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2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი  

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები 

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის 

 პირველი შუალედური ანგარიში   

 

 

 

20 აპრილი, 2014  

თბილისი   
 

 

 

ანგარიშის გამოცემა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, „ამერიკის შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა“ (USAID) და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს დაფინანსებით.  

ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ”სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოებას” და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის,  ამერიკელი 

ხალხის, ან ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს შეხედულებებს. 
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I. ძირითადი დასკვნები  

 

2013-2014 წლებში მიმდინარე თვითმმართველობის კოდექსის შემუშავებისა და  საარჩევნო კოდექსის 

რეფორმის პროცესში არსებობდა მოლოდინი ფუნდამენტური საკანონმდებლო ცვლილებებისა, თუმცა  

რეფორმის საბოლოო შედეგები არ შეესაბამება ხელისუფლების მიერ თავდაპირველად გაცხადებულ 

ამბიციურ გეგმებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო სექტორის მთელი რიგი რეკომენდაციები, 

რომლებიც მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებაზე იყო ორიენტირებული, რეფორმის 

პროცესში არ იქნა გათვალისწინებული.  

დადებითად შეიძლება შეფასდეს ცვლილებები, რომლებიც მერებისა და გამგებლების პირდაპირი 

გზით, ამომრჩეველთა აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ, ანუ 50%+1 ბარიერით არჩევას 

ითვალისწინებს; აგრეთვე, პროპორციული სისტემით დეპუტატების ასარჩევად ყველა 

საკრებულოსთვის თანაბარი,  4%-იანი ბარიერის შემოღება.  

პოზიტიურ სიახლეს წარმოადგენს ის, რომ თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა თორმეტამდე 

გაიზარდა, შესაბამისად ამ ქალაქების მერები პირდაპირი წესით იქნებიან არჩეულნი ამომრჩეველთა 

აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ. 

აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით  გაიზრდება დაფინანსება იმ 

პარტიებისთვის, რომლებიც კანონით განსაზღვრულ კვოტებს დაიცავენ. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნული რამდენიმე პოზიტიური ცვლილებისა, კანონმდებლობაში შემოვიდა 

ნორმა, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს შეუძლია უნდობლობა გამოუცხადოს პირდაპირი გზით 

არჩეულ მერს ან გამგებელს, რაც მისი უფლებამოსილების შეწყვეტას იწვევს და პირდაპირი წესით 

არჩევის მნიშვნელობას საგრძნობლად აკნინებს.  

რეფორმის პროცესში არ განხილულა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა საარჩევნო სისტემის 

ცვლილება. მიუხედავად არაერთი რეკომენდაციისა, არ შექმნილა მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული 

ოლქები. მიგვაჩნია, რომ არსებული სისტემა მორგებულია ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური 

ძალის ინტერესებზე, ვინაიდან იგი ვერ უზრუნველყოფს ამომრჩეველთა ხმების პროპორციულად 

ასახვას მანდატებში და ამცირებს პატარა პარტიებისა და დამოუკიდებელი კანდიდატების 

წარმომადგენლობას არჩეულ საკრებულოებში. საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული 

ცვლილებების შედეგად, საინიციატივო ჯგუფებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა მერების და 

გამგებლების კანდიდატურების დასახელებისა, რაც მოქალაქეებს, რომლებსაც არ სურთ არც ერთ 

პოლიტიკურ პარტიასთან ასოცირება, არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის კონსტიტუციურ 

უფლებას ართმევს და წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებთან. 

სამწუხაროდ, არ განხილულა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საკითხი, რაც ჩვენი 

შეფასებით, უმოკლეს ვადებში რეფორმირებას საჭიროებს.  

“სამართლიანი არჩევნებს“ გაუმართლებლად და არაკონსტიტუციურად მიაჩნია საკანონმდებლო 

ცვლილება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონში, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი 
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თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული ყველა მოხელე  ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მორიგი არჩევნების შემდეგ ჩაითვლება დროებით მოვალეობის შემსრულებლად და ისინი  

უფლებამოსილებას განახორციელებენ მანამ, სანამ ვაკანტური თანამდებობები კონკურსის გზით 

ხელახლა არ დაკომპლექტდება. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ თვითმმართველობის 

რეფორმის ფარგლებში იგეგმება ათასობით საჯარო მოხელის შემცირება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებში, შესაბამისად, აღნიშნული ცვლილების ამოქმედების შედეგად 

საჯარო მოხელეებს გაუჩნდებათ  არასტაბილურობის განცდა  და სამსახურის დაკარგვის შიშის გამო 

შესაძლოა წინასაარჩევნო პერიოდში მმართველი გუნდის სასარგებლოდ იმოქმედონ.1 

სამწუხაროდ, 2014 წლის თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის ისევ სერიოზულ 

გამოწვევად რჩება ამომრჩეველთა სრულყოფილი სიის შედგენა. აღსანიშნავია, რომ ამჯერადაც არ 

მოხდა ბიომეტრიული სიების ფორმირება და მაღალი სანდოობის ამომრჩეველთა სიის შედგენა.  

ასევე, აღსანიშნავია, რომ მუშაობა კანონით დადგენილი ვადის დარღვევით, 19 დღის დაგვიანებით 

დაიწყო „თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათშორისმა კომისიამ“ , რომელიც 

პირველ სხდომაზე გასული არჩევნების დროს გაცემული რეკომენდაციების გამეორებით 

შემოიფარგლა.  

2014 წლის 20 აპრილამდე გამოიკვეთა წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის 4 ფაქტი, 

პოლიტიკურად აქტიური პირებზე ზეწოლის 1, ხოლო დაკითხვა-დაპატიმრების 6 ფაქტი. აღნიშნულ 

ფაქტებს ცალსახად ვგმობთ და მიგვაჩნია, რომ მსგავსი შემთხვევები მნიშვნელოვნად აფერხებს 

თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს არსებობას.  

საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაციის მიერ არ დაფიქსირებულა ხელისუფლების მიერ ახალი 

სოციალური პროექტების ინიცირება, შესაბამისად, საარჩევნო კოდექსის 49 -ე მუხლის მესამე პუნქტის 

მოთხოვნა არ დარღვეულა. მიუხედავად ამისა, წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად 

გამოცხადებამდე, პრემიერ-მინისტრის მიერ საჯაროდ გამოცხადდა ახალი სოციალური პროექტის - 

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების ინიცირების თაობაზე,  რომლის დაწყებაც 

წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვევა და შესაძლოა შეიცავდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის პოლიტიკური 

მიზნით გამოყენების საფრთხეს.  

საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა ფიზიკური ანგარიშსწორების 1 ფაქტი საპარლამენტო 

უმცირესობის წევრ - ნუგზარ წიკლაურზე. სამართალდამცავ ორგანოებს ამ დრომდე დადგენილი არა 

აქვთ სამართალდამრღვევი პირების ვინაობა და მოტივი. 

