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სიახლეები 03

სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, 
„აუდიტის მექანიზმის“ გამო 
მხარდამჭერების მიერ გადარიცხული 
თანხების ნაწილის უკან დაბრუნება 
მოუწია 

19 სექტემბერი

მთაწმინდის ოლქის მაჟორიტარობის 
დამოუკიდებელი კანდიდატის, სალომე 
ზურაბიშვილის შეფასებით, საარჩევნო 
კამპანიისთვის უცნაური სიმშვიდე სუფევს.
რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს, მისი 
შეფასებით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე 
გამართული საარჩევნო გარემო. 
როგორც დამოუკიდებელმა კანდიდატმა 
აღნიშნა, მას იმ კანონის მიმართ პრეტენზიები 
აქვს, რომელიც მაჟორიტარობის 
დამოუკიდებელ კანდიდატს და კვალიფიციურ 
სუბიექტს თანაბარ პიროებებში არ აეყენებს.

რაც შეეხება შეკითხვას, რამდენად აქტიურობენ 
მისი მხარდამჭერები, რომლებსაც სალომე 
ზურაბიშვილმა მის ანგარიშზე მცირეოდენი 
თანხის შეწირვა სთხოვა, დამოუკიდებელი 
კანდიდატის თქმით, მხარდაჭერა არ იყო 
მასიური და მისი „პირადი ფინანსებიდან უფრო 
მეტი თანხა შევიდა, ვიდრე ამ ფორმით“.

„ქართული ოცნება“ „ნაციონალური 
მოძრაობის“ აქტივისტებს მათ 
საარჩევნო შტაბში იარაღით 
შესვლასა და პროვოკაციის 
მოწყობაში ადანაშაულებს 

8 აგვისტო

”ქართული ოცნების” აღმასრულებელი მდივნის, 
ირაკლი კობახიძის მტკიცებით, მათი 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის 
ოფისში ”ნაციონალური მოძრაობის” 
აქტივისტები იარაღით შევიდნენ და 
პროვოკაციის მოწყობა სცადეს. 
როგორც კობახიძემ დღეს გამართულ 
ბრიფინგზე განაცხადა, შემთხვევა გუშინ 
გამთენიისას მოხდა.

მისივე განმარტებით, ”ქართული ოცნების” 
წევრებმა პროვოკაცია აღკვეთეს და ადგილზე 
სამართალდამცველები გამოიძახეს.

"ქართული ოცნების" ოფისში 
მომხდარ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო 

19 სექტემბერი

"ქართული ოცნების" ოფისში მომხდარ ფაქტზე, 
გამოძიება 236-ე მუხლით დაიწყო, რაც 
ცეცხლსასროლი იარაღის 

მოძრაობა „სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ ახალგაზრდული 
ორგანიზაციის თავმჯდომარემ და 
წევრება დატოვეს 

19 სექტემბერო

მოძრაობა „სახელმწიფო ხალხისთვის“ 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა 
დატოვეს. პარტია დატოვა ასევე 
ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ 
გიორგი თაქთაქიშვილმა. მისივე თქმით, 
პარტიის რიგები დატოვეს როგორც თბილისში, 
ასევე რეგიონში. როგორც „სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის 
ყოფილმა თავმჯდომარემ გიორგი 
თაქთაქიშვილმა ჟურნალისტებს 
პრესკონფერენციაზე განუცხადა, პარტიის 
დატოვების მთავარი მიზეზი არის აზრთა 
სხვადასხვაობა პარტიის ლიდერთან პაატა 

აუდიტის სამსახური - ”სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ შემომწირველებს არ 
ჰქონდათ არანაირი შემოსავალი და 
ჰქონდათ ვალები  

19 სექტემბერო

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მზადაა 

გაასაჯაროოს შემოწირულებებისა და 
გამოკითხვების სტატისტიკა, რაც უწყების 
მტკიცებით დაადასტურებს, რომ დაჯარიმებული 
პირები იყვნენ არაუფლებამოსილი 
შემოწირულება განეხორციელებინათ. 
მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ზურაბ 
აზნაურაშვილმა ბლოკ ”პაატა 
ბურჭულაძე-სახელმწიფო ხალხისთვის” 
ერთ-ერთი ლიდერის, დავით ჯანდიერის 
განცხადებაზე კომენტირებისას განაცხადა, რომ 
უწყება სწავლობს ყველა პარტიის მიერ 
მიღებულ შემოწირულებას, რასაც ამოწმებს 
შემოსავლების სამსახურსა და საბანკო 
მონაცემებთან ერთად და მხოლოდ ამის 
შემდგომ იღებს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისა და 
სასამართლოში გაგზავნის გადაწყვეტილებას.

ბურჭულაძესთან.

გიორგი თაქთაქიშვილის თქმით, პარტიაში 
ახალგაზრდული ორგანიზაცია ვერ ახერხებდა 
საკუთარი ინტერესებისა და იდეების დაცვას.



სიახლეები 04

"სამოქალაქო კულტურის 
საერთაშორისო ცენტრი" 2016 წლის 
საპარლამენტო არჩევნებს 
დააკვირდება 

20 სექტემბერი

არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო 
კულტურის საერთაშორისო ცენტრი, ფონდ 
"ღია საზოგადოება - საქართველოს" 
მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს "ქვემო 
ქართლის ახალგაზრდობა - თავისუფალი 
არჩევნებისათვის". 
პროექტის მიზანია ქვემო ქართლში მცხოვრებ 
ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო 
ინტეგრაციაში წვლილის შეტანა; მათი 
ინფორმირებულობის დონისა და ქვეყნის 
პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
მონაწილეობის გაზრდა; მათ მიერ სამოქალაქო 
უფლებათა, კერძოდ კი, საარჩევნო უფლებათა 
უფრო ეფექტურ გამოყენებაში ხელშეწყობა.
სადამკვირვებლო მისია დაფარავს ქვემო 
ქართლის იმ უბნებს, სადაც ამომრჩეველთა 
დიდ ნაწილს აზერბაიჯანულენოვანი 
მოსახლეობა შეადგენს. დამკვირვებელთა 
ანგარიშებისა და „ცხელი ხაზის“ ინფორმაციებზე 
დაყრდნობით ორგანიზაცია მოახდენს მედიის 
ინფორმირებას ქვემო ქართლის აზერბაიჯანულ 

ივანიშვილი: გუბაზ სანიკიძემ 
მილიონები ვერ იშოვა, ახლა ისიც 
ცუდად მომიხსენიებს 

19 სექტემბერი

რაც შეეხება ეროვნულ ფორუმს, კოალიციის 

სერგო რატიანი - „ქართული 
ოცნების“ აღმასრულებელი მდივანი, 
ალბათ, ფსიქიკური აშლილობის 
ზღვარზეა 

19 სექტემბერი

საზოგადოებამ უკვე იცის, რომ ”ქართული 
ოცნება” არის ქართული ტყუილი, - ასე 
გამოეხმაურა ”ნაციონალური მოძრაობის” წევრი 
სერგო რატიანი ”ქართული ოცნების” 
აღმასრულებელი მდივნის ირკალი კობახიძის 
მიერ დღეს გამართულ პრესკონფერენციას, 
რომელზეც „ქართულმა ოცნებამ“ 
„ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტები მათ 
საარჩევნო შტაბში იარაღით შესვლასა და 
პროვოკაციის მოწყობაში დაადანაშაულა. 
სერგო რატიანი ”ქართული ოცნების” 
წარმომადგენლებს ურჩევს, რომ ნერვები 
დაიწყნარონ და პროცესებს ნორმალურად 
შეხედონ.

„ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული 
მოძრაობა“ N4 ოლქში ჯონდი 
ბაღათურიას დაუჭერს მხარს 

20 სექტემბერი

,,ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა“ 
საბურთალოს რაიონის N 4 ოლქში 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს არ 
წარადგენს და მხარს დაუჭერს ,,ქართული 
დასის“ ლიდერს ჯონდი ბაღათურიას. მთელი 
საქართველოს მასშტაბით კი, ,,ქართული 
დასის“ აქტივი მხარს დაუჭერს ,,ნინო 
ბურჯანაძე- დემოკრატიულ მოძრაობას“. ამის 
შესახებ ნინო ბურჯანაძემ და ჯონდი 
ბაღატურიამ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე 
ისაუბრეს.

”პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო 
ხალხისთვის” ხონის რაიონული 
ორგანიზაციის 15-მა წევრმა დატოვა  

20 სექტემბერი

,საარჩევნო ბლოკი ”პაატა ბურჭულაძე - 
სახელმწიფო ხალხისათვის” ხონის რაიონული 
ორგანიზაციის 15-მა წევრმა დატოვა. ისინი 
”ქართულ ოცნებასთან” გაერთიანებას გეგმავენ. 
ამის შესახებ  ხონის ახალგაზრდული ფრთის 
ყოფილმა წარმომადგენელმა, გიორგი 
წოწონავამ განაცხადა. აღნიშნულის მიზეზად 
წოწონავამ ბურჭულაძის პარტიის ”ნაციონალურ 
მოძრაობასთან” თანამშრომლობა დაასახელა.

მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა ტარებას 
გულისხმობს. ცნობისთვის, "ქართული ოცნების" 
აღმასრულებელი მდივანის, ირაკლი კობახიძის 
თქმით, "ნაციონალური მოძრაობის" წევრები 
"ქართული ოცნების" ოფისში, გადაცმულები და 
შეიარაღებულები შევიდნენ". 

პარტნიორი იყო. უშუალოდ გუბაზისთან პირადი 
კონფლიქტი არასოდეს მქონია. გადმოხტა და 
ისეც ცუდად მომიხსენიებს. ამ დროს ნახეთ მისი 
ინტერვიუ, სადაც ამბობს, რომ მილიონერი 
უნდა გახდეს. მოვიდა პოლიტიკაში ეს კაცი, 
ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობაც ეკავა - 
პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, 
მაგრამ ვერ იშოვა. ახლა ესენიც ჩემს წასვლას 
ნატრობენ, ცუდად მომიხსენიებს.”

თემში საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის 
მიმდინარეობასა და შედეგებზე.
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გასულ თვეში პარტიებმა და 
მაჟორიტარი დეპუტატობის 
დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა 6 
431 889 ლარის ოდენობის ხარჯი 
გასწიეს 

20 სექტემბერი

მიმდინარე წლის 10-30 აგვისტოს პერიოდში 
პოლიტიკურმა პარტიებმა და მაჟორიტარი 
დეპუტატობის დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა 
6 431 889 ლარის ოდენობის ხარჯი გასწიეს. 
შესაბამის ინფორმაციას სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური 
მონიტორინგის სამსახური ავრცელებს.

