქონე პირების საარჩევნო 
უბანზე დაშვების ფაქტი. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ 
დაიწერა საჩივარი, რომლითაც მოთხოვნილი იქნა ნაკადის მარეგულირებლის 
შეცვლა კომისიის სხვა წევრით (საჩივარი არ დაკმაყოფილდა საუბნო საარჩევნო 
კომისიის მიერ. შესაბამისად, აღნიშნული დარღვევა გასაჩივრდა საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში, რომელიც დაკმაყოფილდა და შედეგად მოხდა ნაკადის 
მარეგულირებლის კომისიის სხვა წევრით ჩანაცვლება). 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #89 და #49 საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირდა 
ნაკადის მარეგულირებლი კომისიის წევრის მიერ მარკირების მქონე პირების 
საარჩევნო უბანზე შეშვების მცდელობა. ინციდენტები აღიკვეთა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ გაკეთებული  სიტყვიერი შენიშვნის 
საფუძველზე.
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კენჭისყრის პროცედურის დარღვევა (4 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #44 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის 
მიმდინარეობისას მწყობრიდან გამოვიდა მარკირების შესამოწმებელი ფანარი. 
მიუხედავად აღნიშნულისა საარჩევნო უბანზე გრძელდებოდა ამომრჩეველთა 
მიღება, ვიდრე ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა აღნიშნული 
დარღვევის შესახებ სიტყვიერად არ მიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარეს, რის შედეგადაც მწყობრიდან გამოსული ფანარი ახლით შეიცვალა.  

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #89 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
არასათანადო დოკუმენტით კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღების მცდელობა, 
რაც აღმოიფხვრა ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის სიტყვიერი 
შენიშვნის საფუძველზე.

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #85 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
ინცინდენტი, რის შესაბამისადაც ამომრჩეველს გადაეცა ბიულეტენი შესაბამისი 
ბეჭდით დამოწმების გარეშე. აღნიშნულ ფაქტს ,,მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამვირვებლის მხრიდან მოჰყვა მყისიერი რეაგირება, რის შედეგადაც ინციდენტი 
აღმოიფხვრა.

ახალციხის #37 საარჩევნო ოლქის, #30 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს გადაეცა 
ბიულეტენი ხელმოწერის გარეშე, რაც გაპროტესტებულ იქნა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ, რის შედეგადაც დარღვევა აღმოიფხვრა.

საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა (2 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #85 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
არაუფლებამოსილი პირის ყოფნა. „მრავალეროვანი საქართველოს“ 
დამკვირვებლის მოთხოვნის საფუძველზე, აღნიშნულმა პირმა დატოვა საარჩევნო 
უბნის ტერიტორია. 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #89 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 
ინცინდენტი, რის შესაბამისადაც საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა 
არაუფლებამოსილი პირი. ინციდენტი აღმოიფხვრა ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ გაკეთებული სიტყვიერი შენიშვნის 
საფუძველზე.

აგიტაცია საარჩევნო უბანზე (2 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #44 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის 
მიმდინარეობისას დაფიქსირდა აგიტაციის ფაქტი „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობისა“ და „ქართული ოცნების“ მიერ დანიშნული კომისიის წევრებისა, 
ამავე პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული წარმომადგენლებისა და 
ასევე უბანზე მოსული რიგი ამომრჩევლების მხრიდან. ინციდენტი აღმოიფხვრა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“ სიტყვიერი შენიშვნის საფუძველზე. 

ახალციხის #37 საარჩევნო ოლქის, #24 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ 
ამომრჩეველს ხელით მიუთითა, რათა შემოეხაზა პოლიტიკური მოძრაობა 
,,ქართული ოცნების“ მიერ მხარდაჭერილი დმოუკიდებელი საპრეზიდენტო 
კანდიდატი. აღნიშნული  ინციდენტი გაპროტესებულ იქნა ,,მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ.
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საარჩევნო უბნის არასათანადოდ მოწყობა (1 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #57 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა უბნის 
არასათანადოდ მოწყობის ფაქტი. კერძოდ, მწყობრიდან იყო გამოსული 
ასლგადამღები აპარატი. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის 
სიტყვიერი შენიშვნის მიუხედავად აღნიშნული დარღვევა ვერ იქნა 
აღმოფხვრილი.

