
საარჩევნო კვირის მიმოხილვა

25-31 ივლისი

არჩევნები 2016



სარჩევი

NDI-ს კვლევა 03

საარჩევნო სიახლეები 11

ცენტრალური საარჩევნო კომისია 23

ადგილობრივი და საერთაშორისო 
ორგანიზაციები

32

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი 
წინასაარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 
საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების 
პერიოდულ შეჯამებას. ამ მიზნით, ორგანიზაცია თვალს 
ადევნებს პოლიტიკურ პარტიების, სამთავრობო თუ 
არასამთავრობო სექტორის წინასაარჩევნო აქტივობებს 
და წარმოგიდგენთ მის ყოველკვირეულ მიმოხილვას.

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი 
(ICCC)

ბაქოს ქუჩა #20A
თბილისი
0112
საქართველო
info@iccc.org.ge
+995 (32) 940296

2016 წელი



NDI-ის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისთვის სამ უმთავრეს დაბრკოლებად 
ამომრჩევლის მოსყიდვას, პარტიის აქტივისტების შევიწროვებასა და ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებულ პრობლემებს ასახელებს.

უფრო კონკრეტულად, შეკითხვაზე: რა არის, თუ საერთოდ არის ასეთი, სამი უმთავრესი დაბრკოლება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის 
საქართველოში? პასუხები ასე გადანაწილდა: 

ამომრჩევლის მოსყიდვა - 37 %

 

ამომრჩეველთა/პარტიის აქტივისტების შევიწროვება - 32 %

 
ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული პრობლემები - 15 %

 
ხმის მიცემა ერთხზე მეტჯერ (კარუსელი) – 13 %

 
საარჩევნო ყუთებში ზედმეტი ბიულეტენის ჩაყრა - 15 %

 
ერთი ადამიანის მიერ სხვების ნაცვლად ხმის მიცემა - 14 %

 
ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემა რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ 

სამსახურის შესანარჩუნებლად - 13 % 
  

მედიასაშუალებების მიერ კანდიდატებისა და პარტიების არათანაბარი 
გაშუქება - 13 %

 

ბიუჯეტიდან არჩევნებზე უსამართლოდ ფულის ხარჯვა - 13 %.

NDI-ის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისთვის უმთავრეს 
დაბრკოლებად ამომრჩევლის მოსყიდვას ასახელებს
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რაც შეეხება შეკითხვას, რომელი საკითხია თქვენთვის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მიცემისას, - 
რესპონდენტთა:

41 %-მა პარტიის ეკონომიკური პოლიტიკა, 

14 %-მა პარტიის პოზიცია ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, 

11 %-მა პარტიის პოზიცია ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, 

9 %-მა პარტიის პოზიცია კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით, 

8 %-მა პარტიის პოზიცია საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით, 

6 %-მა კი პარტიის პოზიცია განათლებასთან დაკავშირებით დაასახელა.

41%

ეკ
ო

ნო
მი

კუ
რ

ი
პო

ლ
იტ

იკ
ა

ჯა
ნდ

აც
ვა

ერ
ო

ვნ
ულ

ი

უს
აფ

რ
თ

ხო
ებ

ა

კა
ნო

ნი
ს

უზ
ენ

აე
სო

ბა

სა
გა

რ
ეო

სა
კი

თ
ხე

ბი

გა
ნა

თ
ლ

ებ
ა

14%
11% 9% 8%

6%

0

10

20

30

40

50



NDI კვლევა 05

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის 
თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა ქართველ და 
საერთაშორისოი დამკვირვებლებს ენდობა. 

კითხვაზე, ენდობით თუ არა ქართველ დამკვირვებლებს, გამოკითხულთა 
33% აცხადებს, რომ ენდობა, 42% ნეიტრალურად არის განწყობილი, 
ხოლო 20% არ ენდობა. რაც შეეხება უცხოელ დამკვირვებლებს, 
გამოკითხულთა 45% ენდობა მათ, 34 % ნეიტრალურად არის განწყობილი, 
ხოლო 15 % არ ენდობა.

კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 8 ივნისიდან 6 ივლისის პერიოდში, 
საქართველოს მასშტაბით, 4 113 პირისპირ ინტერვიუს 
წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე.
NDI-ის კვლევებს შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და 
თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) აფინანსებს და ”CRRC – საქართველო” 
ატარებს. საშუალო ცდომილების ზღვარი +/-2.1%-ია.

NDI-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის 
უმრავლესობა ქართველ და საერთაშორისო 
დამკვირვებლებს ენდობა

NDI-ის კვლევის თანახმად, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები 
ტარდებოდეს, გამოკითხულთა უმეტესობა მონაწილეობას მიიღებდა. 
უფრო კონკრეტულად, შეკითხვაზე, ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები 
ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, დადებითი პასუხი 
რესპონდენტთა 67 %-მა გასცა. 33 %-ს შეადგენს, ვინც სავარაუდოდ არ 
აპირებს არჩევნებზე წასვლას.

NDI-ის კვლევის თანახმად, ხვალ რომ საპარლამენტო 
არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 67 % 
მონაწილეობას მიიღებდა
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"ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის" კვლევის თანახმად, 
გამოკითხულთა 57%-ს გადაწყვეტილი არ აქვს ვის მისცემდა ხმას 
არჩევნებზე. 

ამავე კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 38%-ს უკვე გადაწყვეტილი აქვს, 
თუ ვის მისცემდა ხმას არჩევნებზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები 
იყოს.

კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 8 ივნისიდან 6 ივლისის პერიოდში, 
საქართველოს მასშტაბით, 4 113 პირისპირ ინტერვიუს 
წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე.

კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 57%-ს 
გადაწყვეტილი არ აქვს, ვის მისცემდა ხმას არჩევნებზე

"ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის" კვლევის თანახმად, 
გამოკითხულთა 27%-ის შეხედულებებთან ახლოს არც ერთი პოლიტიკური 
პარტია არ დგას. 

კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე 
ახლოს, გამოკითხულთა 19% აცხადებს, რომ "ქართული ოცნება", 
15%-ისთვის - "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა", არ იცის - 10%-მა. 
მოძრაობა "სახელმწიფო ხალხისათვის" ყველაზე ახლოს დგას 
გამოკითხულთა 5%-ისთვის, "პატრიოტთა ალიანსი" - ასევე 5%-თთან. 
"თავისუფალი დემოკრატები" - 4%-თთან, "ლეიბორისტული პარტია" - ასევე 
4%-თან, ხოლო სხვა პარტიები 6 %-თან.

NDI - გამოკითხულთა უმეტესობის აზრით, მათ 
შეხედულებებთან ახლოს არც ერთი პოლიტიკური 
პარტია არ დგას
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”ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის” კვლევის თანახმად, ხვალ რომ 
საპარლამენტო არჩევნები იყოს, გამოკითხულთა 17% ხმას ”ქართულ 
ოცნებას” მისცემდა, ხოლო 13% - ”ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას”. 

ამავე კვლევის თანახმად, კითხვაზე, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები 
იყოს, ვის მისცემდით ხმას, გამოკითხულთა 38%-მა არ იცის, 14%-მა პასუხზე 
უარი განაცხადა, 5% არც ერთ პარტიას არ მისცემდა ხმას, 4% - მოძრაობას 
”სახელმწიფო ხალხისათვის”, 3% - „პატრიოტთა ალიანსს“, ხოლო სხვა 
პარტიებს - 7%. 

სხვა პარტიებში კი შედიან: ”თავისუფალი დემოკრატები”, ლეიბორისტული 
პარტია”, ”დემოკრატიული მოძრაობა”, ”გირჩი”, რესპუბლიკური პარტია”, 
”თავისუფალი საქართველო”, ”ქართული პარტია”, ”ეროვნული ფორუმი”, 
”კონსერვატიული პარტია”, ”ქართული დასი”, ”მრეწველები”, ”მემარცხენე 
ალლიანსი” და ”ახალი მემარჯვენეები”.

კვლევის თანახმად, ხვალ რომ საპარლამენტო 
არჩევნები იყოს, გამოკითხულთა 17% ხმას ”ქართულ 
ოცნებას” მისცემდა, 13% - ”ნაციონალურ მოძრაობას”

"ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის" კვლევის თანახმად, 
გამოკითხულთა 32% იმ ამომრჩევლებიდან, რომლებიც არჩევნებზე 
წასვლას გეგმავენ და გადაწყვეტილი აქვთ, ვის დაუჭერს მხარს,  ხვალ რომ 
საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ხმას „ქართულ ოცნებას“ მისცემდა, ხოლო 
26% - "ნაციონალურ მოძრაობას“.

კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 10%-მა პასუხზე უარი განაცხადა, 7% - 
"პატრიოტთა ალიანსს" მისცემდა ხმას, 6%-მა არ იცის, 6%-ხმას მისცემდა 
მოძრაობას "სახელმწიფო ხალხისათვის, 2% - არც ერთ პარტიას, ხოლო 
სხვა პარტიებს გამოკითხულთა 11 % მისცემდა ხმას. 

რაც შეეხება უშუალოდ შეკითხვას, ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები 
ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, დადებითი პასუხი 
რესპონდენტთა 67 %-მა გასცა. 33 %-ს შეადგენს, ვინც სავარაუდოდ არ 
აპირებს არჩევნებზე წასვლას.