 

 

 

 

                                                           
1
 იხ.  განცხადება შემდეგ ვებ. გვერდზე: http://www.isfed.ge/main/554/geo/. 
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II. გამოვლენილი ინციდენტები 

 

 საანგარიშო პერიოდში „სამართლიანი არჩევნების“ მიერ  დაფიქსირდა წინასაარჩევნო 

კამპანიისთვის ხელის შეშლის 4 და სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით განხორციელებული 

ზეწოლის  1 შემთხვევა:  

 

i. თელავში, 2014 წლის 10 აპრილს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წინასაარჩევნო 

შეხვედრის ჩაშლა სცადეს საზოგადოებრივი მოძრაობა „ივერიელისა“ და კოალიცია 

,,ქართული ოცნების“ აქტივისტებმა. კონტრაქციაში, ასევე, მონაწილეობდნენ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საჯარო მოხელეები; 

ii. სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ 

მერობის კანდიდატის წარდგენას ქ. ზუგდიდში, 2014 წლის 12 აპრილს;  

iii. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატის - თენგიზ გუნავას 

წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩაშლა სცადეს ანაკლიაში, 10 აპრილს „ქართული ოცნებისა“ და 

ორგანიზაცია დაიცავი საქართველოს“ აქტივისტებმა; 

iv. ხმაურისა და „ქართული ოცნების“ აქტივისტების პროტესტის ფონზე წარიმართა „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ წინასაარჩევნო შეხვედრა 7 აპრილს, ახალციხეში; 

v. სიტყვიერი შეურაცხყოფა და კვერცხების სროლა მოჰყვა 10 აპრილს, ქ. ბათუმში 

საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვაზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-

ერთი ლიდერის - გიგი უგულავას გამოჩენას, რაც ერთი პირისთვის ადმინისტრაციული 

პატიმრობის შეფარდებით, ხოლო მეორესთვის დაჯარიმებით დასრულდა. 

 

 

 ასევე, ადგილი ჰქონდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების დაკითხვებისა და 

დაპატიმრებების 6 ფაქტს:  

 

i. დაპატიმრების 2 ფაქტს ადგილი ჰქონდა ხონში: 2014 წლის 10 თებერვალს, 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დაკავებულ 

იქნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები -  ხონის გამგებელი ზურაბ ჯიბუხაია 

და მისი მოადგილე - ბესარიონ ჭელიძე; 

ii. თაღლითობის, სამსახურებრივი უფლებამისილების ბოროტად გამოყენებისა და 

კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღების ფაქტზე 2014 წლის 11 თებერვალს დააკავეს 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, დუშეთის საკრებულოს მოადგილე - 

ზურაბ ოტიაშვილი; 

iii. სახელმწიფო სუბსიდიების მითვისების ბრალდებით 2014 წლის 28 მარტს დააკავეს 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერი, სოფელ ხალას რწმუნებული - 

მალხაზ დიასამიძე; 

iv. ქრთამის აღების ფაქტზე 2014 წლის 29 მარტს დაკავებულ იქნა ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე - მალხაზ ფარტენაძე, რომელიც 
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საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ სიით მოხვდა, თუმცა ამჟამად 

უპარტიოა; 

v. სამსახურეობრივი მოვალეობის არასათანადოდ შესრულებისთვის 2014 წლის 1 აპრილს 

დააკავეს და შემდეგ 10 000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე - იასონ ჭუმბურიძე.  

 

 

III. რეკომენდაციები  

 

პარლამენტს: 

- უმოკლეს ვადებში განაახლოს საარჩევნო კანონმდებლობისა და თვითმმართველობის 

კოდექსის განხილვა და განახორციელოს ფუნდამენტური რეფორმა დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობით; 

- მოხდეს თვითმმართველობის კოდექსის გადახედვა და მერებისა და გამგებლების მიმართ 

უნდობლობის მექანიზმის მთლიანად გაუქმება; 

- გადაიხედოს საარჩევნო სისტემის შესახებ ნორმები და მოხდეს მრავალმანდატიანი 

მაჟორიტარული ოლქების შემოღება; 

- საინიციატივო ჯგუფებს მიეცეთ მერების და გამგებლების კანდიდატების დასახელება; 

- შემუშავდეს საკანონმდებლო ცვლილებები საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების 

წესის გაუმჯობესების მიზნით; 

- „საჯარო სამსახურის“ შესახებ კანონიდან ამოღებულ იქნას ის მუხლი, რომლის მიხედვითაც 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული ყველა მოხელე არჩევნების 

შემდეგ დროებით მოვალეობის შემსრულებლად ჩაითვლება; 

- შემუშავდეს ნორმები ამომრჩეველთა ბიომეტრიული სიების ფორმირებისთვის.  

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს - წინასაარჩევნო შეხვედრებზე მაქსიმალურად უზრუნველყოს წესრიგის 

დაცვა იმგვარად, რომ თითოეულ პოლიტიკურ პარტიასა თუ კანდიდატს მიეცეს ამომრჩეველთან 

მშვიდ ვითარებაში შეხვედრის საშუალება. 

 

ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო 

დაწესებულებებს - თავიანთ უწყებებში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებს კიდევ ერთხელ მკაფიოდ 

განუმარტონ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩართვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები და ამ ნორმების 

დარღვევის შემთხვევაში მიიღონ მკაცრი დისციპლინარული ზომები. 
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თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას:   

- კომისიის დებულებაში შეიტანოს ცვლილება იმისათვის, რათა უზრუნველყოს კომისიის 

წევრების წინასაარჩევნო კამპანიასა და აგიტაციაში ჩართვის აკრძალვა; 

- სისტემატურად განახორციელოს მის მიერ გაცემული რეკომენდაციების მკაცრი მონიტორინგი. 

  

პოლიტიკურ პარტიებს:  

- წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა მათი პარტიის 

წევრებისა თუ მხარდამჭერების მიერ არ მოხდეს სხვა პოლიტიკურ პარტიათა შეკრებებისთვის 

ხელის შეშლა; 

- წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩართული პირების მონაცემთა გადაცემისას უწყებათაშორისი 

კომისიისათვის, დაიცვან პერსონალურ მონაცემთა შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული მოთხოვნები;  

- საარჩევნო სიების ფორმირებისას უზრუნველყონ ქალთა თანაბარი მონაწილეობა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში.  

 

ხელისუფლებას - უზრუნველყოს მკაფიო გამიჯვნა სახელმწიფო ამოცანებსა და პარტიულ ინტერესებს 

შორის. შესაბამისად, სახელმწიფო სოციალური პროექტების რეკლამირებისა და მათი 

განხორციელების პროცესში მაქსიმალურად შეზღუდოს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობების 

პირთა აქტიურობა წინასაარჩევნო პერიოდში, იმისათვის, რომ სახელმწიფო სოციალური პროექტები 

წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად არ იქნეს აღქმული.  

 

 

IV. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საკანონმდებლო ბაზის მიმოხილვა 

 

2014 წლის ადგილობრივი ორგანოების თვითმმართველობის არჩევნებისთვის კანონმდებლობაში 

გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა, კერძოდ, ცვლილებები შევიდა საარჩევნო კოდექსში, ასევე 

მოხდა თვითმმართველობის კოდექსის შემუშავება. 

