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2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი  

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები 

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის 

 მეორე შუალედური ანგარიში   

(20 აპრილი - 11 მაისი) 

 

თბილისი, 2014 წლის 15 მაისი 

 

 

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  

 

საანგარიშო პერიოდში „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოება“ წინასაარჩევნო კამპანიის დაკვირვებას საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში 

ახორციელებდა.  

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორები 2014 წლის 20 აპრილიდან 11 მაისამდე 134 საჯარო 

შეხვედრას დაესწრნენ.  აღნიშნული შეხვედრებიდან კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ 45 შეხვედრა 

გამართა, „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“- 24,  „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანმა ოპოზიციამ“- 21; 

„საქართველოს ლეიბორისტული პარტიამ“- 6; „მომავალმა საქართველომ“- 2; „საქართველოს გზამ“- 

23; საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა“- 3; „ხალხის პარტიამ“- 2; „არასაპარლამენტო ოპოზიციამ“ 

(კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“-  8. 

 აღნიშნულ პერიოდში მნიშვნელოვან ტენდენციას წარმოადგენდა ადმინისტრაციული 

რესურსის გამოყენების ფაქტები, რაც მმართველი გუნდის მიერ წინასაარჩევნოდ არაერთი 

სოციალურ-ინფრასტრუქტურუ პროექტის ინიცირებასა და ბიუჯეტის მოდიფიცირებაში 

გამოიხატა. ადგილი ჰქონდა 7 ასეთ შემთხვევას, კერძოდ: 

 

-  საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, რომელიც არჩევნების ოფიციალურად 

დანიშვნამდე 4 დღით ადრე შევიდა ძალაში, 2, 914, 241-მლნ ლარიდან  139, 987, 531 

მლნმდე გაიზარდა ადგილობრივ თვითმმართველობებში განსახორციელებელი 

პროექტებისთვის დაფინანსება; 

- არჩევნების დანიშვნის დღეს ძალაში შევიდა მთავრობის დადგენილება, რომლითაც 

გადაწყდა ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა მეორე მსოფლიო ომში 

მონაწილეთა და მარჩენალდაკარგული ოჯახებისათვის; 

- პრემიერ-მინისტრის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში დაანონსდა ექიმების ხელფასების 

გაზრდა; 

- განახლდა შეწყვეტილი ინფრასტრუქტურული პროექტი ფოთში; 

- აჭარის მთავრობის მიერ „ლიბერთი ბანკის“ ბენეფიციარების კრედიტის დასაფარად 

ბიუჯეტიდან 6 მილიონი ლარი გამოიყო; 

- არჩევნების დანიშვნის დღეს 10 მილიონი ლარით გაიზარდა ქ. ბათუმის ბიუჯეტი. 

აღნიშნული თანხებით ჯანდაცვის, სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამები 

დაფინანსდება. თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი - 7 200 000 ლარი ინფრასტრუქტურულ 

პროექტებზე გადანაწილდა. 50 000 ლარამდე გაიზრდება დაფინანსება სოციალურ და 

ჯანდაცვის პროგრამებისთვის; 

- წინასაარჩევნო პერიოდში ხელფასები გაეზარდათ დედოფლისწყაროს სკოლამდელი 

აღზრდის ცენტრის თანამშრომლებს.  
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„სამართლიანმა არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ სხვადასხვა პროექტების დაწყება წინასაარჩევნო 

კამპანიის პერიოდში შესაძლოა აღქმული იქნას, როგორც წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი და 

შეიცავდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის პოლიტიკური მიზნით გამოყენების საფრთხეს. ვთვლით, 

რომ აღნიშნული პროექტების განხორციელება, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში 

შეიძლებოდა საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, გეგმაზომიერად და თანმიმდევრულად, რაც 

აღარ წარმოშობდა ეჭვებს სახელმწიფო სახსრების წინასაარჩევნოდ გამოყენების შესახებ.  

 საანგარიშო პერიოდში, ასევე, დაფიქსირდა სახელმწიფოს კუთვნილი სატრანსპორტო 

საშუალებების უკანონოდ, წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნით გამოყენების შემთხვევები 

ხარაგაულის გამგებლის და გამგეობის თანამშრომლების მიერ.   

 

 გამოვლინდა არაუფლებამოსილი პირების წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის 1 

შემთხვევა, რაც კასპის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომში ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებულისა და სპეციალისტის მიერ სამუშაო საათების განმავლობაში ერთ-ერთი 

კანდიდატის მხარდასაჭერად ხელმოწერების შეგროვებაში, ასევე მისთვის საჯარო 

მხარდაჭერაში გამოიხატა. საარჩევნო კოდექსის თანახმად, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, 

ასევე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს კანდიდატის არჩევას, 

აგიტაციად ითვლება და მასში მონაწილეობის უფლება ადგილობრივი თვითმმართველი 

ორგანოების საჯარო მოხელეებს სამუშაო საათებში არა აქვთ.  

 

 გამოვლინდა სავარაუდო მოსყიდვის 6 ფაქტი, კერძოდ საარჩევნო კამპანიაში ჩართული ან 

მათთან დაკავშირებული პირების მიერ ამომრჩეველთათვის სხვადასხვა სახის საჩუქრის ან 

ფულადი თანხის გადაცემა. „საარჩევნო კოდექსის“, ასევე „მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანების შესახებ“ კანონის თანახმად, წინასაარჩევნო პერიოდში იკრძალება საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან ვინმეს 

მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა.  

 

 

 დაფიქსირდა წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლის 1 ფაქტი პარტია „საქართველოს 

გზის“ მერობის კანდიდატის მიმართ ქ. რუსთავში, რომელსაც კანონის დარღვევით არ მიეცა 

ერთ-ერთ შენობაში შეხვედრის ჩატარების შესაძლებლობა. 

 

 ყვარლის მუნიციპალიტეტში გამგებლის გათავისუფლებას ხმაური და დაპირისპირება 

მოყვა. გათავისუფლებული გამგებელი საკრებულოს მხრიდან მის წინააღდეგ დაწყებულ 

კამპანიასა და დისკრედიტაციის მცდელობას არჩევნებში მის სავარაუდო მონაწილეობას 

უკავშირებს. 
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 წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას გაკეთდა ქსენოფობიური განცხადება 

ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლის მიერ, რაც მიგვაჩნია, რომ ცალსახად 

მიუღებელია და შესაბამისი რეაგირების საგანი უნდა გახდეს აღნიშნული პარტიის 

მხრიდან.  

 

 საანგარიშო პერიოდში დისკუსიის საგანი გახდა საარჩევნო ბლოკი “ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობისთვის“ რიგითი ნომრის მინიჭების საკითხი. ცესკომ აღნიშნულთან 

გადაწყვეტილება 2014 წლის 13 მაისის განკარგულებით მიიღო და ბლოკს რიგითი ნომერი 

„5“ მიანიჭა. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ცესკოს მიერ კანონის სწორი 

ინტერპრეტაციის შედეგია.  