კვლევის თანახმად, იმ გამოკითხულებიდან, რომლებსაც 
გადაწყვეტილი აქვს ვის დაუჭერს მხარს, 32% ხმას 
„ქართულ ოცნებას“, 26% კი - "ნაციონალურ მოძრაობას“ 
მისცემდა
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NDI კვლევა 08

NDI-ის კვლევების თანახმად, რესპონდენტების თქმით, არჩევნებზე მათ არჩევანზე ყველაზე 
მნიშვნელოვან გავლენას ახლობლების (ოჯახის, მეგობრების), მრევლისა და მღვდლის პოლიტიკური 
შეედულებები მოახდენს. 

გამოკითხულთა 45%-ისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ახლობლების პოლიტიკური შეხედულებები, 
35%-სთვის მრევლისა და მღვდლის პოლიტიკური შეხედულებები, 25%-სთვის პოპულარული 
ადამიანების პოლიტიკური შეხედულებებია, ხოლო 21%-თვის მათი დამსაქმებლების და 
თანამშროლების პოლიტიკური შეხედულებები მოახდენს გავლენას. 

NDI - გამოკითხულთა თქმით, მათ არჩევანზე გავლენას ახლობლების, 
მრევლისა და მღვდლის პოლიტიკური შეხედულებები მოახდენს



NDI კვლევა 09

თამაზ მეჭიაური - NDI-ის კვლევაში, ჩვენი პარტიის ადგილი რომ არ ჩანს, უკვე ცხადია, რომ კვლევა გაყალბებულია

პოლიტიკოსების შეფასებები NDI-ს კვლევაზე

გედევან ფოფხაძე - NDI-ის კვლევის პროგნოზები პელეს პროგნოზებს ჰგავს - ყველა ვარიანტში სხვა იგებს

დავით ნარმანიას აზრით, "ნაციონალური მოძრაობის" რეალური რეიტინგი "ნულთან ძალიან ახლოსაა"

სალომე სამადაშვილი - ის, რომ ამომრჩევლის დიდ ნაწილს არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, ერთ ფაქტზე 
მიუთითებს - ხელისუფლებისთვის ხმის მიცემას აღარ აპირებს

გია ხუხაშვილი - კვლევამ გამოავლინა, რომ ხელისუფლების მთავარი პრობლემა არა ”ნაცმოძრაობა”, არამედ 
იმედგაცრუებული ამომრჩეველია

ეკა ბესელია დარწმუნებელია, რომ ე.წ. გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი არჩევნებში მხარს “ქართულ ოცნებას“ დაუჭერს

ოთარ კახიძე - NDI-ის კვლევამ აჩვენა, რომ „ნაციონალური მოძრაობა“ ხელისუფლების ერთადერთი ალტერნატივაა



NDI კვლევა 10

რომან გოცირიძე - NDI-ის კვლევის შედეგები საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს ემთხვევა

სოსო ცინცაძე NDI-ის კვლევაზე - არც მმართველ პარტიას და არც მთავარ ოპოზიციურ ძალას სატრაბახო დიდი 
არაფერი აქვს

მერაბ მეტრეველი - თუ სწორად ვიმუშავებთ, ყველაზე კარგი შანსი გვაქვს, რომ ბევრი გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი 
მოვიმხროთ

ხათუნა ლაგაზიძე - გადაუწყვეტელი 57%-დან ”ქართულ ოცნებას” და ”ნაციონალურ მოძრაობას” ძალიან მცირე ნაწილი 
დაუჭერს მხარს

ნინო ბურჯანაძე NDI-ის კვლევაზე - პირველად დამწყდა გული, რომ არ ვარ კაცი და თან კახელი

თამარ ჟვანია - NDI-ის კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ საზოგადოებაში არჩევნების ორგანიზებასთან დაკავშირებით 
პოზიტიური მოლოდინებია

გია ვოლსკი - NDI-ის კვლევის შედეგები ნდობას არ იმსახურებს

კახა კალაძე - დაველოდოთ, 8 ოქტომბერს გამოჩნდება ყველაფერი



25 ივლისი

25 ივლისი

თამაზ მეჭიაური

სიახლეები 11სამართალდამცველებმა 
პაატა ბურჭულაძის 
პარტიის ორი წევრი 
დააკავეს

სამართალდამცველებმა,24 
ივლისს, ღამით პაატა 
ბურჭულაძის პარტიის 2 წევრი 
დააკავეს. შემთხვევა 
თბილისში, მოძრაობა 
”სახელმწიფო ხალხისთვის” 
თემქის ოფისთან მოხდა. 
დაკავებულები სწორედ 
პარტიის თემქის ორგანიზაციის 
წევრები არიან.

„როგორც თანამშრომლები 
აცხადებენ, მთელი დღის 
განმავლობაში 
მიმდინარეობდა მათზე 
დაკვირვება და თვალთვალი. 
ღამით, როდესაც 
თანამშრომლები ოფისს 
ტოვებდნენ, 
სამართალდამცველებმა მათი 
მანქანების გაჩერება და 
ჩხრეკა დაიწყეს. ერთ-ერთ 
მანქანაში მჯდომმა პირმა  ეს 
ყველაფერი ხმამაღლა 
გააპროტესტა, რაზეც 
პოლიციელებმა უთხრეს, 
გადმოსულიყო მანქანიდან, 
რის შემდეგაც ისიც და მასთან 
დასახმარებლად მისული 
მეორე პიროვნებაც დააკავეს“, 
- აღნიშნავენ პარტიაში.

”ალბათ თვლიან, რომ მომავალ 
პარლამენტში სოლიდურად ვიქნებით 
წარმოდგენილი და მომავალში მოუწევთ 
ჩვენთან საუბარი. რაც შეეხება 
რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს, მე ეს 
ხედვები ჩამოყალიბებული მაქვს - ჩვენ 
უნდა ვიყოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების 
დამცველი და ყველა ქვეყანასთან, თუ 
ბლოკთან ურთიერთობა უნდა ამოვიდეს 
ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, 
ტერიტორიული მთლიანობის 
აღდგენიდან. დღევანდელი 
ხელისუფლება იგივე კურსს აგრძელებს, 
რომელსაც წინა ხელისუფლება.” 

თამაზ მეჭიაური - ჩვენი ქვეყანა ვერ იქნება 
დამოუკიდებელი, ვიდრე მოსახლეობას ეყოლება 
დასავლეთის მიერ დანიშნული მთავრობა და 
ოპოზიცია

დეპუტატმა თამაზ მეჭიაურმა პრესკონფერენციაზე მოსკოვში 
გამართული ვიზიტის დეტალებზე ისაუბრა.

„ჩვენი ქვეყანა ვერ იქნება დამოუკიდებელი, ვიდრე მოსახლეობას 
ეყოლება დასავლეთის მიერ დანიშნული მთავრობა და ოპოზიცია 
შაჰის კარზე რომ დადიოდნენ, შვილებს, ან დედებს გზავნიდნენ, ისინი 
მათი ინტერესების გამტარებლები იყვნენ, თუ ქვეყნის პატრიოტები?!“

მისივე განმარტებით, მოსკოვში რუსეთმა კოლეგებმა მიიწვიეს და 
პირადი ვიზიტით გაემგზავრა. 

დეპუტატი ფიქრობს, რომ მოსკოვში მიწვევა და დაინტერესება მისმა 
პარტიამ „იმიტომ დაიმსახურა, რომ ალბათ, საინტერესოა”.

კითხვაზე, დაუდასტურა თუ არა მეჭიაურმა რუს დეპუტატებს თავისი 
პრორუსულობა, დეპუტატმა უპასუხა, რომ ”გააჩნია, რას უწოდებენ 
პრორუსულობას”.

”მე ვარ პროქართული და ჩემთვის ამოსავალია ჩემი ქვეყანა. ვერ 
დამწამებს ვერავინ სხვა რამეს. მე ვლაპარაკობ და ვილაპარაკებ 
ყველა ქვეყანასთან, ვისთანაც აუცილებელი იქნება საუბარი ჩემი 
ქვეყნის ინტერესებისთვის.”, - დასძინა თამაზ მეჭიაურმა.

მისივე თქმით, შეხვედრებზე დაფინანსებაზე საუბარი არ ყოფილა. რაც 
შეეხება ქართულ პროდუქციაზე ემბარგოს დადების თაობაზე რუსეთის 
დუმის ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ გამოთქმულ ინიციატივას, 
მეჭიაურის თქმით, ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე მოროზოვს 
დაურეკა და სიტუაცია ამის შემდეგ შეიცვალა. 



25 ივლისი

სიახლეები 12ლევან ვარშალომიძე - ვპირდები აჭარის მოსახლეობას, რა 
შედეგიც არ უნდა დადგეს არჩევნებზე, სოციალურ სახლებს 
აუცილებლად ავაშენებთ

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში აჭარის მთავრობის ყოფილი მეთაურის, 
აჭარაში „ნაციონალური მოძრაობის“ სიის პირველი ნომრის, ლევან 
ვარშალომიძის გამოკითხვა დასრულდა. 
როგორც ლევან ვარშალომიძემ აუდიტის სამსახურიდან გამოსვლის შემდეგ 
განაცხადა, მთავარი კითხვა იყო ის, თუ საიდან მოხდებოდა პროექტის 
„სოციალური სახლის“ დაფინანსება.

მისივე თქმით, აუდიტის სამსახურში წარმოადგინა მისი პროგრამა და ყველა 
საბუთი, თუ საიდან გეგმავს აღნიშნული პროექტის განხორციელებას.

ვარშალომიძის განმარტებით, გამოკითხვაზე მისი დაბარების კონკრეტული 
მესიჯი არის ის, რომ მთავრობას სოციალური სახლების მშენებლობა თავად 
არ უნდა.

„მე ვპირდები აჭარის მოსახლეობას, რა შედეგიც არ უნდა დადგეს, 
როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, ჩვენ აუცილებლად ავაშენებთ 
სოციალურ სახლებს“, - აღნიშნა ვარშალომიძემ, რომელიც მიიჩნევს, რომ 
ამ დაპირებაში არანაირი სამართლებრივი დარღვევა არ არის.