ოფიციალური მონაცემებით, აღნიშნული 
თანხიდან 2 789 274 ლარი შეადგინა პარტია 
„ქართლი ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ მიერ გაწეულმა ხარჯმა, ხოლო 
„ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 903 241 
ლარი დახარჯა.

რაც შეეხება სხვა პოლიტიკური ძალების 
ხარჯებს აღნიშნულ პერიოდში, შემდეგნაირად 
გადანაწილდა: „სახელმწიფო ხალხისთვის“ – 
644 203 ლარი; „გაერთიანებული 
დემოკრატიული მოძრაობა“ – 628 484 ლარი; 
„პატრიოტთა ალიანსი“ – 370 330 ლარი; 
„თავისუფალი დემოკრატები“ – 248 388 ლარი; 
„რესპუბლიკური პარტია“ – 199 417 ლარი; 

აგვისტოში რეკლამაზე ყველაზე მეტი 
თანხა „ქართულმა ოცნებამ“ დახარჯა 

20 სექტემბერი

პოლიტიკურმა პარტიებმა და მაჟორიტარობის 
დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა მიმდინარე 
წლის 10-30 აგვისტოს პერიოდში რეკლამაზე 3 
712 464 ლარი დახარჯეს. აქედან 1 676 305 
ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ 
დაფინანსებული ფასიანი პოლიტიკური 
რეკლამა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
პოლიტიკური პარტიების ფინანსური 
მონიტორინგის სამსახურის მიერ 
გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 
ყველაზე მეტი ხარჯი, 1 495 586 ლარის 
ოდენობით, რეკლამაზე „ქართული ოცნებამ - 
დემოკრატიულმა საქართველომ“ გასწია.

სხვა პარტიების რეკლამის ხარჯები 
შემდეგნაირად გადანაწილდა: „ნაციონალური 
მოძრაობა“ – 715 860 ლარი; „გაერთიანებული 
დემოკრატიული მოძრაობა“ – 555 525 ლარი; 
„პატრიოტთა ალიანსი“ – 268 330 ლარი; 
„ლეიბორისტული პარტია“ – 145 963 ლარი; 
„თავისუფალი დემოკრატები“ – 133 171 ლარი; 
„რესპუბლიკური პარტია“ – 126 047 ლარი; 

აგვისტოში პარტიებმა და 
მაჟორიტარობის დამოუკიდებელმა 
კანდიდატებმა ჯამურად 7 256 151 
ლარის ოდენობის შემოსავალი 
მიიღეს 

19 სექტემბერი

იმდინარე წლის 10-30 აგვისტოს პერიოდში 
პოლიტიკური პარტიებისა და მაჟორიტარობის 
დამოუკიდებელი კანდიდატების მიერ ჯამურად 
მიღებულმა შემოსავალმა 7 256 151 ლარი 
შეადგინა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
პოლიტიკური პარტიების ფინანსური 
მონიტორინგის სამსახურის მიერ 
გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 
ყველაზე დიდი შემოსავალი - 3 328 701 ლარი 
- „ქართული ოცნება - დემოკრატიულმა 
საქართველომ“ მიიღო. აქედან დიდი ნაწილი, 3 
144 820 ლარი შემოწირულებას წარმოადგენს.

„ქართული ოცნების“ შემდეგ, ყველაზე მეტი 
შემოსავალი - 944 253 ლარის ოდენობით, 
„ნაციონალურ მოძრაობას“ ერიცხება.

რაც შეეხება სხვა პარტიების მიერ მიღებულ 
შემოსავალს, შემდეგნაირად ნაწილდება: 
„სახელმწიფო ხალხისთვის“ - 638 144 ლარი; 
„გაერთიანებული დმეოკრატიული მოძრაობა“ – 
625 705 ლარი; „საქართველოს პატრიოტთა 
ალიანსი“ – 403 407 ლარი; „თავისუფალი 
დემოკრატები“ – 276 585 ლარი; 
„რესპუბლიკური პარტია“ – 187 589 ლარი; 
„ეროვნული ფორუმი“ - 179 117 ლარი; 
„ლეიბორისტული პარტია“ – 177 071 ლარი; 
„მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 
173 347 ლარი.

მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი 
კანდიდატებიდან კი, ყველაზე მეტი შემოსავალი 
- 35 005 ლარი მიღებული აქვს ცეზარ ჩოჩელს; 
34 000 ლარი - ილია კოკაიას; ხოლო 26 255 
ლარი ირაკლი პეტრიაშვილს.

„ეროვნული ფორუმი“ – 177 727 ლარი; 
„მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 
168 997 ლარი; „ლეობორისტული პარტია“ – 
78 823 ლარი; ახალი პოლიტიკური ცენტრი 
„გირჩი“ – 65 390 ლარი; სამოქალაქო 
პლატფორმა „ახალი საქართველო“ – 42 903 
ლარი.

აღსანიშნავია, რომ ხარჯების დიდი ნაწილი 
რეკლამაზე გაწეულ დანახარჯს წარმოადგენს.
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„მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 
120 810 ლარი; „ეროვნული ფორუმი“ – 120 
145 ლარი; ახალი პოლიტიკური ცენტრი 
„გირჩი“ – 13 361 ლარი და „სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ – 1 000 ლარი.

"ქართულმა ოცნებამ" ე.წ. მშვიდობის 
მემორანდუმი გაასაჯაროვა

21 სექტემბერი

მმართველმა პარტიამ ოპონენტებს 
მემორანდუმზე ხელმოწერისკენ მოუწოდა, 
რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში პარტიებს 
კონტრაქციების გამართვას უკრძალავს. 

მემორანდუმი წინასაარჩევნო პერიოდში 
პარტიებს კონტრაქციების თაობაზე 
შეთანხმებისკენ მოუწოდებს. მანამდე 
ინიციატივას მხარი დაუჭირეს მმართველი 
კოალიციის ყოფილმა წევრებმა — 
„რესპუბლიკურმა პარტიამ“, „თავისუფალმა 
დემოკრატებმა“ და არასაპარლამენტო 
„პატრიოტთა ალიანსმა“. „ქართული ოცნების“ 
კეთილგანწყობის არ სჯერა ყოფილ მმართველ 
გუნდს — „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“. 
„ვთანხმდებით, რომ უზრუნველვყოფთ ჩვენი 
აქტივისტების დისტანცირებას აქციებისა თუ 
სხვადასხვა შეხვედრებისგან, რომელსაც სხვა 
პარტიის პოლიტიკური სუბიექტი ან მისი 
მხარდამჭერი გამართავს და ყველა ზომებს 
მივიღებთ იმისათვის, რომ არ დავუშვათ 
ღონისძიებებზე რაიმე სახის წინააღმდეგობა“, — 
ნათქვამია მემორანდუმის ტექსტში. 
მემორანდუმზე ხელმოწერით, პარტიებმა უარი 
უნდა განაცხადონ კონტრაქციების გამართვაზე, 
რომელიც ძალადობის პროვოცირების 

ანა ნაცვლიშვილი - ჩვენთვის 
ცნობილი გახდა, რომ სხვადასხვა 
პარტიის წარმომადგენლები მიდიან 
მოქალაქეებთან და პირად 
მონაცემებს სთხოვენ 

21 სექტემბერი

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ 
მოქალაქეებს მოუწოდებს, არ გასცენ საკუთარი 
პირადი მონაცემები და განმარტავს, რომ 
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ან 
საჯარო მოხელეებს არ აქვთ უფლება 
მოქალაქეს ამგვარი ინფორმაციის გაცემა 
აიძულონ. როგორც საია-ს თავმჯდომარე ანა 
ნაცვლიშვილმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, 
მათთვის ცნობილი გახდა, რომ სხვადასხვა 

თამარ ჩუგოშვილი საია-ს 
განცხადებაზე - სამწუხაროდ, არც 
ერთ ქვეყანაში არ ტარდება 
არჩევნები ისე, რომ ფორმალური 
დარღვევა არ მოხდეს 

21 სექტემბერი

სამწუხაროდ, ვერც ერთ ქვეყანაში ვერ 
ტარდება არჩევნები ისე, რომ ფორმალური 
დარღვევა არ მოხდეს, - ამის შესახებ 
„ქართული ოცნების“ წევრმა თამარ 
ჩუგოშვილმა განაცხადა. 

ჩუგოშვილი „ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაციის“ განცხადებას გამოეხმაურა, 
რომელშიც აღნიშნულია, რომ პოლიტიკური 
პარტიების წარმომადგენლები რეგიონებში 
დადიან და ადამიანების პირად მონაცემებს 
იწერენ. ჩუგოშვილის თქმით, განცხადებას არ 
გაცნობია და არც ამ კონკრეტული ფაქტის 
შესახებ აქვს ინფორმაცია.

საშიშროებას წარმოადგენს. დოკუმენტი 
საპარლამენტო არჩევნების შედეგების 
გასაჯაროებამდე იქნება ძალაში. 
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 8 
ოქტომბერს გაიმართება. „რასაკვირველია, 
მემორანდუმს იურიდიული ძალა არ აქვს, 
მაგრამ მას აქვს პოლიტიკური დატვირთვა… თუ 
რომელიმე პილიტიკური ძალა მემორანდუმს 
შეუერთდება, ეს იქნება სიგნალი იმისთვის, 
რათა გავიგოთ ვინ რა მიზნებით მოქმედებს 
წინასაარჩევნო პროცესში“, — აღნიშნა 
„ართული ოცნების“ აღმასრულებელმა 
მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. მანამდე, შს 
მინისტრის ბრძანებით, პოლიციელთა 
სპეციალური ჯგუფები შეიქმნა, რომლებიც 
როგორც არჩევნების დღეს, ისე წინასაარჩევნო 
პერიოდში ნებისმიერი პროვოკაციული 
ინციდენტის აღმოფხვრაზე იმუშავებენ.

პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები 
მიდიან მოქალაქეებთან და პირადი 
მონაცემების გაცემას სთხოვენ, თუმცა არანაირ 
განმარტებას არ აკეთებენ, რისთვის სჭირდებათ 
პერსონალური ინფორმაცია.

როგორც ნაცვლიშვილმა განმარტა, არც ერთი 
პარტიის წარმომადგენელს არ აქვს უფლება 
მოქალაქეს ასეთი ინფორმაციის გაცემა 
აიძულოს, თავის მხრივ კი, მოქალაქეს არ აქვს 
ვალდებულება, გასცეს ასეთი ინფორმაცია.
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იან კელი - მე ვისურვებდი, რომ 
საარჩევნო კამპანია ასეთი კარგი 
იყოს ამერიკაშიც

21 სექტემბერი

მე ვისურვებდი, რომ არჩევნები და საარჩევნო 
კამპანია ისეთი კარგი იყოს ამერიკის 
შეერთებულ შტატებშიც, როგორიც 
საქართველოშია, - ამის შესახებ 
საქართველოში ამერიკის შეერთებული 
შტატების ელჩმა იან კელიმ განაცხადა. 

