
საარჩევნო კვირის მიმოხილვა

5 - 11 აგვისტო

არჩევნები 2016



სარჩევი

საარჩევნო სიახლეები 03

ცენტრალური საარჩევნო კომისია 12

ადგილობრივი და საერთაშორისო 
ორგანიზაციები

20

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) 2940296

2016 წელი



სიახლეები 03

მამუკა კაციტაძე დავით უსუფაშვილის 
კონკურენტობაზე - ვუთანაგრძნობ 
ყველას, პირველი ნომერი 
„სახელმწიფო ხალხისთვის“ ყველგან 
პირველი იქნება 

5 სექტემბერი

მერე რა, - ასე აფასებს საქართველოს 
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით 
უსუფაშვილის კონკურენტობას საბურთალოს 
მე-6 ოლქში კოალიცია ”სახელმწიფო 
ხალხისთვის” მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი მამუკა კაციტაძე. მისი თქმით, 
წინასაარჩევნოდ საინტერესო ბრძოლა იქნება. 

ირაკლი კობახიძე - ჩვენს 
ინტერესებშია არჩევნების 
მშვიდობიან, სამართლიან გარემოში 
ჩატარება 

5 სექტემბერი

ჩვენს ინტერესებშია 8 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნების მშვიდობიან, 
სამართლიან გარემოში ჩატარება, - ამის 
შესახებ ჟურნალისტებს ,,ქართული ოცნების” 
აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ 
განუცხადა. მისი თქმით, მოსალოდნელია 
პროვოკაციები და პოლიტიკურ პარტიებს 
საკითხის ირგვლივ გაერთიანებისკენ 
მოუწოდებს. 

ზურაბ მაჭავარიანი – „ქართული 
ოცნება’’ წინასაარჩევნოდ შანტაჟისა 
და მუქარის გამოყენებით ცდილობს 
სასურველ შედეგს მიაღწიოს 

6 სექტემბერი

„ირაკლი ალასანია - თავისუფალი 
დემოკრატების’’ ბაღდათისა და ხარაგაულის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ზურაბ 
მაჭავარიანის თქმით, ,,ქართული ოცნების" 
მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატს კობა 
ლურსმანაშვილს არჩევნები ბაღდათისა და 
ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში უკვე წაგებული 
აქვს, რაზეც მოსახლეობასთან მისი შეხვედრები 
მეტყველებს. მაჭავარიანის განცხადებით, 
ლურსმანაშვილს სხვა გზა არ დარჩენია გარდა 
იმისა, რომ შანტაჟისა და მუქარის გამოყენებით 
სასურველ შედეგს მიაღწიოს.  

თამარ ჩუგოშვილი - „ნაცმოძრაობა“, 
რომელიც მომავალ არჩევნებს აგებს, 
ერთადერთ შანსს გარკვეული ტიპის 
არეულობის შექმნაში ხედავს 

5 სექტემბერი

თამარ ჩუგოშვილის ინფორმაციით, 
„ნაციონალური მოძრაობა“ წინასაარჩევნოდ 
დაპირისპირებების პროვოცირებას და 
არეულობის შექმნას გეგმავს. ქართული ოცნება 
- დემოკრატიული საქართველო“ ადგილობრივ 
და საერთაშორისო დამკვირვებლებს თხოვნით 
მიმართავს, განსაკუთრებული ყურადღება 
გაამახვილონ ისეთ ფაქტებზე და შემთხვევებზე, 
რომლემაც შესაძლოა, არჩევნების მშვიდ 
გარემოში ჩატარებას ხელი შეუშალოს.

მოძრაობამ ”სახელმწიფო 
ხალხისთვის” ეკონომიკური 
პროგრამის პრეზენტაცია გამართა 

6 სექტემბერი

როგორც ”გირჩის” თავმჯდომარემ, ზურაბ 
ჯაფარიძემ განაცხადა, ეკონომიკური პროგრამა 
ეკონომიკურ და სოციალურ რეფორმებს 
გულისხმობს. 

პრეზენტაციაზე პარტიის წევრებმა მთავარი 
გზავნილები გააჟღერეს: განახევრებული 
ბიუროკრატია - განახევრებული 
სამინისტროები, მთავრობის ხარჯების 
ეტაპობრივი შემცირება ეკონომიკის 34%-დან 
20%-მდე 4 წელიწადში და 15%-მდე 8 
წელიწადში, კონკურენტ ქვეყნებთან შედარებით 
ყველაზე დაბალი გადასახადები, უცხოური 

ინვესტიციების წახალისების ინოვაციური 
მოდელი, საქართველოს მოქალაქეებისთვის 
სახელმწიფო ქონების გადაცემა, მილიონ 
გაჭირვებულ ადამიანს საუკეთესო სამედიცინო 
მომსახურება, მილიონ გაჭირვებულ ადამიანს 
ფულადი დახმარება, სტუდენტებს გაჭირვებული 
ოჯახებიდან განათლების სრული დაფინანსება.
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”ქართულმა ოცნებამ” ლანჩხუთისა 
და ჩოხატაურის ოლქში მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი შეცვალა 

7 სექტემბერი

ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის საარჩევნო 
ოლქში ”ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს” მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატმა თემურ ჭკუასელმა საკუთარი 
კანდიდატურა მოხსნა. არსებული 
ინფორმაციით, ”ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული საქართველოს” სახელით 
თემურ ჭკუასელის ნაცვლად ნინო წილოსანი 
იბრძოლებს.

ირაკლი ჩიქოვანი - მერაბ ქვარაიას 
სჯობდა საკუთარი ამომრჩევლისთვის 
ყურადღება მიექცია 

7 სექტემბერი

„ირაკლი ალასანია - თავისუფალი 
დემოკრატების“ ზუგდიდის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ჩიქოვანმა 
მედიის წარმომადგენლებს აღმაშენებლის 
ქუჩაზე მდებარე ავარიული შენობის ფოტოები 
წარუდგინა, სადაც ასახულია მძიმე 
საცხოვრებელი პირობები. ირაკლი ჩიქოვანის 
განცხადებით, ადგილზე მცხოვრები 
მოსახლეობა რისკის ქვეშაა, რადგან შენობა 
მთლიანად არის ამორტიზებული და არსებობს 
მისი ჩამონგრევის საშიშროება. 

მაჟორიტარობის კანდიდატის განმარტებით, ეს 
ხდება მაშინ, როცა ზუგდიდის ბიუჯეტში სტიქიით 
დაზარალებულთა დასახმარებლად 530 ათას 
ლარამდე იყო გამოყოფილი, რომლის 
ათვისებაც სრულად ვერ მოხდა, ხოლო მისივე 
განცხადებით, ტენდერების შედეგად 
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა 
10-15% -ით თანხების დაზოგვა, რომელიც 
საშუალებას მისცემდა მათ ავარიული სახლები 
გადაეხურათ.

გია ვოლსკი - გადავწყვიტეთ, რომ 
არც ერთი მაჟორიტარი სიის 
მოწინავე რიგებში არ იქნება  

7 სექტემბერი

”მაჟორიტარის "სიით დაზღვევა" არ უნდა 
მოხდეს, მას მანდატი მხოლოდ ამომრჩეველმა 
უნდა მისცეს”, - წერს ვოლსკი Facebook-ის 
გვერდზე. 

”ქართული ოცნების” პარტიის საარჩევნო სიის 
პირველი ათეული ძირითადად პარტიის ახალი 
სახეებით არის წარმოდგენილი. კერძოდ, სიის 
პირველი ათეულში დეპუტატობის ის შვიდი 
კანდიდატია, რომელიც პრემიერმა 
საზოგადოებას როგორც პარტიის ახალი სახე, 
საგურამოში გამართულ ღონისძიებაზე გააცნო. 

მანანა კობახიძე - პარტიას 
ყოველთვის აქვს შესაძლებლობა, 
რომ შეცვალოს კანდიდატი ამა თუ იმ 
მოსაზრებიდან გამომდინარე 

7 სექტემბერი

როგორც კობახიძემ ჟურნალისტებთან 
საუბრისას აღნიშნა, ამ საკითხით აპელირება 
სპეკულაციაა. 

„საარჩევნო კამპანიის დროს შესაძლოა 
ცვლილება მოხდეს. ამაში რაიმე 
განსაკუთრებული არ ხდება. ქალბატონი ნინო 
მანამდეც ერთ-ერთ კანდიდატად 
განიხილებოდა, მაგრამ მაშინ თემურ ჭკუსელი 
გადაწყდა. ახლა ჩანაცვლება მოხდა. 
ქალბატონი ნინო იბრძოლებს 
მაჟორიტარობისთვის და იმედია, გაიმარჯვებს 
კიდეც. სხვა დანარჩენ არის სპეკულაციები,“ - 
განაცხადა მანანა კობახიძემ.

გიორგი კვირიკაშვილი - ჩვენ 
ველოდებით ძალიან დამაჯერებელ 
გამარჯვებას 

7 სექტემბერი

იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენმა 
პოლიტიკურმა ძალამ მოახდინა 
მნიშვნელოვანი გარდატეხა საქართველოს 
პოლიტიკურ სინამდვილეში, ჩემი პროგნოზით, 
დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ, - ამის შესახებ 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი 
კვირიკაშვილმა ნატო-ს გენერალურ მდივან 
იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ 

პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რითაც 8 
ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებულ 
კითხვას უპასუხა.
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„ქართული ოცნების“ საარჩევნო სიის 
ათეული ცნობილია 

8 სექტემბერი

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ პროპორციული სიის პირველი 
ათეული ცნობილია. სიას პარტიის 
თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი გიორგი 
კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს, ათეულს კი 
„ქართული ოცნების“ ახალი სახე ირინა ფრუიძე 
ასრულებს.