ამომრჩეველთა სიაში წინასწარ დაფიქსირებული ხელმოწერები (1 ინციდენტი)

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის, #44 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს 
უსაფუძვლოდ შეეზღუდა კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება, იმდენად, 
რამდენადაც სარეგისტრაციო ჟურნალში მისი სახელის და გვარის გასწვრივ უკვე 
გაკეთებული იყო ხელმოწერა. „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებელმა 
გააპროტესტა აღნიშნული ინციდენტი და შესაბამისად დაწერა საჩივარი. იმის 
გათვალისწინებით, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს განიხილავს ზემდგომი საარჩევნო 
კომისია, საჩივარი შესაბამისი მოთხვონით ასევე წარდგენილ იქნა მარნეულის 
#22 საოლქო საარჩევნო კომისიაში.  

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება (1 ინციდენტი)

ახალქალაქის #40 საარჩევნო ოლქის, #40 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმი 
არ იყო სრულად შევსებული. კერძოდ, ოქმს აკლდა შევსების თარიღი და დრო, 
რაზეც „მრავალეროვანი საქართველოს“ დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი 
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნით. აღნიშნული საჩივარი ასევე 
შეტანილ იქნა ახალქალაქის #40  საოლქო საარჩევნო კომისიაში.  

სხვა ინციდენტი 

მარნეულის #22 საარჩევნო ოლქის #7 საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
18:30 სთ-თვის შეინიშნებოდა ხალხმრავლობა კერძოდ, პრეზიდენტობის ორივე 
კანდიდატის (სალომე ზურაბიშვილისა და გრიგორ ვაშაძის) მომხრეების 
მობილიზება. „მრავალეროვანი საქართველოს“ მოსაზრებით, აღნშნულს 
შესაძლოა საფრთხე შეექმნა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემისა და უბნის 
დახურვის პროცესის მშვიდობიან გარემოში წარმართვისათვის, ისევე როგორც 
წაეხალისებინა ვითარების შემდგომი ექსკალაცია.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით „მრავალეროვანმა 
საქართველომ“ თხოვნით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა 
სამართალდამცავ უწყებას დროულად მიეღო კანონით გათვალისწინებული 
ზომები, ისევე როგორც მოეხდინა პროცესის ფართო საჯაროობა, საარჩევნო 
პროცესის მიმართ მზარდი საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალიწინებით.

საჩივრები:

არჩევნების დღეს სადამკვირვებლო პროგრამის ფარგლებში „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ მიერ დაიწერა 5 საჩივარი და წარდგენილ იქნა საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში. წარდგენილი საჩივრებისაგან დაკმაყოფილდა 2, განუხილველად 
დარჩა 1, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 1 და არ დაკმაყოფილდა 1 საჩივარი. 
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7. არჩევნების პირველ და მეორე ტურებზე 
სამონიტორინგო პროგრამის შედეგების შეჯამება

„მრავალეროვანი საქართველოს“ მოკლევადიანი დამკვირვებლების მიერ 
მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 2018 
წლის პრეზიდენტის არჩევნების პირველი ტური, ისევე როგორც მეორე ტური 
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში ძირითადად 
წარიმართა მშვიდ, სამართლიან და კონკურენტუნარიან გარემოში, რაც 
შეესაბამებოდა დემოკრატიული არჩევნების როგორც ეროვნულ, ასევე 
საერთაშორისო სტანდარტებს. 

თუმცა აღსანიშნავია, რომ გარდაბნის #21 და მარნეულის #22  საარჩევნო ოლქებში 
არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა უფრო მწვავე კონკურენციის ფონზე, რაც 
ამასთანავე გამოიხატა პრეზიდენტობის კანდიდატების მხარდამჭერებს შორის 
კონფრონტაციით. 

ნიშანდობლივია ის გარემეობაც, რომ არჩევნების მეორე ტურზე, პირველ 
ტურთან შედარებით ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა „მრავალეროვანი 
საქართველოს“ დამკვირვებლებისათვის კანონით მინიჭებული უფლების 
შეზღუდვის მცდელობა. 

ასევე, მეორე ტურისათვის თვალში საცემი იყო ორივე საარჩევნო სუბიექტთან 
ასოციერებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დესტრუქციული აქტივობა, 
რაც აფერხებდა საუბნო საარჩევნო კომისიების ეფექტურ ფუნქციონირებას, 
ასევე დაბრკოლებას უქმნიდა „მრავალეროვანი საქართველოს“ სამონიტორინგო 
პროგრამის რეალიზებას. 

არჩევნების მეორე ტურზე, რიგ საარჩევნო უბნებზე ქვემო ქართლის რეგიონში 
საარჩევნო შედეგების შეჯამების შემდგომ დაფიქსირდა კანდიდატების 
მომხრეებს შორის ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირების ტენდენცია, რამაც 
საარჩევნო პროცესის ჩაშლის საფრთხე შექმნა. 