 

 აღსანიშნავია, რომ პარტიების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებში უხეშად არის 

დარღვეული გენდერული ბალანსი და ქალი კანდიდატები ძირითადად არ არიან 

წარმოდგენილნი.  
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II. რეკომენდაციები  

 

ხელისუფლებას - არ მოხდეს წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ისეთი პროექტების 

ინიცირება, რაც წინააღმდეგობაში მოვა საარჩევნო კოდექსით დაწესებულ შეზღუდვებთან 

ან შეიძლება აღქმული იყოს, როგორც საბიუჯეტო რესურსების კამპანიური მიზნით 

გამოყენება. 

უწყებათაშორის კომისიას - თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს შესაბამისი 

რეაგირება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და არაუფლებამოსილი პირების 

აგიტაციაში მონაწილეობის ფაქტებზე. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს - შეისწავლოს სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტები და 

მოახდინოს მათზე შესაბამისი რეაგირება. 

სამართალდამცავ ორგანოებს - შეისწავლონ საარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის 

ფაქტი და უზრუნველყონ წესრიგის დაცვა იმგვარად, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტმა 

შეძლოს კამპანიის მშვიდ, უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში წარმოება. 

პოლიტიკურ პარტიებს: 

- შეიმუშაონ შიდა პარტიული ქცევის კოდექსი, რათა არ მოხდეს საჯარო 

შეხვედრებზე კანდიდატების, პარტიის წევრების ან მხარდამჭერების მხრიდან 

სიძულვილის ენის გამოყენება; 

- კანდიდატების დასახელებისას, ასევე პარტიული სიის წარმოდგენისას დაიცვან 

გენდერული ბალანსი. 

საქართველოს პარლამენტს - შეიმუშავოს ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის უფრო 

ეფექტური მექანიზმები; 
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III. ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების ფაქტები  

 

 

3.1 წინასაარჩევნო პერიოდში ინიცირებული საბიუჯეტო პროექტები  
 

“საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” 49-ე მუხლის მესამე პუნქტის 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. 

 

3.1.1 საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ადგილობრივ თვითმმართველობებში 

განსახორციელებელი პროექტებისთვის დაფინანსების ზრდა  

 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №641 განკარგულების საფუძველზე 

(„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“) ცვლილება შევიდა 

მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებაში. იანვრის განკარგულების თანახმად 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისთვის სულ 2 914 241 (ორი მილიონ ცხრაას თოთხმეტი ათას 

ორას ორმოცდაერთი) იყო გამოყოფილი, აპრილის განკარგულების თანახმად ისინი 139 987 

531 (ას ოცდაცხრამეტი მილიონ ცხრაას ოთხმოცდაშვიდი ათას ხუთას ოცდათერთმეტი) 

ლარს მიიღებენ.  

 
გაზრდილ თანხას მიიღებს 57 მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა პროექტების 

განსახორციელებლად.  

 

აღსანიშნავია, რომ არჩევნების დანიშვნის შესახებ პრეზიდენტის 10 აპრილის განკარგულება 

2014 წლის 14 აპრილს შევიდა ძალაში. მიგვაჩნია, რომ არჩევნების ოფიციალურად 

დანიშვნამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე მუნიციპალური პროექტებისათვის 

განკუთვნილი თანხების მნიშვნელოვანი ზრდა შეიძლება უკავშირდებოდეს არჩევნების 

მოახლოებას, აღქმულ იქნას, როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული და ამომრჩეველთა 
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გულის მოგებას ემსახურებოდეს მიზნად. მითუმეტეს, როდესაც გაზრდილი ბიუჯეტით 

სხვადასხვა სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება ხდება.1   

 

 

3.1.2 ერთჯერადი ფულადი დახმარება მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეთა და 

მარჩენალდაკარგული ოჯახებისათვის 

საქართველოს მთავრობამ 2014 წლის 14 აპრილის №289 დადგენილებით ფაშიზმზე 

გამარჯვების 69-ე წლისთავისთვის აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიებების ფარგლებში, 

ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარება დააწესა  მეორე მსოფლიო ომის 

მონაწილეთათვის 400 ლარის და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგული იჯახებისათვის - 

200 ლარის ოდენობით. 

მიგვაჩნია, რომ ომის ვეტერანებსა და მარჩენალდაკარგულებზე ზრუნვა სახელმწიფოს ერთ-

ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს. ამ მიმართულებით საჭიროა სწორი პოლიტიკის შემუშავება, 

რამაც მათთვის ღირსეული ცხოვრების პირობები უნდა უზრუნველყოს. წინასაარჩევნო 

პერიოდში გაცემული ერთჯერადი სოციალური დახმარება არათუ არ არის საკმარისი ამ მიზნის 

მისაღწევად, არამედ შესაძლებელია აღქმულ იქნას მმართველი პოლიტიკური გუნდის მიერ 

ადმინისტრაციული, კერძოდ ფინანსური რესურსის გამოყენებად.2 

 

 

 

 

                                                           
1
 მაგალითად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გაზრდილი თანხა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას, ასევე დაბა 

ბაკურიანის, სოფელ მზეთამზის, ქვაბისხევისა და  ლიკანის დასახლების ქუჩების რეაბილიტაციას მოხმარდება; 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გაზრდილი თანხა მიიმართება სოფელ ბორითის საბავშვო ბაღის შენობის 

სარეაბილიტაციოდ, ასევე, ხარაგაული-საქარიქედის ოთხკილომეტრიანი გზის მონაკვეთის, ისლარი-ფარცხნალის 

ერთკილომეტრიანი გზისა და ბორითი-მაქათუბნის გზაზე გარე განათების მოსაწყობად. კასპის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების გაიზარდა დასუფთავების,  ასევე, ბაღებისა და სკვერების მოვლა 

პატრონობისა ღონისძიებები. ასევე, კასპის რაიონში, კერძოდ მდინარე თეძამზე, ახალი წყალსაცავი აშენება დაიგეგმა.  