მისივე შეფასებით, საქართველოში საარჩევნო 
კამპანია სამაგალითოდ მიმდინარეობს.
მე ვისურვებდი, რომ არჩევნები და საარჩევნო 
კამპანია ისეთი კარგი იყოს ამერიკის 
შეერთებულ შტატებშიც, როგორიც 
საქართველოშია, - ამის შესახებ 
საქართველოში ამერიკის შეერთებული 
შტატების ელჩმა იან კელიმ განაცხადა. 

მისივე შეფასებით, საქართველოში საარჩევნო 
კამპანია სამაგალითოდ მიმდინარეობს.

ბიძინა ივანიშვილი გუბაზ სანიკიძის 
ინიციატივაზე - არჩევნებამდე ამის 
დრო აღარ არის 

21 სექტემბერი

მე არ ვარ „რესპუბლიკელების“ ოპონენტი, - ასე 
გამოეხმაურა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი 
ბიძინა ივანიშვილი პარლამენტის 
თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის 
განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მაინც გაუწევს 
ოპონირებას ექსპრემიერს. 

"ჩემი ოპონირება ვის აწყობს და რისთვის? მე 
აღარ ვარ პოლიტიკაში. მე ყველაფრისთვის 
მზად ვარ, მაგრამ მე არა ვარ მათი ოპონენტი", 
- დასძინა ივანიშვილმა.

მისივე თქმით, კრიტიკა არავის არ მოსწონს, 
თუმცა ის თავის პოზიციას გამოხატავს.

"ეს იყო ჩემი შეხედულება, ჩემი პოზიცია, 
რომელიც გამოვხატე მათდამი, რაც 
ნორმალურია",- განაცხადა ივანიშვილმა.

რაც შეეხება გუბაზ სანიკიძის ინიციატივას იმის 
შესახებ, რომ სატელევიზიო კრიტიკის 
ნაცვლად, ბიძინა ივანიშვილსა და „ეროვნული 
ფორუმის“, „თავისუფალი დემოკრატებისა“ და 
„რესპუბლიკური პარტიების“ ლიდერებს შორის 
შეხვედრა გაიმართოს, ბიძინა ივანიშვილი 
აცხადებს, რომ „არჩევნებამდე ამის დრო აღარ 
არის“.

გუბაზ სანიკიძე ორი დღის წინ ინიციატივით 
გამოვიდა, რომ ბიძინა ივანიშვილთან დავით 
უსუფაშვილის, ირაკლი ალასანიას და კახა 
შარტავას შეხვედრა მომხდარიყო.

"ნაციონალური მოძრაობა" გიორგი 
ერმაკოვის იმპიჩმენტის პროცედურას 
იწყებს 

22 სექტემბერი

ბათუმის საკრებულოს წევრი "ნაციონალური 
მოძრაობიდან" გიორგი კირთაძე ბათუმის 
მერის, გიორგი ერმაკოვის იმპიჩმენტის 
პროცედურას იწყებს. კირთაძე ერმაკოვის 
მხრიდან ბათუმის ბიუჯეტისთვის 
ორმილიონნახევარი ლარის დამატების 
მოთხოვნას ამომრჩევლის მოსყიდვად აფასებს. 
მისი თქმით, წინასაარჩევნო პერიოდში ბიუჯეტში 
ცვლილებების შეტანას საარჩევნო კოდექსი 
კრძალავს. გიორგი კირთაძე ბათუმის 
საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების 
წარმომადგენლებს მოუწოდებს, შეუერთდნენ 
იმპიჩმენტის საკითხს და გიორგი ერმაკოვი 
თანამდებობიდან გადააყენონ.

საქართველოს ეუთოს 
საპარლამენტო ასამბლეის 
წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო 
მისიის წარმომადგენლები ეწვივნენ 

22 სექტემბერი

საქართველოში ვიზიტით ეუთოს 
საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო 
სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები 
იმყოფებიან. 

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 
წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის 
წევრები პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლებს შეხვდებიან.
დაგეგმილია შეხვედრები შემდეგი საარჩევნო 
სუბიექტების ხელმძღვანელობასთან: - ”პაატა 
ბურჭულაძე-სახელმწიფო ხალხისათვის“; 
”ირაკლი ალასანია-თავისუფალი 
დემოკრატები“; “დემოკრატიული მოძრაობა - 
ერთიანი საქართველო”; 
”უსუფაშვილი-რესპუბლიკელები“; ”ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა“; ”ქართული ოცნება”.
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პრემიერმინისტრი - წინასაარჩევნო 
პერიოდი მოწმობს, რომ 
საქართველო რეალურად 
დემოკრატიულად ვითარდება 

22 სექტემბერი

სამ კვირაში საქართველოში ჩატარდება 
საპარლამენტო არჩევნები. წინასაარჩევნო 
პერიოდი, რომელიც სამი თვის წინ დაიწყო, 
მოწმობს, რომ საქართველო რეალურად 
დემოკრატიულად ვითარდება, - ამის შესახებ 
საქართველოს პრემიერმინისტრმა გიორგი 
კვირიკაშვილმა გაეროს გენერალური 
ასამბლეის 71-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლის 
დროს განაცხადა. პრემიერის თქმით, მთავრობა 
უზრუნველყოფს თავისუფალ, სამართლიან და 
გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესს, „რომელიც 
გამოირჩევა მედიისა და პოლიტიკური გარემოს 
თავისუფლებითა და პლურალიზმით, ძლიერი 
და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოებით და 
შესაბამისი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური 
ბაზით“.

ნინო ბურჯანაძის პარტიამ სხვა 
პოლიტიკურ ძალასთან გარიგების 
მცდელობის გამო, რუსთავში 
მაჟორიტარობის კანდიდატი მოხსნა 

22 სექტემბერი

"ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობის” 
ინფორმაციით, რუსთავის ერთ-ერთ ოლქში 
გამოვლინდა პარტიის მაჟორიტარობის 
კანდიდატის სხვა პოლიტიკურ ძალასთან 
გარიგებაში შესვლის მცდელობა. როგორც 

ბიძინა ივანიშვილი - ძალიან 
განვიცდი, რომ 250 000 ადამიანი 
მოტყუებულია და ისევ „ნაციონალურ 
მოძრაობას“ უჭერს მხარს 

22 სექტემბერი

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა 
ივანიშვილის თქმით, ის ძალიან განიცდის, რომ 
250 000 ადამიანი მოტყუებულია და ისევ 
„ნაციონალურ მოძრაობას“ უჭერს მხარს. 
ამის შესახებ ივანიშვილმა კახეთში, რეგიონულ 
მედიასთან შეხვედრაზე, ვალერი გელაშვილის 
საქმეზე დამდგარი განაჩენის თაობაზე დასმული 
კითხვის საპასუხოდ განაცხადა.

წყალტუბოში პაატა ბურჭულაძის 
პარტია 30-მდე წევრმა დატოვა 

22 სექტემბერი

წყალტუბოში „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ პოლიტიკური გაერთიანება 
30-მდე წევრმა დატოვა.როგორც პოლიტიკური 
გაერთიანებიდან წამოსული პირები აცხადებენ, 
მათ ხელფასს არ უხდიდნენ და იმ 
სამუშაოსთვის, რომელსაც უანგაროდ 
ასრულებდნენ პარტიაში დაფასება არ 
ჰქონდათ. 

მათივე განცხადებით, ბოლო პერიოდში 
წყალტუბოს ორგანიზაციაში წინა 
ხელისუფლების წარმომადგენლები 
გაწევრიანდნენ, რაც მათთვის ყოვლად 
მიუღებელი.

თამარ ქალდანი მოქალაქეებს - არ 
ხართ ვალდებული გასცეთ 
მონაცემები და არავის აქვს უფლება 
გაიძულოთ მათი გამჟღავნება 

22 სექტემბერი

არ ხართ ვალდებული გასცეთ მონაცემები და 
არავის აქვს უფლება გაიძულოთ მათი 
გამჟღავნება, - ამის შესახებ ნათქვამია 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
აპარატის განცხადებაში, რომელშიც 
ინსპექტორი მოსახლეობას პირადი 
ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით 
რჩევებს აძლევს. 

როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, მოქალაქის 
არჩევანია, მიაწვდის თუ არა ვინმეს მის შესახებ 
ინფორმაციას.

პარტიის მიერ გავრცელებულ საგანგებო 
განცხადებაშია აღნიშნული, აღნიშნულის გამო, 
ივანე(ნუკრი) შათირიშვილის კანდიდატურა 
მოხსნილია.

"ნინო ბურჯანაძე-დემოკრატიული მოძრაობა", 
როგორც პასუხისმგებლობის მქონე 
ორგანიზაცია მოქალაქეების, ამომრჩევლებისა 
და მხარდამჭერების წინაშე, ყურადღებით 
აკვირდება პარტიის აქტივისტებისა და 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების 
საქმიანობას.
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NDI - გამოკითხულთა 74% მიიჩნევს, 
რომ არჩევით თანამდებობაზე 
ქალები და კაცები ერთნაირად ან 
ქალები კაცებზე უკეთესად მუშაობენ 

23 სექტმბერი

ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი 
(NDI) 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ 
ინფორმაციას აქვეყნებს. 

NDI-ის მონაცემებით, 2012 წელთან შედარებით, 
მაჟორიტარულ არჩევნებში და 
პარტიის/ბლოკის სიებში ქალი კანდიდატების 
რაოდენობა უმნიშვნელოდ გაიზარდა.
კვლევების თანახმად, გამოკითხულთა 74% 
მიიჩნევს, რომ არჩევით თანამდებობაზე ქალები 
და კაცები ერთნაირად ან ქალები კაცებზე 
უკეთესად მუშაობენ.

მაჟორიტარობის კანდიდატების საერთო 
რაოდენობიდან 83% კაცი, 17% კი ქალია.
პარტიული/ბლოკის სიის კანდიდატების 
საერთო რაოდენობიდან 63% კაცი, 37% კი 
ქალია.

რიცხვები ასახავს კანდიდატთა მონაცემებს 2016 
წლის 19 სექტემბრის მდგომარეობით.

ლევან ბერძენიშვილი - ეუთო-ს 
დამკვირვებლები იმ აზრზე არიან, 
რომ პროპორციული არჩევნები 
უფრო გაამართლებდა, ვიდრე 
მაჟორიტარული 

22 სექტემბერი

ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის 
წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის 
წარმომადგენლები იმ აზრზე არიან, რომ 
საქართველოში პროპორციული არჩევნები 
უფრო გაამართლებდა, ვიდრე 
მაჟორიტარული. 

ამის შესახებ ბერძენიშვილმა მისიის წევრებთან 
შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
ინსპექტორის აპარატმა 
მოქალაქეებისთვის 
მუნიციპალიტეტებისგან გაგზავნილი 
შეტყობინებების შესწავლა დაიწყო 

22 სექტემბერი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
აპარატმა მუნიციპალიტეტებისგან გაგზავნილი 
შეტყობინებების შესწავლა დაიწყო. 

როგორც  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
ინსპექტორის აპარატში აცხადებენ, ბოლო 
რამდენიმე დღის განმავლობაში პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს 
მუნიციპალიტეტების მიერ გამოგზავნილ 
შეტყობინებებთან დაკავშირებით არაერთმა 

გიორგი მარგველაშვილი ეუთო-ს 
საპარლამენტო ასამბლეის 
წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო 
მისიას შეხვდა 

23 სექტემბერი

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი 
მარგველაშვილი ეუთო-ს საპარლამენტო 
ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო 
მისიას შეხვდა. 

შეხვედრისას საუბარი საქართველოში 
მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს, 
წინასაარჩევნო გარემოს და საპარლამენტო 
არჩევნებისათვის მზადების პროცესს შეეხო.

როგორც პრეზიდენტის საგარეო 
ურთიერთობათა მდივანმა თენგიზ ფხალაძემ 
განაცხადა, შეხვედრაზე ასევე, განიხილეს 
ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება.

გიორგი მარგველაშვილი ეუთო-ს 
საპარლამენტო ასამბლეის 
წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო 
მისიას შეხვდა 

23 სექტემბერი

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი 

მოქალაქემ მიმართა. მოქალაქეები აცხადებენ, 
რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების 
სახელით იღებენ სატელეფონო შეტყობინებებს 
წყლის სისტემის მოწყობის პროექტის 
დასრულების, ბაღების/სკოლების 
რეკონსტრუქციის და სხვა ადგილობრივი 
მნიშვნელობის საკითხების შესახებ.

ამასთან, NDI-მ წარმოადგინა ორგანიზაციის 
2016 წლის ივლისის კვლევის მონაცემებით, 
კვალიფიციური სუბიექტებისა და/ან ყველაზე 
პოპულარული პარტიების კანდიდატების 
განაწილება სქესის მიხედვით.
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"ნაციონალური მოძრაობა" - ზურაბ 
პატარაძის ქმედებაში კორუფციული 
ნიშნები იკვეთება 

23 სექტემბერი

"ნაციონალური მოძრაობა" აჭარის მთავრობის 
თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძეს მნიშვნელოვანი 
ობიექტების გასხვისების დროს საკითხის 
შეუსწავლელობაში ადანაშაულებს. როგორც 
აჭარის მათვრობის სახლთან გამართულ 
ბრიფინგზე "ნაციონალური მოძრაობის" 
დეპუტატობის კანდიდატებმა განაცხადეს, 14 
სექტემბრით დათარიღებული დოკუმენტით 
სამართალდამცველები უნდა დაინტერესდნენ. 
მირდატ ქამადაძის განცხადებით, პირდაპირი 
მიყიდვის წესით აჭარის მთავრობამ გაასხვისა 
სამი მნიშვნელოვანი ობიექტი, რაშიც 
კორუფციული ნიშნები იკვეთება. ქამადაძე 
ამბობს, რომ მსხვილი ინვესტიციის 
პოტენციალის მქონე ობიექტები მხოლოდ 
აუქციონის წესით და ძვირად უნდა გაიყიდოს.

„ქართული ოცნების“ წევრები ეუთოს 
საპარლამენტო ასამბლეის 
სადამკვირვებლო მისიის 
წარმომადგენლებს შეხვდნენ 

23 სექტემბერი

"„ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს“ წევრები დღეს ეუთოს 
საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო 
სადამკვირვებლო მისიას შეხვდნენ. პარტიის 
ცენტრალურ ოფისში გამართულ შეხვედრას 
„ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს“ გენერალური მდივანი კახა 
კალაძე, აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი 
კობახიძე, პარტიის საერთაშორისო 
ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი 
თამარ ჩუგოშვილი და პარტიის წევრი სოფო 
ქაცარავა ესწრებოდნენ. 

როგორც ჟურნალისტებს შეხვედრის 
დასრულების შემდეგ „ქართული ოცნების“ 
ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჩუგოშვილმა 
განუცხადა, შეხვედრაზე „ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული საქართველოს“ მიმართ 
პრეტენზიები არ ყოფილა წარმოდგენილი.

WPA-ს კვლევის თანახმად, 
გამოკითხულთა 25% მხარს უჭერს 
”ქართულ ოცნებას”, ხოლო 16 % - 
”პატრიოტთა ალიანსს” 

23 სექტემბერი

ამერიკული სოციოლოგიური კომპანია Wilson 
Perkins Allen Research (WPA)-ის კვლევის 

მარგველაშვილი ეუთო-ს საპარლამენტო 
ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო 
მისიას შეხვდა. 

შეხვედრისას საუბარი საქართველოში 
მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს, 
წინასაარჩევნო გარემოს და საპარლამენტო 
არჩევნებისათვის მზადების პროცესს შეეხო.

როგორც პრეზიდენტის საგარეო 
ურთიერთობათა მდივანმა თენგიზ ფხალაძემ 
განაცხადა, შეხვედრაზე ასევე, განიხილეს 
ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება.

თანახმად, გამოკითხულთა 25% მხარს უჭერს 
”ქართულ ოცნებას”, ხოლო 16 % - 
”პატრიოტთა ალიანსს”. კვლევის ავტორების 
მტკიცებით, გამოკითხულთა 12% მხარს 
”ნაციონალურ მოძრაობას” უჭერს, 4% - 
”ლეიბორისტულ პარტიას”, 3 % - ”ნინო 
ბურჯანაძე - დემოკრატიულ მოძრაობას”, 2 % - 
”თავისუფალ დემოკრატებს”, 1% - ”მოძრაობას 
სახელმწიფო ხალხისთვის”, 1 % - ”თამაზ 
მეჭიაური - ერთიანი საქართველოსთვის“. 

კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 1 % სხვა 
პარტიებს უჭერს მხარს, 16 % არავის, ხოლო 
18%-ს გადაწყვეტილი არ აქვს, თუ ვის დაუჭერს 
მხარს.

WPA-ს აღმასრულებელი დირექტორის, კრის 
ვილსონის განცხადებით, ჩატარებული კვლევის 
შედეგად დადასტურდა, რომ ”ქართული 
ოცნება“ ლიდერობს ორივე, ძირითადი და 
განმეორებითი კენჭისყრის შემთხვევაში, 
მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ მათი 
ამომრჩევლის უმრავლესობა მეორად პარტიად 
განიხილავს ”პატრიოტთა ალიანსს“.

”ქართული ოცნების“ მხარდამჭერთა 
უმრავლესობა გახლავთ ახალგაზრდა 
მამაკაცები, ისევე, როგორც საშუალო 
განათლების არმქონე, დასაქმებული 
მოსახლეობა. ქართველთა უმრავლესობა არ 
მისცემდა ხმას ისეთ პარტიას, რომელსაც 
ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება სურს. 
აგრეთვე, ქართველი მოსახლეობის 
უმრავლესობა მხარს უჭერს საქართველოს 
ევროკავშირში გაერთიანებას. საქართველოში 
უმთავრეს პრობლემად მოსახლეობა მიიჩნევს 
უმუშევრობას და სამუშაო ადგილების 
სიმცირეს”, - განაცხადა ვილსონმა.
მისივე მტკიცებით, კვლევა კომპანიის 
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ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეა 
საქართველოში წინასაარჩევნო 
სადამკვირვებლო მისიის ვიზიტის 
შედეგებს აჯამებს 

24 სექტემბერი

ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეა, 
საქართველოში წინასაარჩევნო 
სადამკვირვებლო მისიის სამდღიან ვიზიტის 
შედეგებს აჯამებს და განცხადებას ავრცელებს. 

საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე 
გამოქვეყნებული პრესრელიზის თანახმად, 
საქართველოში ვიზიტის დასრულების შემდეგ 
დამკვირვებლები აღნიშნავენ გაუმჯობესებულ 
წინასაარჩევნო გარემოს და მოუწოდებენ 
ყველა მხარეს პროვოკაციების არიდებისკენ. 

განცხადების თანახმად, ეუთო-ს მოქმედმა 
თავმჯდომარემ, გერმანიის საგარეო საქმეთა 
მინისტრმა ფრანლ-ვალტერ შტაინმაიერმა 
ესპანელი დეპუტატი იგნასიო სანჩეს ამორი 
დანიშნა სპეციალურ კოორდინატორად, 
რომელიც უხელმძღვანელებს ეუთო-ს 
მოკლევადიან სადამკვირვებლო მისიას. ხოლო 
იტალიელი დეპუტატი გულიელმო პიკი ეუთო-ს 
საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას 
უხელმძღვანელებს, რომელიც ეუთო-ს 17 
ქვეყნიდან 40 დამკვირვებლისგან შედგება.

ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის 
დამკვირვებლები ყველა მხარეს 
პროვოკაციების არიდებისკენ 
მოუწოდებენ 

24 სექტემბერი

ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის 
დამკვირვებლები აღნიშნავენ გაუმჯობესებულ 
წინასაარჩევნო გარემოს საქართველოში და 
მოუწოდებენ ყველა მხარეს პროვოკაციების 
არიდებისკენ. შესაბამის განცხადებას შეიცავს 
ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე 
გამოქვეყნებული განცხადება, რომელშიც 
შეჯამებულია საქართველოში ეუთო-ს 
საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო 
სადამკვირვებლო მისიის საქართველოში 
ვიზიტის შედეგები.

”რესპუბლიკური პარტია” "თეთრი 
ხმაურის" შეთავაზებაზე 
თანამშრომლობის მზადყოფნას 
გამოხატავს 

25 სექტემბერი

”საქართველოს რესპუბლიკური პარტია” 
"თეთრი ხმაურის" შეთავაზებაზე, 
ნარკოპოლიტიკის გადახედვის თაობაზე, 
მზადყოფნას გამოხატავს. პარტიაში აცხადებენ, 
რომ ისინი მზად არიან ითანამშრომლონ 
აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.

 ”რესპუბლიკური პარტია” ადასტურებს, რომ 
მხარს დაუჭერს შემდეგი ცვლილებების 

ინიციატივით ჩატარდა და მას დამკვეთი არ 
ჰყავდა. კვლევა ჩატარდა 7-11 სექტემბერს და 
მთელი საქართველოს მასშტაბით 1329 
ადამიანი გამოიკითხა.