თავის მხრივ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პარტიების ფინანსური 
საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის, ზურაბ აზნაურაშვილის 
განცხადებით, მოხდება ლევან ვარშალომიძის მიერ წარმოდგენილი 
დოკუმენტაციის შესწავლა, ასევე საჭირო იქნება დამატებითი პირების - 
ხელშეკრულების მეორე მხარეების გამოკითხვა.

„18 ივლისს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ გავრცელდა და 
რომელიც ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებს შეეხებოდა, 
დავიბარეთ ლევან ვარშალომიძე, დამატებითი ინფორმაციისა და 
დოკუმენტაციის წარმოდგენის მიზნით. მოკვლევა გრძელდება. ჩვენ 
შევისწავლით მის მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. ასევე საჭირო იქნება 
დამატებითი პირების გამოკითხვა. ამ პროცედურების გავლის შემდგომ 
გვექნება საშუალება შეფასდეს, არსებობს თუ არა კანონმდებლობის 
დარღვევა“, - განაცხადა ზურაბ აზნაურაშვილმა.

რაც შეეხება „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრების განცხადებებს, რატომ არ 
ხდება აუდიტის სამსახურში პრემიერ-მინისტრის დაბარება, რომელიც 
დევნილებს სახლების გადაცემას ჰპირდება, აზნაურაშვილის თქმით, 
აუდიტის სამსახური შეისწავლის ნებისმიერ საკითხს, რომელიც საარჩევნო 
კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევას შეეხება.
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც 
ნათქვამია, რომ „დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერის ნინო ბურჯანაძის 
განცხადება ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. 
‘აღნიშნული რეგულაცია მოქმედებს 2012 წლიდან და ამ წესებს იყენებდა 
ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის პარტიებიც სხვადასხვა არჩევნების დროს.

ჩვენს მიერ 5 მაისის ბრძანებით განხორციელდა ბრძანებების 
სისტემატიზაცია, რა დროსაც ერთი ფორმით ჩამოყალიბდა სხვადასხვა 
საკითხების მარეგულირებელი 5 ბრძანება. აღნიშნული მარტივი 
შესადარებელია ძველ ბრძანებებთან და ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ თუ 
არჩევნებში ჩართულმა პირმა კარგად იცის ამ საკითხის შესახებ.

ასევე აღსანიშნავია კიდევ ერთი მცდარი ინფორმაციის გავრცელება, რომ 
ბუკლეტებისა და ფლაერების შესყიდვა შეიზღუდა ამ ბრძანებით, რადგანაც 
ბუკლეტი არ არის არც რადიო, არც გაზეთი, არც ინტერნეტი, არც 
ტელევიზია და არც გარე რეკლამა, რის კონკრეტულ ჩამონათვალსაც ეს 
ბრძანება გვთავაზობს და ეს წესით უნდა მოეხსენებოდეს ქალბატონ ნინოს 
და არ უნდა ცდილობდეს ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანას.

ხსენებული გაერთიანებული ბრძანების მზადების პროცესში რამოდენიმე 
პოლიტიკურ პარტიას და მათ შორის „გაერთიანებულ დემოკრატიულ 
მოძრაობას“ დაეგზავნა წერილი და ბრძანების პროექტი, რომ 
წარმოედგინათ შენიშვნები და მოსაზრებები რეგულაციების გაუმჯობესების 
მიზნით, სამწუხაროდ მათ მიერ არანაირი მოსაზრება წარმოდგენილი არ 
ყოფილა“, - ნათქვამია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადებაში. 

ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგ პარლამენტში ყველა პარტიამ 
საუკეთესო კანდიდატები წამოწიოს და ჩვენს მოქალაქეებს არჩევანის 
საშუალება ჰქონდეთ, - ამის შესახებ ”თავისუფალ დემოკრატების” 
ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ”ინტერპრესნიუსს” განუცხადა.

ირაკლი ალასანია საკანონმდებლო ორგანოში სხვა პარტიების 
წარმომადგენლებთან თანამშრომლობას აპირებს და აცხადებს, რომ 
პროფესიონალების გამაერთიანებელი იქნება, რომელ პარტიაშიც არ უნდა 
იყვნენ ისინი.

”დარწმუნებული ვარ, ”თავისუფალ დემოკრატებს” გვყავს კანდიდატები, 
ისეთი პარტიული სია გვაქვს, სადაც ნამდვილად ამოიკითხავთ 
პროფესიონალებს, რომლებსაც საქართველოსთვის საქმე გაუკეთებიათ და 
ახლა არ იწყებენ პოლიტიკურ და პროფესიულ კარიერას. ზუსტად გვაქვს 
გეგმა გათვლილი როგორ შევქმნით ეკონომიკის განვითარებით სამუშაო 
ადგილებს, როგორ დავიცავთ საქართველოს, გავამაგრებთ 
თავდაცვისუნარიანობას.  მე ვიქნები პროფესიონალების გამაერთიანებელი, 
რომელ პარტიაშიც არ უნდა იყოს ის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ 
ინტერესებში შედის, რაც შეიძლება მეტი, ნორმალური პროფესიონალი 
კადრი შეიყვანონ სხვა პარტიებმა, ვისაც ამის შანსი აქვს”, - აღნიშნა ირაკლი 
ალასანიამ.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - ნინო ბურჯანაძის 
განცხადება ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანას 
ემსახურება

ივვ - ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, პროფესიონალი 
კადრები იმიტომ დავკარგოთ, რომ ის სხვა პარტიის 
წევრია
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„პაატა ბურჭულაძე -სახელმწიფო ხალხისთვის“ ხელისუფლებას 
პოლიტიკურ ზეწოლაში ადანაშაულებს. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა 
ლიდერმა ხათუნა ლაგაზიძემ განაცხადა, ზეწოლის მსხვერპლი ამჯერად 
ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი თანამშრომელი სოსო ჩიტორელიძე 
გახდა. 

თავად სოსო ჩიტორელიძის განმარტებით, ის ,,ქართული ოცნების“ ოფისში 
სამსახურეობრივი საკითხების განსახილველად დაიბარეს, რეალურად კი 
შეხვედრას ,,ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 
ვანში გიორგი ლილუაშვილი, გამგებელი ზაზა ხურციძე, გამგებლის 
მოადგილე ლაშა გიორგაძე და საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე 
ლილუაშვილი ესწრებოდნენ. 

პარტიის ინფორმაციით, შეხვედრის მიმდინარეობისას დეპუტატმა გელა 
ვარდოსანიძემ თანაგუნდელებს უთხრა, რომ სოსო ჩიტორელიძე და მისი 
ოჯახი ,,პაატა ბურჭულაძე-სახელმწიფო ხალხისთვის“ მხარდამჭერია, რის 
შემდეგაც მას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ოთახიდან 
გააძევეს. 

ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეციალური ბრიფინგი,,პაატა 
ბურჭულაძე-სახელმწიფო ხალხისთვის“ ლიდერმა ხათუნა ლაგაზიძემ ვანის 
რაიონულ ოფისში გამართა. ხათუნა ლაგაზიძე ასევე ვანის 
მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეხვედრას შეეცადა, თუმცა, როგორც 
პარტიაში აღნიშნავენ, ზაზა ხურციძემ, რომელიც კაბინეტში იმყოფებოდა, 
მასთან შეხვედრაზე უარი განაცხადა.

პაატა ბურჭულაძის პარტია ხელისუფლებას ზეწოლაში 
ადანაშაულებს

27 ივლისი

საქართველოს პრემიერ მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვლმა ოზურგეთში 
”ქართული ოცნების" კანდიდატები წარადგინა. გიორგი კვირიკაშვილმა 
ოზურგეთის მაჟორიტარობის კანდიდატად შს მინისტრის მოადგილე 
არჩილ თალაკვაძე, ხოლო ლანჩხუთსა და ჩოხატაურში თემურ ჭკუასელი 
დაასახელა. 

როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, დასახელებულ კანდიდატებზე 
დიდ იმედებს ამყარებს. 

გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე, ხაზი გაუსვა გურულების იუმორს, მათ 
ინტერესს პოლიტიკის მიმართ და აღნიშნა, რომ მომდევნო წლებში გურიის 
ინტერნეტიზაცია განხორციელდება. 
კანდიდატების წარდგენამდე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კონცერტი 
გაიმართა.

პრემიერმა ოზურგეთის მაჟორიტარობის კანდიდატად 
არჩილ თალაკვაძე, ლანჩხუთსა და ჩოხატაურში კი 
თემურ ჭკუასელი დაასახელა
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გამოცემა Newsweek-ი პაატა ბურჭულაძეს ვრცელ სტატიას უძღვნის, სადაც 
საუბარია არამხოლოდ მის კარიერულ მიღწევებსა და საქველმოქმედო 
საქმიანობაზე, არამედ პოლიტიკურ გეგმებზეც.
სტატიის ავტორი დემიენ შარკოვი მოსაზრებას გამოთქვამს, რომ დაგეგმილ 
საპარლამენტო არჩევნებში პაატა ბურჭულაძეს წამყვანი როლის თამაში 
შეუძლია. 

„მაშინ როცა მმართველი „ქართული ოცნება“ და მემარჯვენე ცენტრისტული 
ოპოზიცია გამოკითხვებით მოიკოჭლებენ, ქართველები ახალ ლიდერებს 
ეძებენ. ბევრს მიაჩნია, რომ ასეთი სწორედ ბურჭულაძეა“, - წერს ავტორი. 