 
2
 “საარჩევნო კოდექსის“ 49-ე მუხლის მეოთხე პუნქტის თანახმად: „არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან არჩევნების დღის 

ჩათვლით აკრძალულია სოციალური გასაცემლების (პენსია, სოციალური დახმარება, შემწეობა და სხვა) ოდენობების 

ზრდა, გარდა იმ გასაცემლებისა, რომელთა ოდენობების ზრდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

იყო არჩევნების დღემდე არანაკლებ 60 დღით ადრე, აგრეთვე ისეთი სოციალური გასაცემლების (პენსია, სოციალური 

დახმარება, შემწეობა და სხვა) ან/და შეღავათების  დაწესება, რომლებიც არჩევნების დღემდე არანაკლებ 60 დღით ადრე 

გათვალისწინებული არ იყო საქართველოს კანონმდებლობით. ამ პუნქტით გათვალისწინებული წესის დარღვევის 

შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ხარჯების შეჩერება.“ 
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3.1.3 პრემიერ-მინისტრის მიერ ექიმების ხელფასების გაზრდის დაპირება  

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა 3 მაისს ქუთაისში, იმერეთის 

რეგიონის სამედიცინო დაწესებულების ვიზიტისას განაცხადა, რომ მომავალი თვიდან 

ექიმების ხელფასი 30%-ით გაიზრდება.3 

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ მთავრობის კანცელარიას მიმართა საჯარო ინფორმაციის 

გამოთხოვის მიზნით, რათა დაეზუსტებინა როდის დაიგეგმა აღნიშნული ცვლილება. თუმცა, 

ამის მიუხედავად, პრემიერ-მინისტრის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში ათასობით 

ამომრჩევლისთვის ხელფასის გაზრდის დაპირება, ბადებს კითხვას, ხომ არ ხდება სახელმწიფოს 

ფინანსური რესურსის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენება.  

 

3.1.4 დედოფლისწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომლების ხელფასების 

გაზრდა  

ინტერნეტ გაზეთის ,,ქიზიყის“ საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 

დედოფლისწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომლები მაისის თვიდან 

გაზრდილ ხელფასებს  მიიღებენ.4 საკრებულოს აპარატის უფროსის, ხათუნა გონაშვილის 

თქმით, აღნიშნული ცვლილება 2014 წლის ბიუჯეტით იყო გათვალისწინებული, თუმცა 

ხელფასების ზრდა უშუალოდ 1 მაისიდან მოხდა.  დედოფლისწყაროს სკოლამდელი აღზრდის 

ცენტრის 250 თანამშრომლის ხელფასი 30%-ით გაიზარდა.  

 

3.1.5 ინფრასტრუქტურული პროექტი ფოთში  

ფოთში ტროტუარების კეთილმოწყობისა და ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოების 

განახლებასთან დაკავშირებით თვითმმართველ ქალაქ ფოთსა და კერძო კომპანიას (შპს 

„მოდერნ სერვისის საქართველოს ფილიალი“) შორის 2014 წლის 31 მარტს მოხდა შეთანხმება, 

კერძოდ, განახლდა მხარეებს შორის 2013 წლის 30 მარტს დადებული ხელშეკრულება 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ.  „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბრისას 

მერის მოვალეობის შემსრულებელმა, ვასილ თოდუამ განაცხადა, რომ  2013 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 12 მილიონი ლარით სხვადასხვა სამშენებლო 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოები უნდა განხორციელებულიყო. აღნიშნული სამუშაოები 

(ტროტუარების კეთილმოწყობა, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების 

ფასადების რეაბილიტაცია და საფეხბურთო კლუბ ''კოლხეთის'' სტადიონის რეაბილიტაცია)   

                                                           
3 ინფორმაცია იხ. შემდეგ ბმულზე: http://www.interpressnews.ge/ge/politika/280329-irakli-gharibashvili-momavali-thvidan-

eqimebs-khelfasi-30-procentith-gaezrdebath.html?ar=A 

4 ინფორმაცია იხ. შემდეგ ბმულზე: http://qiziyi.ge/?p=11626   

http://www.interpressnews.ge/ge/politika/280329-irakli-gharibashvili-momavali-thvidan-eqimebs-khelfasi-30-procentith-gaezrdebath.html?ar=A
http://www.interpressnews.ge/ge/politika/280329-irakli-gharibashvili-momavali-thvidan-eqimebs-khelfasi-30-procentith-gaezrdebath.html?ar=A
http://qiziyi.ge/?p=11626
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ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიებმა 2013 წლის ნოემბერში დაიწყეს, თუმცა ისინი, ვადების 

დარღვევით რამდენიმე თვის განმავლობაში შეჩერდა.  

წინასაარჩევნო პერიოდში სამუშაოების განახლება ბადებს ეჭვს, რომ  შეგნებულად ხდებოდა 

საკითხის გაჭიანურება და პროექტის დაწყება  საარჩევნო კამპანიას ხელოვნურად დაემთხვა.  

 

3.1.6 აჭარის მთავრობის მიერ ტურისტული ბიზნესის დაფინანსების პროექტი 

2014 წლის 7 მაისს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ და „ლიბერთი ბანკმა“ ხელი 

მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც განხორციელდება მცირე და საშუალო 

ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობა აჭარის ტერიტორიაზე.5 პროგრამის ფარგლებში „ლიბერთი 

ბანკი“ ბენეფიციარებს შესთავაზებს სესხებს გადახდის სეზონური გრაფიკით. აღნიშნული 

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 15% იქნება, აქედან 3%-ს გადაიხდის მოსარგებლე, დარჩენილ 

12% სამი წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან დაიფარება, 

სამი წლის შემდეგ პროცენტის გადახდას მსესხებელი თავად უზრუნველყოფს. მსესხებელთა 

შერჩევა მოხდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ საგანგებოდ შექმნილი 

კომისიის მიერ. აღნიშნული პროექტისთვის ბიუჯეტში 6 მილიონია გამოყოფილი.  

„სამართლიანი არჩევნების“ შეფასებით წინასაარჩევნო პერიოდში აღნიშნული ხელშეკრულების 

გაფორმებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ამომრჩევლების გარკვეული 

ნაწილი ფინანსური ხასიათის სარგებელს მიიღებს. ვინაიდან აღნიშნული შეთანხმება 

წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვევა, ჩნდება ეჭვი ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო 

რესურსის გამოყენებისა მმართველი გუნდის სასარგებლოდ.  

 

3.1.7 ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტის ზრდა 

14 აპრილს თვითმმართველ ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარით გაიზარდა. 

დამატებული თანხებით ჯანდაცვის, სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამები 

დაფინანსდება. თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი - 7 200 000 ლარი ინფრასტრუქტურულ 

პროექტებზე გადანაწილდა. 50 000 ლარამდე გაიზრდება დაფინანსება სოციალური და 

ჯანდაცვის პროგრამები. 

საქართველოს „საარჩევნო კოდექსით“ დადგენილის წესის თანახმად, არჩევნების დღემდე მე-60 

დღიდან არჩევნების დღის ჩათვლით აკრძალულია ისეთი პროექტების/პროგრამების 

განხორციელება, რომლებიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული საქართველოს სახელმწიფო, 

                                                           
5
 ინფორმაცია იხ. შემდეგ ბმულზე: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ve1gsrUpHU8 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ve1gsrUpHU8
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ავტონომიური რესპუბლიკის ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში. 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პროექტების ინიცირება კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

ვადამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე მოხდა.   