ზოგადად, არჩევნების დღეს როგორც პირველ, ასევე მეორე ტურზე არ იქნა 
დარღვეული ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები. არჩევნების 
დღეს არ იქნა დაფიქსირებული ძირითადი ხასიათის საარჩევნო დარღვევები. 
მიუხედავად აღნიშნულისა, რიგ საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა გარკვეული 
ხასიათის პროცედურულ ხარვეზებს, რასაც არ მოუხდენია გავლენა არჩევნების 
საბოლოო შედეგებზე. 

რაც შეეხება პროცედურულ ხარვეზებს, ისინი უმეტესწილად განპირობებული 
გახლდათ საუბნო საარჩევნო კომისიის რიგ წევრთა არასათანადო პროფესიული 
მომზადების დონით, ისევე როგორც ზოგადად ამომრჩევლებს შორის 
პოლიტიკური და ელექტორალური კულტურის სიმწირით. 

აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ „მრავალეროვანი საქართველოს“ ყველა 
მოკლევადიან დამკვირვებელს მცირედი გამონაკლისის გარდა საშუალება მიეცა, 
დაუბრკოლებლად შესულიყო საარჩევნო უბანზე, ისევე როგორც თვისუფლად 
განეხორციელებინა დაკვირვება უბნის გახსნისა და მოწყობის, კენჭისყრის 
მიმდინარეობის, უბნის დახურვისა და ხმების დათვლის პროცესის თითოეულ 
ეტაპზე. 

არჩევნების დღის შედეგების ანალიზი ცხადყოფს, რომ საარჩევნო პროცესი 
სამონიტორინგო პროგრამის მიზნობრივ საარჩევნო ოლქებში კვალიფიციურად 
იყო ადმინისტრირებული. ცესკოს საქმიანობა გახლდათ დროული, ეფექტური 
და გამჭვირვალე. 
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8. არჩევნების შედეგები და მისი გენდერული და 
ეთნიკური განზომილება

2018 წლის პრეზიდენტის არჩვნებში მონაწილეობას იღებდა 25 საპრეზიდენტო 
კანდიდატი, რომელთაგანაც 23 მამაკაცი გახლდათ ხოლო 2 ქალბატონი, კერძოდ 
კი  სალომე ზურაბიშვილი (დამოუკიდებელი კანდიდატი რომელსაც მხარს 
უჭერდა „ქართული ოცნება“) და თამარ ცხორაგაული (პოლიტიკური მოძრაობა 
„თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა“).

პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილე არც ერთი კანდიდატი არ გახლდათ 
ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული პირი.

პრეზიდენტის არჩევნებში გაიმარჯვა სალომე ზურაბიშვილმა 59,52 % -ით (1 
147 701 ხმა), რაც თავის მხრივ წარმოადგენს პოზიტიურ ასპექტს პოლიტიკურ 
პროცესებში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
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9. ინფორმაცია საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა 
„მრავალეროვანი საქართველოს“  შესახებ

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა 
«მრავალეროვანი საქართველო» 
დარეგისტრირდა 1999 წლის 1 
ივნისს, როგორც არასამთავრობო 
ორგანიზაცია. «მრავალეროვანი 
საქართველო»  აერთიანებს 
საქართველოს მოქალაქეებს, 
რომლებიც მიეკუთვნებიან ქვეყანაში 
მცხოვრებ სხვადასხვა ეთნიკურ, 
რელიგიურ და ლინგვისტურ ჯგუფს. 

«მრავალეროვანი საქართველო» 
წარმოადგენს ქოლგა ორგანიზაციას, 
რომელიც  19  სათვისტომოსა და 56-
მდე საზოგადოებრივი ორგანზიაციის 
წარმომადგენელს აერთიანებს, 
რომლებიც მუშაობენ საქართველოში 
მცხოვრებ სხვადასხვა ეთნიკურ, 
რელიგიურ და ლინგვისტურ 
ჯგუფებთან ადამიანის უფლებათა 
დაცვის სფეროში. 

«მრავალეროვანი საქართველო» 2009 
წლიდან სარგებლობს ევროსაბჭოს 
პარტნიორი ორგანიზაციის სტატუსით. 
იგი ასევე წარმოადგენს საერთაშორისო 
კოალიციის „სამხრეთ კავკასიაში 
სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლა“ 
ინტერესებს. «მრავალეროვანი 
საქართველო» არის ევროპული 
ერებისა ფედერალური კავშირის 
წევრი. იგი ასევე გახლავთ კოალიცია 
„დამოუკიდებელი და გამჭირვალე 
მართლმსაჯულებისათვის“ წევრი.