"ვერც ხელოვნება და ვერც პოლიტიკა ვერ იტანს ტყუილს. თუ 
გულწრფელი ხარ, არ იტყუები და ხალხს გულის სიღრმიდან ესაუბრები, 
ხალხიც შესაბამისად რეაგირებს”, - აცხადებს ბურჭულაძე Newsweek-თან 
ინტერვიუში. 

Newsweek-ი აღნიშნავს, რომ პაატა ბურჭულაძე კვლავაც არის 
წარმოდგენილი ლონდონის სამეფო ოპერის "დონ კარლოსის" მთავარ 
როლში მომავალ წელს. თუმცა მას იმედი აქვს, რომ მისი შემცვლელი 
კარგადაა მომზადებული, რადგანაც ბურჭულაძე პოლიტიკაში დარჩენას 
დიდხანს აპირებს.

"მე შევაჩერე წარმატებული საოპერო კარიერა. მირჩევდნენ, რომ არ 
შევსულიყავი პოლიტიკაში, მეუბნებოდნენ, რომ პოლიტიკა არ არის სუფთა 
და კარგი ადამიანებისთვის, ეს ბინძური საქმეა, მაგრამ მე ამას ახალგაზრდა 
პროფესიონალებისთვის და საქართველოსთვის ვაკეთებ და მინდა, რომ 
პოლიტიკა პატიოსანი და კარგი ადამიანების საქმედ ვაქციო. 25 წელია 
ქართველი ხალხი სახელმწიფოსა და მთავრობას ემსახურება. მე მსურს, 
რომ პირიქით იყოს. ჩვენი მიზანია სახელმწიფო ემსახუროს ხალხს", - 
აცხადებს პაატა ბურჭულაძე Newsweek-თან საუბარში.

Newsweek - ქართველები ახალ ლიდერებს ეძებენ, 
ბევრს მიაჩნია, რომ ასეთი პაატა ბურჭულაძეა
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27 ივლისი

ვაზისუბანში, ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული 23 კორპუსიდან 
10 კორპუსი საერთოდ არ არსებობს, - ამის შესახებ სამოქალაქო 
პლატფორმა “ახალი საქართველოს” ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და 
ჩოხატაურის მაჟორიტარობის კანდიდატმა გურამ ჩალაგაშვილმა 
განაცხადა.

“როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე თვის წინ ხელისუფლებამ მიიღო 
სრულიად გაუაზრებელი გადაწყვეტილება, საქართველოს ქალაქები, 
რაიონები, ოლქები დაანაწევრა მარტივ მამრავლებად, რასაც მოჰყვა ის, 
რომ ცესკო-ს ვებ-გვერდზე გაჩნდა არარსებული მისამართები, 
საცხოვრებელი სახლები, კორპუსები. მსგავსი მეთოდებით საქართველოში 
არჩევნები ბოლოს გაყალბდა 2003 წელს, რომლის თანმდევი შედეგები 
ყველას გვახსოვს. საეჭვოდ ემთხვევა ერთმანეთს შევარდნაძის მთავრობის 
მიერ არჩევნების გაყალბების მეთოდის დაბრუნება და ასევე შევარდნაძის 
დროინდელი მაღალჩინოსნების ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნების 
მცდელობა”, - განაცხადა ჩალაგაშვილმა და ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიას მიმართა, სასწრაფო წესით დააზუსტოს მისამართები და უბნის 
საზღვრები. 

”ვაფრთხილებთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ 2003 წლის 
არჩევნები საქართველოში არ განმეორდება. „ახალი საქართველო“ 
დაიცავს ყველა მოქალაქეს და თითოეული ამომრჩევლის ხმას”, - აცხადებს 
გურამ ჩალაგაშვილი.

“ახალი საქართველო” - ვაზისუბანში, ერთ-ერთ 
საარჩევნო უბანზე დაფიქსირებული 23 კორპუსიდან 10 
კორპუსი საერთოდ არ არსებობს

27 ივლისი

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორი პირი, რომელიც მოძრაობა 
”პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის” წარმომადგენლები არიან, 
სამართალდამრღვევად ცნო. 

როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოში აცხადებენ, სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა თბილისის საპატრულო 
პოლიციის მთავარი სამმართველოს პატრულ-ინსპექტორების მიერ 
წარმოდგენილი შუამდგომლობები და სამართალდამრღვევად ცნო მურაზ 
ს. და კახაბერ დ. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილების გასაჩივრება 
შესაძლებელია მისი გამოტანიდან 10 დღის ვადაში, თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში”, - ნათქვამია საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში. 

საქალაქო სასამართლომ პაატა ბურჭულაძის პარტიის 
წარმომადგენლები სამართალდამრღვევად ცნო
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27 ივლისი

28 ივლისი

„საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა“ (IRI) ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოში 
სადამკვირვებლო მისია გამოგზავნა. 

არჩევნების მონიტორინგის მიზნით 14 გრძელვადიანი დამკვირვებელი 10 სხვადასხვა ქვეყნიდან საქართველოში გუშინ 
ჩამოვიდა. მისიის წარმომადგენლები თბილისში, სასტუმრო „რედისონში“ შეხვედრებს მართავენ. 

როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას IRI-ს საქართველოს მისიის ხელმძღვანელმა ანდრეა ქერბსმა განუცხადა, 
გრძელვადიანი დამკვირვებლები წინასაარჩევნო პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კამპანიის 
მიმდინარეობას დააკვირდებიან. ისინი შეხვდებიან კანდიდატებს, პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო 
ორგანიზაციისა და მედიის წარმომადგენლებს. დაესწრებიან შეხვედრებს ამომრჩევლებთან, შეაფასებენ არჩევნების 
მიმდინარეობას წინასაარჩევნო პერიოდში. 

მისივე ინფორმაციით, არჩევნების დღისთვის საქართველოში IRI-ს დაახლოებით 30 მოკლევადიანი დამკვირვებელი 
ჩამოვა, რომლებიც არჩევნების დღეს დააკვირდებიან. 

ამასთან, საერთაშორისო რესპიბლიკურ ინსტიტუტს ექნება წინასაარჩევნო ორი ანგარიში, არჩევნების შემდეგ კი 
არჩევნების შეფასების განცხადება და საბოლოო ანგარიში. 

დამკვირვებლები დღეს სასტუმრო „რედისონში“ ცესკო-ს აუდიტის სამსახურის და უწყებათაშორისი კომისიის 
წარმომადგენლებს შეხვდებიან. შეხვედრები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან გაიმართება ხვალაც. 30 ივლისს კი 
გრძელვადიანი დამკვირვებლები საქართველოს რეგიონებში გაემგზავრებიან. 

მონიტორინგის არეალია თბილისი, სამეგრელო, აჭარა, გურია, იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, 
შიდა ქართლი, მცხეთა- მთიანეთი. 

IRI-მ ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოში სადამკვირვებლო მისია 
გამოგზავნა

შეხვედრა 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებთან

27 ივლისს, სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის 
გენერალური აუდიტორი ლაშა 
თორდია არასამთავრობო 
სექტორის წარმომადგენლებს  
შეხვდა.

აღნიშნული შეხვედრა, 
რომელიც  გენერალური 
აუდიტორის ინიციატივით 
გაიმართა, მიზნად ისახავდა 
პოლიტიკური დაფინანსების 
კანონიერებასა და 
გამჭვირვალობაზე 
მონიტორინგის საკითხებზე 
მომუშავე დროებითი კომისიის 
შექმნას და წინასაარჩევნო 
კამპანიის მიმდინარე 
პროცესების განხილვას. 
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”მემარცხენე ალიანსის" ლიდერებს და ”ახალგაზრდა 
ადვოკატების” წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა შედგა

28 ივლისი

29 ივლისი

ვახტანგ ხმალაძე წინასაარჩევნოდ უმაღლეს 
სახელისუფლებო შტოების ხელმძღვანელ პირთა 
სამუშაო ფორმატის შექმნას საჭიროდ მიიჩნევს

დეპუტატი ვახტანგ ხმალაძე წინასაარჩევნოდ უმაღლეს 
სახელისუფლებო შტოების ხელმძღვანელ პირთა სამუშაო 
ფორმატის შექმნას საჭიროდ მიიჩნევს. 
როგორც ხმალაძე ამასთან დაკავშირებით აცხადებს, რამდენად 
მშვიდი ვითარებაც არ უნდა იყოს ქვეყანაში, წინასაარჩევნო 
პერიოდი ყოველთვის დაძაბულია. 

“მრავალი წელია, როცა საარჩევნო პერიოდის დროს არა ერთი 
საკმაოდ უპასუხისმგებლო განცხადება გვესმის. განსაკუთრებით 
სახიფათოა, როცა ასეთი ტიპის განცხადებები ხელისუფლების 
უმაღლესი წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება - ეს უფრო 
მეტად ძაბავს ვითარებას და არანაირად არ უწყობს ხელს 
საარჩევნო პროცესის შედარებით მშვიდ გარემოში გადატანას. 
დავით უსუფაშვილის წინადადება, რომ სახელმწიფო უმაღლესი 
თანამდებობის პირები შეხვდნენ ერთმანეთს, დაილაპარაკონ, 
გააკეთონ პრობლემების იდენტიფიცირება და მივიდნენ ისეთ 
შეთანხმებამდე, რომელიც საარჩევნო პროცესის შედარებით 
მშვიდ ვითარებაში წარმართავს შეუწყობს ხელს, იქნება ძალიან 
კარგი, რასაკვირველია, თუკი ეს პირები საერთო ენის 
გამონახვას მოახერხებენ“, - განუცხადა ჟურნალისტებს 
ხმალაძემ. 

პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 
სახელისუფლებო შტოების ხელმძღვანელი პირების შეხვედრის 
აუცილებლობაზე საუბრობს. მან პრეზიდენტს, 
პრემიერ-მინისტრს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, 
საკოსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს საპარლამენტო 
არჩევნებამდე დარჩენილ დროში, სამუშაო შეხვედრების 
ფორმატის შექმნა შესთავაზა. 

"მემარცხენე ალიანსის" ცენტრალურ ოფისში, ადამიანის უფლებათა დაცვის 
კუთხით პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამაში შეტანილი საკითხებისა და 
ზოგადად წინასაარჩევნო პროგრამის გასაცნობად, "მემარცხენე ალიანსის" 
ლიდერებისა და ა(ა)იპ “ახალგაზრდა ადვოკატების” წარმომადგენელთა სამუშაო 
შეხვედრა შედგა. 

”პარტია ’მემარცხენე ალიანსი” არამარტო წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ხვდება 
არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ამომრჩევლებს, არამედ მანამდეც, 
დაფუძნების დღიდან ჩვენ სისტემატიურად გვქონდა შეხვედრები სხვადასხვა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იმ პრობლემატიკის თაობაზე, რომელიც 
დღეს ქვეყნის მოსახლეობას აწუხებს”, - განაცხადა პაატა ჯიბლაძემ.
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გიორგი კვირიკაშვილი - ეს საპარლამენტო არჩევნები იქცა 
ჩვენი მდგრადი დემოკრატიის ტესტად

29 ივლისი

ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში ვიმყოფებით; ეს საპარლამენტო 
არჩევნები იქცა ჩვენი მდგრადი დემოკრატიის ტესტად და ყველანი 
მოწოდებული ვართ, ის უმაღლესი სტანდარტებით ჩავატაროთ, - ამის 
შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 
"ამბასადორიალი 2016"-ზე, საქართველოს დიპლომატიურ კორპუსთან 
შეხვედრისას განაცხადა.

მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ დაიხვეწა და გაცილებით 
გაუმჯობესდა კანონმდებლობა, ასევე, შემუშავდა საკანონმდებლო 
ცვლილებები, რომელიც ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის სასჯელის 
გამკაცრებას ითვალისწინებს. 

პრემიერ-მინისტრი საქართველოს დიპლომატიურ კორპუსს დეტალურად   
ესაუბრა მთავრობის ოთხპუნქტიანი რეფორმების დღის წესრიგის შესახებ, 
რომელიც განათლების სისტემის ძირეულ რეფორმას, ეკონომიკური 
რეფეორმების ბლოკს, მმართველობის რეფორმას და 
ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას გულისხმობს. პრემიერი 
დარწმუნებულია, რომ ოთხპუნქტიანი რეფორმების გეგმის განხორციელებას 
საქართველოს განვითარების უახლეს ისტორიაში მნიშვნელოვანი 
გარღვევის მოხდენა შეუძლია. 

გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა საქართველოს ელჩების 
როლი, მთავრობის რეფორმების გეგმის განხორციელების პროცესში და 
განაცხადა, რომ მათი ჩართულობა გადამწყვეტია. 

შეხვედრა საქართველოს დიპლომატიურ კორპუსთან კითხვა-პასუხის 
რეჟიმში წარიმართა.
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გია ვოლსკი - პრემიერის მოსაზრებაა, რომ მთაწმინდის 
ოლქში “ქართულმა ოცნებამ“ სალომე ზურაბიშვილს 
საკუთარი კანდიდატი არ დაუპირისპიროს და მას მხარი 
დაუჭიროს

”ქართული ოცნების” მცხეთის მაჟორიტარობის 
კანდიდატად დიმიტრი ხუნდაძე, დუშეთში, თიანეთსა და 
ყაზბეგში კი ზაქარია ქუცნაშვილი იქნება

30 ივლისი

პრემიერ-მინისტრმა, პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ თავმჯდომარე გიორგი კვირიკაშვილმა მცხეთაში 
მოსახლეობას მცხეთა-მთიანეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები 
წარუდგინა. 

გიორგი კვირიკაშვილმა ,,ქართული ოცნების“ მცხეთის მაჟორიტარობის 
კანდიდატად დიმიტრი ხუნდაძე დაასახელა. 

მისივე თქმით,დუშეთის, თიანეთისა და ყაზბეგის გაერთიანებული საარჩევნო 
ოლქის მაჟორიტარი იქნება გამოცდილი პარლამენტარი, მთის კანონის 
თანაავტორი, ზაქარია ქუცნაშვილი. 

როგორც კვირიკაშვილმა განაცხადა, ვინაიდან სამი რაიონი გაერთიანდა, 
ყაზბეგის, სტეფანწმინდისა და დუშეთის რაიონებს წარმომადგენლობა 
პროპორციულ საპარლამენტო სიაში ეყოლებათ. 

მისი შეფასებით, ეს მნიშვნელოვანია, რომ მათი ხმა სრულად იყოს 
წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. 

გიორგი კვირიკაშვილმა კანდიდატებს წარმატებები უსურვა. 

30 ივლისი

პრემიერ-მინისტრის აზრით, თუკი სალომე ზურაბიშვილი მაჟორიტარად 
იყრის კენჭს, “ქართულმა ოცნებამ“ მას საკუთარი კანდიდატი არ უნდა 
დაუპირისპიროს, - ამის შესახებ დეპუტატმა გია ვოლსკიმ განაცხადა. 

როგორც ცნობილია, სალომე ზურაბიშვილი მთაწმინდის საარჩევნო 
ოლქში, მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატის რანგში აპირებს 
კენჭისყრას. ვოლსკი ამასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ კარგი იქნება, 
თუკი მას “ქართული ოცნების“ ამომრჩეველიც დაუჭერს მხარს.
ამასთან, მისივე თქმით, აღნიშნულ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას 
პარტიის პოლიტსაბჭო მიიღებს.
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ლევან ვარშალომიძემ ხელვაჩაურში 
მაჟორიტარობის კანდიდატები 
წარადგინა

ელენე ხოშტარია წყნეთში 
მოსახლეობას შეხვდა

”თავისუფალი დემოკრატების” 
დიდუბის მაჟორიტარობის კანდიდატი 
ზურაბ აბაშიძე მოსახლეობას შეხვდა

30 ივლისი 30 ივლისი30 ივლისი

"ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერებმა დავით 
ბაქრაძემ და ნიკა მელიამ ასევე, აჭარაში 
პარტიის სიის პირველმა ნომერმა, ლევან 
ვარშალომიძემ ხელვაჩაურში მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინეს. 

საქართველოს პარლანეტში ხელვაჩაურიდან 
კენჭს იყრის მიშა ბოლქვაძე, ხოლო აჭარის 
უმაღლეს საბჭოში მოსახვედრად ქენან კახიძე 
იბრძოლებს.

წარდგენის ღონისძიებაზე პარტიის 
წარმომადგენლებმა მოსახლეობას 
საარჩევნო პროგრამა გააცნეს და არსებული 
პრობლემების გადაჭრას დაჰპირდნენ.

”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საარჩევნო 
სიის ათეულის წარმომადგენელი და ვაკის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ელენე 
ხოშტარია წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩის 
მცხოვრებლებს შეხვდა.ხოშტარია 
ადგილობრივების პრობლემებს გაეცნო.

„ადგილობრივები აღნიშნავენ, რომ 
გურამიშვილის ქუჩა მთლიანად 
ამორტიზებულია, არ არის სანიაღვრე სისტემები, 
კანალიზაცია კი იმდენად უხარისხოდაა 
გაკეთებული, ყოველდღე ფუჭდება, მიუხედავად 
იმისა, რომ მათ არაერთხელ მიმართეს 
ადგილობრივ გამგეობას, რეაგირება არ 
ყოფილა“, - ნათქვამია პარტიის მიერ 
გავრცელებულ ინფორმაციაში.

"თავისუფალი დემოკრატების” დიდუბის რაიონის 
მაჟორიტარობის კანდიდატი, ზურაბ აბაშიძე 
მუშტაიდის ბაღში მოსახლეობას შეხვდა. 

ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, დიდუბის რაიონის 
მცხოვრებლებს სოციალურ და ეკონომიკურ 
პრობლემებთან ერთად, ინფრასტრუქტურული 
პრობლემებიც მოსაგვარებელი აქვთ. 

”დიდუბის რაიონში არსებული პრობლემები 
არანაირად არ განსხვავდება სხვა რაიონებისგან. 
სოციალური, ეკონომიკური პრობლემები, 
უმუშევრობა - ეს არის ის, რაც ძირითადად 
აწუხებს მოქალაქეს. ამავდროულად 
მოქალაქეებს აწუხებთ საყოფაცხოვრებო ტიპის 
პრობლემები, რომლებიც მე აღარ მეგონა თუ 4 
წლის თავზე, ამ ხელისუფლების პირობებში, 
კიდევ იქნებოდა. უამრავ ადამიანს წყალი 
ჩამოსდის სახლში სახურავებიდან, რომლებიც 
უხარისხოდ გამოიცვალა. კანალიაზაცია და 
ინფრასტრუქტურული პრობლემებია 
მოუგვარებელი”, - განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. 

ის მოსახლეობას პრობლემების გადაჭრას 
დაპირდა.
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30 ივლისი

„პატრიოტთა ალიანსმა“ 30 ივლისს ქუთაისში საპარლამენტო 
არჩევნებისთვის მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. 

ოპერის თეატრის წინ შეკრებილ საზოგადოებას ალიანსის წევრებმა 
ქუთაისის მაჟორიტარობის ორი კანდიდატი - ნინო ონიანი და გია ბახტაძე 
წარუდგინეს.