„სამართლიანმა არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ სხვადასხვა პროექტების დაწყება წინასაარჩევნო 

კამპანიის პერიოდში შესაძლოა აღქმული იქნას, როგორც წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი და 

შეიცავდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის პოლიტიკური მიზნით გამოყენების საფრთხეს. ვთვლით, 

რომ აღნიშნული პროექტების განხორციელება, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში 

შეიძლებოდა საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, გეგმაზომიერად და თანმიმდევრულად, რაც 

აღარ წარმოშობდა ეჭვებს სახელმწიფო სახსრების წინასაარჩევნოდ გამოყენების შესახებ.  

 

 

3.2 სახელმწიფოს კუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება  

 

3 მაისს ქუთაისში კოალიცია „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში პრემიერ-

მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობას იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში 

„ქართული ოცნების“ გამგებლების კანდიდატები წარუდგინა. აღსანიშნავია, რომ აქციაზე 

მოსახლეობა მიმდებარე რაიონებიდანაც იყო ჩასული. „სამართლიანი არჩევნების“ კოორინატორმა 

დააფიქსირა, რომ ხარაგაულიდან ქუთაისში პრემიერის მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე გამგებელი 

კობა ლურსმანაშვილი მივიდა გამგეობის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანით, 

კოორდინატორმა ასევე დააფიქსირა გამგეობის კუთვნილი ავტომობილები ხარაგაულიდან 

ქუთაისისკენ მიმავალი ავტომანქანების რიგებში.6 

მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ფაქტი წარმოადგენს კანონდარღვევას, ვინაიდან საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 48 მუხლის 1 (გ) პუნქტის მიხედვით, აკრძალულია წინასაარჩევნო აგიტაციასა 

და კამპანიის პროცესში  სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება. 7 

 

                                                           
6
 გადასაადგილებლად გამოყენებული იყო გამგეობის კუთვნილი სამი მანქანა (სერიული ნმრებით:  WKW 248, AlA 464 და 

CJC 311). 
7
 „საარჩევნო კოდექსის“ 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული რესურსის 

გამოყენებად ითვლება სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საკუთრებაში 

არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო სუბიექტობის 

კანდიდატის, საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის 

პროცესში. ამავე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება სახელმწიფო-პოლიტიკური 

თანამდებობის პირების მიერ მათი სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების შემთხვევაზე, რომელთა დაცვას 

კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. შესაბამისად, გამგებელზე 

ვრცელდება საარჩევნო კოდექსის აღნიშნული შეზღუდვა.  
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IV. არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში 

კასპის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომში ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - კახაბერ 

კაციაშვლი და აღნიშნული ორგანოს სპეციალისტი - მარინა ლომიაშვილი ერთ-ერთი საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის, ალექსი ბიძინაშვილის მხარდასაჭერად ხელმოწერებს აგროვებდნენ 2014 

წლის 22 აპრილიდან 5 მაისამდე პერიოდში. ,,სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორი 

უშუალოდ ესაუბრა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომში მცხოვრებ რამდენიმე მოქალაქეს, 

რომლებმაც აღნიშნული ფაქტი დაადასტურეს და განაცხადეს, რომ რწმუნებულისა და ორგანოს 

სპეციალისტის მიერ ხელმოწერების შეგროვებას ადგილი ჰქონდა სამუშაო საათების 

განმავლობაშიც.  

 „საარჩევნო კოდექსის“ მეორე მუხლის (ჰ
1
) პუნქტის მიხედვით, წინასაარჩევნო აგიტაცია არის 

ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს 

უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, 

მათ შორის, წინასაარჩევნო ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო 

მასალების შენახვა ან გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების 

წარმომადგენლობებში ყოფნა. 

„საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მეოთხე პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაციის 

გაწევისა და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არა აქვს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებს – სამუშაო საათების 

განმავლობაში ან/და როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს.  

 

 

 

V. სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტები  

 

„საარჩევნო კოდექსის“ 47-ე მუხლის თანახმად, „არჩევნების დანიშვნის შესახებ შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებიდან არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე 

აკრძალულია საარჩევნო სუბიექტების, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებისა და მათი 

წარმომადგენლების მიერ პირადად ან ვინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის 

ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა (მიუხედავად 

მათი ღირებულებისა), შეღავათიან ფასად საქონლის მიყიდვა, უფასოდ ნებისმიერი საქონლის 

(გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული სააგიტაციო მასალისა) მიწოდება ან გავრცელება, აგრეთვე 
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საქართველოს მოქალაქეების დაინტერესება ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდებისა და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემის დაპირებით (მიუხედავად მათი ღირებულებისა).“  

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ“ საქართველოს კანონის 252 მუხლის თანახმად, 

,,პარტიას ეკრძალება კანდიდატის, წარმომადგენლის ან სხვა პირის მეშვეობით პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ  მოქალაქისათვის ფულადი სახსრების, საჩუქრების ან არამატერიალურ 

ფასეულობათა გადაცემა“. ამავე კანონის  342 მუხლის  მე-6 პუნქტით დადგენილი სანქციის 

თანახმად, საარჩევნო მიზნით ფიზიკური პირის მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული უკანონო 

საჩუქრის, შემოსავლის, მომსახურების მიღება, თუ ქონების (მომსახურების) ან გარიგების  

ღირებულება არ აღემატება  100 ლარს გამოიწვევს პარტიის, პარტიის წარმომადგენლის, 

იურიდიული პირის დაჯარიმებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

 

5.1 ქარელი - საჩუქრები დევნილთა ოჯახებს  

2014  წლის 17 აპრილს ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი - 

ზაზა გულიაშვილი  იძულებით გადაადგილებულ პირებს შეხვდა. იგი ,,ქართული ოცნების“ 

მხარდამჭერია და  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზეც  ამავე პარტიის მიერ 

წარდგენილ კანდიდატად გეგმავს მონაწილეობას. გულიაშვილმა ახალსოფლის, მოხისისა და 

აგარის დასახლებაში მცხოვრებ დევნილთა  ოჯახებს სააღდგომო საჩუქრები გადასცა. ასევე 

მოინახულა ახალსოფელში მცხოვრები უხუცესი მოქალაქე - ოლია პოლიკაშვილი და მას  

ფულადი თანხა, 100 ლარი, გადასცა. აღნიშნული ინფორმაცია გავრცელდა ქარელის 

მუნიციპალიტეტის მიერ სოციალურ ქსელებში8.  