2003 წლიდან «მრავალეროვანი 
საქართველო» ახორციელებს საარჩევნო 
სადამკვირვებლო პროგრამას 
კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონებში. ორგანიზაციის 
მიერ მიღწეული შედეგები, ისევე 
როგორც მის მიერ სადამკივრვებლო 
პროგრამების ფარგლებში 
შემუშავებული რეკომენდაციები 
რეგულარულად ვრცელდება 
სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეებს შორის, ცესკოს ჩათვლით. 
ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
რეკომენდაციები, რომლებიც 
ითვალისწინებენ საარჩევნო გარემოს 
გაუმჯობესებას, უმეტეს შემთხვევაში 
გათვალისწინებულ და გაზიარებულ 
იქნა შესაბამისი დაინტერესებული 
მხარეების, მათ შორის, საერთაშორისო 
და ადგილობრივი ორგანიზაციების 
მიერ.  

«მრავალეროვანი საქართველოს» 
საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებებია: მოწყვლადი 
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 ხელშეწყობა, საზოგადოებაში 
ეთნოსთაშორისი ურთიერთობების 
ჰარმონიზაციის კვალდაკვალ; 
ამომრჩეველთა განათლება, არჩევნების 
მონიტორინგი და მოწყვლადი 
ჯგუფების ეფექტიანი პოლიტიკური, 
სამოქალაქო და საარჩევნო 
ჩართულობის ხელშეწყობა. 
 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 
«მრავალეროვანი საქართველო» 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: http://
www.pmmg.org.ge/



39

საბოლოო ანგარიში

10. რეკომენდაციები:

ცესკომ უნდა გაზარდოს ძალისხმევა ეფექტური და მდგრადი შედეგის 
მისაღწევად, რაც, უპირველეს ყოვლისა, მოიაზრებს საოლქო და 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა პროფესიული დონის ამაღლებაზე 
ორიენტირებული ღონისძიებების რეალიზების პროცესის გაღრმავებას 
მომდევნო საარჩევნო ციკლებისათვის და ამ მხრივ არსებული პოზიტიური 
პრაქტიკის შემდგომში განვრცობას.  
 
მომდევნო საარჩევნო ციკლებისათვის ცესკომ უნდა განავრცოს საარჩევნო 
ადმინისტრაციაში ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებული წევრების 
პროფესიონალური დონის ამაღლება. 

ცესკომ უზრუნველყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა 
სერტიფიკატების მოქმედების ვადის შემცირება ხუთიდან სამ წლამდე. 

ცესკომ უზრუნველყოს ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ 
საარჩევნო ოლქებში, განსაკუთრებით ქვემო ქართლის რეგიონის საოლქო 
საარჩევნო კომისიებში ეთნიკურ უმცირესობებს მიკუთვნებულ პირთა მაღალი 
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ჩართულობა
ცესკომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს ეთნიკური 
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ საარჩევნო ოლქებში საარჩევნო 
ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა მიერ სახელმწიფო ენის ფლობის 
საკითხს. 

საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს, რომ მათ მიერ კონკურსის 
წესით შერჩეული როგორც საარჩევნო ოლქის, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიის 
მინიმუმ ორი წევრი ფლობდეს ორ ენას - სახელმწიფო ენას და კონკრეტული 
დასახლებული ქალაქისთვის/დაბისთვის/სოფლისთვის დამახასიათებელი 
ეთნიკური უმცირესობის ენას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს მათ მიერ 
დაკისრებული ფუნქციების გამჭვირვალედ და ეფექტიანად რეალიზებას და 
კომისიის წევრებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესებას. 

ცესკომ შემდგომი საარჩევნო ციკლებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიების 
წევრთა შერჩევის პროცესში დანერგოს იმგვარი პრაქტიკა, რის შესაბამისადაც 
კომისიის წევრად არ იქნებიან შერჩეული ის პირები, რომელთა მიმართაც ადრე 
გამოყენებული იყო დისციპლინარული სანქციები (რაც იქნება დარღვევების 
ერთგვარი პრევენცია).   

ცესკომ უნდა გაზარდოს საარჩევნო კომისიებში განვითარების სკოლის 
კურსდამთავრებულთა ჩართულობა. 