განხორციელებას: მსუბუქი ნარკოტიკის 
მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის, ხოლო ყველა სახის 
ნარკოტიკის მოხმარებისთვის თავისუფლების 
აღკვეთის გაუქმება; საკუთარი მოხმარების 
მიზნით მცენარეების კულტივირებასათან 
დაკავშირებული კანონმდებლობის გადახედვა; 
ნარკოტიკების ოდენობის ქვედა ზღვრის 
გადახედვა, რომლის გადამეტების შემდეგაც 
მათი შეძენა/შენახვისათვის დგება სისხლის 
სამართლებრივი პასუხისმგებლობა; მცირე 
ოდენობის შეძენა/შენახვისთვის თავისუფლების 
აღკვეთის გაუქმება; ნარკოტიკების მოხმარებისა 
და მცირე ოდენობით პირადი მოხმარებისთვის 
შეძენა/შენახვისთვის ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობის ნორმების გადახედვა; დიდი 
და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით პირადი 
მოხმარების მიზნით ნარკოტიკების შეძენა/ 
შენახვისათვის გათვალისწინებული სანქციების 
გადახედვა; ნარკოტიკების მცირე, დიდი და 
განსაკუთრებით დიდი ადეკვატური ოდენობების 
დადგენა; ნარკოტიკების გასაღების მკაფიოდ 
განსაზღვრა; ნარკოტესტირების მოქმედი 
რეჟიმის შეცვლა; კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული უფლებების ჩამორთმევის 
და შეზღუდვის გადახედვა; ნარკოტიკების 
მომხმარებლებისათვის მკურნალობის, 
რეაბილიტაციის და ზიანის შემცირების 
პროგრამების ლეგალური ბაზის 
უზრუნველყოფა და რეგულაციების დახვეწა; 
აღნიშნული პროგრამების ფინანსური 
მდგრადობის უზრუნველყოფა, გეოგრაფიული 
და ფინანსური ხელმისაწვდომობის პრინციპების 
გათვალისწინებით; ამბულატორიული და 
რეზიდენტული (ასევე კომუნის ტიპის) 
სარეაბილიტაციო ცენტრების ქსელის/სისტემის 
დაფუძნების ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულების 
სისტემაში მკურნალობის და რეაბილიტაციის 
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მანანა ნაჭყებიამ ლუბლიანას ქუჩაზე 
მწვანე საფარის გაჩეხვა 
გააპროტესტა 

25 სექტემბერი

საარჩევნო ბლოკის „პაატა ბურჭულაძე- 
სახელმწიფო ხალხისთვის“ მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა #16 საარჩევნო 
ოლქში მანანა ნაჭყებიამ ლუბლაინის ქუჩის 
#11-ში მშენებარე სახლთან დედაქალაქის 
მერია ხეების გაჩეხვასა და მწვანე საფარის 
განადგურებაში დაადანაშაულა. ამასთან 
დაკავშირებით მან აღნიშნულ მშენებარე 
ობიექტთან ბრიფინგი გამართა.
მშენებლობის ნებართვის გაცემა გვერდით 
მდებარე კორპუსის მცხოვრებლებმაც 
გააპროტესტეს.

გიორგი კვირიკაშვილი - 
ერთადერთი აქცია, რომელსაც ჩვენ 
ვაპირებთ, ეს იქნება გამარჯვების 
აქცია 8 ოქტომბრის საღამოს 

25 სექტემბერი

ჩვენ ვართ მმართველი ძალა, ხელისუფლებაში 
ვართ და არ ვიცი, ვის უნდა მოვუწყოთ აქცია, - 
ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი 
კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, 
როდესაც გამოეხმაურა „ნაციონალური 
მოძრაობის“ წევრ ნიკა მელიას განცხადებას, 
რომელმაც „ქართულ ოცნებას“ მოუწოდა, 
აქციის გამართვის თარიღი დაასახელონ.

როგორც პრემიერმა აღნიშნა, „ქართულ 
ოცნებას“ არჩევნები პრაქტიკულად მოგებული 
აქვს და არ აპირებს არანაირი აქციის, მით 
უმეტეს დისკომფორტის შექმნას 
მოქალაქეებისთვის, არც ქუჩების გადაკეტვას 
და არც მოძრაობის ჩაკეტვას.

სისტემის გაფართოება და ნარკოპოლიტიკის 
ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
შემუშავების და განხორციელების მექანიზმების 
ამოქმედება.



საარჩევნო ადმინისტრაციის ინიციატივით, ქობულეთის რაიონის სოფელ ციხისძირში უსინათლო ამომრჩევლებისთვის იმიტირებული კენჭისყრა 
გაიმართა. ოცდაათამდე პირმა საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ახალი ჩარჩო/ფორმა გამოიყენა, რომელიც მათ ინდივიდუალურად, სხვა პირთა 
დახმარების გარეშე ხმის მიცემის შესაძლებლობას აძლევს.

საარჩევნო ბიულეტენის ახალი ჩარჩო/ფორმა საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის შედეგად  და საქართველოში უსინათლო პირთა საკითხებზე 
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად შეირჩა. ცესკოს კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშგების 
დეპარტამენტის უფროსმა შეხვედრის მონაწილეებს დეტალურად მიაწოდა ინფორმაცია, ბიულეტენების შევსებისა და გამოყენების  შესახებ.

კენჭისყრა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს უსინათლოთა კავშირთან“ თანამშრომლობით ჩატარდა. საარჩევნო 
ადმინისტრაცია აგრძელებს ამომრჩევლებთან შეხვედრებსა და ინფორმირებას აღნიშნული სიახლის შესახებ.

იმიტირებული კენჭისყრა უსინათლო ამომრჩევლებისთვის ცესკო 13
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ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ და შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ურთიერთგაგების 
მემორანდუმს მოაწერეს ხელი.

საარჩევნო ადმინისტრაციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების ერთობლივი სამუშაო შეხვედრების შედეგად, საარჩევნო სისტემების 
საერთაშორისო ფონდთან აქტიური თანამშრომლობით და ექსპერტული მხარდაჭერით, შევიმუშავეთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და 
დღეს ამ დოკუმენტზე ხელისმოწერით კიდევ ერთხელ საჯაროდ ვადასტურებთ ჩვენს სრულ მზაობას უზრუნველვყოთ ყველასათვის თანასწორი 
საარჩევნო უფლება და უსაფრთხო, გამჭვირვალე საარჩევნო გარემო.

შსს-სა და ცესკოს ურთიერთგაგების მემორანდუმით განისაზღვრა თანამშრომლობის დამატებითი ფორმები და სამართლებრივი ჩარჩო, რომლის  
ფარგლებშიც მხარეები ერთობლივ ტრენინგებსა და სამუშაო შეხვედრებს ჩაატარებენ. დოკუმენტში ასახულია საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო 
ფონდის (IFES) რეკომენდაციები; IFES-ის ექსპერტი აქტიურად იყო ჩართული არჩევნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონცეფციის შემუშავების 
პროცესშიც.   

როგორც მემორანდუმის ხელისმოწერის შემდგომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, ცესკო და შსს აქტიურად 
ითანამშრომლებენ ხმის მიცემის პროცესის უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად. „ვფიქრობ, კანონმდებლობის განუხრელი 
დაცვით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შორის თანამშრომლობის სწორად წარმართვა იქნება არსებითი 
საფუძველი მშვიდობიანი, გამჭვირვალე და სანდო საარჩევნო გარემოს შექმნისათვის,“- განაცხადა მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ შინაგან 
საქმეთა მინისტრმა.

ცესკოსა და შსს-ს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა
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საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიას იწყებს. კამპანიას - „ხმის მიცემის 
პროცედურა“ საოლქო საარჩევნო კომისიები განახორციელებენ.

ცესკოში, საოლქო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეებთან შეხვედრა გაიმართა, სადაც კამპანიის ორგანიზების დეტალები განიხილეს. მათ ცესკოს 
კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი სოფიო სიჭინავა და სწავლების ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო 
ბერულავა შეხვდნენ. შეხვედრაზე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩევლებისთვის ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ ისუბრეს. 
კომისიის თავმჯდომარეებისთვის, ასევე გაიმართა იმიტირებული კენჭისყრა. ინფორმირების კამპანიას - ,,ხმის მიცემის პროცედურა“, საოლქო 
საარჩევნო კომისიები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ამომრჩევლებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში განახორციელებენ.

აღსანიშნავია, რომ ამ რეგიონებში მცხოვრები სომეხი და აზერბაიჯანელი ამომრჩევლებისთვის ქართულ-სომხურ, ქართულ-აზერბაიჯანულ და 
ქართულ-სომხურ-აზერბაიჯანულ ენებზე კენჭისყრის დღეს ხელმისაწვდომი იქნება: საარჩევნო ბიულეტენი, კენჭისყრის შენობისა და პროცედურების 
ამსახველი პოსტერი, ამომრჩეველთა სამახსოვრო, ბიულეტენის შევსების წესი და ამომრჩეველთა ერთიანი სიის გამოსაკრავი და სამაგიდო სია.

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანია
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ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისა და ცესკოს თავმჯდომარის შეხვედრა გაიმართა.

თამარ ჟვანიამ იან კელის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მზადების პროცესის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და აღნიშნა, რომ საარჩევნო 
ადმინისტრაცია მზად არის სამართლიანი, სანდო, გამჭვირვალე არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩასატარებლად. თამარ 
ჟვანიამ ელჩთან საუბრისას ამომრჩეველთა განახლებული სიის, რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტების და სადამკვირვებლო  ორგანიზაციების 
შესახებაც ისაუბრა. მხარეებმა, ასევე განიხილეს წინასაარჩევნო გარემო.

იან კელიმ 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცესკოს მიერ განხორციელებული აქტივობები დადებითად შეაფასა.

შეხვედრას, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაიმართა, ასევე ესწრებოდნენ ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არჩილ 
ანასაშვილი და აშშ საელჩოს პოლიტიკური ოფიცერი ლორა ჰოჩლა.

შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან
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ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებთან დაკავშირებით  შეხვედრა გაიმართა. ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ (PHR) წარმომადგენლები 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცესკოს მიერ 
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელებული აქტივობებს გაეცნენ. ცესკოს კოორდინაციის, დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსმა შეხვედრის მონაწილეებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
წარმომადგენელი ამომრჩევლებისთვის შეთავაზებული სერვისების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის 
უფლებებისათვის“ წარმომადგენლები უსინათლო ამომრჩეველთა არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის მიზნით შემუშავებული საარჩევნო 
ბიულეტენის ჩარჩოს გამოყენების ინსტრუქციასაც გაეცნენ. მხარეებმა ასევე იმსჯელეს იმ ამომრჩეველთა კენჭისყრაში მონაწილეობის შესახებ, 
რომლებიც სასამართლომ მხარდაჭერის მიმღებებად ცნო. შეხვედრაზე, რომელსაც ასევე ესწრებოდნენ ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი და საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტის საარჩევნო კომისიებთან 
ურთიერთობისა და ინფორმაციის მართვის განყოფილების უფროსი, ასევე განიხილეს ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის 
აუცილებელი საკითხები და მომავალი თანამშრომლობის ფორმატი.