 

5.2 ქარელი - საჩუქრები ომის ვეტერანებს  

9 მაისს ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ზაზა 

გულიაშვილმა და სოც.სამსახურის უფროსმა ზაზა გაჩეჩილაძემ, ქარელის რაიონში მცხოვრები 

მეორე მსოფლიო ომის ყველა მონაწილე მოინახულა და გამარჯვების დღე მიულოცა. 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორის ინფორმაციით, ქარელის რაიონში მცხოვრებ 22 

ვეტერანს ზაზა გულიაშვილმა პირადად გადასცა ფულადი თანხა 100 ლარის ოდენობით.
9 

 

 

                                                           
8
 იხ. ინფორმაცია შემდეგ ბმულზე:  https://www.facebook.com/qarelismunicipalitetis.gamgeoba?fref=t 

9ფოტომასალის სანახავად იხ. ბმული:  
https://www.facebook.com/qarelismunicipalitetis.gamgeoba/media_set?set=a.230423190486475.1073742026.100005563870073&typ
e=1 

https://www.facebook.com/qarelismunicipalitetis.gamgeoba?fref=t
https://www.facebook.com/qarelismunicipalitetis.gamgeoba/media_set?set=a.230423190486475.1073742026.100005563870073&type=1
https://www.facebook.com/qarelismunicipalitetis.gamgeoba/media_set?set=a.230423190486475.1073742026.100005563870073&type=1
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5.3 ახმეტა 

 

30 აპრილს ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი - ბექა 

ბაიდაური, გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველოს“ ადგილობრივი შტაბის თავმჯდომარე - მამუკა ხოლეგაშვილი,  

გამგეობის თანამშრომლებთან ერთად თუშეთში იმყოფებოდნენ მოსახლეობისთვის სააღდგომო 

კალათებისა და მედიკამენტების გადასაცემად.   

 

გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი და მისი თანხმლები პირები თუშეთში ვერტმფრენის 

საშუალებით გაფრინდნენ. ვერტმფრენი ავიაკომპანია ,,თუშეთს“ ეკუთვნის, რომელმაც 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა და მას 

გამგეობისთვის მომსახურების გაწევის ვალდებულება ეკისრება.10 

 

აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ,,სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორი ესაუბრა 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შესმსრულებელს - ბექა ბაიდაურს. მისი 

განცხადებით, სურსათისა და მედიკამენტების შეძენა სახელმწიფოს მიერ მოხდა, ამ 

ღონისძიებისთვის ბიუჯეტიდან იყო თანხები გამოყოფილი, რათა პროდუქტები ვერტმფრენის 

საშუალებით თუშეთში ჩაეტანათ. 

 

ამ ფაქტთან დაკავშირებით 2014 წლის 3 მაისს  ,,ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ მიმართა 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებულ თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას, რათა შესაბამისი ორგანოების მიერ მომხდარიყო  

მამუკა ხოლეგაშვილის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების ფაქტის 

შესწავლა. 

 

მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან  

ურთიერთობის დეპარტამენტმა შეისწავლა აღნიშნული საკითხი და საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის დადასტურების შემდგომ მოახდინა შესაბამისი რეაგირება, 

კერძოდ, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი მამუკა 

ხოლეგაშვილი გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან.11 

 

 

 

                                                           
10

 იხ. ინფორმაცია შედმეგ ბმულზე: http://ick.ge/articles/18045-i.html  
11

 იხ. ინფორმაცია შემდეგ ბმულზე: 

http://www.justice.gov.ge/Multimedia/Files/document/Rekomendaciebi/IATF%20%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83

%98%2005.05.2014.pdf 

http://ick.ge/articles/18045-i.html
http://www.justice.gov.ge/Multimedia/Files/document/Rekomendaciebi/IATF%20%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%2005.05.2014.pdf
http://www.justice.gov.ge/Multimedia/Files/document/Rekomendaciebi/IATF%20%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%98%2005.05.2014.pdf
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5.4 ასპინძა 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორის ინფორმაციით, 9 მაისს  ფაშიზმზე გამარჯვების 

69–ე წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

მოქმედმა გამგებელმა და ამავე დროს "ქართული ოცნების" გამგებლობის კანდიდატმა - ლევან 

ცაბაძემ  ომის ვეტერანებს  საჩუქრები და მისალოცი ბარათები გადასცა. ასევე აცნობა, რომ 

საპენსიო ბარათებზე დაერიცხებათ  ფულადი თანხა.  

 

5.5 ადიგენი  

9 მაისთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

მოვალეობის შემსრულებელმა ზაქარია ენდელაძემ, რომელიც ამავე დროს კოალიცია 

„ქართული ოცნების“ გამგებლობის კანდიდატია, თითოეულ ომის ვეტერანს საჩუქრად გადასცა   

50 ლარის ოდენობის ფულადი თანხა, შემდეგ კი მიიწვია სადილზე. მისი თქმით, აღნიშნული 

ფულადი თანხის გადაცემა წინასწარ  იყო გათვალისწინებული ბიუჯეტში. 12 

 

5.6 ბათუმი 

2014 წლის 30 აპრილს ბათუმის ბიბლიოთეკაში "ბიბლიოთეკის კვირეულის" ფარგლებში მოხდა 

ბიბლიოთეკარების დაჯილდოება. ბიბლიოთეკარებს საჩუქრები მერიის ბიუჯეტიდან ბათუმის 

მერობის მოვალეობის შემსრულებელმა და ბათუმის მერობის კანდიდატმა - გიორგი ერმაკოვმა 

გადასცა.  

აღსანიშნავია, რომ სოციალურის ქსელის (ფეისბუკის) მეშვეობით გიორგი ერმაკოვი აქტიურ 

საარჩევნო კამპანიას აწარმოებს და მისი, როგორც მერობის კანდიდატის გვერდზე მერიის 

ბიუჯეტით დაფინანსებული ამ ღონისძიების ფოტოებიც  დაიდო. გვერდი, რომელსაც 

თავდაპირველად „გიორგი ერმაკოვი - ბათუმის მერობის კანდიდატი“ ერქვა, შეიცვალა 

სათაურით - „გიორგი ერმაკოვი/Giorgi Ermakovi Official“-ით. 

 

 

 

 

                                                           
12 იხ. ინფორმაცია შემდეგ ბმულზე:  http://sknews.ge/index.php?newsid=3642#.U227O4F_sl9  

 

  

http://sknews.ge/index.php?newsid=3642#.U227O4F_sl9
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VI.  წინასაარჩევნო კამპანიის ხელის შეშლა ქ. რუსთავში 

 

24 აპრილს პარტია ,,საქართველოს გზის“ მერობის კანდიდატი, ლექსო კობაიძე და მისი პარტიის 

წარმომადგენლები ქ. რუსთავში სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარებისთვის  განკუთვნილ 

უფასო სასადილოს  ეწვიენ. შეხვედრას აშუქებდა ქვემო ქართლის ტელევიზიაც. 

პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენლმა, მამუკა ჩიქოვანმა დააფიქსირა,  თუ როგორ გამოჩდნენ 

შეხვედრის დაწყებისთანავე რუსთავის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები. 

აქვე მოსულმა გაურკვეველმა ორმა მოქალაქემ  კი პარტიის წარმომადგენლებს ტერიტორიის 

დატოვება მოსთხოვა იმ მიზეზის გამო, რომ აღნიშნული შენობა კერძო საკუთრებას წარმოადგენდა 

და მესაკუთრის ნებართვის გარეშე  წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩატარების უფლებამოსილება 

კანდიდატებს არ უნდა მისცემოდათ. 

შეხვედრა კანდიდატებსა და მოქალაქეებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე წარიმართა, 

რის გამოც პარტიის წარმომადგენლები იძულებული გახდნენ ტერიტორია დაეტოვებინათ. 

,,სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბარში მერობის კანდიდატი აცხადებს, რომ 

აღნიშნული შენობა სახელმწიფოს საკუთრებაშია და აქ წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩატარებისთვის 

სპეციალური ნებართვის არსებობა საჭირო არ არის. 

რუსთავის საკრებულოს 2010 წლიდან N198 დადგენილების თანახმად, თვითმმართველი ქალაქი 

რუსთავი ახორციელებს პროგრამას, რაც გულისხმობს  სოციალურად დაუცველი 

მოქალაქეებისთვის  მინიმალური სურსათით უზრუნველყოფას, რისთვისაც შექმნილია უფასო 

სასადილოები. უშუალოდ კვების პროგრამას თვითმმართველობასთან დადებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე  ტენდერში გამარჯვებული კერძო კომპანია ახორციელებს.13 

,,საქართველოს გზის“ მერობის კანდიდატს, სწორედ ერთ-ერთ ასეთ სასადილოში სურდა 

ბენეფიცარებთან შეხვედრა. აღნიშნული  შენობა მდებარეობს ქ. რუსთავში და  იგი  სახელწიფოს  

ბალანსზეა. 

საქართველოს „საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, წინასაარჩევნო 

აგიტაციის ჩატარება აკრძალულია სამხედრო ნაწილების, სასამართლოებისა და აღმასრულებელი 

დაწესებულებების შენობებში. ,,სამართლიანი არჩევნების” შეფასებით, მერობის კანდიდატს 

აღნიშნულ დაწესებულებაში უნდა მისცემოდა შეხვედრის ჩატარების უფლებამოსილება, რადგან 

იგი არ მიკუთვნება ზემოთხსენებულ არც ერთ დაწესებულებას, სადაც შეხვედრის ჩატარება 

დაუშვებელია. 

 

 

                                                           
13

  იხ. ინფორმაცია: http://rustavi.ge/?page_id=4287 

 

http://rustavi.ge/?page_id=4287
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VII. საკადრო ცვლილებები  

 

გამგებლის გადაყენების ფაქტი ყვარლის მუნიციპალიტეტში 

25 აპრილს ყვარლის საკრებულოს დახურულ სხდომაზე გამგებელი დავით ქევხიშვილი 

თანამდებობიდან გადააყენეს. მის გადაყენებას წინ უძღოდა 24 აპრილის ხმაურიანი სხდომა, სადაც  

დეპუტატების ნაწილი გამგებელს 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შედეგების განხილვისას 

დაუპირისპირდა. დეპუტატთა ნაწილმა უარყოფითად შეაფასა საფინანსო სამსახურის დასკვნა,  

გამგებელმა კი საკრებულო საჯაროდ გააკრიტიკა მისი მუშაობისთვის ხელის შეშლაში. სხდომა 

კამათსა და სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.    

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბრისას დავით ქევხიშვილმა განაცხადა, რომ  

მისი გადაყენების მიზეზი მის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია და საკრებულოს მხრიდან მისი 

დისკრედიტაციის მცდელობაა. გავრცელებული ინფორმაციით, ქევხიშვილს თანამდებობის 

დატოვება რამდენიმე თვის წინ გუბერნატორმა მოსთხოვა, თუმცა მან პოსტი არ დატოვა. 

შემდგომში დაპირსპირება საკრებულოსთან გაგრძელდა და საბოლოოდ, მისი უფლებამოსილების 

შეჩერებით დასრულდა. 

საკრებულოს სხდომის მიმდინარეობისას გამოწვეული დაპირისპირების გამო გამგებელი და 

მასთან მყოფი 17 პირი პოლიციამ წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავა. გურჯაანის 

რაიონულმა სასამართლომ ყოფილ გამგებელს 100 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა, ხოლო 

დანარჩენი 17 პირი, რომელთაც ბრალი პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი 

დაუმორჩილებლობაში ედებათ, 400-400 ლარით დაჯარიმდნენ. 

  

 

VIII.  წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას გაკეთებული ქსენოფობიური 

განცხადება  

 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორის ინფორმაციით, 6 მაისს ბათუმის დემოკრატიული 

ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე, რომელზედაც „ლეიბორისტურმა პარტიამ“ 

აჭარაში თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა ვინაობა დაასახელა, 

„ლეიბორისტური პარტიის“ აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა - დავით რობაქიძემ გააკეთა 

ქსენოფობიური განცხადება, კერძოდ, განაცხადა, რომ მიაჩნია ქალაქს წარმოშობით ქართველი 

უნდა მართავდეს. მან იქვე დასძინა, რომ მის მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი ძირძველი 

ბათუმელი და ქართველია.  
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მიგვაჩნია, რომ ნებისმიერი პირის მხრიდან, განსაკუთრებით პოლიტიკური პირებისაგან, 

ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციული განცხადებები, რომლებიც სიძულვილის და შუღლის 

გაღვივებას უწყობს ხელს, სრულიად მიუღებელია. ვთვლით, რომ აუცილებელია შიდა პარტიული 

დისციპლინის შემუშავება, რათა არ მოხდეს სიძულვილის ენის გამოყენება.  