„პატრიოტთა ალიანსის“ ხელმძღვანელებმა ოზურგეთისა და ბორჯომის 
მაჟორიტარობის კანდიდატებიც წარადგინეს. ბორჯომში პარტიის 
წარმომადგენელი ზურა ხაჩიძე იქნება, ხოლო ოზურგეთში - შოთა 
გოგიბერიძე. 

31 ივლისი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და პარტია „ქართული ოცნების“ 
თავმჯდომარე, გიორგი კვირიკაშვილმა გორში შიდა ქართლის 
მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. 

ქალაქ გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი “ქართული ოცნებიდან“ იქნება 
იოსებ მაკრახიძე, გორის რაიონში – თენგიზ ხუბულური, ხაშურში – ვალერი 
გელაშვილი, ქარელში – გიორგი თოთლაძე და კასპში – ირაკლი 
მეზურნიშვილი.

მომღერალი ზურა ხაჩიძე ბორჯომში "პატრიოტთა 
ალიანსის" მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება

პრემიერ-მინისტრმა „ქართული ოცნების“ შიდა ქართლის 
მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა



ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 
განცხადებით მიმართა 60-მა 
პარტიამ.

ამჟამად რეგისტრირებულია 26, 
ხოლო 3 პარტიას უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაზე.

რეგისტრაციის პროცესშია 31 პარტია.

დღეისათვის ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში რეგისტრირებულია:

4 მედია ორგანიზაცია.
 
6 საერთაშორისო დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია. 

35 ადგილობრივი დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია.



20 მუნიციპალიტეტში საარჩევნო განვითარების სკოლები ერთდროულად გაიხსნა; 500-მდე ახალგაზრდა საარჩევნო საკითხებზე მიიღებს ცოდნას.

თელავში სკოლის მონაწილეებს ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია მიესალმა. გურჯაანში კი კურსი ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი 
შარაბიძემ გახსნა.

„წელს ამ პროექტს ევროსაბჭოსა (CoE) და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით ვახორციელებთ. ახალგაზრდები, 
საარჩევნო საკითხებზე 10-დღიან სასწავლო კურსს გაივლიან და ვთვლი, რომ მათი მონაწილეობა საარჩევნო პროცესებში, საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში მათი აქტიური ჩართვა და მათი სამოქალაქო, საარჩევნო ცნობიერების ზრდა არის სწორი გზა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს  
წარმატებას მოუტანს,“- აღნიშნა თამარ ჟვანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას.

ცესკომ, პროექტი „საარჩევნო განვითარების სკოლა“ 2015 წელს 10 საარჩევნო ოლქში დაიწყო. ახალგაზრდების დიდი ინტერესის გამო, 2015 წელს 
ერთის მაგივრად სამი კურსი ჩატარდა. პროექტის წარმატებით განხორციელების შემდეგ, სკოლების რაოდენობა წელს გაორმაგდა და  სწავლება 20 
მუნიციპალიტეტში (გურჯაანში, სიღნაღში, თელავში, რუსთავში, გარდაბანში, მარნეულში, დუშეთში, გორში, ბორჯომში, ახალციხეში, ამბროლაურში, 
საჩხერეში, ზესტაფონში, ქუთაისში, ოზურგეთში, სენაკში, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში) ტარდება.

ცენტრალური საარჩევნო კომისია გეგმავს, რომ პროექტი გაფართოვდეს და მოიცვას მთელი საქართველო, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებს საშუალებას მისცემს, უფრო მეტ ახალგაზრდას გაუზიარონ საკუთარი პროფესიული გამოცდილება.

საარჩევნო განვითარების სკოლები გაიხსნა
25 ივლისი

ცესკო 24
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2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების ქცევის  კოდექსზე 
სპეციალური სამუშაო ჯგუფი მუშაობს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, სადაც კოდექსის პროექტი ცესკოს 
თავმჯდომარესთან ერთად განიხილეს.  

ქცევის კოდექსი, რომელზეც საარჩევნო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ერთობლივად 
მუშაობენ, მიზნად ისახავს  2016 წლის პარლამენტის არჩევნების სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარების ხელშეწყობას, კანონის უზენაესობის 
პატივისცემას და ძირითადი საარჩევნო პრინციპების განხორციელებას.

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივ დამკვირვებელ 
ორგანიზაციათა ქცევის  კოდექსის პროექტის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფი თამარ ჟვანიას ბრძანებით შეიქმნა. ჯგუფის შემადგენლობაში არიან 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და ცესკოს სწავლების ცენტრის, არასამთავრობო ორგანიზაციების - „საქართვლოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაციის“, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“, „არასამთავრობოთა კოალიცია სამოქალაქო 
განვითარებისთვის“, „განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის“, „სამოქალაქო მოძრაობა - მრავალეროვანი საქართველოს“, „ადამიანის უფლებათა 
ცენტრისა“ და „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართვლოს“ წარმომადგენლები.

აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის არჩევნებისთვის დამკვირვებლად რეგისტრირებულ ორგანიზაციებს, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებლობა ექნებათ 
ხელი მოაწერონ საბოლოო დოკუმენტს, რითაც ასევე გამოაცხადებენ თანხმობას იმოქმედონ ქცევის კოდექსში გაწერილი ნორმების მიხედვით.

სამუშაო ჯგუფი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კოდექსის საბოლოო პროექტს პირველ აგვისტომდე წარუდგენს.

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ქცევის კოდექსთან დაკავშირებით
25 ივლისი
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არჩევნების უსაფრთხოების საკითხები იყო ცესკოში გამართული სემინარის მთავარი თემა, სადაც კონფლიქტებზე და მათი გადაჭრის გზებზე, ასევე 
დაცულობის უზრუნველყოფაზე მსჯელობდნენ.

ღონისძიებას, რომელიც საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით (IFES) გაიმართა, ცესკოს თავმჯდომარე, კომისიის წევრები, 
ცესკოს და სწავლების ცენტრის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელი პირები, ასევე IFES-ის პროექტის ხელმძვანელი და მისი მოადგილე 
ესწრებოდნენ.

სემინარს IFES-ის აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონული დირექტორი ვასუ მოჰანი უძღვებოდა, რომელიც 2001 წლიდან დღემდე საარჩევნო სისტემების 
საერთაშორისო ფონდში სხვადასხვა პროექტებს ხელმძღვანელობს და არის წამყვანი ექსპერტი საარჩევნო უსაფრთხოების საკითხებში.

ვიზიტის ფარგლებში, ვასუ მოჰანი საარჩევნო უსაფრთხოების საკითხებზე, ასევე გამართავს ტრენინგს საარჩევნო ადმინისტრაციის და შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს თანამშრომლებისთვის. მიღებულ ცოდნას ორდღიანი ტრენინგის მონაწილეები შემდგომ უკვე მათი უწყებების წარმომადგენლებს 
გაუზიარებენ.

სემინარი არჩევნების უსაფრთხოების საკითხებში
25 ივლისი
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არჩევნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) ახალ ინიციატივებს ახორციელებს.
საარჩევნო ადმინისტრაციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები არჩევნების უსაფრთხოების საკითხებზე ორდღიან ტრენინგს 
გადიან.

ტრენინგი, ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) პროექტის ხელმძღვანელმა  ნერმინ 
ნისიჩმა გახსნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ღონისძიებას, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის 
მოადგილე ვასილ ბახტურიძე ესწრებოდა.

ნერმინ ნისიჩმა მედიასთან მშვიდობიანი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობაზე გაამახვილა ყურადღება, - „აუცილებელია საარჩევნო პროცესი 
მიმდინარეობდეს მაქსიმალურად კარგად არა მხოლოდ არჩევნების დღეს, არამედ მანამდეც. შესაბამისად, ყველა ჩართულ მხარეს აქვს თავისი 
როლი საარჩევნო პროცესში.“ - აღნიშნა IFES-ის პროექტის ხელმძღვანელმა.

ტრენინგის მონაწილეები, არჩევნების ჭრილში კონფლიქტებისა და მათი გადაჭრის გზებს, ასევე დაცულობის უზრუნველყოფის საკითხებს 
განიხილავენ. ტრენინგს, IFES-ის აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონული დირექტორი ვასუ მოჰანი ატარებს, რომელიც წამყვანი ექსპერტია საარჩევნო 
უსაფრთხოების საკითხებში.

მიღებულ ცოდნას ტრენინგის მონაწილეები შემდგომ უკვე მათი უწყებების წარმომადგენლებს გაუზიარებენ.
ზემოაღნიშნულ ღონისძიებას საარჩევნო ადმინისტრაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პარტნიორობით და საარჩევნო სისტემების 
საერთაშორისო ფონდთან თანამშრომლობით (IFES) ახორციელებს.

ტრენინგი - არჩევნები და უსაფრთხოება
28 ივლისი
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ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) სადამკვირვებლო მისიის 
წარმომადგენლებს შეხვდა. მან დამკვირვებლებს 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე მიაწოდა ინფორმაცია.

„საერთაშორისო დამკვირვებლებს საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს განახორციელონ მისია თავისუფალ გარემოში“ - 
აღნიშნა ცესკოს თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან საუბრისას. მან მედიას ასევე მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა საკითხებზე იმსჯელა 
დამკვირვებლებთან - „სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს ვესაუბრეთ პოლიტიკური პარტიებისა და საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციის 
პროცესის შესახებ, ასევე ვისაუბრეთ ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, და რა თქმა უნდა, საზღვრებთან დაკავშირებული თემებიც 
განვიხილეთ,“ - განაცხადა თამარ ჟვანიამ.