შეხვედრა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე
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პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში, ცენტრალური საარჩევნო კომისია განახორციელებს საპილოტე პროექტს, რომლის მეშვეობითაც 
ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა დააკვირდეს 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში.

360 გრადუსიანი ვიდეო გადაღების ტექნოლოგიის გამოყენებით, ტრანსლირება ცესკოს სოციალური ქსელების (facebook, youtube) და ოფიციალური 
ვებ-გვერდის მეშვეობით მოხდება; რაც საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის გამჭვირვალობის კიდევ ერთი გარანტიაა.

ცესკოს ეს ინიციატივა, კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისთვის.

შემოგვიერთდით და თავად დააკვირდით როგორ წარიმართება საარჩევნო პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცედურა!

საპილოტე პროექტი, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერ მსურველს ექნება შესაძლებლობა დააკვირდეს 
არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში



ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ მედიას საარჩევნო ადმინისტრაციის შუალედური ანგარიში წარუდგინა. ანგარიში 
პარლამენტის არჩევნების დანიშვნის დღიდან, მიმდინარე წლის 8 ივნისიდან 8 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ 
განხორციელებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საქმიანობას ასახავს.
“ძალიან ბევრი სიახლე და სერვისი შევთავაზეთ ჩართულ მხარეებსა და ამომრჩევლებს, მაგრამ მთავარი სიახლე, რომელიც დღეს გავაჟღერეთ 
გახლავთ ის, რომ ნებისმიერ მსურველს, პირდაპირ - ონლაინ რეჟიმში, “ფეისბუქისა” და “იუთუბის” მეშვეობით შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია და 
საჯაროდ ნახონ, როგორ ითვლება შედეგები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. 360 გრადუსიანი სპეციალური ვიდეო კამერის მეშვეობით ჩვენ 
შესაძლებლობას ვაძლევთ ნებისმიერ მსურველს, რომ სოციალური ქსელების მეშვეობით, პირდაპირ, საჯაროდ დააკვირდნენ შედეგების დათვლის 
პროცესს ცესკოში. აქ შემოდის ოქმები, ხდება ოქმებისა და მონაცემების დამუშავება და ნებისმიერს შეუძლია ეს პროცესი ნახოს საჯაროდ. ეს არის ჩვენ 
მიერ გადადგმული ძალიან დიდი ნაბიჯი გამჭვირვალობისთვის, ხელმისაწვდომობისთვის და იმისთვის, რომ შედეგების მიმართ ნდობა იყოს 
მაქსიმალურად მაღალი,” - განუცხადა ჟურნალისტებს ცესკოს თავმჯდომარემ.
სპეციალურად მედიისთვის გამართულ პრეზენტაციაზე თამარ ჟვანიამ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის, 
ამომრჩევლებზე, საუბნო საარჩევნო კომისიებზე, დამკვირვებლებზე, ცესკოს საინფორმაციო კამპანიაზე, ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობაზე, 
ცესკოს გენდერულ პოლიტიკაზე.
ცესკოს თავმჯდომარის განცხადებით, 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 12 აგვისტოს მდგომარეობით, 3 
510 514-ს შეადგენს, მათ შორისაა 1 887 130 (53.75%) ქალი და  1 623 384 (46.24%) კაცი.
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში საკუთარი და ოჯახის წევრების მონაცემების გადამოწმების გამარტივების მიზნით, ცესკომ  ამომრჩეველს არაერთი 
ახალი სერვისი შესთავაზა. მონაცემების გადამოწმება შესაძლებელია ცესკოს ოფიციალური ვებ-გვერდის (voters.cec.gov.ge) მეშვეობით; წელს 
პირველად მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ საკუთარი და ოჯახის წევრების მონაცემები გადაემოწმებინათ საქართველოს მასშტაბით 
განთავსებულ 7000 სწრაფი გადახდის ტერმინალში, ასევე ანდროიდის სისტემაზე მორგებული მობილური ტელეფონის ან/და პლანშეტის 
საშუალებით. ამომრჩეველს ასევე შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია თუ რომელ საარჩევნო უბანზეა რეგისტრირებული და რუკაზე ნახოს მისი 
ადგილმდებარეობაც. მნიშვნელოვანია, რომ ცესკოს მიერ შეთავაზებული მონაცემთა გადამოწმების სერვისით 10 ივნისიდან 954 543-მა 
ამომრჩეველმა ისარგებლა.
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მიმდინარე წლის 8 სექტემბრის მდგომარეობით, რეგისტრაციაში გატარდა 25 საარჩევნო სუბიექტი, მათ შორის 19 პარტია და 6 საარჩევნო ბლოკი, 28 
პარტიას კი უარი ეთქვა/გაუუქმდა რეგისტრაცია. ასევე რეგისტრირებულია 57 საინიციატივო ჯგუფი.
რაც შეეხება საარჩევნო უბნებს, 8 ოქტომბრის არჩევნები 73 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, 3, 634 საარჩევნო უბანზე ჩატარდება. სხვა 
სახელმწიფოებში 56 უბანი შეიქმნა. ავღანეთში კი - 2 საარჩევნო უბანი: ბაგრამის და მაზარი-შარიფის საარჩევნო უბნები.
არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით ამ დროისთვის, ცესკოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიებში რეგისტრაცია გაიარა 74-მა ადგილობრივმა და 32-მა 
საერთაშორისო (მათ შორისაა 20 საარჩევნო ადმინისტრაცია და 4 ქვეყნის საელჩო) ორგანიზაციამ. აკრედიტაცია 34-მა მედიასაშუალებამ გაიარა.
თამარ ჟვანიას თქმით, საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ ჩართული მხარეებისა და ამომრჩევლის დროულად ინფორმირების მიზნით 
ცესკომ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი, მომხმარებელზე მორგებული და ინფორმაციული ვებ-გვერდი შექმნა. ცესკოს  ვებ-გვერდი 
საქართველოში პირველია, რომელიც სრულად ადაპტირებულია უსინათლო ამომრჩევლისათვის. გარდა ამისა, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს 
ხელშეწყობის და საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის თანაბარი პირობების უზრუნველყოფის მიზნით, ცესკომ არაერთი ნაბიჯი გადადგა შშმ პირებთან 
და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესების, ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობის ზრდის, საარჩევნო 
დოკუმენტაციის ეთნიკური უმცირესობების ენებზე თარგმნის მიმართულებით.
ცესკოს ინიციატივით, საარჩევნო ადმინისტრაციის და ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს ქცევის 
კოდექსს და შეთანხმდნენ, რომ თავისი საქმიანობის განხორციელებისას საქართველოს კანონმდებლობით, საერთაშორისოდ აღიარებული 
სტანდარტებით და აღნიშნული ქცევის კოდექსით იხელმძღვანელებენ.
ცესკომ, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიასა და ცხრა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის 
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმს ხუთი 
პოლიტიკური პარტია შეუერთდა. დოკუმენტზე ხელმომწერი მხარეები საქართველოს ორგანული კანონის „საარჩევნო კოდექსი“ 45-ე, 48-ე და 49-ე 
მუხლების ნორმების ერთგვაროვან განმარტებაზე შეთანხმდნენ.
თამარ ჟვანიამ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ საგანმანათლებლო პროექტებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ცესკოს სწავლების 
ცენტრი უზრუნველყოფს საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა დონის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას. მისივე თქმით, შემუშავდა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის, რომლებიც ითარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. 
ასევე, ჩატარდა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პროგრამები საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეებისთვის, შეიქმნა დამხმარე 
სახელმძღვანელოები ადგილობრივი თვითმმართველობების იურისტებისა და მედიისთვის. ჩართული მხარეებისთვის ასევე ხელმისაწვდომია 
დისტანციური სასწავლო პროგრამა.
ასევე აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ თავისი საქმიანობის ისტორიაში პირველად დაამტკიცა გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის 
დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციის პრინციპულ და პროფესიულ მიდგომას გენდერული თანასწორობის მიმართ, რითაც საარჩევნო 
პროცესებში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ მონაწილეობას სტრატეგიული მნიშვნელობა ენიჭება.
როგორც მედიასთან გამართულ შეხვედრაზე ცესკოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, საარჩევნო ადმინისტრაცია მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს 
საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების ინფორმირებას მნიშვნელოვანი საქმიანობების შესახებ, რაც აუცილებელია გამჭვირვალე და 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად.



ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ მედიას საარჩევნო ადმინისტრაციის შუალედური ანგარიში წარუდგინა. ანგარიში 
პარლამენტის არჩევნების დანიშვნის დღიდან, მიმდინარე წლის 8 ივნისიდან 8 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ 
განხორციელებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საქმიანობას ასახავს.
“ძალიან ბევრი სიახლე და სერვისი შევთავაზეთ ჩართულ მხარეებსა და ამომრჩევლებს, მაგრამ მთავარი სიახლე, რომელიც დღეს გავაჟღერეთ 
გახლავთ ის, რომ ნებისმიერ მსურველს, პირდაპირ - ონლაინ რეჟიმში, “ფეისბუქისა” და “იუთუბის” მეშვეობით შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია და 
საჯაროდ ნახონ, როგორ ითვლება შედეგები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. 360 გრადუსიანი სპეციალური ვიდეო კამერის მეშვეობით ჩვენ 
შესაძლებლობას ვაძლევთ ნებისმიერ მსურველს, რომ სოციალური ქსელების მეშვეობით, პირდაპირ, საჯაროდ დააკვირდნენ შედეგების დათვლის 
პროცესს ცესკოში. აქ შემოდის ოქმები, ხდება ოქმებისა და მონაცემების დამუშავება და ნებისმიერს შეუძლია ეს პროცესი ნახოს საჯაროდ. ეს არის ჩვენ 
მიერ გადადგმული ძალიან დიდი ნაბიჯი გამჭვირვალობისთვის, ხელმისაწვდომობისთვის და იმისთვის, რომ შედეგების მიმართ ნდობა იყოს 
მაქსიმალურად მაღალი,” - განუცხადა ჟურნალისტებს ცესკოს თავმჯდომარემ.
სპეციალურად მედიისთვის გამართულ პრეზენტაციაზე თამარ ჟვანიამ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის, 
ამომრჩევლებზე, საუბნო საარჩევნო კომისიებზე, დამკვირვებლებზე, ცესკოს საინფორმაციო კამპანიაზე, ჩართულ მხარეებთან თანამშრომლობაზე, 
ცესკოს გენდერულ პოლიტიკაზე.
ცესკოს თავმჯდომარის განცხადებით, 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 12 აგვისტოს მდგომარეობით, 3 
510 514-ს შეადგენს, მათ შორისაა 1 887 130 (53.75%) ქალი და  1 623 384 (46.24%) კაცი.
ამომრჩეველთა ერთიან სიაში საკუთარი და ოჯახის წევრების მონაცემების გადამოწმების გამარტივების მიზნით, ცესკომ  ამომრჩეველს არაერთი 
ახალი სერვისი შესთავაზა. მონაცემების გადამოწმება შესაძლებელია ცესკოს ოფიციალური ვებ-გვერდის (voters.cec.gov.ge) მეშვეობით; წელს 
პირველად მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ საკუთარი და ოჯახის წევრების მონაცემები გადაემოწმებინათ საქართველოს მასშტაბით 
განთავსებულ 7000 სწრაფი გადახდის ტერმინალში, ასევე ანდროიდის სისტემაზე მორგებული მობილური ტელეფონის ან/და პლანშეტის 
საშუალებით. ამომრჩეველს ასევე შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია თუ რომელ საარჩევნო უბანზეა რეგისტრირებული და რუკაზე ნახოს მისი 
ადგილმდებარეობაც. მნიშვნელოვანია, რომ ცესკოს მიერ შეთავაზებული მონაცემთა გადამოწმების სერვისით 10 ივნისიდან 954 543-მა 
ამომრჩეველმა ისარგებლა.