 

IX. საარჩევნო ბლოკი “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის“ რიგითი ნომრის 

მინიჭების საკითხი 

2014 წლის 3 მაისს ბლოკმა, რომელშიც გაერთიანებულია ორი პარტია - „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“ და „ქრისტიან-კონსერვატული პარტია“, ცესკოში შეიტანა შესაბამისი დოკუმენტაცია 

ბლოკის რეგისტრაციისა და საარჩევნო ნომრის მინიჭების შესახებ. ცესკოს ასევე წარედგინა ბლოკის 

წესდება, სადაც კანონმდებლობის თანახმად ბლოკის რიგითი ნომერი იყო აღნიშნული.  ცესკოს 

თავმჯდომარის დადგენილებით, მოხდა ბლოკის რეგისტრაცია, ხოლო საარჩევნო ნომრის 

მინიჭებაზე ბლოკს უარი ეთქვა, იმ მოტივით, რომ აღნიშნული თავმჯდომარის კომპეტენციას არ 

მიეკუთვნება. ცესკომ 2014 წლის 6 მაისს ბლოკისთვის გაგზავნილ წერილობითი პასუხში აღნიშნა, 

რომ წესდებაში ნომერი მიეთითება იმ შემთხვევაში, თუ ეს ბლოკი შექმნეს, ისეთმა პარტიებმა, 

რომლებიც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობდნენ. ცესკო ასევე მიუთითებს, რომ 

ნომრის მინიჭება ბლოკისთვის მოხდება არჩევნებამდე 30 დღით ადრე. მიუხედავად იმისა, რომ 

აღნიშნული წერილი სამართლებრივ შედეგებს არ წარმოშობს, კერძოდ, არ წარმოადგენს უარს 

რიგითი ნომრის მინიჭებაზე, ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ იგი აღქმული იქნა, 

როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი სამართლებრივი შეფასება და მინიშნება 

ნომრის მინიჭებაზე უარის შესახებ.  

აღნიშნულთან დაკავშირებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა ბლოკმა 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და მოითხოვა ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულების 

ნაწილობრივ ბათილად ცნობა, ასევე 2014 წლის 6 მაისის წერილის ბათილობა. 2014 წლის 8 მაისს, 

სასამართლომ გადაწყვეტილების გამოტანა მიანდო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას „საარჩევნო 

კოდექსის“ მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის ჰ1 ნაწილით განსაზღვრულ „სხვა 

უფლებამოსილებების“ ფარგლებში.  

„საარჩევნო კოდექსის“ 119-ე მუხლი განსაზღვრავს საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომრის 

მინიჭების წესს. აღნიშნული მუხლის მეოთხე პუნქტის თანახმად, „თუ არჩევნებისათვის საარჩევნო 

ბლოკი შექმნეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა, ბლოკის წესდებაში მათ 

უნდა მიუთითონ, რომელი პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ“. „საარჩევნო კოდექსის“ 145-ე 

მუხლის მერვე პუნქტი ადგენს, რომ პარტიას/საარჩევნო ბლოკს უფლება აქვს, მოითხოვოს 

არჩევნებში მონაწილეობა იმ სიითი ნომრით, რომელიც მას მინიჭებული ჰქონდა წინა 

საპარლამენტო არჩევნებში, რისთვისაც განცხადება უნდა წარუდგინოს ცესკოს არჩევნების დღემდე 

არა უგვიანეს მე-40 დღისა.  
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მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ნორმები, იმ პარტიებისთვის, რომლებმაც წინა საპარლამენტო 

არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა, განსაზღვრავენ არჩევანის შესაძლებლობას ერთ-ერთი მათგანის 

ნომრის არჩევის გზით, და არამც და არამც, არ აწესებენ იმპერატიულ მოთხოვნას მასში შემავალი 

ყველა პარტიის არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. ვთვლით, რომ უნდა მოხდეს ნორმის წაკითხვა 

მისი სულისკვეთებიდან გამომდინარე, ისე, რომ ბლოკში შემავალმა ნებისმიერმა პარტიამ, 

რომელიც მონაწილეობდა წინა საპარლამენტო არჩევნებში, შეძლოს მისი რიგითი ნომრის ბლოკის 

ნომრად რეგისტრირება.  

გარდა ამისა, მიგვაჩნია, რომ იმ დროს, როდესაც წინასაარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაშია და 

სააგიტაციო მასალები მათზე აღნიშნული რიგითი ნომრით უკვე დაბეჭდილია, „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობისთვის“ შესაძლო უარი „5“ ნომრის მინიჭებაზე, ერთგვარი ხელის შეშლა 

იქნება წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებაში. 

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას გააკრიტიკა ცესკოს 

გადაწყვეტილება ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნებისთვის“ მოთხოვნილი რიგითი 

ნომრის არ მინიჭების თაობაზე, მაშინ როდესაც საარჩევნო კამპანიას ბლოკი „7“ ნომრით უკვე 

აწარმოებდა.14 მიუხედავად იმისა, რომ ცესკომ 2010 წლის ადილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნებზე საარჩევნო ბლოკებს მასში შემავალი პარტიის ნომრის არჩევის უფლება მისცა, 2012 

წელს კანონის იგივე ნორმა სხვაგვარად გამოიყენა და ბლოკს „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული 

ოცნება“ რიგითი ნომერი წილისყრის საფუძველზე განუსაზღვრა. ცესკოს 2012 წლის განმარტებით, 

ეს საკითხი კომისიამ დადგენილებით დაარეგულირა 2010 წელს, ხოლო სამწუხაროდ, 2012 წელს 

მას ახალი დადგენილების მისაღებად პოლიტიკური ნება აღარ აღმოაჩნდა.  

მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ საბოლოოდ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2014 წლის 13 მაისის 

განკარგულებით15, ბლოკს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მიანიჭა „5“ ნომერი. მიგვაჩნია, რომ 

აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება ცესკოს მიერ საარჩევნო ნორმების სწორი ინტერპრეტაციის 

შედეგია.   

 

 

X. გენდერული დისბალანსი დასახელებულ კანდიდატთა შორის  

 

2014  წლის  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის  პარტიებმა დაიწყეს საკუთარი 

კანდიდატების დასახელება. წინასაარჩევნო კამპანიის  დაწყების მიზნით თბილისში, სპორტის 

სასახლეში, კოალიცია ,,ქართულმა ოცნებამ“ 12 თვითმმართველი ქალაქის   მერობის კანდიდატი 

გააცნო ამომრჩევლებს. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ამ დროისთვის მმართველი პარტიის მიერ 

                                                           
14

 იხ. შემდეგი ბმული: http://www.isfed.ge/main/95/geo/ (გვ. 7)  
15

 იხ. ცესკოს განკარგულება №121/2014  

http://www.isfed.ge/main/95/geo/
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დასახელებული კანდიდატები მხოლოდ მამაკაცები არიან.16 ასევე  დასახელდა ქ. ქუთაისის 

მაჟორიტარი დეპუტატობის 10 კანდიდატი, რომელთაგან არც ერთი არ არის ქალი.17 

3 მაისს, პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა იმერეთში კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ 

გამგებლობის კანდიდატები წარადგინა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 12 კანდიდატიდან არც ერთი 

ქალი არ არის.18 

ქ. თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობისა და მერობის კანდიდატები დაასახელა ,,ერთიანმა 

ნაციონალურმა მოძრაობამაც“.  მაჟორიტარობის 25 კანდიდატიდან, 22 მამაკაცია,  აქედან მხოლოდ 

3 არის ქალი.19 პარტიის  მიერ ამ დროისთვის გამოქვეყნდა ინფორმაცია თვითმმართველი 

ქალაქების მერობისა და გამგებლობის კანდიდატების შესახებ. ცნობილია მხოლოდ 10 

თვითმმართველი ქალაქის მერობის კანდიდატი, რომელთაგან არც ერთი არ  არის ქალი, რაც 

შეეხება გამგებლობის კანდიდატებს ამ დროისთვის დასახელებულია 5 გამგებლობის კანდიდატი, 

მათ შორის მხოლოდ ერთია ქალი.20 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დარეგისტრირდა ქ. თბილისის მერობის 5 კანდიდატი, 

აქედან მხოლოდ ერთია ქალი, რომელიც ,,შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტიის“ მიერ იქნა წარდგენილი. 