IRI-ს 14 გრძელვადიანი დამკვირვებელი (10 ქვეყნიდან) ვიზიტის ფარგლებში სხვადასხვა მედიაორგანიზაციების, აუდიტის სამსახურის, თავისუფალი 
და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება. ისინი 
3 თვის განმავლობაში სხვადასხვა რეგიონებში დააკვირდებიან საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას. მისია დაკვირვებას მეორე ტურების დანიშვნის 
შემთხვევაშიც განახორციელებს.

ცესკოს თავმჯდომარე IRI-ს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა
28 ივლისი
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ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) მიმართავს ამორმჩევლებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან არიან 
მოხსნილები, ასევე ამომრჩევლებს, რომელთა რეგისტრაციაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს მიერ და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს:

იმისათვის, რომ მათ 2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, 1 აგვისტომდე უნდა გამოცხადდნენ იუსტიციის 
სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ან მათ შეუძლიათ 
მიუთითონ მხოლოდ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი.

როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ საინფორმაციო ბრიფინგზე ჟურნალისტებს განუცხადა, რეგისტრაციის გავლისას ზემოაღნიშნული 
მოქალაქეები ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, მათ შორის, კონკრეტული კატეგორიის ამომრჩევლები გათავისუფლებულები იქნებიან 
მომსახურების გადასახადისგან, რის შესახებაც დეტალურ ინფორმაციას სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში მიიღებენ.

ცესკოს სპიკერმა პოლიტიკურ პარტიებსაც მიმართა: “შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც არჩევნების დანიშვნის დღისთვის 
საქართველოს პარლამენტში ჰყავს წარმომადგენელი, ცესკოს თავმჯდომარეს განცხადებით უნდა მომართოს მიმდინარე წლის 12 აგვისტოს 
ჩათვლით. ცესკო პოლიტიკურ  პარტიებს,  რომლებსაც საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობა სურთ, მოუწოდებს, დროულად 
განახორციელონ აღნიშნული უფლების მოსაპოვებლად  ყველა საჭირო პროცედურა“, - განაცხადა ანა მიქელაძემ.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართვა
28 ივლისი
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ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიასა და რვა ადგილობრივ არასამთავრობო 
ორგანიზაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დღესვე მემორანდუმს ხუთი პოლიტიკური პარტია შემოუერთდა.

დოკუმენტზე ხელმომწერი მხარეები, საარჩევნო კოდექსში კონკრეტული მუხლების (45-ე, 48-ე, 49-ე მუხლები) ერთგვაროვან განმარტებაზე 
თანხმდებიან. მემორანდუმზე ხელმოწერით მხარეები ადასტურებენ, რომ წინასაარჩევნო აგიტაციასთან მიმართებაში, ასევე ადმინისტრაციული და 
სასამართლო საქმის წარმოების დროს სწორედ მემორანდუმში მითითებული განმარტებებით იხელმძღვანელებენ.

„ეს არის თემა, რომელიც ერთ-ერთი გადამწყვეტია საარჩევნო პროცესებში. ერთობლივი გაგება, მხარდაჭერა ამ საკითხების ხელს შეუწყობს უფრო 
სამართლიან, თავისუფალ გარემოს და შესაბამის გადაწყვეტილებას მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ მემორანდუმს 
შემოუერთდა რამდენიმე პოლიტიკური პარტია. მემორანდუმი ღიაა და ცენტრალური საარჩევნო კომისია ელოდება ყველას, ვინც თანხმდება, რომ ეს 
ნორმები არის მნიშვნელოვანი“,-განაცხადა თამარ ჟვანიამ.

დოკუმენტის მნიშვნელობაზე ჟურნალისტებთან ისაუბრა იუსტიციის მინისტრმა, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი 
კომისიის თავმჯდომარე თეა წულუკიანმა და საჯარო მოხელეებს უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებისკენ მოუწოდა.

„საჯარო მოხელეებმა აუცილებლად უნდა დაიცვან კანონი და არ გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი, რადგან ეს დააზიანებს კონკურენტუნარიან 
გარემოს. მინდა მივმართო ყველა საჯარო მოხელეს, თავი შეიკავონ პოლიტიკაში მონაწილეობისგან, რადგან  მათ ამის უფლება არ აქვთ. 
განსაკუთრებით მინდა ყველა მუნიციპალურ საჯარო მოხელეს  შევახსენო ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენმა კომისიამ გამოსცა,“ - აღნიშნა თეა 
წულუკიანმა. 

მემორანდუმი წინასაარჩევნო აგიტაციასთან და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან მიმართებაში
29 ივლისი



ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ საზღვარგარეთ 
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა 
ყოველწლიურ შეკრებაში მიიღო მონაწილეობა. მან დიპლომატებს 
სიტყვით მიმართა და წინასაარჩევნო პროცესის შესახებ მიაწოდა 
ინფორმაცია.  თამარ ჟვანიამ ისაუბრა საქმიანობებზე, რასაც საარჩევნო 
ადმინისტრაცია 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებისთვის 
ახორციელებს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა 8 ოქტომბრის 
არჩევნებისთვის საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნების გახსნის 
პროცედურულ საკითხებზეც.

„ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია, - ერთის მხრივ საერთაშორისო 
დონეზე ეფექტური ინფორმირების თვალსაზრისით და ქვეყნის 
საარჩევნო დონის კარგად აღსაქმელად; მეორეს მხრივ კი არსებითია 
მხარდაჭერა, რომელსაც ელჩები არჩევნების საზღვარგარეთ 
ჩასატარებლად გამოხატავენ,“ - აღნიშნა ცესკოს თავმდჯომარემ 
ჟურნალისტებთან საუბრისას.  

თამარ ჟვანიამ 2016 წლის ამბასადორიალში მიიღო 
მონაწილეობა

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საარჩევნო ადმინისტრაციისა 
და არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო შეხვედრების საფუძველზე 
საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან (IFES) 
თანამშრომლობით შემუშავდა. აღსანიშნავია, რომ IFES-ი მსგავსი 
მემორანდუმის გაფორმებას უკვე ბოლო რამდენიმე საარჩევნო ციკლია 
უწევს ფასილიტაციას, რაც საარჩევნო პროცესებში ჩართული 
მხარეებისთვის თანაბარი პირობების უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად.

დოკუმენტს ხელს აწერენ:

• საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;     
• თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი 
კომისია;

არასამთავრობო ორგანიზაციები:
• საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო;
• საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;
• სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოება;
• საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი 
საქართველო;
• დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრი;
• სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი;
• საზოგადოებრივი დამცველი;
• სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების 
ცენტრი;

პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღეს შემოუერთდნენ 
მემორანდუმს:
• „საქართველოს ევროპელი დემოკრატები“
• „სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის“;
• „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია“
• „ახალი მემარჯვენეები“
• „ახალი ქრისტიან-დემოკრატები“
• „თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა“

29 ივლისი



2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების 
მონიტორინგის I შუალედური ანგარიში

26 ივლისს “სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ 2016 წლის 8 ოქტომბრის წინასაარჩევნო 
პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა.

ორგანიზაციის დაკვირვებით, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა-მუქარის  - 2, სამსახურიდან 
სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების - 3, ძალადობის - 2, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის - 2, 
არაუფლებამოსილი პირის მიერ აგიტაციაში მონაწილეობის - 5 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 2 ფაქტი. 

ანგარიშში, ასევე, საუბარია რიგ მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებებისა და სოციალური და 
ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურების ტენდენციაზე. მართალია, საარჩევნო კოდექსით მსგავსი ცვლილებების 
განხორციელება მხოლოდ არჩევნების დღემდე 60 დღის განმავლობაში იკრძალება, თუმცა, ბიუჯეტის თანხების მობილიზება 
სოციალური პროექტების ირგვლივ აჩენს ეჭვს, რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ინიცირებული ან გაზრდილი სოციალური პროექტები 
საარჩევნო კამპანიის დაწყებას უკავშირდება. „სამართლიანი არჩევნებისთვის“ საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ცვლილებისა და 
სოციალური პროექტების დაწყების 8 ფაქტი გახდა ცნობილი.
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პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების შესახებ 
ახალი ვებპორტალი შეიქმნა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ საკუთარ ვებგვერდზე აამოქმედა ახალი ვებპორტალი, რომელზეც თავმოყრილია 
ინფორმაცია 2012 წლიდან პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების შესახებ.

ამ პორტალის საშუალებით გამომძიებელ ჟურნალისტებს, მკვლევარებს, აქტიურ მოქალაქეებსა და ქართული პარტიების 
დაფინანსებით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს საშუალება ექნებათ  მოიძიონ და გააანალიზონ შემდეგი სახის ინფორმაცია:
• რა რაოდენობის დაფინანსება მიიღო ამა თუ იმ პოლიტიკურმა პარტიამ;
• ვინ არიან პოლიტიკური პარტიების დონორები;
• ფლობენ თუ არა პოლიტიკური პარტიების შემომწირველები ბიზნეს კომპანიებს;
• მოუგიათ თუ არა პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების კომპანიებს სახელმწიფო ტენდერები.

აღნიშნული მონაცემების ანალიზის შედეგად შეიძლება დადგინდეს:
• გაუფორმა თუ არა სახელმწიფოს რომელიმე სამსახურმა კონტრაქტი კომპანიას პოლიტიკური პარტიის სასასრგებლოდ 
შემოწირულობის სანაცვლოდ;
• ხდება თუ არა სხვა ფიზიკური პირების მეშვეობით პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ კოორდინირებულად შემოწირულობის 
განხორციელება.