ცესკომ უნდა გააგრძელოს მუშაობა ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ რეგიონებში ამომრჩეველთა ელექტორალური ცნობიერების 
განვითარების კუთხით, რათა შემდგომი საარჩევნო ციკლებისათვის 
რაოდენობრივ ჩართულობასთან ერთად ამაღლდეს ეთნიკურ უმცირესობებს 
მიკუთვნებულ ამომრჩეველთა ინფორმირებული მონაწილეობის დონე 
ელექტორალურ პროცესში. 
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ცესკომ უნდა უზრუნველყოს საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნების 
დაცვა, როგორც წინასაარჩევნო პროცესში, ასევე არჩევნების დღესა და შემდგომ 
პერიოდში და დამრღვევ პირთა მიმართ გაატაროს დროული და ადეკვატური 
პასუხისმგებლობის ზომები.

სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა უნდა უზრუნველყონ კანონმდებლობის 
მოთხოვნების დაცვა და დამრღვევ პირთა მიმართ გაატარონ დროული და 
ადეკვატური პასუხისმგებლობის ზომები.

საარჩევნო სუბიექტებმა კანონის მოთხოვნის საფუძველზე უზრუნველყონ 
სააგიტაციო მასალის განთავსება და ჩამოხსნა. ასევე მნიშვნელოვანია, 
აღნიშნულ პროცესზე ეფექტური მონიტორინგი განახორციელონ საარჩევნო 
კანონმდებლობით განსაზღვრულმა ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა. 

საჯარო სამსახურების ხელმძღვანელმა პირებმა უნდა უზრუნველყონ საჯარო 
სექტორში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის საკუთარი უფლებებისა 
და მოვალეობების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება და ამ მიმართულებით 
მათი ცნობიერების დონის ამაღლება. 
 
წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტებმა და მათმა წარმომადგენლებმა 
თავი უნდა შეიკავონ ძალადობრივი ქმედებებისაგან, პატივი სცენ და დაიცვან 
ერთმანეთის უფლებები, არ დაუშვან სიძულვილის ენის გამოყენება, ისევე 
როგორც რელიგიური გრძნობებით მანიპულირება პოლიტიკური კამპანიის 
წარმოების პროცესში. 
 
პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უნდა უზრუნველყონ თავიანთ საპროგრამო 
დოკუმენტებში ეთნიკურ უმცირესობათა თემების წინაშე არსებული 
კონკრეტული წუხილების, საჭიროებებისა და გამოწვევების ფართოდ ასახვა 
და მათთვის მიწოდება. 

სამოქალაქო საზოგადოებრივმა სექტორმა მუდმივ რეჟიმში უნდა აწარმოოს 
საქმიანობა ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში 
ადგილობრივი ამომრჩევლების პოლიტიკური და ელექტორალური 
ჩართულობის დონის ასამაღლებლად, როგორც საარჩევნო, ასავე არასაარჩევნო 
პერიოდში. 

სამოქალაქო საზოგადოებრივმა სექტორმა უნდა გააგრძელოს ჩართულობა 
პოლიტიკურ სუბიექტებთან, რათა ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ რეგიონებში ამაღლდეს/გაძლიერდეს მათი წარმომადგენლების 
ელექტორალური ცნობიერების დონე.

საკანონმდებლო ორგანომ განახორციელოს შემდეგი სახის ცვლილებები 
საარჩევნო კოდექსში:

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შერჩევა განხორციელდეს 2 ეტაპად 
(შემოსული განაცხადების გადახარისხება კრიტერიუმის შესაბამისად და 
გასაუბრება)
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საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრის პოზიცია, რომელიც მუდამ 
დავის საგანია გაუქმდეს ან გახდეს კომისიის მუდმივმოქმედი წევრი. 

შეიცვალოს საარჩევნო კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომები საარჩევნო კომისიის წევრების 
მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისთვის, კერძოდ შემოღებულ 
იქნას ადეკვატური და სამართლიანი საჯარიმო სანქციები.  

შეიცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში პარტიების მიერ კომისიის წევრის 
დანიშვნის წესი და პროპორციული შედეგის მიხედვით ბოლო საპარლამენტო 
არჩევნებზე საუკეთესო შედეგის მქონე ექვს პარტიას მიეცეს კომისიის წევრის 
დანიშვნის უფლება, რაც პოლიტიკურ პარტიებს განვითარებისათვის საჭირო 
სამართლიანი გარემოს შექმნას შეუწყობს ხელს.
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მადლობა მედია მხარდაჭერისთვის
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