„სამართლიანი არჩევნები“ აქტიურად იყო ჩართული აღნიშნულ პროცესებში და არაერთ საკითხთან 

დაკავშირებით წარადგინა საკუთარი რეკომენდაციები, რომელთა უმრავლესობა გათვალისწინებული 

არ ყოფილა. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კუთხით მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები არ განხორციელებულა.  
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განხორციელებული ცვლილებების დადებითი მხარეები  

 

 ცალსახად დადებითად უნდა შეფასდეს ხელისუფლების გადაწყვეტილება 

მერების/გამგებლების არჩევნებისთვის 50%+1 ბარიერის დადგენის შესახებ, რაც 

უზრუნველყოფს ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოს არჩევას მოსახლეობის 

უმრავლესობის მიერ;2 

 

 ასევე, დადებითად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ ყველა საკრებულოში პროპორციული 

სისტემით  დეპუტატების არჩევა მოხდება 4% ბარიერით;3 

 

 2014 წელს თვითმმართველობის ახალი კოდექსით თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი 

მიენიჭა 12 ქალაქს, ესენია: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი, თელავი, ოზურგეთი, 

ზუგდიდი, გორი, ამბროლაური, მცხეთა და ახალციხე. შესაბამისად, ამ ქალაქების მერები 

პირდაპირი წესით იქნებიან არჩეულნი;  

 

 ასევე, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით 

პოლიტიკური პარტიების წახალისება მათთვის დაფინანსების გაზრდის გზით. ცვლილება 

შევიდა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ კანონის 30-ე მუხლში, რომლის 

მიზანს წარმოადგენს ქალი კანდიდატების რაოდენობის გაზრდა პოლიტიკაში. ცვლილების 

თანახმად, პარტია/ბლოკი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს დაფინანსებას, მიიღებს 

დანამატს საბაზო დაფინანსების 30% ოდენობით, თუ არჩევნებზე წარდგენილ პარტიულ სიის 

ყოველ 10 კანდიდატში განსხვავებული სქესი წარმოდგენილი იქნება სულ ცოტა 30%-ით. 

აღსანიშნავია, რომ ეს ნორმა ამოქმედდება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

მიერ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების საბოლოო 

შედეგების გამოცხადების შემდეგ. ამჟამად მოქმედი წესის თანახმად, პარტია მიიღებს 

დაფინანსებაზე დანამატს 10%-ის ოდენობით, თუ პარტიულ სიაში ყოველ 10 კანდიდატში 

განსხვავებული სქესი იქნება წარმოდგენილი  სულ ცოტა 20%-ით.     

 

 

 

 

                                                           
2
 საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მუხლი 169. 

3
 საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მუხლი 148 (აქამდე, მხოლოდ თბილისის საკრებულო 

აირჩეოდა 4% ბარიერით, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში დაწესებული იყო 5% ბარიერი). 
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განხორციელებული ცვლილებების უარყოფითი მხარეები  

 

 მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ პირდაპირი წესით ხდება მერებისა 

და გამგებლების არჩევა, ამ ცვლილების მნიშვნელობას აკნინებს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის ის ნორმა, რომლითაც საკრებულოს შეუძლია მოსახლეობის 

აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ არჩეულ თანამდებობის პირს უნდობლობა გამოუცხადოს 

და გადააყენოს. გამგებლისთვის/ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიცირება შეუძლია 

საკრებულოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარზე მეტს ან მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 20%-ს. გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობა 

გამოცხადებულად ჩაითვლება, თუ ინიციატივას მხარს დაუჭერს საკრებულოს სიითი 

შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედი. გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობის 

გამოცხადება იწვევს მისი უფლებამოსილების შეწყვეტას.4 

 

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ არაერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის განხილვის პროცესში გაეუქმებინა ეს ნორმა, თუმცა, 

ეს რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული. 

 

 მიგვაჩნია, რომ საარჩევნო სისტემა პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს იქიდან 

გამომდინარე, რომ სწორედ საარჩევნო სისტემამ უნდა უზრუნველყოს სამართლიანი 

არჩევნების ჩატარება და ამომრჩეველთა ნების პროპორციულად გარდასახვა მანდატებში. 

მიუხედავად თემის მნიშვნელობისა, საარჩევნო სისტემასთან მიმართებით ჩვენს მიერ 

გაკეთებული რეკომენდაციები გათვალისწინებული არ ყოფილა, ხოლო არგუმენტად დროის 

სიმცირე დასახელდა. თუმცა, სწორედ საკითხის სირთულიდან და მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, ჯერ კიდევ 2013 წლის ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობისას მოვუწოდეთ 

ხელისუფლებას, პირველ რიგში  საარჩევნო სისტემის განხილვა დაეწყო. სამწუხაროდ, 

მხოლოდ 2014 წლის იანვარში მოხდა საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული 

ჯგუფის შეკრება და თემის გარშემო პირველი ღია მსჯელობა.  

მიუხედავად არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციისა, არჩევანი გაკეთებულიყო 

მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებზე, აღნიშნული ოლქები ისევ ერთმანდატიანად 

რჩება. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს 

ამომრჩეველთა ხმების მანდატებში პროპორციულად ასახვას და მმართველი პარტიის 

ინტერესებზეა მორგებული. 

  

„სამართლიანი არჩევნების“ რეკომენდაციების მიზანი იყო ისეთი საარჩევნო სისტემის მიღება, 

რომელიც გადაჭრიდა მოქმედი სისტემით არსებულ პრობლემებს, კერძოდ, უკეთ ასახავდა 

საქართველოს მოქალაქეთა მიერ არჩევნებში გამოვლენილ ნებას, მინიმუმამდე შეამცირებდა 

ამომრჩეველთა დაკარგული ხმების ოდენობას, გაზრდიდა ამომრჩეველთა ნდობას და 

                                                           
4
 საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, მუხლი 51. 
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უზრუნველყოფდა მცირე პარტიების და დამოუკიდებელი კანდიდატების წარმომადგენლობას 

თვითმმართველობის ორგანოებში.5 

 

 განხორციელებული ცვლილებებით საინიციატივო ჯგუფებს არ მიეცათ უფლება დაასახელონ 

მერობის/გამგებლობის კანდიდატები, რაც იმას ნიშნავს, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატები 

ვერ მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში. ძლიერი და სტაბილური ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ჩამოყალიბებისთვის თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ამომრჩევლებს უნდა ჰქონდეთ კანდიდატებს შორის ფართო 

არჩევანის საშუალება, რათა შეძლონ მათთვის სასურველი და მისაღები კანდიდატის არჩევა. 

ადგილობრივ დონეზე შეიძლება იყოს ბევრი წარმატებული პიროვნება, რომელიც სარგებლობს 

მოსახლეობის მხარდაჭერით, მაგრამ არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი. 

შესაბამისად, ასეთ პირებს არ ექნებათ შესაძლებლობა არჩეულ იქნან მერის/გამგებლის 

თანამდებობაზე ან ისინი იძულებული იქნებიან ასოცირებულნი იყვნენ რომელიმე 

პარტიასთან. მსგავსი შეზღუდვა ცალსახად უარყოფითად უნდა შეფასდეს, რადგან ის 

მოქალაქეებს ერთის მხრივ, არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის კონსტიტუციურ უფლებას 

ართმევს, ხოლო მეორეს, მხრივ ზღუდავს ამომრჩეველთა თავისუფალ არჩევანს აირჩიონ 

მათთვის სასურველი კანდიდატი. 

 

 აღსანიშნავია, რომ ინტერფრაქციულ ჯგუფში საერთოდ არ განხილულა ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხი - საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება. 2013 წლის მარტში 

შექმნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის განსახილველი საკითხების სიაში ეს თემაც შედიოდა. 

მიზეზად, ამ შემთხვევაშიც, დროის სიმცირე და თემის კომპლექსურობა დასახელდა. 