პორტალზე ინფორმაციის მოძიება ხდება შემომწირველის პერსონალური მონაცემების ან პოლიტიკური პარტიების/საარჩევნო 
სუბიექტების დასახელების მიხედვით. გარდა ამისა, შესაძლებელია სრული ინფორმაციის ერთი დოკუმენტის სახით გადმოწერა, ასევე, 
მონაცემების დახარისხება სხვადასხვა კრიტერიუმით.

პლატფორმა განკუთვნილია გამომძიებელი ჟურნალისტებისთვის, მკვლევარებისთვის, აქტიური მოქალაქეებისა და ქართული 
პარტიების დაფინანსებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.
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სახელმწიფო უწყებების რეკლამები წინასაარჩევნო პერიოდში 
შესაძლოა მმართველი პარტიის რეკლამად აღიქმებოდეს

ტელევიზიებით და სოციალური ქსელებში ხშირად გვხვდება ვიდეო რგოლები და სხვა სახის ვიზუალური მასალა, რომელშიც 
მოთხრობილია მთავრობის, ან სხვა საჯარო უწყებების მიღწევების თუ სამომავლოდ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ასეთი ტიპის 
ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლის მხრიდან შესაძლოა აღქმულ იქნეს, როგორც ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის 
საარჩევნო რეკლამა, ეს კი, თავის მხრიც, ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენების ნიშნებს ატარებს. დამატებით 
პრობლემაა თუ ასეთი ვიდეორგოლები სოციალური რეკლამის სტატუსით არის განთავსებული მაუწყებლებში.

აღსანიშნავია, რომ მსგავსი პრობლემა წინა წლებშიც იდგა, მაშინ ტელევიზიებში მთავრობის მიერ განხორციელებული პროექტების 
ამსახველი ყველა ვიდეორგოლის განთავსება სოციალური რეკლამის სტატუსით ხდებოდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით 2013 წლის 
გაზაფხულზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისმა კომისიამ რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს 
მთავრობას და საზოგადოებრივ მაუწყებელს, წინასაარჩევნო პერიოდში შეეჩერებინათ სოციალური რეკლამის სტატუსით ეთერში იმ 
ვიდეორგოლების განთავსება, რომლებიც მთავრობის მიერ განხორციელებულ პროექტებს ასახავდა და შეიძლებოდა საარჩევნო 
რეკლამად აღქმულიყო. ამ მომენტისთვის, მართალია სოციალურ რეკლამის სტატუსით განთავსება არ ხდება, თუმცა მთავრობის 
უწყებების მიერ განთავსებული, ბიუჯეტიდან დაფინანსებული რგოლების წინასაარჩევნო რეკლამად აღქმის პრობლემა ისევ არსებობს.

კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი სახის ადმინისტრაციული რესურსი არ იქნეს 
გამოყენებული საარჩევნო მიზნებით, მიუხედავად იმისა, ასეთი ქმედება პირდაპირ ეწინააღმდეგება თუ არა კანონს. საქართველოს 
„საარჩევნო კოდექსი” საკმარისად ვერ არეგულირებს ამ საკითხს და კრძალავს მხოლოდ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ისეთი 
ვიდეორგოლების ან სხვა მასალის გავრცელებას, რომელშიც ფიგურირებს საარჩევნო სუბიექტი და მისი რიგითი ნომერი.
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ცესკოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება პოლიტიკური კორუფციის 
წახალისების საფრთხეს აჩენს

2016 წლის 26 ივლისს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ არ დააკმაყოფილა „სამართლიანი არჩევნების და 
დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ განცხადება ააიპ „ქართული ოცნება ჯანმრთელი მომავალი“-ს მიერ აგიტაციის წესების 
დარღვევასთან დაკავშირებით და შეწყვიტა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება.

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ 2 ივლისს განცხადებით მიმართა ცესკოს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციამ „ქართული ოცნება 
- ჯანმრთელი მომავალი“ პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ ჩუღურეთის ორგანიზაციის 
თავმჯდომარესთან ერთად პედაგოგებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაუტარა. იმის გარდა, რომ აქციას პარტიის 
წარმომადგენელი - რიმა ბერაძე თავად ესწრებოდა, საგულისხმოა, რომ თავად ორგანიზაცია „ქართული ოცნება - ჯანმრთელი 
მომავალი“-ის ლოგო პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ლოგოს ოფიციალური ფერებისა და ვიზუალის 
მსგავსია, ასევე, ორგანიზაციის მიერ გამოყენებული შემოკლებული სახელწოდება პარტიის სიმბოლიკის აღმნიშვნელია, შესაბამისად, 
ცალსახაა, რომ ორგანიზაცია აგიტაციას გასწევდა პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული  საქართველოს“ სასარგებლოდ.

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მე-2 მუხლის ჰ1  ქვეპუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაციას წარმოადგენს „ამომრჩეველთა 
მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი 
საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, 
მათ შორის, წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა ან გავრცელება, 
მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში ყოფნა.“

აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაცია „ქართული ოცნება - ჯანმრთელი მომავალი“ დაკავებულია საქველმოქმედო საქმიანობით, რასაც 
ადასტურებს არაერთი მედია სიუჟეტი, რომლის მოძიებაც ორგანიზაციის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზეც არის შესაძლებელი. 
აღნიშნული კი, ეწინააღმდეგება „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნას, რომლის 
თანახმადაც, საქველმოქმედო ორგანიზაციებს ეკრძალებათ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა და აგიტაციაში მონაწილეობა.
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ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულებაში აღნიშნულია, რომ „ქართული ოცნება ჯანმრთელი მომავალი“ მართალია დაკავებულია 
საქველმოქმედო საქმიანობით, თუმცა ეს ავტომატურად არ გულისხმობს ამ ორგანიზაციისთვის საქველმოქმედო ორგანიზაციის 
სტატუსის არსებობას და მასზე საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით დადგენილი აკრძალვა ვერ 
გავრცელდება.  

ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების თანახმად, საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტში ხსენებულ 
საქველმოქმედო ორგანიზაციად უნდა ჩაითვალოს მხოლოდ ის ორგანიზაცია, რომელსაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
32-ე მუხლის შესაბამისად მინიჭებული აქვს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი. გამომდინარე იქიდან, რომ ფინანსთა 
სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე არსებულ საქველმოქმედო ორგანიზაციათა რეესტრში ააიპ „ქართული ოცნება - ჯანმრთელი 
მომავალი“ რეგისტრირებული არ არის, მას არ აქვს მინიჭებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი, შესაბამისად, იგი არ არის 
საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლი მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული აკრძალვის სუბიექტი.

„სამართლიანი არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ ცესკოს თავმჯდომარის მიერ საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის 
ამგვარი განმარტება წარმოადგენს საარჩევნო კანონმდებლობის არაგონივრულად ვიწრო განმარტებას, რაც შემდგომში წაახალისებს 
პარტიების მიერ ააიპ-ების საშუალებით ქველმოქმედების გაწევას და მათი მიერ პარტიის სასარგებლოდ პირდაპირ თუ ირიბ აგიტაციას, 
რაც პოლიტიკური კორუფციის საშიშ ფორმას წარმოადგენს. 

„სამართლიანი არჩევნების“ მოსაზრებით, საარჩევნო მიზნებისთვის ორგანიზაციის საგადასახადო ორგანოში საქველმოქმედო 
ორგანიზაციად რეგისტრაცია არ არის გადამწყვეტი. საგადასახადო ორგანოებში საქველმოქმედო ორგანიზაციად რეგისტრაცია 
გამოიყენება საგადასახადო მიზნებისთვის და რეგისტრაციის მიზანი გადასახადებისგან გათავისუფლების ინტერესია. შესაბამისად, 
საგადასახადო ორგანოში საქველმოქმედო ორგანიზაციად რეგისტრაცია არის უფლება და არა ვალდებულება ქველმოქმედების 
განმახორციელებელი ორგანიზაციებისთვის. შესაბამისად, კანონის ამგვარი განმარტებით ჩნდება საშიშროება, რომ საარჩევნო 
კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისაგან გვერდის ავლის მიზნით, ასეთი ტიპის ორგანიზაციები არასოდეს 
დარეგისტრირდებიან საგადასახადო ორგანოში, ვინაიდან მათი მიზანი არა საგადსახადო შეღავათების მიღება, არამედ კანონის 
გვერდის ავლით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობაა. 
საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის სულისკვეთებიდან გამომდინარე,  საარჩევნო კოდექსისთვის 
საქველმოქმედოდ უნდა ჩაითვალოს ის ორგანიზაცია, რომელის საქმიანობას არსებითად ქველმოქმედება წარმოადგენს და 
არამხოლოდ ის, რომელიც რეგისტრირებული საგადასახადო ორგანოში.

,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ მიიჩნევს, რომ საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის, 
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოსთვის“ თავმჯდომარის, რიმა ბერაძის ორგანიზებით, ააიპ „ქართული 
ოცნება - ჯანმრთელი მომავალი“-ის მიერ, პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ სიმბოლიკისა და 
შემოკლებული სახელის გამოყენებით განხორციელებული საჯარო ღონისძიება, რაც გამოიხატება სკოლის პედაგოგებისათვის უფასო 
სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარებაში, პარტიის სასარგებლოდ გაწეული აგიტაციას წარმოადგენს. ორგანიზაცია „ქართული ოცნება - 
ჯანმრთელი მომავალი“ საქველმოქმედო შინაარსის ღონისძიებებს პარტიის მსგავსი სიმბოლიკითა და სახელით, პარტიის 
წარმომადგენლების თანდასწრებით ახორციელებს, რაც საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა 
დარღვევაა. 
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