იცენტრალური საარჩევნო კომისიის შუალედური ანგარიში ცესკო 20

მიმდინარე წლის 8 სექტემბრის მდგომარეობით, რეგისტრაციაში გატარდა 25 საარჩევნო სუბიექტი, მათ შორის 19 პარტია და 6 საარჩევნო ბლოკი, 28 
პარტიას კი უარი ეთქვა/გაუუქმდა რეგისტრაცია. ასევე რეგისტრირებულია 57 საინიციატივო ჯგუფი.
რაც შეეხება საარჩევნო უბნებს, 8 ოქტომბრის არჩევნები 73 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, 3, 634 საარჩევნო უბანზე ჩატარდება. სხვა 
სახელმწიფოებში 56 უბანი შეიქმნა. ავღანეთში კი - 2 საარჩევნო უბანი: ბაგრამის და მაზარი-შარიფის საარჩევნო უბნები.
არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით ამ დროისთვის, ცესკოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიებში რეგისტრაცია გაიარა 74-მა ადგილობრივმა და 32-მა 
საერთაშორისო (მათ შორისაა 20 საარჩევნო ადმინისტრაცია და 4 ქვეყნის საელჩო) ორგანიზაციამ. აკრედიტაცია 34-მა მედიასაშუალებამ გაიარა.
თამარ ჟვანიას თქმით, საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ ჩართული მხარეებისა და ამომრჩევლის დროულად ინფორმირების მიზნით 
ცესკომ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი, მომხმარებელზე მორგებული და ინფორმაციული ვებ-გვერდი შექმნა. ცესკოს  ვებ-გვერდი 
საქართველოში პირველია, რომელიც სრულად ადაპტირებულია უსინათლო ამომრჩევლისათვის. გარდა ამისა, ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს 
ხელშეწყობის და საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის თანაბარი პირობების უზრუნველყოფის მიზნით, ცესკომ არაერთი ნაბიჯი გადადგა შშმ პირებთან 
და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესების, ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობის ზრდის, საარჩევნო 
დოკუმენტაციის ეთნიკური უმცირესობების ენებზე თარგმნის მიმართულებით.
ცესკოს ინიციატივით, საარჩევნო ადმინისტრაციის და ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს ქცევის 
კოდექსს და შეთანხმდნენ, რომ თავისი საქმიანობის განხორციელებისას საქართველოს კანონმდებლობით, საერთაშორისოდ აღიარებული 
სტანდარტებით და აღნიშნული ქცევის კოდექსით იხელმძღვანელებენ.
ცესკომ, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიასა და ცხრა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის 
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმს ხუთი 
პოლიტიკური პარტია შეუერთდა. დოკუმენტზე ხელმომწერი მხარეები საქართველოს ორგანული კანონის „საარჩევნო კოდექსი“ 45-ე, 48-ე და 49-ე 
მუხლების ნორმების ერთგვაროვან განმარტებაზე შეთანხმდნენ.
თამარ ჟვანიამ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ საგანმანათლებლო პროექტებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ცესკოს სწავლების 
ცენტრი უზრუნველყოფს საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა დონის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას. მისივე თქმით, შემუშავდა 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის, რომლებიც ითარგმნა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. 
ასევე, ჩატარდა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პროგრამები საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეებისთვის, შეიქმნა დამხმარე 
სახელმძღვანელოები ადგილობრივი თვითმმართველობების იურისტებისა და მედიისთვის. ჩართული მხარეებისთვის ასევე ხელმისაწვდომია 
დისტანციური სასწავლო პროგრამა.
ასევე აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ თავისი საქმიანობის ისტორიაში პირველად დაამტკიცა გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის 
დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციის პრინციპულ და პროფესიულ მიდგომას გენდერული თანასწორობის მიმართ, რითაც საარჩევნო 
პროცესებში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ მონაწილეობას სტრატეგიული მნიშვნელობა ენიჭება.
როგორც მედიასთან გამართულ შეხვედრაზე ცესკოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, საარჩევნო ადმინისტრაცია მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს 
საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების ინფორმირებას მნიშვნელოვანი საქმიანობების შესახებ, რაც აუცილებელია გამჭვირვალე და 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად.



წინასაარჩევნოდ გამოკვეთილი დარღვევები და ტენდენციები

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აგრძელებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგს. ამ ეტაპზე გვსურს, საზოგადოების 
ყურადღება გავამახვილოთ მიმდინარე პერიოდში, წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას, გამოკვეთილ დარღვევებსა და ტენდენციებზე, რომლებიც 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განვითარდა და რომლებმაც, გარდა იმისა, რომ წარმოადგენენ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 
დარღვევას, შესაძლოა, უარყოფითი გავლენა მოახდინონ თავისუფალ, მშვიდ  და თანასწორ საარჩევნო გარემოზე.
გამოკვეთილი დარღვევები და ტენდენციები:
1. 19 სექტემბერს  „ქართული ოცნების“ აღმასრულებელმა მდივნმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განცხადება 19 სექტემბერს, გამთენიისას, 
„ნაციონალური მოძრაობის“  აქტივისტების „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატის ლევან გოგიჩაიშვილის ოფისში შესვლასთან 
დაკავშირებით, რომელთაგან 2 წარმოადგენდა სევდია უგრეხელიძის შტაბის წევრს. კობახიძის განმარტებით, აღნიშნულ პიროვნებებს „ქართული 
ოცნების“ მაისურები ეცვათ და თან ცეცხლსასროლი იარაღი ჰქონდათ. მათ მიზანს კი წარმოადგენდა ფაქტის ვიდეო გადაღება, იმის საჩვენებლად, 
რომ „ქართული ოცნების“ შტაბში იკრიბებოდნენ კრიმინალური მიდრეკილების მქონე ადამიანები. „ქართული ოცნების“ აღმასრულებელმა მდივანმა 
ასევე განაცხადა, რომ „ქართული ოცნების“ იმ აქტივისტებმა, რომლებიც შტაბში იმყოფებოდნენ სამართალდამცველები გამოიძახეს და პოლიციამ 
ვითარება ადგილზე შეისწავლა. 
იმავე დღეს, აღნიშნულ განცხადებას „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სევდია უგრეხელიძემ 
უპასუხა და კობახიძის განცხადება ცრუ ბრალდებად შეაფასა. სევდია უგრეხელიძემ განაცხადა რომ აღნიშნული პირები შტაბიდან დათხოვნილ წევრებს 
წარმოადგენდნენ და ქმედების ჩადენის დროისთვის მათ „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან“ კავშირი არ ჰქონდათ. 
მოგვიანებით, მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აღნიშნულ ფაქტზე შსს-მ გამოძიება იარაღის უკანონოდ შეძენა, შენახვა, ტარების, - 236-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილით დაიწყო, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება არ 
გავრცელებულა. 
   1.13 სექტემბერს, გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - ირაკლი ოქრუაშვილის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა,  გორში,  
შინდისის გზატკეცილზე მდებარე  №11, №13 და №15 კორპუსების მაცხოვრებლებს გადასცეს სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტი. აღსანიშნავია, რომ 
პროდუქტის დარიგებამდე მოქალაქეებთან შეხვედრა ჰქონდა თავად გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს - ირაკლი ოქრუაშვილს. ამ 
ფაქტთან დაკავშირებით, ასევე მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, „პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიციის“ გორის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა - მამუკა ნოზაძემ, პროკურატურას მიმართა. პროდუქტის გადაცემის ფაქტს, ერთ-ერთი მოქალაქეც 
ადასტურებს. 
  1. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 18 სექტემბერს პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ფორუმი“-ს ფოთის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატის - ოთარ ხარჩილავას დაფინანსებით და ამავე პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივით, ქალაქ ფოთში  
„ფერების ფესტივალი“ ჩატარდა. აღნიშნული ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია და ღონისძიების ამსახველი ფოტომასალა კანდიდატის სააგიტაციო 
ფეისბუკ გვერდზეც გავრცელდა. 
ფესტივალზე ფერადი ფხვნილები გაიცემოდა უფასოდ და ხელმისაწვდომი იყო ნებისმიერი მსურველისთვის. ფესტივალში მონაწილეობდნენ როგორც 
სრულწლოვანი, ისე - არასრულწლოვანი ადამიანები. ღონისძიების ორგანიზატორებს (მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - ოთარ ხარჩილავას 
ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებს) ეცვათ სააგიტაციო მაისურები. ღონისძიებაში მონაწილეობდა თავად კანდიდატი. 
 1.ასევე, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, რამდენიმე დღეა ფოთის ქუჩებში ვრცელდება ფლაერები, რომელთა მიხედვითაც, 
პოლიტიკური გაერთიანება „ეროვნული ფორუმის“ ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - ოთარ ხარჩილავას „ახალგაზრდული ფრთა“ 
იწვევს 17-დან 30 წლამდე ფოთელ ახალგაზრდებს სხვადასხვა სახის გასართობ ღონისძიებებში (ექსკურსია, კარაოკე, ფოტოსესია და სხვა) 
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მონაწილეობის მისაღებად. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ხარჯებს სრულად „ეროვნული ფორუმი“ ფარავს. 
  1.საიასათვის სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აწარმოებენ ამომრჩეველთა 
პირადი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) აღრიცხვას, თუმცა ისინი არ განმარტავენ აღნიშნული მონაცემების შეგროვების მიზანს. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პირების სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელი და დევნილი მოქალაქეები.
  • სახელი, გვარი და პირადი ნომერი პირის პერსონალურ ინფორმაციას წარმოადგენს და მისი დამუშავება დასაშვებია, თუ არსებობს მონაცემთა 
სუბიექტის თანხმობა. 
  •პერსონალური მონაცემების შეგროვება წარმოადგენს ამომრჩევლის ნებაზე არაპირდაპირი ზემოქმედების განხორციელების საფრთხის შემცველ 
ტენდენციას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც მონაცემთა სუბიექტები სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელი და დევნილი მოქალაქეები არიან. 
 1.ასევე, საიას მონიტორებისათვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სამეგრელოში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელმა 
ერთ-ერთი ა(ა)იპ სამსახურის ყველა თანამშრომელს  2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე 10-10 მხარდამჭერი ამომრჩევლის 
მიყვანა, ხოლო მანამდე კი ამ ადამიანების პარადობის მოწმობების ასლების მიტანა  დაავალა. 
  1.19 სექტემბერს გაზეთ გურია news-ში გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ბელა 
შათირიშვილმა მონაწილეობა მიიღო სოფელ შუა ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ წინასაარჩევნო კამპანიაში სამუშაო საათების 
დროს. 
საარჩევნო პროცესების მშვიდ, კონკურენტულ და  ძალადობრივი ქმედებებისაგან თავისუფალ გარემოში წარმართვის მიზნით  მივმართავთ 
რეკომენდაციებით სახელმწიფო უწყებებსა და საარჩევნო სუბიექტებს, კერძოდ:
შინაგან საქმეთა სამინისტროს:
უზრუნველყოს საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებული ყველა იმ ფაქტისა თუ შესაძლო დარღვევის დროული და სრულყოფილი გამოძიება, 
რომლებიც კანონმდებლობით მათ კომპეტენციაში შედის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შსს-მ დროული და ეფექტური გამოძიება აწარმოოს ამ დრომდე 
მომხდარ ყველა ამგვარ ფაქტზე და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს შემთხვევებს, რომლებიც შესაძლოა შეიცავდეს მუქარის, იძულების, 
დაშინების ან ძალადობის სხვადასხვა ფორმებს და საფრთხეს უქმნიდეს წინასაარჩევნო პერიოდის მშვიდ გარემოში წარმართვას; 
აუდიტის სამსახურსა და საარჩევნო ადმინისტრაციას:
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლონ ზემოთ აღწერილი ფაქტობრივი გარემოებები და მოახდინონ შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება;
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის  უწყებათშორის კომისიას:
შეისწავლოს საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის სავარაუდო ფაქტები და შეიმუშაოს შესაბამისი 
რეკომენდაციები;
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს:
დაიცვან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და არ გასცდნენ საქართველოს კანონმდებლობით მათთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებს;
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს:
არ დაუშვას „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დარღვევა და ინსპექტორის საქმიანობის პრინციპების 
გათვალისწინებით, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, მიიღოს შესაბამისი ზომები;
საარჩევნო სუბიექტებს, პარტიების წარმომადგენლებსა და აქტივისტებს:
თავი შეიკავონ ყოველგვარი პროვოკაციისა და ძალადობრივი ქმედებებისაგან და ხელი შეუწყონ წინასაარჩევნო პერიოდის სამართლებრივი ნორმების 
და სტანდარტების დაცვით წარმართვას.
მოქალაქეებს:
უფლება გაქვთ, არ გასცენ საკუთარი პერსონალური მონაცემები, ხოლო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს არ აქვთ 
უფლება, გაიძულონ ამგვარი ინფორმაციის გაცემა.



ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნები „ეროვნული ფორუმის“ 
საარჩევნო კამპანიაში ფოთში

სოციალურ ქსელში გავრცელდა „ეროვნული ფორუმის” ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ოთარ ხარჩილავას „ახალგაზრდული ფრთის” 
განცხადება, რომლითაც პარტია იწვევს 17-დან 30 წლამდე ფოთელ ახალგაზრდებს სხვადასხვა სახის გასართობ ღონისძიებებში (ექსკურსია, კარაოკე, 
ფოტოსესია და სხვა) მონაწილეობის მისაღებად.

ჩვენმა წარმოამდგენელმა დარეკა მოსაწვევის ტექსტში მითითებულ ერთ-ერთ ნომერზე. პირმა, რომელმაც ზარს უპასუხა, დაადასტურა, რომ 
აღნიშნული ღონისძიებებში იწვევენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ოთარ ხარჩილავას წინასაარჩევნო კამპანიაში არიან ჩართულები ან მომავალში 
ჩაერთვებიან, ხარჯებს კი სრულად „ეროვნული ფორუმი” ფარავს. მისი თქმით, რამდენიმე ასეთი ღონისძიება უკვე ჩატარდა. 

მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ქმედება შეიცავს ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს. „საარჩევნო კოდექსის” 47-ე მუხლის მიხედვით ამომრჩევლის 
მოსყიდვად ითვლება საარჩევნო სუბიექტების, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან ვინმეს 
მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი სახსრების, საჩუ¬ქრებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა, უფასოდ 
ნებისმიერი საქონლის მიწოდება ან გავრცელება, აგრეთვე საქართველოს მოქალაქეების დაინტერესება ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდებისა 
და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემის და¬პი¬¬რებით (მიუხედავად მათი ღირებულებისა).

მივმართავთ საქართველოს აუდიტის სამსახურსა და საქართველოს მთავარ პროკურატურას, შეისწავლოს აღნიშნული შემთხვევა და საჭიროების 
შემთხვევაში მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები.
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კოალიცია „ევრო-ატლანტიკური საქართველოსთვის“ მიმართვა 
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს

8 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა საქართველოს რიგით მე-9 მოწვევის პარლამენტს აირჩევს. იმის მიუხედავად, რომ სხვა არჩევნებთან 
შედარებით, აშკარაა, რომ პოლიტიკური პარტიები საარჩევნო პროგრამებს მეტ ყურადღებას აქცევენ, ბევრ საკითხზე ვისურვებდით მეტი გაგვეგო მათი 
კონკრეტული და სიღრმისეული ხედვის თაობაზე. რაც მთავარია, ამ არჩევნების შედეგად, პარტია, რომელიც პარლამენტში უმრავლესობას მოიპოვებს, 
იქნება უფლებამოსილი დააკომპლექტოს მთავრობა. სწორედ ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ საზოგადოებისთვის საინტერესო იქნება წინასწარ შეიტყოს 
არჩევნებში მონაწილე ამა თუ იმ პარტიის მთავრობაში მოხვედრის შემთხვევაში ვინ იქნებიან ის პირები ვინც კონკრეტულ მიმართულებებს ჩაიბარებენ - 
მათი მინისტრობის პოტენციური კანდიდატები. 

ზუსტად ამიტომ კოალიცია “ევროატლანტიკური საქართველოსთვის” მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს საზოგადოებას გააცნონ პარლამენტში 
უმრავლესობით მოხვედრის შემთხვევაში მინიმუმ 6 წამყვანი მინისტრობის სავარაუდო კანდიდატები ან მათი “პოტენციური კაბინეტი”. იმის გამო, რომ 
მიუხედავად მნიშვნელოვანი წინსვლისა (ასოცირების შეთანხმება, უვიზო მიმოსლასთან დაკავშირეული მოთხოვნების შესრულება) ქვეყნის 
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით სწრაფი და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმვა აუცილებელია, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა გაზრდას 
საჭიროებს, რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმების მიუხედავად, კვლავაც აქტუალურია მართლმსაჯულების რეფორმის გაგრძელება და ეკონომიკის 
სწრაფი განვითარება ქვეყნის წინაშე სერიოზულ გამოწვევად რჩება, ვფიქრობთ პოლიტიკურმა პარტიებმა მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა 
შემდეგი მინისტრები დაასახელონ: იუსტიციის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ფინანსთა 
მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი.

ვფიქრობთ, რომ ნებისმიერმა პოლიტიკურმა პარტიამ წინასწარ უნდა გაიაზროს ვის ჩააბარებს ამ მნიშვნელოვან მიმართულებებს. აღნიშნული 
ინფორმაცია დაეხმარება ამომრჩეველს მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება არჩევნების დღეს.
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ქართული მედიასივრცე 2012 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებიდან დღემდე

22 სექტემბერი, თბილისი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარადგენს მედიასივრცის შეფასებას 2012 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებიდან დღემდე. 

2012 წლიდან დღემდე ქართული მედიასივრცე უფრო პლურალისტური გახდა, რასაც სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებში ცვლილებებიც 
მიუთითებს. 2015 წლის ზაფხულში საქართველო მთლიანად ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა რაც უდაოდ პოზიტიური მოვლენაა ქართული მედია 
გარემოსთვის. ბოლო ოთხი წლის მანძილზე საქართველოს მაჩვენებელი მედიის თავისუფლების რეიტინგებში გაუმჯობესდა.
2015 წელს მაუწყებელთა სარეკლამო შემოსავლებმა მნიშვნელოვნად იკლო. თუმცა, 2012  წლამდე პერიოდისგან განსხვავებით სახელმწიფო არ 
ერევა სარეკლამო ბაზარში და ის ნაკლებად მონოპოლიზებულია.

4 წლის განმავლობაში დაიხურა რამდენიმე მაღალრეიტინგული გადაცემა. ამის მიზეზი, გადაცემის წამყვანების ინფორმაციით, მთავრობას და მედია 
მფლობელებს შორის გარკვეული გარიგება ან მფლობელის პოლიტიკა დასახელდა. საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა ჟურანლისტების შანტაჟისა 
და მათზე ზეწოლის ცალკეული ფაქტებიც, რომელთა ეფექტური გამოძიება ხშირ შემთხვევაში არ ხდებოდა. საანგარიშო პერიოდში დადგინდა, რომ 
ჟურნალისტების შრომითი უფლებების დაცვის მხრივ ქვეყანა კვლავ გამოწვევის წინაშე დგას. მნიშვნელოვანი ფინანსური გამოწვევების წინაშე დგას 
რეიონული მედია.

საქართველოში მედია გარემოს შეფასებისთვის საკვანძო საკითხად იქცა ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-ის მფლობელობის დავა, რამაც არაერთი კითხვა 
გააჩინა პროცესის პოლიტიკურ კონტექსტთან დაკავშირებით. 

საანგარიშო პერიოდში ანტიდასავლური მედია საშუალებების გააქტიურება შეიმჩნეოდა. ზოგ შემთხვევაში აღნიშნული მედია საშუალებები გარკვეულ  
დაფინანსებას საბიუჯეტო ორგანიზაციებისგან იღებდნენ. 
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