 

 

 2014 წლის 15 თებერვალს ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში შევიდა 

ცვლილება, რომლის განხორციელებაც  2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების მორიგი არჩევნების შემდეგ მოხდება. კერძოდ, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული  ყველა მოხელე  ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მორიგი არჩევნების შემდეგ ჩაითვლება დროებით მოვალეობის 

შემსრულებლად და  ისინი  უფლებამოსილებას განახორციელებენ შესაბამისი თანამდებობის 

კონკურსის წესით შევსებამდე.  

 

,,სამართლიანი არჩევნების“ შეფასებით, აღნიშნული ცვლილება წინააღმდეგობაში მოდის, 

როგორც საქართველოს კონსტიტუციასთან, ასევე  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით გარანტირებულ მოსამსახურეთა კადრების სტაბილურობის, მოსამსახურის 

ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი დაცვის პრინციპებთან 6. 

 

                                                           
5
 საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები იხ. შემდეგ 

ბმულზე:http://www.electionsportal.ge/uploads/reforms/11/saarchevnosistema_recom_GEO.pdf 
6
 იხ. განცხადება: http://www.isfed.ge/main/554/geo/ 

 

http://www.electionsportal.ge/uploads/reforms/11/saarchevnosistema_recom_GEO.pdf
http://www.isfed.ge/main/554/geo/
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V. საარჩევნო სიები 

 

2013 წლის 25  ივლისის  N864  ორგანული კანონით ,,საარჩევნო კოდექში“ განხორციელდა 

ცვლილებები, რომლითაც შეიცვალა 2014 წლის  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 

ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების წესი.  განხორციელებული ცვლილებებით, ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ამომრჩეველთა სიების ბიომეტრიული რეგისტრაცია, რომლის 

ფორმირება/ შედგენა დაევალა სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს 2014 წლის 15 მარტამდე.  

ამომრჩეველთა ბიომეტრული რეგისტრაციის პროცესში სააგენტო პირველ ეტაპზე მოახდენდა 

საარჩევნო უფლების მქონე მოქალაქეებისთვის, მას შემდეგ რაც ისინი უფლებამოსილ პირს 

წარუდგენდნენ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს, ბიომეტრული ფოტოსურათების 

გადაღებას, ხოლო მეორე ეტაპზე მოხდებოდა მოქალაქის ვერბალური გამოკითხვით არსებული 

მონაცემების ელექტრონულ ბაზაში არსებულ მონაცემებთან შედარება და გადამოწმებული 

მონაცემების კოპირება ახალ ანკეტაში.  მოლოდინი იყო იმისა, რომ აღნიშნული პროცედურების 

გავლის შემდეგ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში არსებული მონაცემები გადამოწმდებოდა და ამით 

ამომრჩეველთა სიების სიზუსტე იქნებოდა უზრუნველყოფილი.  

2014  წლის  7  მარტის N2093 ორგანული კანონით კვლავ შეიცვალა ამომრჩეველთა სიების 

ფორმირების წესი  და ნაცვლად ამომრჩეველთა ბიომეტრული რეგისტრაციისა სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაში არსებული  სურათების  შედარება და ამ გზით სიებში 

არსებული გაორების გასწორება დაევალა.7 სამაგიდო სიებს, რომლითაც რეგისტრატორები 

სარგებლობენ, დაემატა ამომრჩევლის ფოტოსურათი და არჩევნების დღეს, გარდა სხვა მონაცემებისა, 

მოხდება უბანზე მისული ამომრჩევლის შედარება სამაგიდო სიაში არსებულ ფოტოსურათთან. 

სავარაუდო გაორების დადგენის შემთხვევაში, სააგენტო ინდივიდუალურად შეისწავლის ყოველ 

კონკრეტულ საქმეს და არასწორი მონაცემების გამოვლენისას მიიღებს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, არჩევნების დღეს იგეგმება ფოტოსურათიანი 

სამაგიდო სიების დაბეჭდვა, რომ მოხდეს მოსული ამომრჩევლის შედარება სიაში არსებულ 

ფოტოსურათზე გამოსახულთან.  

ვთვლით, რომ სააგენტოს ბაზაში არსებული ფოტოსურათების შედარება არ წარმოადგენს 

ამომრჩეველთა ბიომეტრულ რეგისტრაციას და შესაბამისად, ვერ უზრუნველყოფს მაღალი სანდოობის 

მქონე ამომრჩეველთა სიის შედგენას. ამით ვერ მოხდება სიებში არსებული უზუსტობების სრულად 

გასწორება. ჩვენი აზრით, ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრის ერთადერთ 

გზას ბიომეტრული რეგისტრაცია წარმოადგენს, რაც იყო დაგეგმილი და ვერ განხორციელდა. 

მიღებულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, მიგვაჩნია, რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს 

მონიტორინგის საშუალება და პროცესი იყოს გამჭვირვალე.  

                                                           
7
 იხ. საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს  საარჩევნო კოდექსის“ 1841 მუხლი. 
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ამასთან, არჩევნების დღეს ფოტოსურათიანი სამაგიდო სიების ეფექტურად გამოყენება, ისე რომ არ 

მოხდეს საარჩევნო პროცესის შეფერხება, დამოკიდებული იქნება ფოტოსურათების ხარისხზე და 

პარამეტრებზე.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის  არჩევნებისთვის კვლავ პრობლემად რჩება იმ ამომრჩევლების 

საკითხი, რომელიბიც  რეგისტრირებულნი არიან მისამართის მითითების გარეშე, აგრეთვე  

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამომრჩევლები და ის პირები, 

რომლის რეგისტრაციაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს 

გადაწყვეტილებით. განხორციელებული ცვლილებებით, აღნიშნულმა პირებმა  2014  წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის, 2014 წლის  28 მაისამდე უნდა 

მიმართონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და გაიარონ რეგისტრაცია 

საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ან მიუთითონ თავისი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი და 

გადაიღონ ფოტოსურათი ციფრულ ფორმატში. 

იმისათვის, რომ დაცულ იქნეს აღნიშნული ამომრჩევლების კონსტიტუციით დაცული საარჩევნო 

უფლება მნიშვნელოვანია  დაიწყოს აქტიური საინფორმაციო კამპანია მოქალაქეების მიერ 

ამომრჩეველთა სიებში საკუთარი თავის გადამოწმებისა და  ხელახალი რეგისტრაციის გავლის 

მიზნით. 

 

 

VI. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისო კომისია 

 
 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის ფორმატი 

მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდში, რადგან სხვადასხვა პარტიებს და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს შესაძლებლობა აქვთ სხვადასხვა დარღვევებზე ყურადღების დროულად 

გამახვილების, პრევენციული მექანიზმებისა და რეკომენდაციების შემუშავების.  

 

სამწუხაროდ, აღნიშნულმა კომისიამ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მუშაობა 

დაგვიანებით, კანონით დადგენილი ვადების დაუცველად დაიწყო. 2014 წლის 7 მარტს საარჩევნო 

კოდექსში მიღებული ცვლილებების თანახმად, უწყებათაშორისი კომისია უნდა შექმნილიყო და 

მუშაობა დაეწყო აღნიშნული ცვლილებების ამოქმედებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში. 

ცვლილებები 2014 წლის 14 მარტიდან, ანუ კანონის გამოქვეყნების დღიდან ამოქმედდა, შესაბამისად 

კომისია 2014 წლის 24 მარტამდე უნდა შექმნილიყო, თუმცა კომისიის პირველი სხდომა მხოლოდ 11 

აპრილს ჩატარდა.  