უფრო კონკრეტულად, პარტიის ათეული ასე 
გამოიყურება: 1. გიორგი კვირიკაშვილი, 2. კახა 
კალაძე, 3.ირაკლი კობახიძე, 4.თამარ 
ჩუგოშვილი, 5.გიორგი გახარია, 6.აკაკი ზოიძე, 
7.თამუნა ხულორდავა, 8. რომან კაკულია, 
9.სოფო ქაცარავა და 10.ირინა ფრუიძე.

პაატა ბურჭულაძე „სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ სიის 1-ელი ნომერი, 
გიორგი ვაშაძე მე-2, მამუკა კაციტაძე 
მე-10, ზურაბ ჯაფარიძე კი მე-12-ე 
ნომერია 

8 სექტემბერი

მოძრაობა ”სახელმწიფო ხალხისთვის” 
ლიდერმა პაატა ბურჭულაძემ ბლოკის 
საარჩევნო სია წარადგინა. ამ ეტაპზე სიის 
პირველი 12 წევრის ვინაობაა ცნობილი. 
”სახელმწიფო ხალხისთვის” საარჩევნო სია ასე 
გამოიყურება: 1. პაატა ბურჭულაძე, 2. გიორგი 
ვაშაძე, 3. დავით ჯანდიერი, 4. ვახტანგ 
მეგრელიშვილი, 5. ირაკლი ყიფიანი, 6. იაგო 
ხვიჩია, 7. დავით კიზირია, 8. გიორგი მელაძე, 9. 
მელორ ტყეშელაშვილი, 10. მამუკა კაციტაძე, 11. 
გიორგი პაპავა და 12. ზურაბ ჯაფარიძე.

„თავისუფალმა დემოკრატებმა“ 
ცესკო-ში 200-კაციანი საარჩევნო სია 
წარადგინა 

8 სექტემბერი

როგორც ჟურნალისტებს გია ცაგარეიშვილმა 
განუცხადა, „თავისუფალი დემოკრატების“ სია 
არის კონკურენტუნარიანი. 

„მხოლოდ პირველ ოცეულს არ აქვს 
მნიშვნელობა, მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ 
უფასებს პარტია გარჯას და შრომას 
თანაგუნდელებს. ამიტომ „თავისუფალ 
დემოკრატებს“ სიაში 200 თავისუფალი 
დემოკრატი გვყავს“, - განაცხადა გია 
ცაგარეიშვილმა. 

თავისუფალი დემოკრატების პირველი ათეული 
ასე გამოიყურება: ირაკლი ალასანია; ვიქტორ 
დოლიძე; ნინო გოგუაძე; ზურაბ აბაშიძე; ირაკლი 

აჭარის უმაღლეს საბჭოს 
არჩევნებისთვის "თავისუფალი 
დემოკრატების" პარტიული სია 
ცნობილია 

8 სექტემბერი

"თავისუფალი დემოკრატების" პარტიული სიის 
პირველი ათეული ასეთია: კობა ჩხეიძე, ჯაბა 
ბერიძე, ოთარ ცეცხლაძე, არმაზ ბახტაძე, 
ხათუნა ფაღავა, სალომე ზაქარიაძე, პაატა 
ზაქარაძე, კახა კაკალაძე, ირაკლი მახარაძე და 
ნარგიზა ალასანია.

ნინო ბურჯანაძემ აჭარაში 
კანდიდატები წარადგინა 

8 სექტემბერი

ბათუმიდან საქართველოს პარლამენტში 
მოსახვედრად იბრძოლებენ ომარ ფარტენაძე, 
დავით გოგიტიძე და ხათუნა ფხაკაძე, 
ქობულეთის ოლქიდან სულიკო რომანაძე, 
ხელვაჩაურიდან იაშა გვიანიძე, ხოლო 
ქედა-შუახევი-ხულოს საარჩევნო ოლქიდან 
მიხეილ მახარაძე.

"დემოკრატიული მოძრაობიდან" აჭარის 
უმაღლესი საბჭოს კანდიდატები არიან 
ბათუმიდან ლევან ჯინჭარაძე, დიმიტრი 

ჭეიშვილი და შაქრო პაპიძე, ქობულეთის 
ოლქიდან ხვიჩა გამარჯობაძე, ხელვაჩაურიდან 
შუქრი ბრუნჯაძე, ქედა-შუახევი-ხულოს 
ოლქიდან კი მამუკა ღორჯომელაძე. 

ნინო ბურჯანაძემ აჭარის უმაღლესი საბჭოს 
პარტიული სიის პირველი სამეულიც 
დაასახელა. აჭარის საკანონმდებლო 
ორგანოში "დემოკრატიული მოძრაობის" 
პირველი ნომერი იქნება ბათუმის საკრებულოს 
მოქმედი დეპუტატი გიორგი ცინცქილაძე, 
მეორე ნომრად დასახელდა პოლიტპატიმრის 
სტატუსით გათავისუფლებული დიმიტრი 
ჭეიშვილი, ხოლო მესამე ნომერია პროფესორი 
გიორგი მახარაშვილი.
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ირაკლი ალასანია - ,,ირაკლი 
ალასანია - თავისუფალი 
დემოკრატები“ პირველი პარტიაა, 
რომელიც წარმოადგენს პროგრამას 
ვეტერანებისათვის 

8 სექტემბერი

ირაკლი ალასანიას თქმით, ,,თავისუფალი 
დემოკრატები“ მოუწოდებენ პოლიტიკურ 
ოპონენტებს, წინასაარჩევნოდ მაინც გაიხსენონ 
ვეტერანები და დაუყოვნებლივ წარმოადგინონ 
მათთვის ღირსეული პროგრამა.

ალასანიამ წარმოადგინა საკანონმდებლო 
პროექტი, რომელშიც გათვალისწინებულია ის 
ცვლილებები, რომელიც უნდა განხორციელდეს 
”ვეტერანთა შესახებ კანონში”. მისივე თქმით, 
პროექტში დეტალურად არის გაწერილი 
შეღავათები, რომელიც მოიცავს სოციალურ 
საკითხებს. კანონპროექტით განსაზღვრულია 
სახელმწიფო პოლიტიკა ვეტერანების მიმართ. 
აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები 
ხელს შეუწყობს ვეტერანთა ყოფის 
გაუმჯობესებას.

„რესპუბლიკური პარტიის“ სიის 
ათეული აჭარის უმაღლესი საბჭოს 
არჩევნებისთვის ცნობილია 

8 სეტემბერი

სიის პირველი ნომერი „რესპუბლიკური 
პარტიის“ ერთ-ერთი ლიდერი დავით 
ბერძენიშვილია. მეორე ნომრად აჭარის 
უმაღლესი საბჭოს მოქმედი დეპუტატი გიორგი 

ნიკა მელია - წარვადგინეთ სია, 
რომელიც, დარწმუნებული ვარ, 
ოქტომბერში მთავრობას 
დააკომპლექტებს 

8 სექტემბერი

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში „ერთიანმა 
ნაციონალურმა მოძრაობამ“ პარტიული სია 
წარადგინა. „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ წევრის ელენე ხოშტარიას 
განცხადებით, „ნაციონალური მოძრაობის“ სია 
არის მცოდნე და კომპეტენტური ადამიანებით 
დაკომპლექტებული. 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრის, 
ნიკა მელიას განცხადებით კი, სია რომელიც 
დღეს „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ წარადგინა, 
ოქტომბერში დააკომლექტებს მთავრობას. 

ნინო ბურჯანაძე - ადამიანებს, 
რომლებიც ჩვენს სიაში არიან 
წარმოდგენილები, საზოგადოება 
დიდ პატივს სცემს 

8 სექტემბერი

„ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობის“ 
სიის პირველი ათეული ასე გამოიყურება: 1. 
ბურჯანაძე ნინო, 2. ლორთქიფანიძე დიმიტრი, 
3. ბარამიძე გრიგოლ, 4. ბიწაძე ანზორ, 5. 
ახვლედიანი გიორგი, 6. დევდარიანი ნანა, 7. 
თავართქილაძე ოთარ, 8. დანელია ბესიკ, 9. 
სალუქვაძე მანანა, 10. ცქიფურიშვილი ისაკო.

„ქართულმა ოცნებამ“ აჭარის 
უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის 
პარტიული სია წარადგინა 

8 სექტემბერი

სიის პირველი ნომერი ნუგზარ სურმანიძეა, 
მეორე ნომერი აჭარის მთავრობის იურიდიული 
დეპარტამენტის უფროსი დავით გაბაიძეა, 
მესამე ნომრად ბათუმის საკრებულოს 
თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილი შეირჩა, სიის 
მეოთხე ნომერი კი აჭარის ტელევიზიის 
დირექტორის მოადგილე ცოტნე ანანიძეა, 
მეხუთე ნომრად ბათუმის საკრებულოს 
დეპუტატი დავით თედორაძე წარადგინეს, 
რომელიც საკრებულოში „პატრიოტთა 
ალიანსის“ სიით მოხვდა, ერთი თვის წინ კი 
პარტია შეიცვალა და „ქართულ ოცნებაში“ 
გაწევრიანდა. სიის მეექვსე ნომერი ვლადიმერ 
მგალობლიშვილია, რომელიც 2012 წლიდან 
აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის 
მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა. 
მეშვიდე ნომერი აჭარის უმაღლესი საბჭოს 
მოქმედი დეპუტატი დავით ბაციკაძეა. მერვე 
ნომრად აჭარის რადიოს თანამშრომელი ნინო 
ჩხეტია დასახელდა, მეცხრე - გიორგი 
მანველიძეა, რომელიც „ქართული ოცნების“ 
ცენტრალური ოფისიდან აჭარის რეგიონის 
კურატორია, მეათე ნომრად კი ბათუმის 
საკრებულოს წევრი ნატალია ზოიძე შეირჩა. 

ჩიქოვანი; შალვა შავგულიძე; თამარ კეკელიძე; 
ალექსი პეტრიაშვილი; მაია ფანჯიკიძე; გიორგი 
ცაგარეიშვილი. 
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„ქართული ოცნება” საარჩევნო 
პროგრამის პრეზენტაციას მართავს 

8 სექტემბერი

დემოკრატიული განვითარება, ეკონომიკური 
განვითარება, სოციალური განვითარება, 
საგარეო ურთიერთობები, უსაფრთხოება და 
თავდაცვა - ეს ის ძირითადი მიმართულებებია, 
რომელზე გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღებაც 
გაამახვილა. 

პარტიის პირველი ნომრის განცხადებით, 
მოქმქედმა ხელისუფლებამ ბოლო ოთხი წლის 
განმავლობაში მნიშვნელოვანი რეფორმები 
განახორციელა, რამაც ქვეყნის ცხოვრებაში 
გარდამტეხი როლი ითამაშა.

ირაკლი კობახიძე - ”ქართული 
ოცნების” საარჩევნო პროგრამა 
არსებული ვითარებისა და 
გამოწვევების ძალიან სიღრმისეულ 
ანალიზს ეფუძნება 

8 სექტემბერი

ირაკლი კობახიძის თქმით, ”ქართული ოცნება” 
პასუხისმგებლობას იღებს, რომ ეს პროგრამა 
შესრულდება. ”ჩვენი ლიდერი გიორგი 
კვირიკაშვილი წარმოადგენს ჩვენს საარჩევნო 
პროგრამას. ეს პროგრამა ეფუძნება ძალიან 
სიღრმისეულ ანალიზს არსებული ვითარების 
და გამოწვევების. ამ ანალიზის საფუძველზეა 
ჩამოყალიბებული ჩვენი დაპირებები. ეს 
დაპირებები არის როგორც ამბიციური, ისე 
რეალისტური. ეს პროგრამა აუცილებლად 
შესრულდება. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას 
იმ პროგრამის შესრულებაზე, რომელსაც 
წარმოადგენს ჩვენი ლიდერი. ჩვენი მთავარი 
ლოზუნგი არის ”თავისუფლება, სწრაფი 
განვითარება, კეთილდღეობა”. ჩვენი მთავარი 
მესიჯი არის სწრაფი განვითარება და 
წარმოვადგენთ კონკრეტულ გეგმას ამ 
მიმართულებით.“

”ეროვნული ფორუმი” სიის პირველ 
ოცეულს აქვეყნებს 
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პარტიული სიის პირველი ნომერი კახაბერ 
შარტავაა, შემდეგ მოდის გუბაზ სანიკიძე, რევაზ 
შავიშვილი, ანი მიროტაძე და მალხაზ 
ვახტანგაშვილი. 

რაც შეეხება პარტიის სხვა კანდიდატებს, მათი 
რიგითობა ასე გადანაწილდა: კახა ჩაკვეტაძე, 
გიორგი ხეჩინაშვლი, ავთანდილ დავითაძე, 
თემურ მაისურაძე, ზურაბ ჩიკვაძე, შორენა 
ბუხრაშვილი, გელა გელაშვილი, ოთარ 
ხარჩილავა, გურამ მჭედლიძე, დავით ანანიძე, 
შოთა იამანიძე, არმენაკ ფოლორჩიანი, 
ელდარ ხალვაში, ნანა ქვრივიშვილი, ვახტანგ 
შუკვანი.

საარჩევნო სუბიექტმა „თამაზ 
მეჭიაური - ერთიანი 
საქართველოსთვის“ ცესკოში 
საარჩევნო სია და მაჟორიტარობის 
კანდიდატები წარადგინა 
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სიის პირველი ათეული ასეთია: თამაზ 
მეჭიაური, ია მეტრეველი, დავით ფაცაცია, 
ზურაბ კობიაშვილი, ზაურ ხაჩიძე, მიხეილ 
ნემსიწვერიძე, დავით მუჭაური, თამარ კიკნაძე, 
ფარმან ჯეირანლი და ხათუნა მაჭავარიანი.

მასალკინი დასახელდა. მესამე ნომრად 
უნივერსიტეტის თანამშრომელი, 
„რესპუბლიკური პარტიის“ ბათუმის კომიტეტის 
წევრი ლარისა ანდღულაძე წარადგინეს, 
მეოთხე ნომრად პარტიის ბათუმის 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზაურ 
ახვლედიანი. მეხუთე ნომრად წარდგენილია 
ლევან ხინიკაძე, რომელიც ქობულეთის 
საკრებულოში ხელმძღვანელობს 
„რესპუბლიკელების“ ფრაქციას. მეექვსე ნომერი 
მარინე მახარაძე, მეშვიდე ნომრად გიორგი 
რუხაძე, მერვე ნომერი დემურ მსახურაძე, 
მეცხრე - ასმათ ცინცაძე, ათეულს კი ასრულებს 
ვეტერანი „რესპუბლიკელი“ ზაზა ჩავლეიშვილი.
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გიორგი კვირიკაშვილი - ეკონომიკურ 
დანაშაულზე წინასწარი პატიმრობა 
გამონაკლის შემთხვევებში იქნება 
გამოყენებული 
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ეკონომიკურ დანაშაულზე წინასწარი 
პატიმრობა გამონაკლის შემთხვევებში იქნება 
გამოყენებული, - ამის შესახებ ”ქართული 
ოცნება დემოკრატიული საქართველოს” 
თავმჯდომარემ, პარტიის საარჩევნო სიის 
პირველმა ნომერმა გიორგი კვირიკაშვილმა 
განაცხადა. მისი თქმით, წინასწარი პატიმრობა 
ხშირად გამოიყენებოდა პოლიტიკური 
მიზნებით, რაც მოქმედი ხელისუფლებისთვის 
უცხო და მიუღებელი მეთოდია.

„ქართული ოცნება“ ამომრჩევლებს 
მსუბუქი ნარკოტიკების მოხმარებაზე 
სასჯელის ლიბერალიზაციას და 
აზარტული თამაშების 
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვას 
ჰპირდება 
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მოხდება სასჯელის ლიბერალიზაცია მსუბუქი 
ნარკოტიკების მოხმარებასთან მიმართებით. 
სახელმწიფო გააუმჯობესებს 
ნარკოდამოკიდებული პირებისათვის ჯანდაცვის 
სერვისების ხელმისაწვდომობასა და ხარისხს. 
პრევენციული პროგრამებით, სახელმწიფო 
უზრუნველყოფს ნარკოტიკების უკანონო 
მოხმარებაში ადამიანების, განსაკუთრებით - 
ახალგაზრდების ჩაბმის თავიდან არიდებას“, - 
ნათქვამია „ქართული ოცნების“ საარჩევნო 
პროგრამაში, რომლის სახელწოდებაა: 
“თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, 
კეთილდღეობა“. გარდა ამისა, მმართველი 
გუნდი ამომრჩევლებს აზარტული თამაშების 
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის კუთხითაც 
პირდება რეგულაციების შემუშავებას. 
„სახელმწიფო, ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკის 
გათვალისწინებით, შეიმუშავებს რეგულაციებს 
აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობის 
შეზღუდვის კუთხით, განსაკუთრებით 
არასრულწლოვნებთან და დამოკიდებულ 
პირებთან მიმართებაში. გამკაცრდება 
სახელმწიფო კონტროლი რეგულაციების 
შესრულებაზე. გაძლიერდება პრევენციული 
საგანმანათლებლო კომპონენტი, რათა 
თავიდან ავიცილოთ მოსახლეობის ფართო 

მმართველი გუნდის საარჩევნო 
პროგრამით პენსიის გაზრდა 
გათვალისწინებული არ არის 
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მმართველი გუნდი, საარჩევნო პროგრამით, 
რომლის სახელწოდებაა „თავისუფლება, 
სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“, 
ამომრჩევლებს კერძო დაგროვებით საპენსიო 
სისტემაზე გადასვლას სთავაზობს.

„ქართული ოცნება“ გაატარებს საპენსიო 
რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო 
დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა. 
აღნიშნული რეფორმა კაპიტალის ბაზრის 
შედარებით ფართო რეფორმის შემადგენელი 
კომპონენტია, ვინაიდან იგი ხელს უწყობს 
გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების 
წარმოქმნას. საპენსიო რეფორმის უმთავრესი 
ამოცანაა მოსახლეობის კეთილდღეობის 
ამაღლება, აგრეთვე არსებული სოციალური 
სისტემის ფისკალური მდგრადობის 
შენარჩუნება. ფისკალური სტაბილურობის 
გათვალისწინებით, კერძო დაგროვებითი პენსია 
ოპტიმალური მოდელია საპენსიო 
უზრუნველყოფის ადეკვატურობის 
გაუმჯობესების კუთხით. კერძო საპენსიო 
სისტემა შესაძლებლობას მისცემს მოქალაქეს, 
შექმნას დანაზოგი, რომელიც წლების 
განმავლობაში დასაქმებულის მიერ 
გამომუშავებული ხელფასის 
პირდაპირპროპორციული იქნება. გარდა ამისა, 
კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემას აქვს 
ეკონომიკის მასტიმულირებელი ეფექტი. კერძო 
დანაზოგების ზრდა, რაც ნიშნავს 
გრძელვადიანი ფინანსური რესურსის 

ფენების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების, 
აზარტულ თამაშებში ჩაბმა“, - აღნიშნულია 
საარჩევნო პროგრამაში.
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ბიზნესის განვითარების მიზნით 
„ქართული ოცნება“ ახალი 
ინიციატივებით გამოდის 
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„ქართული ოცნება“ ბიზნესგარემოს 
გაუმჯობესებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის 
მიზნით აქტიური პოლიტიკის გატარების 
გაგრძელების დაპირებას იძლევა. 
აღნიშნულთან დაკავშირებით მმართველი 
გუნდი საკუთარ საარჩევნო პროგრამაში 
საუბრობს, რომლის პრეზენტაციაც 
„ექსპო-ჯორჯიაში“ გაიმართა.

გიორგი ვაშაძის ინფორმაციით, 
ხათუნა ლაგაზიძემ პაატა 
ბურჭულაძის პარტია დატოვა 
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ხათუნა ლაგაზიძემ „პაატა ბურჭულაძე - 
მოძრაობა „სახელმწიფო ხალხისთვის“ დატოვა. 
ამის შესახებ ინფორმაცია საარჩევნო ბლოკის 
ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ 
დაადასტურა. 

„განხეთქილებაზე არანაირი ინფორმაცია არ 
მაქვს. როგორც ვიცი, ხათუნა ლაგაზიძემ თავად 
მიიღო ეს გადაწყვეტილება, დანარჩენ 
განმარტებას, ალბათ, თავად პაატა ბურჭულაძე 
გააკეთებს. როგორც ვიცი, ხათუნა ლაგაზიძე 
აგრძელებს თანამშრომლობას პარტიასთან, 
თუმცა თავს სხვა მიმართულებით ხედავს“, - 
განაცხადა ვაშაძემ ტელეკომპანია „იბერიას“ 

„ქართული ოცნება“ 200 ათასი ახალი 
სამუშაო ადგილის შექმნის 
დაპირებით გამოდის 
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როგორც მმართველი გუნდის საარჩევნო 
პროგრამაშია ნათქვამი, „ქართული ოცნება“ 
შეიმუშავებს ქვეყნის ინდუსტრიული 
განვითარების დოკუმენტს, რომელიც 
გულისხმობს ეკონომიკის ზრდის მხარდამჭერი 
ახალი პოლიტიკის შემუშავებას, აღნიშნული 
დოკუმენტი კი საფუძვლად დაედება 
ღონისძიებებს, რომელიც სახელმწიფომ უნდა 
გაატაროს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის 
დაჩქარების და ახალი სამუშაო ადგილების 
შექმნის მიზნით. „ქართული ოცნება“ შემდგომი 4 
წლის განმავლობაში განახორციელებს ძირეულ 
რეფორმებს, რომლებიც უზრუნველყოფს 
ეკონომიკის სწრაფ განვითარებას და 
თითოეული ოჯახის კეთილდღეობის 
ამაღლებას 200 ათასი ახალი სამუშაო 
ადგილის შექმნით..

„ქართული ოცნების“ პარტიული სიის 
სრული შემადგენლობა ცნობილია 

9 სექტემბერი

პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს“ პარტიული სიის სრული 
შემადგენლობა ცნობილია. სიის პირველი 
ოცეული ასე გამოიყურება: 1. გიორგი 
კვირიკაშვილი, 2. კახა კალაძე. 3. ირაკლი 
კობახიძე, 4. თამარ ჩუგოშვილი, 5. გიორგი 
გახარია. 6. აკაკი ზოიძე, 7. თამარ 
ხულორდავა, 8. რომან კაკულია, 9. სოფიო 
ქაცარავა. 10. ირინე ფრუიძე, 11. კახაბერ 
კუჭავა, 12. მანანა კობახიძე, 13. ეკა ბესელია. 
14. ზვიად კვაჭანტირაძე, 15. ზვიად ძიძიგური, 
16. გია ჟორჟოლიანი, 17. გიორგი გაჩეჩილაძე, 
18. ირაკლი კოვზანაძე, 19. რუსლან 
პოღოსიანი, 20. მახირ დარზიევი. 

„ქართული ოცნების“ სიაში შედიან აჭარის 
ყოფილი თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე, ასევე 
კიდევ 20-მდე მოქმედი დეპუტატი - ლერი 
ხაბელოვი, ვიქტორ ჯაფარიძე, ნუკრი 
ქანთარია, ერეკლე ტრიპოლსკი, გიორგი 
კახიანი, გიგა ბუკია, თემურ ჭკუასელი, დიმიტრი 
ხუნდაძე, ოთარ ჩრდილელი, კარლო 
კოპალიანი, გუგული მაღრაძე, გია ვოლსკი, 
შოთა ხაბარელი, ზაზა პაპუაშვილი, ირაკლი 
სესიაშვილი, კახა ოქრიაშილი, ზაქარია 

მობილიზებას, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 
ადილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარებას 
და საბოლოოდ, დადებითად აისახება 
ეკონომიკურ ზრდაზე“, - აცხადებს „ქართული 
ოცნება“.

ეთერში.

ხათუნა ლაგაზიძე „პაატა ბურჭულაძე - 
მოძრაობა „სახელმწიფო ხალხისთვის“ 
30-კაციან საარჩევნო სიაში არ ფიგურირებს.
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ხათუნა ლაგაზიძე სახელმწიფო 
დაცვას ითხოვს 

9 სექტემბერი

პაატა ბურჭულაძემ გაყიდა საკუთარი პარტია 
თავისი სტრუქტურებით, ადამიანებით და იმ 
იდეებით, რის გამოც ჩვენ ერთად ვაშენებდით 
პარტიას და მანამდე ფონდს, - ამის შესახებ 
მოძრაობა ”პაატა ბურჭულაძე-სახელმწიფო 
ხალხისთვის” უკვე ყოფილმა წევრმა, ხათუნა 
ლაგაზიძემ პარტიის დატოვების საკითხზე 
კომენტირებისას განაცხადა.

ამასთან, ლაგაზიძის თქმით, „მათი მხრიდან“ 
ემუქრება სერიოზული საფრთხე, რის გამოც 
სახელმწიფოს მისი და მისი ოჯახის 
უსაფრთხოების დაცვას სთხოვს.

ზურაბ ტყემალაძე ცესკო-ს 
სასამართლოში ჩივილით ემუქრება 

9 სექტემბერი

ზურაბ ტყემალაძის თქმით, პარტია „თოფაძე 
მრეწველები, ჩვენი სამშობლოს“ 
რეგისტრაციიდან მოხსნით ვიღაც არის 
დაინტერესებული.

ტყემალაძის თქმით, კომპიუტერული ხარვეზი 
იყო სიის ამობეჭდვის დროს.

„კომპიუტერული ხარვეზი იყო სიის ამობეჭდვის 
დროს, რომელიც უნდა შეგვეცვალა და 
შევცვალეთ კიდეც. თავის დროზე მოვიტანეთ 
და ჩავაბარეთ. ჩაბარების პროცესი გუშინ 17.24 
საათზე დაიწყო და 18.12 საათზე დასრულდა, 
რასაც თვლიან ხარვეზად. ჩვენ გვაქვს 
დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ 
აბსოლუტურად ყველაფერი ჩავაბარეთ. დღეს 
განცხადება ჩავაბარე, რომ თამარ ჟვანიამ 
მოკვლევა ჩაატაროს და გაგვცეს პასუხი. ეს 
არის თავმჯდომარის პრეროგატივა“, - 
განაცხადა ზურაბ ტყემალაძემ.

კახა კალაძე - ერთადერთი ძალა, 
რომელსაც არჩევნების არამშვიდ 
გარემოში ჩატარება აწყობს, ახალი 
და ძველი ”ნაცმოძრაობაა” 

10 სექტემებრი

ერთადერთი ძალა, რომელსაც არჩევნების 
არამშვიდ გარემოში ჩატარება აწყობს, ახალი 
და ძველი ”ნაციონალური მოძრაობაა”, - ამის 
შესახებ ”ქართული ოცნების” საარჩევნო შტაბის 
ხელმძღვანელმა კახა კალაძემ პარტიის 
აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძის 
მიერ დღეს გაკეთებული განცხადების 
კომენტირებისას აღნიშნა.

კახა კალაძის განცხადებით, ძალიან ცუდია, 
როდესაც პროვოკაციები ხდება.

არმაზ ახვლედიანი - მოვუწოდებ 
კვირიკაშვილს, დაინტერესდეს 
ძალადობის, გადაბირების ფაქტებით, 
რომელიც არის ჩემი საარჩევნო 
კამპანიის ირგვლივ 

10 სექტემბერი

ბათუმი სავსეა ”ქართული ოცნების” ბანერებით 
და ”ქართული ოცნება” ვერ იმეტებს, რომ 

ქუცნაშვილი, გედევან ფოფხაძე და პაატა 
კვიჟინაძე. 

გარდა ამისა, სიაშია წარმოდგენილი 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებად 
დასახელებული პირები - ზაზა ხუციშვილი, 
ბიძინა გეგიძე, მამუკა მდინარაძე, ნინო 
გოგუაძე, ლევან გოგიჩაიშვილი, ბექა 
ოდიშარია, გიორგი მოსიძე, ზაზა გაბუნია, კობა 
კობალაძე, ლევან კობიაშვილი, კობა 
ნარჩემაშვილი, არჩილ თალაკვაძე და ოთარ 
დანელია.

ოპონენტს თუნდაც ერთი ადგილი დაუთმოს, - 
ამის შესახებ ბათუმის 69-ე საარჩევნო ოლქში 
მაჟორიტარობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა 
არმაზ ახვლედიანმა ”ინტერპრესნიუსს” 
განუცხადა.

როგორც არმაზ ახვლედიანმა აღნიშნა, მას 
ბათუმში საარჩევნო პლაკატის განთავსების 
შესაძლებლობა რამდენჯერმე არ მიეცა.
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„ნაძალადევში“ „თავისუფალი 
დემოკრატების“ მაჟორიტარობის 
კანდიდატმა კანდიდატურა მოხსნა 

11 სექტემბერი

ნაძალადევის რაიონში „თავისუფალი 
დემოკრატების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატმა ლევან მელიქიამ საკუთარი 
კანდიდატურა მოხსნა. ამის შესახებ მელიქიას 
საარჩევნო შტაბიდან გახდა ცნობილი.

მათივე განმარტებით, ლევან მელიქიამ 
გადაწყვეტილება ამავე რაიონში „ქართული 
ოცნების“ კანდიდატის, სოფო კილაძის 
სასარგებლოდ მიიღო.

დავით უსუფაშვილმა ფოთის 
მოსახლეობას მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი წარუდგინა 

10 სექტემბერი

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 
დავით უსუფაშვილმა ფოთის მოსახლეობას 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლელა 
ებრალიძე წარუდგინა. წარდგენა მალთაყვის 
უბანში შედგა, მანამდე დავით უსუფაშვილმა 
ადგილობრივებთან შეხვედრა მშვიდობის 
ქუჩაზე გამართა. 