სამწუხაროა, რომ მიუხედავად ე.წ. გენდერული კვოტირების ნორმისა, პარტიები თავს იკავებენ 

ქალი კანდიდატების დასახელებისაგან. იმისთვის, რომ ქალთა წარმომადგენლობა სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოებში გაიზარდოს აუცილებელია პირველ ეტაპზე პოლიტიკური პარტიებმა 

გამოიჩინონ მეტი ძალისხმევა, მათ მიერ მოხდეს გამგებლობის/ მერობის კანდიდატებად, 

მამაკაცებთან ერთად ქალი კანდიდატების დასახელება, ასევე პარტიულ სიებში მეტი ქალი 

კანდიდატის შეყვანა. ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, ხელისუფლების მიერ ისეთი საარჩევნო 

სისტემის შემოღება, რაც ქალთა წარმომადგენლობას ხელს შეუწყობს. 

 

 

 

 

                                                           
16

 იხ. შემდეგი ბმული: http://gd.ge/candidates. 
17

 იხ. შემდეგი ბმული: http://netgazeti.ge/GE/105/News/31360/ 
18

 იხ. შემდეგი ბმული: http://www.tabula.ge/ge/story/82819-gharibashvilma-imeretshi-gamgeblebis-kandidatebi-tsaradgina 
19

  იხ. შემდეგი ბმული: http://www.unm.ge/?m=6&news_id=305. 
20

  იხ. შემდეგი ბმული: http://www.unm.ge/index.php?m=6&news_id=304 
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XI. 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 20 აპრილიდან 11 მაისის ჩათვლით, საქართველოს სხვადასხვა 

ტერიტორიულ ერთეულში პოლიტიკური პარტიების აქტივობა მოიცავდა ძირითადად პარტიულ 

საქმიანობას, როგორიცაა წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ხელმოწერების შეგროვება, 

არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების წარდგენა, სააგიტაციო მასალების დარიგება, კარდაკარის 

გამოკითხვა. 

მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა პოლიტიკურ პარტიების გამგებლობისა თუ მერობის 

კანდიდატები, წინასაარჩევნოდ მოსახლეობასთან შეხვედრები კანდიდატებისა და   პროგრამების 

გაცნობის მიზნით გახშირდა. საარჩევნო სუბიექტები უკვე აქტიურ კამპანიას ეწევიან საქართველოს 

მასშტაბით. „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორები   საანგარიშო პერიოდში საარჩევნო 

სუბიექტების მიერ გამართულ 134 საჯარო შეხვედრას დაესწრნენ.  აღნიშნული შეხვედრებიდან 

კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ გამართა 45 შეხვედრა, „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“- 24,  

„ნინო ბურჯანაძე-ერთიანმა ოპოზიციამ“- 21; „საქართველოს ლეიბორისტული პარტიამ“- 6; 

„მომავალმა საქართველომ“- 2; „საქართველოს გზამ“- 23; საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა“- 3; 

„ხალხის პარტიამ“- 2; „არასაპარლამენტო ოპოზიციამ“ (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“-  8.  

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორები საჯარო შეხვედრებისას კანდიდატებისა თუ 

პოლიტიკურ პარტიების დაპირებებსაც აღრიცხავენ.  წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტების მიერ 

გაცხადებულ დაპირებებს: 

კოალიცია „ქართული ოცნება“:  

 სატრანსპორტო სისტემის რეაბილიტაცია; 

 ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება (საბავშვო ბაღების, სკოლების, 

სათამაშო მოედნების, რეკრეაციული ზონების მოწესრიგება; ავარიული სახლების 

რეაბილიტაცია და თბილისური ეზოების კეთილმოწყობა; დასუფთავების პრობლემის 

მოგვარება; საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია; წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგება); 

 სოციალური  და ჯანდაცვის პროგრამების ამოქმედება (მოხუცებისთვის სოციალური 

შეღავათების დაწესება; პენსიონერებისთვის და სოციალურად დაუცველთათვის უფასო 

მგზავრობა; მრავალშვილიანებისთვის დახმარების გამოყოფა; შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გარემოს ადაპტირება); 

 სოფლის მეურნეობის განვითარება; 
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 უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრა მცირე და საშუალო ბიზნესისა და ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობით. 

 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“:  

 უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება/ სამუშაო ადგილების შექმნა; 

 საშუალო ბიზნესის და საწარმოების განვითარება; 

 სოციალური პრობლემების მოგვარება (ყველა საპენსიო ასაკის მოქალაქისთვის უფასო 

მგზავრობის უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის 

ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; შრომისუუნარო მოსახლეობისთვის დახმარების ვაუჩერების 

გაცემა); 

 ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; 

 შეჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განახლება და დასრულება. 

 

„ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია“: 

 თბილისის მერიის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გამჭვირვალობა; 

 ურბანული განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება; 

 დაზიანებული შენობა-ნაგებობების კონსერვაცია, რესტავრაცია, რეკონსტრუქცია; 

 გზების მოწესრიგება; 

 საბიუჯეტო თანხების მიზნობრივი დახარჯვა; 

 დევნილებისა და ვეტერანების პრობლემების მოგვარება. 

 

„საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“: 

 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის შეღავათების დაწესება; 

 თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარება;  

 უფასო მუნიციპალური საავადმყოფოს აშენება; 

 სანიტარული მდგომარეობის მოწესრიგება; 

 

არასაპარლამენტო  ოპოზიცია (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე):  

 დევნილების პრობლემების მოგვარება;  

 წყლის, გაზის და სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება; 

 საცხოვრებელი შენობის  შეკეთება; 

 სოციალური პრობლემების მოგვარება.  
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XII. „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისიის შესახებ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 10 აპრილის განკარგულებით, რომელიც ძალაში 14 

აპრილს შევიდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოების არჩევნები 2014 წლის 15 ივნისისთვის დაინიშნა. 

 „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,21 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