 

პირველ სხდომაზე კომისია მხოლოდ წინა არჩევნებზე უკვე გაცემული რეკომენდაციების გამეორებით 

შემოიფარგლა. მან, წინა არჩევნების მსგავსად, მიმართა პროკურატურის ორგანოებს, რომ იმ პირთა 

მიმართებაში, ვინც უშუალოდ ჩართულია 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართელობის ორგანოთა 

წინასაარჩევნო კამპანიაში, საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში დაკითხვებისაგან თავი შეეკავებინა 
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კენჭისყრის დღემდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობა ან 

იქმნება საპროცესო ვადის დარღვევის საფრთხე. კომისიამ, ასევე, მიმართა არჩევნებში მონაწილე 

პოლიტიკურ პარტიებს უწყებათაშორის კომისიას წარმოუდგინოს იმ პირთა სია, რომელნიც 

უშუალოდ არიან ჩართულნი წინასაარჩევნო კამპანიაში.  

 

მიგვაჩნია, რომ თავისუფალი გარემო წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი 

პირობაა არჩევნების შედეგების ლეგიტიმაციისთვის. ამიტომაც, არ უნდა შეიქმნას განცდა, რომ 

პროკურატურის ორგანოები დაკითხვებსა და სხვადასხვა საგამოძიებო ქმედებებს, დაშინებისა თუ 

ზეწოლის იარაღად იყენებენ. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული რეკომენდაცია დადებით 

გავლენას იქონიებს წინასაარჩევნო გარემოზე და ვიმედოვნებთ, რომ ის გათვალისწინებული იქნება 

პროკურატურის ორგანოების მიერ. ასევე, მიგვაჩნია, რომ პარტიების მიერ იმ პირთა პერსონალური 

მონაცემების გადაცემა კომისიისთვის, რომლებიც წინასაარცევნო კამპანიაში არიან, მათივე თანხმობის 

შემთხვევაში უნდა მოხდეს.  

 

გარდა ამისა, „სამართლიან არჩევნებს“ მიაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არ 

უკრძალავს მინიტრებს და მინისტრის მოადგილეებს საარჩევნო კამპანიაში ჩართვასა და აგიტაციას ამა 

თუ იმ კანდიდატის სასარგებლოდ, მეტი ობიექტურობისა და ნეიტრალურობისთვის, კომისიამ უნდა 

გამოხატოს პოლიტიკური ნება და იმ პირებს, რომლების კომისიაში სათათბირო ხმის უფლებით 

მონაწილეობენ, მოუწოდოს არ ჩაერთონ წინასაარჩევნო კამპანიაში. უწყებათაშორის კომისიას 

მხოლოდ არასავალდებულო რეკომენდაციების გაცემის უფლებამოსილება აქვს და არ გააჩნია რაიმე 

მექანიზმი აღნიშნული რეკომენდაციების აღსრულების უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, თუ 

კომისიის წევრები არ მიიღებდნენ მონაწილეობას წინასაარჩევნო აგიტაციაში, ეს გაზრდიდა ნდობას 

თავად ამ კომისიის მიმართ და მის მიერ გაცემული რეკომენდაციების ლეგიტიმურობის ხარისხს.  

 

 

VII. წინასაარჩევნო  ინციდენტები 

 

1. წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის ფაქტები  

1.1 ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შეხვედრა ქ. თელავში 

2014 წლის 10 აპრილს  ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლები, ლევან ბეჟაშვილი და 

გიორგი ღვინიაშვილი წინასაარჩევნო შეხვედრას ატარებდნენ ქ. თელავში. აღნიშნულ შეხვედრაზე 

მოვიდნენ საზოგადოებრივი მოძრაობა ,,ივერიელისა“ და კოალიცია ქართული ოცნების“ აქტივისტები8. 

ისინი  წინასაარჩევნო შეხვედრის მონაწილეებს დაშლისკენ მოუწოდებდნენ, რის შემდეგაც 

                                                           
8
 ,,სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიანი კოორდინატორის ინფორმაციით, აქციის დაწყებისთანავე მოედანზე 

გამოჩნდნენ მოძრაობა ,,ივერიელის“  ხელმძღვანელი ლევან კოჭლოშვილი და  კოალიცია ,,ქართლი ოცნების“ მხარდამჭერი 

არჩილ ბოჭორიშვილი. 
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მოქალაქეებსა და ,,ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება 

მოხდა. 

,,ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლებმა აღნიშნული ფაქტის გამო შეხვედრა დაასრულეს, რის 

შემდეგაც  მათ მოქალაქეებმა კვერცხები და ცოცხები დაუშინეს. 

შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ თელავის გამგეობის თანამშრომლები, ზედამხედველობის                 

სამსახურის სპეციალისტი - ალიკა აგურაშვილი, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი - ლევან ხვისტანი და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სხვა საჯარო მოხელეები. ისინი ,,ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტების 

მიმართ პროტესტს გამოხატავდნენ. მუნიციპალიტეტის გამგებლის - გივი მეტრეველის განცხადებით,  

საჯარო მოხელეებს უშუალოდ აქციის დაშლის მიზანი არ ამოძრავებდათ.9 

აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით, 11 აპრილს, სპეციალური განცხადება გაავრცელა თელავის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობამაც. ისინიც გაემიჯნნენ  ყოველგვარ ძალადობას, რომელიც შეიძლება 

განხორციელდეს პოლიტიკური აქტივისტების მიმართ და აქციაზე მისულ ყველა მოხელეს მისცეს 

სიტყვიერი მითითება, რათა მომავალში მსგავსი ხასიათის აქციაზე დასწრების ფაქტი აღარ 

განმეორებულიყო.10 

ამ ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებულ იქნენ მოძრაობა ,,ივერიელის” ლიდერი ლევან კოჭლოშვილი 

და ,,ქართული ოცნების“ აქტივისტი, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

თანამშრომელი არჩილ ბოჭორიშვილი. 

 

2.2   ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრა ქ. ზუგდიდში 

2014 წლის წლის 12 აპრილს ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აქცია გაიმართა ქ. ზუგდიდში.  გიგი 

უგულავამ ადგილობრივ მოსახლეობას ზუგდიდის მერობის კანდიდატი წარუდგინა. “სამართლიანი 

არჩევნების“ კოორდინატორის ინფორმაციით, აქციის მიმდინარეობისას ხმაური, სიტყვიერი და 

ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა რამდენიმე მოქალაქის გამოჩენას, რომლებიც საპარლამენტო 

უმცირესობის წარმომადგენლების აქციას აპროტესტებდნენ.  დაპირისპირება დაახლოებით 10 წუთის 

განმავლობაში გაგრძელდა. სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა მოქალაქეებს 

შეხვედრის მიმდებარე ტერიტორია დაატოვებინეს. 

გარდა აღნიშნული ფაქტისა, აქციის დროს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პოლიცია 

,,ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლებს  არ აძლევდა აქციაზე დასწრების საშუალებას, თუმცა 

,,სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან პოლიციელები აღნიშნულ ფაქტს  არ ადასტურებენ. 

                                                           
9
 იხ. შემდეგი  ინფორმაცია: http://kakhetinews.ge/ge/home/news/main-theme/aqciis-daslasi-telavis-gamgeobis-warmomadgenlebi-

monawileobden 
10იხ. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განცხადება: http://telavi-gov.ge/?p=6015. 