უსუფაშვილმა ფოთელებისგან ქალაქში 
არსებული პრობლემები მოისმინა და მათი 
გადაჭრის გზებზე ისაუბრა.

პაატა ბურჭულაძემ ვაშინგტონში 
სენატორებთან და კონგრესმენებთან 
შეხვედრები გამართა 

11 სექტემბერი

„სახელმწიფო ხალხისთვის“ ლიდერმა პაატა 
ბურჭულაძემ ვაშინგტონში „რესპუბლიკელ“ და 
„დემოკრატ“ სენატორებთან და 
კონგრესმენებთან შეხვედრები გამართა. 
პაატა ბურჭულაძე ამერიკის პრეზიდენტობის 
ყოფილ კანდიდატ სენატორ მარკო რუბიოს, 
სენატორ სტივ დეინს და კონგრესმენ ადამ შიფს 
შეხვდა. შეხვედრებისას განიხილეს 
ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, ორ 
ქვეყანას შორის სავაჭრო ურტიერთობები, 
საქართველოს დემოკრატიული განვითარება 
და ოქტომბრის არჩევნები. „სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ ლიდერმა საქართვლოს 
ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებზე 
შეხვედრა გამართა აშშ-ს წარმომადგენელთა 
პალატის კომიტეტის თავმჯდომარე ედ 
როისთან, რომელიც ამერიკის კონგრესში 
გაკეთებული საქართველოს სუვერენიტეტის 
მხარდამჭერი რეზოლუციის ერთ-ერთი 
ავტორია. კონგრესმენმა პაატა ბურჭულაძესთან 
შეხვედრისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა 
აშშ-ს მხარდაჭერა საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისადმი, ასევე, 
აღინიშნა, რომ ოქტომბრის არჩევნები ამერიკის 
პოლიტიკურ წრეებში განსაკუთრებული 
ყურადღების საგანია.

ირაკლი ალასანიამ დიდუბის #16 
ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატად ლევან სამუშია 
წარადგინა 

11 სექტემბერი

თავისუფალი დემოკრატების“ ლიდერმა 
ირაკლი ალასანიამ დიდუბის #16 ოლქის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ლევან 
სამუშია წარადგინა. 

როგორც ალასანიამ დიდუბის 
მოსახლეობასთან შეხვედრაზე განაცხადა, იგი 
დარწმუნებულია, რომ ლევან სამუშია 
იბრძოლებს თითოეული მოქალაქის 

უფლებებისთვის, მათი უკეთესი ცხოვრებისა და 
უკეთესი მომავლისთვის.



ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 
შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაზე 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცესკოს მიერ უკვე განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობები განიხილეს.
ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძემ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ამომრჩეველთა განახლებული სიის, 
რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტების და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. გიორგი შარაბიძემ ასევე ისაუბრა 
ცესკოს მიერ ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ. შეხვედრის მონაწილეებმა ასევე 
განიხილეს წინასაარჩევნო გარემო.

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღესვე ცესკოს სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელობას შეხვდნენ. ცენტრის დირექტორმა  
ნათია ზაალიშვილმა მათ სწავლების ცენტრის მიერ განხორციელებული საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პროგრამები გააცნო.

შეხვედრა “სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ინიციატივით გაიმართა. შეხვედრას აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნების: მოლდოვას, აზერბაიჯანის, უკრაინის და სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

შეხვედრა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებთან
6 სექტემბერი

ცესკო 12



ცესკო 13

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის შემუშავებული ტრენინგების კონცეფციის შესაბამისად, მიმდინარე წლის 27 
აგვისტოდან - 4 სექტემბრის ჩათვლით განხორციელდა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა ტრენინგების I ეტაპი.

ტრენინგების ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ შემდეგ ძირითად სასწავლო მოდულებს:

• საოლქო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა წინასაარჩევნო პერიოდში;

• საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველი სხდომის მოწვევა და ხელმძღვანელ პირთა არჩევის წესი (პირველი სხდომის ეპიზოდური ინსცენირების 
ჩატარების ინსტრუქცია);

• საარჩევნო პროცესში მონაწილე პირთა რეგისტრაცია;

• საოლქო საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო დოკუმენტაციის მიღება, კენჭისყრის შედეგების შეჯამება;

• განცხადება/საჩივრების შეტანისა და განხილვის წესი.

საერთო რაოდენობა - 949
დამსწრეთა რაოდენობა - 912
დასწრების კოეფიციენტი - 96 %

ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო 
კომისიის წევრთა სწავლების I ეტაპის დასრულების შესახებ 

7 სექტემბერი
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ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე 
საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს შეხვდა.

ცესკოს თავმჯდომარემ მათ ამომრჩეველთა განახლებული სიის, რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტების, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების და 
საარჩევნო პროცედურების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. თამარ ჟვანიამ საარჩევნო პროცესის გასაუმჯობესებლად განხორციელებული აქტივობების 
და სიახლეების შესახებაც ისაუბრა.

შეხვედრას ასევე დაესწრნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლები და შეხვედრის მონაწილეებს პარლამენტის წევრობის კანდიდატებისთვის 
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების წარდგენის წესები და ვადები გააცნეს.

„მორიგი, მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან; მათ მივაწოდეთ ინფორმაცია საარჩევნო პროცედურების, 
ვალდებულებებისა და მათთვის საინტერესო საკითხების შესახებ. ცესკო მომავალშიც გააგრძელებს მსგავსი ტიპის შეხვედრების ორგანიზებას, 
ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ჩართულ მხარეებთან ეფექტური კომუნიკაცია აუცილებელია,“ განაცხადა თამარ ჟვანიამ შეხვედრის დასრულებისას.
ცესკოში გამართულ შეხვედრას დღეს 19 საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ესწრებოდა.

შეხვედრა საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან
7 სექტემბერი
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„ცესკოს ეს წამოწყება ძალიან დაგვეხმარება იმ მნიშვნელოვან საქმეში, რასაც საარჩევნო პროცესის გაშუქება ჰქვია“ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამომრჩევლის მონაცემების ბარათების დარიგებას იწყებს. 8 სექტემბრიდან, ამომრჩევლებისთვის ბარათებს საუბნო 
საარჩევნო კომისიები დაარიგებენ. აღნიშნულის შესახებ, დღეს მედიას ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ მიაწოდა ინფორმაცია. „ბარათის მეშვეობით 
ამომრჩეველს შესაძლებლობა ექნება გადაამოწმოს საარჩევნო სიებში მის შესახებ არსებული ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში, თუ 18 სექტემბრის 
ჩათვლით ამომრჩეველი არ მიიღებს აღნიშნულ ბარათს, ან აღმოაჩენს უზუსტობას მონაცემებში, ამომრჩეველს შეუძლია 22 სექტემბრის 18:00 
საათამდე წერილობით მიმართოს საუბნო საარჩევნო კომისიას ან/და იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს“,-აღნიშნა ანა მიქელაძემ ცესკოში გამართულ საინფორმაციო ბრიფინგზე.
მისივე თქმით, კანონმდებლობის შესაბამისად, ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ვერსია 8 სექტემბრიდან  ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება 
გამოკრული და ამომრჩევლებს ადგილზე შეეძლებათ მონაცემების გადამოწმება.
„ამასთან შეგახსენებთ, რომ ცესკომ ამომრჩევლებს, მონაცემების გადამოწმების მიზნით, არაერთი სიახლე შესთავაზა - მოქალაქეებს საკუთარი და 
ოჯახის წევრების მონაცემების გადამოწმება შეუძლიათ ვებ-გვერდზე - voters.cec.gov.ge, ”ანდროიდის” სისტემაზე მორგებული მობილური ტელეფონის 
ან და პლანშეტის გამოყენებით, ასევე, საქართველოს მასშტაბით განთავსებული სწრაფი გადახდის 7000 ტერმინალის საშუალებით. მნიშვნელოვანია 
რომ, სიაში მონაცემების გადამოწმებისას, მომხმარებელი ასევე მიიღებს ინფორმაციას საარჩევნო უბნის ადგილმდებარეობის შესახებ“,- განაცხადა 
ცესკოს სპიკერმა.
ანა მიქელაძის განცხადებით, 12 აგვისტოს მდგომარეობით ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებულია 3 510 514 ამომრჩეველი. ცესკოს მიერ 
შეთავაზებული ამომრჩეველთა მონაცემების გადამოწმების სერვისებით 10 ივნისიდან დღემდე 719 499-მა ამომრჩეველმა ისარგებლა. 
„დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და მიიღონ არჩევნებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. შეგახსენებთ, რომ 
ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით, ფუნქციონირებს ცესკოს სატელეფონო-საინფორმაციო ცენტრი, რომლის ტელეფონის ნომერიც არის 2 51 00 
51. ასევე მუშაობს ონლაინ ჩათი და ონლაინ ოპერატორი“, განაცხადა ანა მიქელაძემ.

საინფორმაციო ბრიფინგი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში
7 სექტემბერი
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2016 წლის 8 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნებისთვის შემუშავებული ტრენინგების კონცეფციის შესაბამისად, 10 სექტემბერიდან იწყება საუბნო 
საარჩევნო კომისიების წევრთა II ეტაპის ტრენინგები, რომელიც დაეთმობა საუბნო საარჩევნო კომისიების სრული შემადგენლობის სწავლებას და 
განხილულ იქნება შემდეგი ძირითადი სასწავლო მოდულები:

• საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღემდე პერიოდში (ამომრჩეველთა ერთიანი სია, სპეციალური სია და გადასატანი 
საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირების წესი);

• საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობა კენჭისყრის დღეს (საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრამდე ჩასატარებელი პროცედურები, 
კენჭისყრის პროცესი, საარჩევნო უბნის დახურვა, კენჭისყრის შედეგების შეჯამება);

• კენჭისყრის დღის განცხადებები/საჩივრები;

• კონფლიქტების მართვა.

საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა პროცედურული ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, ტრენინგი ჩატარდება კომბინირებული 
მეთოდოლოგიის გამოყენებით, მათ შორის, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავების უზრუნველსაყოფად ტრენინგის მონაწილეები 
განახორციელებენ კენჭისყრის დღის ეპიზოდურ ინსცენირებას (წილისყრით ფუნქციების გადანაწილებისა და რეგისტრატორის ფუნქციების 
შესრულების სავარჯიშო). საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა საქმიანობის წესი და კენჭისყრის დღის პროცედურები ტრენინგზე  ასევე განიხილება 
სასწავლო ფილმის ჩვენების ფორმატში. 

ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრთა II ეტაპის ტრენინგების დაწყების შესახებ
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ცესკო 17

30 ოქტომბერს ლაგოდეხისა და სენაკის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები გაიმართება. აღნიშნულის შესახებ 
გადაწყვეტილება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამართულ სხდომაზე მიიღო. დღესვე კომისიამ 30 ოქტომბრის შუალედური 
არჩევნებისთვის საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი დაამტკიცა.

30 ოქტომბერს ლაგოდეხისა და სენაკის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები 
გაიმართება

9 სექტემბერი



ცესკო 18

„ქალის ხმა გადამწყვეტია“ - ამ სახელწოდების პროექტის ფარგლებში 30 ქალი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმდინარე და განხორციელებულ 
საქმიანობებს გაეცნო. ცესკოს კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსმა მათ გენდერული პოლიტიკის დოკუმენტი 
წარუდგინა და ასევე მიაწოდა ინფორმაცია 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ეთნიკური უმცირესობებისა და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის განხორციელებული საქმიანობების შესახებ. ქობულეთში გამართული შეხვედრის მონაწილეები, 
ასევე გაეცნენ საარჩევნო ადმინისტრაციის 2015-2019 წლების სტრატეგიას.

პროექტი „ქალის ხმა გადამწყვეტია“ ცესკოს სწავლების ცენტრის მიერ დაფინანსდა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალთა 
საინფორმაციო ცენტრი“ ახორციელებს. ორგანიზატორები, საარჩევნო პროცესებში  რაც შეიძლება მეტი ქალის ჩართულობას ისახავენ მიზნად.

“ქალის ხმა გადამწყვეტია“
10 სექტემბერი



ცესკო 19

„გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში“ - ამ სახელწოდების აქცია გამართა დღეს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სავაჭრო ცენტრ 
„თბილისი მოლში“. ცესკოს წარმომადგენლებმა სავაჭრო ცენტრში მყოფ ამომრჩევლებს სწრაფი გადახდის აპარატში არსებული აპლიკაციის 
მოხმარების წესი გააცნეს, რომლის საშუალებითაც საარჩევნო სიაში მონაცემების გადამოწმებაა შესაძლებელი. ამ სერვისით სარგებლობა ასევე 
შეუძლიათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. აღნიშნული აპლიკაცია სწრაფი გადახდის 7000 ტერმინალში 20 აგვისტოს გააქტიურდა; ამ 
დრომდე, სერვისით 10 801-მა მომხმარებელმა ისარგებლა.

სწრაფი გადახდის აპარატებში არსებული აპლიკაციის გარდა ამომრჩევლებს საარჩევნო სიაში საკუთარი და ოჯახის წევრების მონაცემების 
გადამოწმება ვებ-გვერდზე - voters.cec.gov.ge, ”ანდროიდის” სისტემაზე მორგებული მობილური ტელეფონის და პლანშეტის გამოყენებითაც 
შეუძლიათ. სიაში მონაცემების გადამოწმებისას მომხმარებელი ასევე იღებს ინფორმაციას საარჩევნო უბნის ადგილმდებარეობის შესახებ.
ცესკოს მიერ შეთავაზებული ამომრჩეველთა მონაცემების გადამოწმების სერვისებით 10 ივნისიდან 757605-მა ამომრჩეველმა ისარგებლა.

მონაცემებში უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში, ამომრჩეველს შეუძლია 22 სექტემბრამდე წერილობით მიმართოს საუბნო საარჩევნო კომისიას ან/და 
იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურს.

„გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში“ - საინფორმაციო აქცია ამომრჩევლებისთვის
10 სექტემბერი



2016 წლის 27 აგვისტოს N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გამოსცა N07/2016 განკარგულება, რომლის თანახმადაც 
2016 წლის 08 ოქტომბრის საქართველოს პარალმენტის არჩევნებისათვის N71 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საინიციატივო ჯგუფის წევრების 
მიერ წარდგენილი ლეონიდ ჩერნოვეცკი დარეგისტრირდა პარლამენტის წევრობის მაჟორიტარობის კანდიდატად.
აღნიშნული განაკრგულების მიღების შემდეგ - „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“ დეტალურად შეისწავლა პარლამენტის 
მაჟორიტარობის კანდიდატის ლეონიდ ჩერნოვეცკის შესახებ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია და გვაქვს  საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ 
ლეონიდ ჩერნოვეცკის რეგიტრაციას მაჟორიტარობის კანდიდატად საფუძვლად უდევს დაინტერესებული პირის (ლეონიდ ჩერნოვეცკის) უკანონო 
მოქმედება, ამიტომ, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ შეამოწმოს მის მიერ 
გამოცემული აქტის კანონიერების საკითხი შემდეგ ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებათა გამო:
საქართველოს კონსტიტუციის მე-8 მუხლის თანახმად საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 
აგრეთვე – აფხაზური. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 111-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად საქართველოს პარლამენტის წევრად შეიძლება 
აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 21 წლის ასაკიდან, რომელმაც იცის ქართული ენა. საქართველოს კონსტიტუციის 48-ე 
მუხლის შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტი არის ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო 
ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში 
კონტროლს უწევს მთავრობის საქმიანობას და ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს. უდავოა, რომ სუბიექტი, რომელიც მიზანდ ისახავს გახდეს 
პარლამენტის წევრი, ვალდებულია აკმაყოფილებდეს იმ ცენზს, რომელიც დადგენილი არის კანონმდებლობით. ლოგიკურია ასევე ისიც, რომ 
ქართული ენის ცოდნის სავალდებულობა გამოწვეულია იმ ფუნქციური როლიდან გამომდინარე, რომელსაც ასრულებს პარლამენტის წევრი. ამიტომ 
წარმოუდგენელია პარალმენტის დეპუტატმა, რომელიც ვერ ფლობს ქართულ ენას აქტიურად განახორციელოს სადეპუტატო მანდატის ფარგლებში 
მასზე დაკისრებული უფლება-მოვალეობები.
ლეონიდ ჩერნოვეცკისთან დაკავშირებით ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულია არაერთი ვიდეო სიუჟეტი, სადაც ნათლად ჩანს, რომ მაჟორიტარობის 
კანდიდატი ჟურნალისტებს ინტერვიუს აძლევს რუსულ ენაზე. გამომდინარე აქედან, გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, ვივარაუდოთ, რომ ლეონიდ 
ჩერნოვეცკი ვერ ფლობს ქართულ ენას, რაც გამორიცხავდა მის რეგისტრაციას მაჟორიტარობის კანდიდატად. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ლეონიდ 
ჩერნოვეცკის მიერ ქართული ენის ფლობის ფაქტი არ გადაუმოწმებია საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესაც.
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოს სააარჩევნო კოდექსის 111-ე და საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 76-ე მუხლების შესაბამისად, გთხოვთ, ახლად გამოვლენილი გარემოებათა გამო დაიწყოთ ადმინისტრაციული საქმის 
წარმოება #81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 27 აგვისტოს N07/2016 განკარგულების კანონიერების შესწავლის 
მიზნით და განცხადებაში მოყვანილი ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურების შემთხვევაში მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება.

NGO 20

საია ქობულეთის N 81 საოლქო საარჩევნო კომისიას ლეონიდ ჩერნოვეცკის 
მაჟორიტაორბის კანდიდატობის რეგისტრაციის კანონიერების შესწავლის 
თხოვნით მიმართავს 
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სამოქალაქო პლატფორმა „არა ფობიას“განცხადება პატრიოტთა ალიანსის 
საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატის ზაზა მამალაძის რასისტულ 
განცხადებასთან დაკავშირებით

ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვხატავთ შეშფოთებას პატრიოტთა ალიანსის საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატის, ზაზა 
მამალაძის მიერ 23 აგვისტოს მედია-კავშირ “ობიექტივის” ეთერში გაკეთებული რასისტული განცადების გამო. კერძოდ, მან განაცხადა:

ზაზა მამალაძე, პატიოტთა ალიანსი: „აი, საბურთალოზე, ჩვენთან, იქ გავლა აღარ მინდა რაა. რატო არ მინდა იცით? იმიტომ, რომ ამ სამედიცინო 
ინსტიტუტის გადამკიდე, თუკი ვინმე შავი იყო დედამიწის ზურგზე, ყველა იქ ჩამოვიდა, რაა... არ შეიძლება, რომ ჩამოდიან უგამოცდოდ ღებულობენ აქ 
იმეებს, რაა. ეგ როგორ არის, როგორ ხდება?! და აღარ მინდა აქ ესე გავლა და ამიტომ, მე... ადრე იყო სიმღერა რა, რაცა „ყარს, ყარს, 
ყადიდარარირი..." ახლა არის საბურთალოზე იგივე მდგომარეობა. ამას ჩვენ მივხედავთ რა, ისე კი არა რო ვინმე, გაუმარჯოს ყველას თავის ერაყში 
და ინდოეთში და იმაში კაცო, მე ჩემი ქალაქი და ჩემი ქვეყანა დამანებეთ! როგორმე მივხედავ რაა!"

მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკოსთა   საჯარო  სიცრცეში გაკეთებული მსგავსი განცხადებები ხელს უწყობს საზოგადოებაში ქსენოფობიური და რასისტული 
განწყობების გაჩენას და გაძლიერებას, რაც ეწინააღმდეგება იმ ღირებულებათა წესრიგს, რომელიც დეკლარილებულია საქართველოს 
კონსტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული უნივერსალური საერთაშორისო დოკუმენტებით.

შემაშფოთებელია, როცა პოლიტიკური პარტია ამომრჩეველთან კომუნიკაციისას კაპიტალიზაციას სიძულვილის ენაზე და შეუწყნარებლობაზე ახდენს, 
ნაცვლად იმისა, რომ ფოკუსირება იმ საკითხებზე მოახდინოს, რაც საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით მოქალაქეებისთვის პრობლემატურია.
ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში სიძულვილის ენის პრობლემაზე ყურადღება ევროპის საბჭოს რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ 
ევროპული კომისიის (ECRI) საქართველოს შესახებ მეხუთე ციკლის ანგარიშშიც არის გამახვილებული. პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან სიძულვილის 
ენის გაღვივებაზე მედიის შინაარსობრივი მონიტორინგიც მიუთითებს.

მოვუწოდებთ პატრიოტთა ალიანსს და მის ცალკეულ წევრებს, უარი თქვან სიძულვილის ენის გამოყენებაზე და წინასაარჩევნო კამპანიისას 
თვითრეგულირების ფორმატში რეაგირება მოახდინონ შეუწყნარებლობის ნებისმიერ გამოვლინებაზე, რათა ცალკეული ჯგუფების მიმართ 
შეუწყარებლობა საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისა და ელექტორალური შედეგის მიღწევის საშუალებად არ აქციონ.

საქართველოს ახლაგზარდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA)

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) 
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მედიის განვითარების ფონდი (MDF)

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (TI) 

საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) 

კავშირი საფარი 

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი 

ბალტიის და შავი ზღვის ალიანსი 

LGBT საქართველო

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)
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ტელეკომპანია GDS-ზე პირველი სექტემბრიდან დაიწყო გადაცემათა ციკლი, რომელშიც საქართველოს ყოფილი პრემიერმინისტრი ბიძინა 
ივანიშვილი პირდაპირ ეთერში ხვდება ქვეყნის ათივე რეგიონის ადგილობრივ ჟურნალისტებს, გადაცემა წინასაარჩევნოდ ყოველ ორშაბათს და 
ხუთშაბათს გავა ეთერში.
გადაცემის ფორმატი ანონსიდანვე გულისხმობდა მმართველი პარტიის სასარგებლო აგიტაციას. ვიდეორგოლიდან ჩანს, რომ გადაცემების ციკლში 
ბიძინა ივანიშვილი სხვა საკითხებთან ერთად ისაუბრებს თუ „რატომ არ ჰყავს „ქართულ ოცნებას” ალტერნატივა.“ ანონსის ვიდეოში 
დემონსტრირებულია „ქართული ოცნების“ საარჩევნო ნომერი და სიმბოლიკა. გადაცემის ფორმატიდან და შინაარსიდან ცხადად იკვეთება, რომ 
გადაცემის მთავარი მიზანი მმართველი პარტიის სასარგებლოდ აგიტაციაა და თავისი არსით ფაქტობრივად არ განსხვავდება წინასაარჩევნო 
რეკლამისაგან.
თუ გადაცემა ფორმალურადაც სარეკლამო სტატუსის მატარებელი იქნებოდა, მას უნდა დაეკმაყოფილებინა „საარჩევნო კოდექსის“ 50-ე და 51-ე 
მუხლით განსაზღვრულ წინასაარჩევნო რეკლამის რეგულაციები, რომელთა მიხედვითაც, რეკლამა შეიძლება იყოს ფასიანი ან უფასო, უნდა გააჩნდეს 
განსაზღვრული ქრონომეტრაჟი, მითითებული უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ და ა.შ.
ვინაიდან გადაცემა ოფიციალური წინასაარჩევნო რეკლამის სტატუსით არ გადის, ეს ქმედება შესაძლოა წარმოადგენდეს „მოქალაქეთა პოლიტიკური 
გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტის გათვალისწინებული იურიდიული პირისგან უსასყიდლოდ ან ფასდაკლებით 
მიღებული მომსახურებას, რაც იმავე ნორმის თანახმად შემოწირულებად ითვლება. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ თითოეული გადაცემა 
ტელეკომპანია GDS-ის მხრიდან „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლო განხორციელებულ შემოწირულებად უნდა 
ჩაითვალოს.
ასევე, მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული სატელევიზიო ფორმატი წინასაარჩევნო პერიოდში უგულებელყოფს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის მიერ დამტკიცებულ „საქართველოს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” რამდენიმე პრინციპს. მათ შორის, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი 
მოუწოდებს მაუწყებლებს „საარჩევნო პერიოდში გამიჯნოს სახელმწიფოებრივი და პარტიული ფუნქციების შესრულება, რათა დაიცვას 
მიუკერძოებლობის, ობიექტურობის პრინციპები და უზრუნველყოს ბალანსი.” აღნიშნული ფორმატი კი ბალანსის დაცვას არჩევნებში მონაწილე 
სუბიექტებს შორის ფაქტობრივად გამორიცხავს, რადგან გადაცემების ციკლი მთლიანად მმართველ პოლიტიკურ გუნდთან ასოცირებულ პირთან 
ინტერვიუებს გულისხმობს. ასევე საყურადღებოა, რომ გადაცემებში ხშირად გამოითქმის სხვა პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ კრიტიკული 
მოსაზრებები, თუ ბრალდებები, ხოლო მათზე რეაგირების ან პასუხის გაცემის საშუალებას იგივე ფორმატი სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს არ აძლევს.
მივმართავთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, შეისწავლოს ტელეკომპანია GDS-ის ზემოაღნიშნული გადაცემათა ციკლი და ჩამოთვლილი 
გარემოებების დადასტურების შემთხვევაში ამ ქმედებებს მიანიჭოს პოლიტიკური შემოწირულების სტატუსი. ასევე, დაიანგარიშოს მომსახურების 
ღირებულება და დაადგინოს, თუ რამდენად ჯდება იგი იურიდიული პირისგან კანონით დაშვებული შემოწირულების 120 000 ლარიან წლიურ ლიმიტს.
ასევე, მივმართავთ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, შეისწავლოს, თუ რამდენად შეესაბამება ტელეკომპანია GDS-ის ქმედება 
წინასაარჩევნო პერიოდში მოქმედი კანონმდებლობისა და „საქართველოს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით“ დადგენილ სტანდარტებს, ხოლო 
დარღვევის არსებობის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები.
მოვუწოდებთ აღნიშნულ უწყებებს, დროულად შეისწავლონ განცხადებაში დასმული საკითხი და საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია მათ მიერ 
მიღებული ზომების შესახებ. ასევე, მოვუწოდებთ შესაბამის უწყებებს აქტიურო მონიტორინგი აწარმოონ სხვა მედია საშუალებებზეც მსგავსი ტიპის 
დარღვევების დროულად გამოვლენისა და შესაბამისი ზომების მისაღებად.

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ტელეკომპანია GDS-ზე გასული 
გადაცემათა ციკლის შესახებ
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სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ა/რ უმაღლესი საბჭოს 2016 
წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგს 1 ივლისიდან ახორციელებს. 9 სექტემბერს ორგანიზაციამ მონიტორინგის 
მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა.

საანგარიშო პერიოდში კოდექსით დადგენილი განსაკუთრებული საარჩევნო რეჟიმი ამოქმედდა, მათ შორის, საბიუჯეტო ცვლილებების და დაუგეგმავი 
სოციალური გასაცემლების ოდენობების ზრდის აკრძალვა, სპეციალური მედია რეგულაციების ამოქმედება, საუბნო საარჩევნო კომისიების 
დაკომპლექტება საოლქო კომისიების მიერ და სხვა. ამავე პერიოდში დასრულდა საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციის პროცესი. პროპორციული 
სისტემით საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს 6 საარჩევნო ბლოკი და 24 პარტია . 
შესამჩნევად გააქტიურდა წინასაარჩევნო კამპანია. „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლები 8 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე საარჩევნო 
სუბიექტების მიერ გამართულ 439 საჯარო შეხვედრას დააკვირდნენ.

საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასთან ერთად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ოპოზიციური პარტიების წევრებისა და 
აქტივისტების მიმართ განხორციელებული ზეწოლა-მუქარის შემთხვევები. ანგარიშში მოყვანილ სამ ფაქტთან დაკავშირებით იკვეთება 
სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებიც. კამპანიისთვის 
ხელის შეშლასთან ერთად გამოვლინდა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ოფისების დაზიანების შემთხვევებიც, რაც საფრთხის შემცველია 
თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოსთვის. საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა სააგიტაციო მასალის დაზიანების შემთხვევები, რასაც 
კამპანიის მიმდინარეობის ადრეულ ეტაპზე ადგილი არ ქონია. ორგანიზაციის დაკვირვებით, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა სავარაუდოდ 
პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა-მუქარის 11, ფიზიკური დაპირისპირების 2, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 1, არაუფლებამოსილი პირის მიერ 
აგიტაციაში მონაწილეობის 5, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 4, წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის 7,  სააგიტაციო მასალების 
დაზიანების 5 ფაქტი.
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9 სექტემბერს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების 
წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში  8 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს.
საანგარიშო პერიოდში, კოდექსით დადგენილი განსაკუთრებული საარჩევნო რეჟიმი ამოქმედდა და წინასაარჩევნო კამპანიაც შესამჩნევად 
გააქტიურდა. „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლები საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ 439 საჯარო შეხვედრას დააკვირდნენ. 

საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასთან ერთად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ოპოზიციური პარტიების წევრებისა და 
აქტივისტების მიმართ განხორციელებული ზეწოლა-მუქარის შემთხვევები. ანგარიშში მოყვანილ რიგ ფაქტებთან დაკავშირებით იკვეთება 
სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან ჩადენილი სავარაუდო უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებიც. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირებული ფაქტები შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს.  
ასევე გამოვლინდა კამპანიისთვის ხელის შეშლის და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ოფისების დაზიანების შემთხვევებიც, რაც საფრთხის 
შემცველია თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოსთვის. ამავე პერიოდში დაფიქსირდა სააგიტაციო მასალის დაზიანების შემთხვევები, 
რასაც კამპანიის მიმდინარეობის ადრეულ ეტაპზე ადგილი არ ქონია. 
საანგარიშო პერიოდში სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა-მუქარის 11, ფიზიკური დაპირისპირების 2, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 1, 
არაუფლებამოსილი პირის მიერ აგიტაციაში მონაწილეობის 5, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 4, წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის 
შეშლის 7,  სააგიტაციო მასალების დაზიანების 5 ფაქტი გამოვლინდა. 
გარკვეული ხარვეზები გამოიკვეთა ცესკოს მიერ რამდენიმე საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციის პრაქტიკაში. „ცენტრისტების“ სარეგისტრაციო 
დოკუმენტების შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ცესკომ არასაკმარისი და არასანდო დოკუმენტაციის საფუძველზე დაარეგისტრირა პარტია. 
საჯარო რეესტრის მონაცემებით ვლინდება, რომ სავარაუდოდ კიდევ ერთი რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის 
გაუქმების საფუძველი არსებობს. ცალკე აღნიშვნას საჭიროებს ცესკოს 24 აგვისტოს #60/2016 დადგენილება, რომლის საფუძველზეც ზოგიერთ 
საარჩევნო სუბიექტს საარჩევნო ნომერი განსხვავებული საარჩევნო წესით მიენიჭა. 
ხარვეზებით წარიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიის პროფესიული წევრებით დაკომპლექტების პროცესი, რამაც საუბნო საარჩევნო კომისიის 
პროფესიული ნიშნით შერჩეული წევრების პოლიტიკური მიუკერძოებლობის მიმართ მნიშვნელოვანი კითხვები გააჩინა. ჩვენ ხელთ არსებული 
ინფორმაციით, რამდენიმე საარჩევნო ოლქში საუბნო კომისიის შესარჩევი წევრები წინასწარ არსებული სიების მიხედვით შეარჩიეს. ოპოზიციის 
წარმომადგენლების განცხადებით, ამ სიებში ძირითადად „ქართული ოცნების“ აქტივისტების ოჯახის წევრები და ახლობლები არიან.  
ორგანიზაცია წინასაარჩევნო გარემოს გრძელვადიან დაკვირვებას საქართველოს ყველა საარჩევნო ოლქში 68 დამკვირვებლის მეშვეობით 
ახორციელებს. 
წინასაარჩევნო პერიოდის ინციდენტებისა და სავარაუდო დარღვევების თითოეული ფაქტის შესახებ ინფორმაციას „სამართლიანი არჩევნები“ ასევე 
აქვეყნებს საქართველოს არჩევნების პორტალის ინციდენტების ინტერაქტიულ რუკაზე მისამართზე: http://www.electionsportal.ge/.   
არჩევნების პორტალზე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია თავადაც გამოაგზავნოს სავარაუდო საარჩევნო დარღვევის შესახებ ინფორმაცია SMS-ის 
მეშვეობით უფასო ნომერზე 90039 ან ვებ-პორტალზე: http://www.electionsportal.ge/geo/new_incident. 

2016 წლის 8 ოქტომბრის წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის III 
შუალედური ანგარიში



NGO 26

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამ კერძო ტელეკომპანიასთან - “იმედთან” “GDS”-თან და “მაესტროსთან” ერთად არჩევნების დღეს  
ეგზიტპოლს ჩაატარებს. გადაწყვეტილება მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ 7 სექტემბერს გამართულ სხდომაზე მიიღო.
 
მოვუწოდებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსა და მენეჯმენტს კიდევ ერთხელ გადახედონ მიღებულ გადაწყვეტილებას და თავი 
შეიკავონ ისეთი პროექტების განხორციელებისგან, რომლებიც მაუწყებლის მიუკერძოებლობას ეჭვქვეშ დააყენებს. 

მიგვაჩნია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი და სამეთვალყურეო საბჭო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს მსგავსი ტიპის 
გადაწყვეტილებებს. მიუღებელია მათი განცხადება, რომ ეგზიტპოლების შედეგებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ კვლევით ორგანიზაციას და 
არა უშუალოდ მაუწყებელს. ვთვლით, რომ ამ შემთხვევაში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოსა და მენეჯმენტის ცალკეულმა წევრებმა სათანადოდ 
ვერ შეაფასეს წარმოდგენილი გეგმით ეგზიტპოლის ჩატარების რისკები. კერძოდ:

• საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შედეგების მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებელი 
მეტწილად დაბალანსებულად და მიუკერძოებლად აშუქებს წინასაარჩევნო პერიოდს, რაც მნიშვნელოვანი მიღწევაა. საკითხის პოლიტიკური 
სენსიტიურობიდან გამომდინარე, კერძო ტელეკომპანიებთან ერთად ეგზიტპოლების ჩატარების გადაწყვეტილება კი, შესაძლოა, უარყოფითად აისახოს 
საზოგადოების მხრიდან მაუწყებლის, როგორც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მედიასაშუალების აღქმაზე.

• როგორც წესი, არჩევნების დღეს პოლიტიკური პარტიები ეგზიტპოლების შედეგებს პოლიტიკური მანიპულაციებისთვის იყენებენ. მაშინ, როცა 
მაუწყებელი წლებია ცდილობს “სახელისუფლებო” არხის სტატუსისგან გათავისუფლებას და საზოგადოების ნდობის დაბრუნებას, ბუნდოვანია ასეთი 
სარისკო გადაწყვეტილების არგუმენტაცია.

• საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს 2012 წლის ეგზიტპოლის ჩატარების არასახარბიელო გამოცდილება, როცა მაუწყებლის მიერ ჩატარებული 
ეგზიტპოლებისა და არჩევნების შედეგებში თითქმის 20%-იანი ცდომილება აღმოჩნდა. გაურკვეველია, რა პრევენციული მექანიზმები აქვს მაუწყებელს 
გარდა ნდობისა კონკრეტული კვლევით კომპანიის მიმართ, რომ მსგვასი შემთხვევა აღარ განმეორდება. ამასთან, საველე სამუშაოებს აწარმოებს 
კომპანია “გორბი,” რომელსაც მისივე წარმომადგენლის, მერაბ ფაჩულიას განცხადებით 2003 წლის მერე საქართველოში ეგზიტპოლი აღარ 
ჩაუტარებია.

• საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ მომსახურებაში სხვა არხებთან შედარებით მცირე თანხას იხდის. მთლიანი მომსახურება 950 ათას 
დოლარამდე ჯდება, მასში მაუწყებლის წილი კი 200 ათასი ლარია. დანარჩენი თანხა სხვა არხებზე ნაწილდება. არხებს შორის, მაღალი კონკურენციის 
პირობებში გაუგებარია რა ინტერესია კომერციული არხების მხრიდან ასეთი მცირე თანხის სანაცვლოდ, მნიშვნელოვანი მონაცემები კონკურენტ 
კომპანიასაც გაუზიარონ. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ეგზიტპოლების ჩატარების გეგმა 
მაუწყებლის სანდოობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს
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• საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის განცხადებით, მენეჯმენტი მოლაპარაკებებს კომპანიებთან დეკემბრის შემდეგ აწარმოებს, სამეურვეო 
საბჭო კი ბოლო პერიოდამდე არ იყო ინფორმირებული მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ. მსგავსი მნიშვნელობის საკითხები სამეურვეო საბჭოსთან 
მენეჯმენტმა დროულად უნდა განიხილოს, რათა მაუწყებელს ჰქონდეს საკმარისი დრო საკითხის სიღრმისეულად გასანხილველად. ეს შემთხვევა ბადებს 
კითხვებს, თუ რამდენად არის უზრუნველყოფილი საჯაროობა მაუწყებლის მიერ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და 3 კერძო მაუწყებლისთვის ეგზიტპოლის  ჩატარებას საერთაშორსიო კომპანია TNS უზრუნველყოფს. საზოგადოებრივ 
მაუწყებელს ეს მომსახურება 200 ათასი ლარი დაუჯდება. აღნიშნული თანხა მაუწყებლის ბიუჯეტში საარჩევნო წლისთვის წინასწარ იყო 
გათვალისწინებული. ეგზიტპოლებისათვის საველე სამუშაოებს ქვეყნის მასშტაბით კვლევითი ორგანიზაცია “გორბი” შეასრულებს. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ “იმედთან”, “მაესტროსთან” და “GDS”-თან ერთად ეგზიტპოლების ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილება სამეურვეო 
საბჭომ ერთსულოვნად ვერ მიიღო. საბჭოს ორმა წევრმა, სულხან სალაძემ და ქეთევან მსხილაძემ გადაწყვეტილებას მხარი პრინციპულად არ 
დაუჭირეს. მათი მოსაზრებით, ხსენებულ ტელეკომპანიებთან ერთად ეგზიტპოლის ჩატარება საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმიჯისთვის რისკების 
შემცველია. კენჭისყრისას თავი შეიკავა მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა ირინა ფუტკარაძემ. გადაწყვეტილებას 
მხარი დაუჭირეს საბჭოს თავმჯდომარემ გრიგოლ გოგელიამ მარინა მუსხელიშვილმა, გიორგი კოხრეიძემ და ირაკლი პაპავამ. 
 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“

მედიის განვითარების ფონდი (MDF)

„საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“ (GRASS)

კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოატირების ცენტრი

შავი და ბალტიის ზღვის ალიანსი- საქართველო

პ.ს. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CIDA)