 

http://kakhetinews.ge/ge/home/news/main-theme/aqciis-daslasi-telavis-gamgeobis-warmomadgenlebi-monawileobden
http://kakhetinews.ge/ge/home/news/main-theme/aqciis-daslasi-telavis-gamgeobis-warmomadgenlebi-monawileobden
http://telavi-gov.ge/?p=6015
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აქციის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სამეგრელოს ხმის“ 

მიერ ორგანიზებული კონტრაქციაც, თუმცა უშუალოდ ამ ფაქტს, მისი მშვიდობიანი ხასიათის გამო, 

წინასაარჩევნო შეხვედრის მიმდინარეობისთვის ხელი არ შეუშლია. 

 

2.3  ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შეხვედრა ანაკლიაში 

10 აპრილს ,,ნაციონალური მოძრაობის“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატი, 

თენგიზ გუნავა, გეგმავდა ანაკლიაში შეჩერებული მშენებლობების შესახებ ბრიფინგის მოწყობას. 

ბრიფინგის ჩაშლა სცადეს ,,ქართული ოცნებისა“ და საზოგადოებრივი მოძრაობა - ,,დაიცავი 

საქართველოს“ აქტივისტებმა. ისინი ,,ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს დახვდნენ 

ცოცხებით და  ფიზიკური ძალის გამოყენებით ცდილობდნენ  მიზნის მიღწევას. 

თენგიზ გუნავას განცხადებით, ბრიფინგის ჩაშლა წინასწარ იყო დაგეგმილი. ,,ქართული ოცნება“ 

მობილიზებული იყო აღნიშნული შეხვედრის ჩასაშლელად, ხოლო რაც შეეხება ,,დაიცავი 

საქართველოს“ აქტივისტებს, ისინი აცხადებენ, რომ  ბრიფინგის ჩაშლის მიზეზი გახლათ 

მოსახლეობის მიერ თენგიზ გუნავას მიმართ გამოხატული ნეგატიური შეხედულებები, რასაც მან ვერ 

გაუძლო და საკუთარი ინიციატივითვე გადაწყვიტა ბრიფინგი არ ჩაეტარებინა.11 

კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ აქტივისტს - გივი ლუკავას დაეკისრა ჯარიმა 100 ლარის ოდენობით 

სისხლის სამართლის კოდექსის 165-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის გამო. 

  

 

2.4  ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შეხვედრა ახალციხეში 

2014 წლის 7 აპრილს, ახალციხეში, ,,ნაციონალური მოძრაობის“  წარმომადგენლების, გიგი უგულავას, 

გოკა გაბაშვილის, კოტე გაბაშვილის, მიხეილ მაჭავარიანისა და სხვა წარმომადგენლების შეხვედრა  

,,ნაციონალური მოძრაობის“ შტაბის წინ გაიმართა. აქცია გაგრძელდა დაახლოებით 10-15 წუთი და 

მიმდინარეობდა ხმაურის ფონზე.  

„სამართლიანი არჩევების“ კოორდინატორის ინფორმაციით, „ქართული ოცნების“ აქტივისტები, 

მოქალაქეები ტრანსპარანტებით აპროტესტებდნენ აღნიშნული შეკრების მიმდინარეობას. 

საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს, მას შემდეგ რაც  მათ აქცია დატოვეს, მოქალაქეებმა  

პლასტმასის ბოთლები ესროლეს.  

 

 

 

                                                           
11

 იხ. ინფორმაცია შემდეგ ბმულზე:http://livepress.ge/ka/site/multimedia/8611/ 

 

http://livepress.ge/ka/site/multimedia/8611/
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2.5   ზეწოლა ,,ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე“ ქ. ბათუმში 

2014 წლის 10 აპრილს ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვაზე მისულ გიგი უგულავას  

ორგანიზაცია ,,ანტი-კლანის“ წევრებმა მერაბ ღოღობერიძემ და ვახტანგ მითიაშვილმა კვერცხები 

დაუშინეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს.  

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, აღნიშნული ინციდენტის გამო მერაბ 

ღოღობერიძეს  3 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, ხოლო ვახტანგ მითიაშვილი 

საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის 100 ლარით დაჯარიმდა. 

  

 

VIII. დაკითხვები და დაპატიმრებები  

2.1  ხონის გამგებლის და მოადგილის დაკავების ფაქტი 

2014 წლის 10 თებერვალს პროკურატურამ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენების ბრალდებით ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - ზურაბ ჯიბუხაია და მოადგილე 

ბესარიონ ჭელიძე დააკავა.  საქმე ეხება 2010 წელს ხონის მუნიციპალიტეტში უკანონოდ მოჭრილ ხე-

ტყეს.   

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” ინფორმაციით, ზურაბ ჯიბუხაია თვითმმართველობის 

არჩევნებზე გამგებლის პოსტზე პარტიის კანდიდატი უნდა ყოფილიყო. აღკვეთის ღონისძიების სახით 

პატიმრობის შეფარდება გამორიცხავს მათ უშუალო და აქტიური მონაწილეობის მიღების 

შესაძლებლობას წინასაარჩევნო კამპანიაში.   

პროკურატურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

გადაწყვეტილებით, მოჭრილი უკანონო ხე-ტყე გაჭირვებული მოსახლეობის ნაცვლად, 

დანაშაულებრივი სქემით ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ხის გადამამუშავებელ 

საამქროებს გადაეცა. ზემოაღნიშნული მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით გაიფლანგა ხონის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბალანსზე დარიცხული 12 580,69 ლარის ღირებულების ქონება.  

გამოძიება საქართველოს სსკ-ის 182-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 332-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და 

341-ე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს 7 -დან 11 წლამდე 

თავისუფლების აღკვეთას.12   

საქართველოს სსსკ-ის 38-ე მუხლის, მე-12 ქვეპუნქტის შესაბამისად, ბრალდებულს აღკვეთის 

ღონისძიების სახით არ უნდა შეეფარდოს პატიმრობა გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს მისი 

მიმალვის, შემდგომი დანაშაულებრივი საქმიანობის, მოწმეზე ზემოქმედების, მტკიცებულებების 

განადგურების ან განაჩენის აღუსრულებლობის საფრთხე. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 

პროკურატურამ ვერ დაასაბუთა ვერც ერთი ზემოხსენებული საფრთხის არსებობის ფაქტი. ამის 

                                                           
12

 იხ. ინფორმაცია შემდეგ გვერდზე: http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=419. 

http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=419
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მიუხედავად, 12 თებერვალს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით 

პატიმრობა შეუფარდა ზურაბ ჯიბუხაიას და ბესარიონ ჭელიძეს. 13  

 

2.2 დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის დაკავება 

2014 წლის 11 თებერვალს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა  თაღლითობის, 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და კანონით აკრძალული საჩუქრის 

მიღების ფაქტზე დუშეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - ზურაბ ოტიაშვილი დააკავა.   

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ოტიაშვილის დაკავებას მის პარტიულ საქმიანობას უკავშირებს, 

ვინაიდან იგი დაგეგმილ  პარტიის შიდა პრაიმერში სავარაუდო კანდიდატად სახელდებოდა. 

გამოძიებით დადგენდა, რომ ზურაბ ოტიაშვილმა დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

თანამდებობაზე ყოფნისას 2008-2009 წლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელით 

გაუფორმა ხელშეკრულებები სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ თავისი ცოლის ძმის - გიორგი 

ბასაძიშვილის ფირმას - შპს „ბასა + 2008”-ს. ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესრულებისას გიორგი ბასაძიშვილი ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე თაღლითურად დაეუფლა 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ დიდი ოდენობით ფულად თანხებს. 

გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333 - ე,, 340 - ე, 180- ე და 210- 

ე მუხლებით. 14 

 

2.3 ქობულეთის სოფელ ხალას რწმუნებულის დაკავება 

28 მარტს 19 საათზე საკუთარ კაბინეტში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სოფელ 

ხალას რწმუნებული მალხაზ დიასამიძე დააკავა. იგი “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 

მხარდამჭერია და ამავე პარტიის მიერ თვითმმართველობის არჩევნებში მაჟორიტარი დეპუტატობის 

ერთ-ერთ კანდიდატად მოიაზრება. დიასამიძეს ბრალად ედება 2013 წელს ციტრუსისთვის 

გამოყოფილი სახელმწიფო სუბსიდიების მითვისება. 

ქობულეთის  საკრებულოს თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონი საინფორმაციო წყაროებში15 ამ ფაქტს 

პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას უწოდებს  და აცხადებს, რომ დიასამიძის დაკავება ქობულეთის 

მაჟორიტარ დეპუტატს საქართველოს პარლამენტში ფატი ხალვაშს (რომელიც ამავე სოფლიდანაა) 

უკავშირდება, რადგან ბაგრატიონის თქმით, მალხაზ დიასამიძე ქობულეთის საკრებულოს „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარობის კანდიდატია. 

ქობულეთის გამგებელი გიორგი რომანაძე კი, “სამართლიან არჩევნებთან”   საუბარში პოლიტიკურ 

ანგარიშსწორებას გამორიცხავს. მისი თქმით, ხალას რწმუნებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  

                                                           
13

 იხ. ინფორმაცია შემდეგ გვერდზე: http://www.isfed.ge/main/575/geo/ . 
14

 იხ. ინფორმაცია შემდეგ გვერდზე: http://www.is.ge/News/2386. 
15

 იდ. ინფორმაცია შემდეგ გვერდზე:  http://www.tv25.ge/?page=news&news_id=10644  

http://www.isfed.ge/main/575/geo/
http://www.is.ge/News/2386
http://www.tv25.ge/?page=news&news_id=10644
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ერთ-ერთი გამორჩეული და კარგი სპეციალისტია, რომელთანაც არასდროს არ ჰქონია პრეტენზია და 

მით უმეტეს არც ფატი ხალვაშს ჰქონდა მისი საწინააღმდეგო არაფერი. 

31 მარტს რწმუნებული მალხაზ დიასამიძე სასამართლომ 8 ათასი ლარის გირაოს სანაცვლოდ 

გაათავისუფლა.  

 

2.4 ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარის დაკავება 

29 მარტს ანტიკორუფციული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ქრთამის აღების ბრალდებით, 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე - მალხაზ ფარტენაძე დააკავეს. 

მოგვიანებით კი ბრალდება შეიცვალა და გამოძიებამ იგი თაღლითობის მცდელობაში დაადანაშაულა.  

საგამოძიებო უწყების მტკიცებით, მალხაზ ფარტენაძე მოქალაქეებს ამირან ადეიშვილსა და ნათია 

მახარაშვილს მოტყუებით დაპირდა გონიოში მიწის ფართის შესყიდვას და სამსახურეობრივი 

უფლებამოსილების გამოყენებით და აუქციონის წესით გაყიდვის გარეშე აპირებდა მიწის აღნიშნულ 

პირებზე გადაცემას. პროკურატურის მტკიცებით, მალხაზ ფარტენაძე ქრთამის - 50 000 ლარის აღების 

მომენტში დააკავეს. მალხაზ ფარტენაძის ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ არ არსებობს ქრთამის აღების 

აუდიო, ფოტო და ვიდეო ჩანაწერები.  

სასამართლომ პროკურატურის მოთხოვნა მალხაზ ფარტენაძისთვის პატიმრობის შეფარდების 

თაობაზე არ დააკმაყოფილა, რაც შეეხება ბრალდებულის დაცვის მხარის შუამდგომლობას გირაოს 

სახით ფარტენაძისთვის 10 000 ლარის გადახდას, სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და 

ფარტენაძე 50 000 ლარი სახით გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. მიმდინარეობს გამოძიება და 

საქმე ჯერ დასრულებული არ არის. 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორმა საკრებულოს თავმჯდომარესთან უშუალო დაკავშირება 

ვერ მოახერხა, რადგან იგი შვებულებაშია, თუმცა 18 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით მას უფლებამოსილება შეუჩერდა.  საკრებულოს ზოგიერთი წევრი მის დაკავებას 

არჩევნებს და კენჭისყრაში მონაწილეობას უკავშირებს, თუმცა ნაწილი ამბობს, რომ ფარტენაძე 

არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებდა. ფარტენაძე საკრებულოში „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ სიით მოხვდა, თუმცა ამ ეტაპზე უპარტიოა.  

 

2.5 ჭიათურის საკრებულოს თავმჯდომარის დაკავება 

2014 წლის 1 აპრილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის 

თანამშრომლებმა ჭიათურის საკრებულოს თავმჯდომარეს - იასონ ჭუმბურიძეს ბრალი წაუყენეს.  

საქმე ეხება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ე.წ. „მთათა ცვენის“ გასამაგრებელი სამუშაოების 

არაჯეროვნად შესრულებას. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით:  

"ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ, იასონ ჭუმბურიძემ გულგრილად და 

არაჯეროვნად შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობები, რაც გამოიხატა იმაში, რომ არ შეამოწმა 
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შესრულებული სამუშაოების ნამდვილობა და ხარისხი, რითაც ხელი შეუწყო უჩა ღვინჯილიას მიერ 

დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას და 423 465 ლარის მიითვისებას. მიმდინარეობს გამოძიება 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის 

ჩადენისთვის“.16 

სასამართლომ  იასონ ჭუმბურიძე  10 000 ლარი გირაოს სანაცვლოდ  გაათავისუფლა,  ხოლო 6 აპრილს 

გამართულ  პროცესზე სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და 

საკრებულოს თავმჯდომარეს სამსახურეობრივი უფლებამოსილება არ შეუჩერა. 

როგორც კოორდინატორთან საუბრისას, ბ-ნ იასონმა განაცხადა საკითხი, რაზეც ბრალს სდებენ 

საერთოდ არ შედიოდა მის კომპეტენციაში. აღნიშნულ საკითხზე გამოძიება ორი წელია 

მიმდინარეობს, ბრალი აქვთ წაყენებული ყოფილ გამგებელს და უჩა ღვინჯილიას, თავად კი მოწმის 

სახითაც კი არ ყოფილა არცერთხელ დაკითხული.  მისი თქმით, აღნიშნული ფაქტი პოლიტიკურია და 

არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება, რადგან თვითმმართველობის არჩევნებში დამოუკიდებელ 

კანდიდატად  აპირებს მონაწილეობის მიღებას.   

 

 

IX. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება  

 

“საქართველოს საარჩევნო კოდექსით” დადგენილი წესის თანახმად, არჩევნების დღემდე მე-60 

დღიდან არჩევნების დღის ჩათვლით აკრძალულია ისეთი პროექტების განხორციელება, რომლებიც 

მანამდე არ იყო გათვალისწინებული სახელმწიფო/ადგილობრივ ბიუჯეტში, ასევე, იმ სოციალური 

გასაცემლების ოდენობის ზრდა ან/და დაწესება, რომლებიც არჩევნების დღემდე არანაკლებ 60 დღით 

ადრე გათვალისწინებული არ იყო საქართველოს კანონმდებლობით.  

საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაციის მიერ არ დაფიქსირებულა ხელისუფლების მიერ ახალი 

სოციალური პროექტების ინიცირება, შესაბამისად, საარჩევნო კოდექსის 49 -ე მუხლის მესამე პუნქტის 

მოთხოვნა არ დარღვეულა. მიუხედავად ამისა, წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად 

გამოცხადებამდე, პრემიერ-მინისტრის მიერ საჯაროდ გამოცხადდა ახალი სოციალური პროექტის 

შესახებ, რომელის დაწყებაც წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვევა. 

 „პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით იმ რეგიონებში, სადაც არსებობს შობადობის მნიშვნელოვანი 

კლება და არ არის ბუნებრივი მატება, ყოველი მესამე შვილის მშობელი სახელმწიფოსგან 

ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მთიან რეგიონებში 200 

ლარით, ხოლო ბარში 150 ლარით. პირველ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება 6 რეგიონს შეეხება.17    

დახმარებას გურიაში, იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში, მცხეთა-

მთიანეთსა და კახეთში მცხოვრები ოჯახები მიიღებენ. ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს 

                                                           
16

 იხ. ინფორმაცია შემდეგ გვერდზე: http://www.is.ge/News/2405  
17

 იხ. ინფორმაცია შემდეგ გვერდზე: http://government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=380&info_id=41145 . 

http://www.is.ge/News/2405
http://government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=380&info_id=41145
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განცხადებით,  1 ივნისიდან ყოველ მესამე და მომდევნო ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება, 

რომელიც ბავშვს ორი წლის ასაკამდე გაჰყვება. მთლიანი ბიუჯეტი თავდაპირველად იქნება 

წელიწადში 4 მილიონი და შემდეგ - 8 მილიონი.18  

წარსულში არჩევნებზე ხშირად ჰქონდა ადგილი ისეთ შემთხვევებს, როდესაც სოციალური 

პროექტების დიდი ნაწილის დაწყება წინასაარჩევნო კამპანიას ემთხვეოდა და წინასაარჩევნო კამპანიის 

ნაწილად აღიქმებოდა. შესაბამისად, აღნიშნული შესაძლოა შეიცავდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პოლიტიკური მიზნით გამოყენების საფრთხეს. 

 

 

X. საჯარო შეხვედრები 

 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორები ყველა მუნიციპალიტეტში აკვირდებიან პოლიტიკური 

პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიას და მათ მიერ გამართულ შეხვედრებს.  „სამართლიანი არჩევნები“ 

სტატისტიკურად აღრიცხავს მხოლოდ იმ შეხვედრებს, რომლებსაც კოორდინატორები უშუალოდ 

ესწრებიან. 

საანგარიშო პერიოდში, 2014 წლის  1 აპრილიდან 20 აპრილის  ჩათვლით, საქართველოს სხვადასხვა 

ტერიტორიულ ერთეულში პოლიტიკური პარტიების აქტივობა მოიცავდა ძირითადად პარტიულ 

საქმიანობას, როგორიცაა წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში საუბნო კომისიის წევრების შერჩევის 

პროცესი, ხელმოწერების შეგროვება, არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების წარდგენა, 

ამომრჩევლისათვის საკუთარი საარჩევნო პროგრამის გაცნობა და  საჯარო შეხვედრების მოწყობა.   რაც 

შეეხება უშუალოდ საჯარო შეხვედრების ჩატარებას, „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორების 

ინფორმაციით საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ კოალიცია „ქართული ოცნება“ და  „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“ აქტიურობდა.  კოალიციამ მოსახლეობასთან 4,  ხოლო „ნაციონალურმა 

მოძრაობამ“  37 საჯარო შეხვედრა გამართა.  „ქართული ოცნების“ მიერ გამართულ შეხვედრებზე 

ძირითადად ხდებოდა არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების წარდგენა.   „ნაციონალური მოძრაობის“ 

მიერ გაცემული დაპირებები კი ძირითადად შეეხებოდა გაჩერებული პროექტების განახლებას, 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას, სოფლის მეურნეობის პროექტების ხელშეწყობას, 

შენობების გადახურვას, წყლის და კანალიზაციის  პრობლემების მოწესრიგებასა და ა.შ.  

 

 

                                                           
18

 იხ. ინფორმაცია შემდეგ გვერდზე: http://www.interpressnews.ge/ge/politika/273499-yovel-mesame-shvilze-dakhmarebis-mimghebi-

regionebi-cnobilia.html?ar=A . 

http://www.interpressnews.ge/ge/politika/273499-yovel-mesame-shvilze-dakhmarebis-mimghebi-regionebi-cnobilia.html?ar=A
http://www.interpressnews.ge/ge/politika/273499-yovel-mesame-shvilze-dakhmarebis-mimghebi-regionebi-cnobilia.html?ar=A
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XI. „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისიის შესახებ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 10 აპრილის განკარგულებით, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნები 2014 წლის 

15 ივნისისთვის დაინიშნა. 

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების არჩევნებზე დაკვირვება  2014 წლის 1 აპრილს დაიწყო, თუმცა, ანგარიშში 

მოხვდა, ასევე, ყველა ის მოვლენა თუ ინციდენტი, რასაც არჩევნების გამოცხადებამდე ჰქონდა 

ადგილი და რასაც შესაძლოა ნეგატიური თუ პოზიტიური გავლენა მოეხდინა საარჩევნო გარემოზე. 

„სამართლიანი არჩევნები“ დაკვირვებას საქართველოს ყველა საარჩევნო ოლქში 73 გრძელვადიანი 

დამკვირვებლის მეშვეობით ახორციელებს, რომლებმაც სათანადო მომზადება და ტრენინგი 

მონიტორინგის დაწყებამდე გაიარეს. გრძელვადიანი დამკვირვებლები თავიანთი საქმიანობისას 

ხელმძღვანელობენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისათვის დადგენილი საერთაშორისო 

სტანდარტების დაცვით,19 რაც პირველ რიგში პროცესის სრულყოფილად, ობიექტურად, 

გამჭვირვალედ და მიუკერძოებლად დაკვირვებას გულისხმობს. დაკვირვება  ხორციელდება შემდეგი 

მიმართულებებით: 

 საარჩევნო ადმინისტრაციის მონიტორინგი, რაც ძირითადად გულისხმობს  საარჩევნო 

ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესსა და საქმიანობაზე დაკვირვებას; 

 პოლიტიკური პარტიების/საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართული საჯარო შეხვედრებისა და 

სხვა პოლიტიკური საქმიანობის დაკვირვება, აგრეთვე მათ მიერ ამომრჩევლისათვის მიცემული 

დაპირებების მონიტორინგი; 

 ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად გამოყენების ფაქტების გამოვლენა და 

შესწავლა; 

 პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა/მუქარის, პოლიტიკური საქმიანობისათვის ხელის შეშლისა და 

ამომრჩევლის მოსყიდვის შემთხვევების გამოვლენა და სათანადო რეაგირება. 
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 „სამართლიანი არჩევნები“ დაკვირვების პროცესში ხელმძღვანელობს საერთაშორისო დეკლარაციით „არაპარტიული 

საარჩევნო დაკვირვებისა და სამოქალაქო მონიტორინგის გლობალური პრინციპების შესახებ“, დეკლარაცია იხილეთ შემდეგ 

ბმელზე: http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles; ხოლო შეფასებების დროს ეყრდნობა და იზიარებს ეუთოს 

კოპენჰაგენის დოკუმენტის პრინციპებსა და სულისკვეთებას 

http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles

