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2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი  

თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები 

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის 

 მესამე შუალედური ანგარიში   

(12 მაისი - 1 ივნისი) 

 

თბილისი, 2014 წლის 6 ივნისი 

 

 

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 გარემოს დაკვირვებას საქართველოს ყველა 

მუნიციპალიტეტში ახორციელებდა.  

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორები 2014 წლის 12 მაისიდან 1 ივნისამდე  

საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ  1181 საჯარო შეხვედრას დაესწრნენ. აღნიშნული 

შეხვედრებიდან კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ გამართა 586 შეხვედრა, „ერთიანმა 

ნაციონალურმა მოძრაობამ“ - 271, „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანმა ოპოზიციამ“ - 128; 

„არასაპარლამენტო ოპოზიციამ“ (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“ - 46;   „საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტიამ“ - 36; „საქართველოს გზამ“- 29; საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსმა“- 28; „თვითმმართველობა ხალხს“-  9; „ხალხის პარტიამ“ -  6; „მწვანეთა პარტია“- 5; 

ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტია 5.  

 

 საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვან ტენდენციას წარმოადგენდა სავარაუდო 

ზეწოლა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების 

კანდიდატებზე, რომლებმაც აღნიშნული ზეწოლის შედეგად საკუთარი 

კანდიდატურები მოხსნეს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 1 ივნისის 

მონაცემებით, 62 საარჩევნო ოლქში კანდიდატურები მოხსნა 385-მა კანდიდატმა. 

პოლიტიკური გაერთიანებებისა და ადგილობრივი დამკვირვებლებისაგან მიღებული 

ინფორმაციით აქედან 6 ოპოზიციური პარტიის ორმოცდაათამდე კანდიდატმა მოხსნა 

კანდიდატურა სავარაუდო ზეწოლის შედეგად.  

 

აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური 

გაერთიანებების არაერთი განცხადებისა, სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებით არ 

დაინტერესებულან საგამოძიებო ორგანოები. ამ ფონზე საგულისხმო იყო პრემიერ-

მინისტრის 31 მაისის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ „ქართული ოცნება“ არ 

დაუშვებს არცერთ რეგიონში სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვებას.  

 

მიგვაჩნია, რომ ჯანსაღი კონკურენცია სამართლიანი არჩევნების აუცილებელი 

წინაპირობაა და ადგილობრივ დონეზე კონკურენტების ჩამოცილების მცდელობები 

უკიდურესად ნეგატიურ გავლენას ახდენს სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს 

ჩამოყალიბებაზე.  

 

 საანგარიშო პერიოდში, ასევე, დაფიქსირდა ზეწოლა-მუქარის 1 ფაქტი კანდიდატის 

წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის მიზნით.  
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 საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით 

სამსახურიდან გათავისუფლების 3 ფაქტი. გურჯაანის გამგებელმა, ემზარ 

ჯიქურაშვილმა, თანამდებობიდან გაათავისუფლა არჩევნებში მისი პოლიტიკური 

მოწინააღმდეგის 2 მხარდამჭერი, რომლებიც კაჭრეთის ტერიტორიულ ორგანოში 

იყვნენ დასაქმებულნი; სავარაუდოდ პოლიტიკური შეხედულებების გამო მოხდა 

ბლოკი „ბურჯანაძე - გაერთიანებული ოპოზიციის“ მხარდამჭერის გათავისუფლება 

ახმეტაში.  

მიგვაჩნია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს  

საკადრო ცვლილებები თვითმმართველობებში, რათა ამან რაიმე სახის გავლენა არ 

მოახდინოს წინასაარჩევნო პროცესებზე, ხოლო პოლიტიკური ნიშნით 

გათავისუფლებების ფაქტებით შესაბამისი ორგანოები უნდა დაინტერესდნენ.  

 

 საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 2 

ფაქტი.  კერძოდ, ადგილი ჰქონდა პრემიერ-მინისტრის მიერ მთავრობის კანცელარიის 

შენობის წინასაარჩევნო მიზნებისთვის კანონსაწინააღმდეგო გამოყენებას. 

მივესალმებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან მმართველი პარტიის 

სასარგებლოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტზე შესაბამისი 

სანქციის დაკისრებას, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის უსვამს 

ხაზს, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ჯარიმის ადრესატი არასწორად იყო განსაზღვრული 

ცესკოს მიერ. ვფიქრობთ, რომ ჯარიმა უნდა დაკისრებოდა არა მთავრობის 

კანცელარიის უფროსს, არამედ პრემიერ-მინისტრს.  ასევე, დაფიქსირდა ბიუჯეტით 

დაფინანსებულ ღონისძიებაზე აგიტაციის 1 ფაქტი. 

 მიგვაჩნია, რომ ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების 

თითოეულ ფაქტი უკიდურესად უარყოფით გავლენას ახდენს სამართლიანი 

წინასაარჩევნო გარემოს შექმნაზე და მათზე სათანადო რეაგირება უნდა მოხდეს.  

 

 დაფიქსირდა ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნების შემცველი 1 ფაქტი, რაც 

„არასაპარლამენტო ოპოზიციის“ ერთ-ერთი კანდიდატის მიერ მოსახლეობისთვის 

უცხო ქვეყნის ჰუმანიტარული დახმარების გადაცემაში გამოიხატა. საქართველოს 

ორგანული კანონის ,,საარჩევნო კოდექსის“ 47-ე მუხლის თანახმად, დაუშვებელია 

საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატის ან მისი წარმომადგენლის  მიერ მოქალაქეების 

საჩუქრების, ფულადი თანხების და  სხვა მატერიალური ფასეულობის უფასოდ ან  

შეღავათიან ფასად გადაცემა.  

 

 საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების მიერ 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 3 ფაქტი. საქართველოს ორგანული კანონი 

,,საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის თანახმად, საარჩევნო კომისიის წევრები  

მიეკუთვნებიან იმ პირთა წრეს, რომელთაც კანონმდებლობის მიხედვით პირდაპირ 

ეკრძალებათ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის ან/და აგიტაციაში მონაწილეობის 
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მიღების უფლება.  აღნიშნული დარღვევა ითვალისწინებს საქართველოს ორგანული 

კანონი ,,საარჩევნო კოდექსის” 79-ე მუხლით გათვალისწინებულ სანქციას - 

დაჯარიმებას  2 000 ლარის ოდენობით. 

აღსანიშნავია, რომ სამივე შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისიებმა მოახდინეს 

ადეკვატური რეაგირება და აგიტაციაში მონაწილე კომისიის წევრებს შესაბამისი 

პასუხისმგებლობა დაეკისრათ.  

 

 ასევე, დაფიქსირდა საჯარო მოხელის აგიტაციაში კანონსაწინააღმდეგო 

მონაწილეობის 1 ფაქტი - აგიტაციაში კანონდარღვევით მონაწილეობა მიიღეს 

მცხეთის გამგეობის თანამშრომლებმა.  

მიგვაჩნია, რომ თითოეული საჯარო მოხელის მოვალეობაა, გაათვითცნობიეროს და 

გაითვალისწინოს ის აკრძალვები, რაც მათ მიმართ წინასაარჩევნო პერიოდში 

მოქმედებს.  

 

 უკიდურესად უარყოფით ტენდენციად გამოიკვეთა წინასაარჩევნო პერიოდში 

ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები.  

ადგილი ჰქონდა პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის 1 

ფაქტს, როდესაც „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთ ლიდერს მისი 

პოლიტიკური საქმიანობის გამო ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ასევე, დაფიქსირდა 

კოალიცია „ქართულ ოცნებასა“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრებსა თუ 

მხარდამჭერებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების 4 ფაქტი. სამართლიანი და 

დაცული წინასაარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, მნიშვნელოვანია 

ხელისუფლებამ დაიცვას წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩართული ყველა პირის 

უსაფრთხოება. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ ფაქტზე სამართალდამცავ ორგანოებს არ 

ჰქონიათ ადეკვატური რეაგირება და ისინი სასჯელის ყველაზე მსუბუქი ფორმით 

შემოიფარგლნენ, რაც ხელს არ უწყობს პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური 

ანგარიშსწორების პრევენციას წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას.  

 

 საანგარიშო პერიოდში ერთგვარ ტენდენციად იქცა კონკურენტი კანდიდატების 

სააგიტაციო მასალის დაზიანებისა და არასათანადოდ განთავსების ფაქტები. 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორების დაკვირვებით, ასეთი შემთხვევები 10 

სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა. აღნიშნული ეხება, როგორც მმართველი 

კოალიციის, ასევე ოპოზიციური პარტიების სააგიტაციო მასალას. მიგვაჩნია, რომ 

ამგვარ შემთხვევებს სათანადო რეაგირება არ მოჰყოლია. 

 

ასევე, ადგილი ჰქონდა სააგიტაციო მასალის არასათანადოდ დამზადების 3 

შემთხვევას, 2 ეხება კოალიცია „ქართული ოცნების“ კანდიდატებს, ხოლო 1 - ბლოკი 

„ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის“ კანდიდატს. აღნიშნულ მასალას არ ჰქონდა 

კანონით გათვალისწინებული ყველა რეკვიზიტი.   
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 კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას 

კანდიდატების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოყენება. საანგარიშო პერიოდში 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორებმა დააფიქსირეს ჰომოფობიური 

განცხადების 3 შემთხვევა, 2 „ლეიბორისტული პარტიის“ კანდიდატების, 1 - ბლოკი 

„ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის“ მხრიდან. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული 

განცხადებებით ხდება სიძულვილის გაღვივება საზოგადოებაში, რაც დაუშვებლად 

და საგანგაშოდ მიგვაჩნია.  

 

 საანგარიშო პერიოდში დასრულდა საარჩევნო ადმინისტრაციაში კანდიდატების 

რეგისტრაცია. სტატისტიკის მიხედვით,  შემაშფოთებელია გენდერული დისბალანსი 

და ქალთა არაადეკვატურად დაბალი რაოდენობა საარჩევნო სიებში. აღნიშნული 

მდგომარეობა ცხადყოფს, რომ თვითმმართველობებში არსებული გენდერული 

დისბალანსი, რაზეც „სამართლიანმა არჩევნებმა“ გაამახვილა ყურადღება1, არც ამ 

არჩევნებზე შეიცვლება. არსებული სიტუაციის შესაცვლელად, მნიშვნელოვანია 

მოხდეს არსებული კანონმდებლობის რეფორმირება და  ისეთი საარჩევნო სისტემის 

შემოღება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალთა წარმომადგენლობას  გაზრდას 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ასევე გენდერული კვოტირების 

ნორმის გადახედვა და სავალდებულო კვოტირებაზე მსჯელობის დაწყება. გარდა 

ამისა, აღსანიშნავია, რომ არც ერთი პარტიისა თუ პოლიტიკური გაერთიანების 

მხრიდან არ ჩანს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაუმჯობესების არც ერთი 

სერიოზული მცდელობა.  

 

 „სამართლიანი არჩევნების“ მიერ საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 

ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელის შეშლის 2 შემთხვევა „არასაპარლამეტო 

ოპოზიციისა“ და კოალიცია „ქართული ოცნების“ კანდიდატების მხრიდან. ასევე, 

სადამკვირვებლო საქმიანობისთვის ხელის შეშლის 1 ფაქტი კოალიცია „ქართული 

ოცნების“ მხრიდან და დამკვირვებლის საქმიანობაზე ზეწოლის 1 ფაქტი  

„ლეიბორისტული პარტიის“ მხრიდან.  

ვფიქრობთ, რომ თავისუფალი მედია და სადამკვირვებლო მისიები, მნიშვნელოვანია 

წინასაარჩევნო გარემოს ობიექტურად გასაშუქებლად და მათზე ნებისმიერი სახის 

ზეწოლა ან გავლენის მცდელობა, ნეგატიურ გავლენას იქონიებს თავისუფალ 

საარჩევნო გარემოზე.  

 

 

                                                           
1 „სამართლიანი არჩევნების“ კვლევა გენდერული დისბალანსის შესახებ იხ. შემდეგ ბმულზე: http://www.isfed.ge/main/670/geo/ 

 

http://www.isfed.ge/main/670/geo/
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 ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის 

საქმიანობა საერთო ჯამში პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. თუმცა, კრიტიკას 

იმსახურებს საარჩევნო სუბიექტების, კერძოდ რუსთავისა და ფოთის მერობის 

კანდიდატების არასათანადო რეგისტრაციის შემთხვევები, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ არასწორად მოხდა საკანონმდებლო ნორმების 

ინტერპრეტაცია. ასევე, ცესკომ მიიღო დადგენილება პარტიული სიის საარჩევნო 

რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ, რომლის მიხედვითაც პარტიული სიის გაუქმების 

საფუძველი აღარ იქნება სიაში კანდიდატთა განსაზღვრულ მინიმუმზე ნაკლების 

ყოფნა. აღსანიშნავია, რომ ეს დადგენილება პოზიტიურად აისახება მიმდინარე 

პოლიტიკურ და საარჩევნო მოვლენებზე, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 

სამართლებრივად ის წინააღმდეგობაში მოდის „საარჩევნო კოდექსთან“.  

 

 წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში მნიშვნელოვანი უნდა იყოს „თავისუფალი 

და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის“ როლი, რომელიც, 

იქმნება „საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევის პრევენციისა და დარღვევებზე რეაგირების მიზნით“2 მართალია, კომისიას 

არანაირი უფლებამოსილება არა აქვს მის მიერ გაცემული რეკომენდაციების 

აღსრულების თვალსაზრისით, მაგრამ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ის არ 

ინტერესდება აღნიშნული რეკომენდაციების იმპლემენტაციით. კომისიას არ 

წარმოუდგენია არანაირი ანგარიში იმის შესახებ, თუ უშუალოდ რა გავლენა 

მოახდინა კომისიის მუშაობამ წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯოსებაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 „საარჩევნო კოდექსის“ 48-ე მუხლის მე-3 პუნქტი 
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II. რეკომენდაციები  

 

სამართალდამცავ ორგანოებს - უმოკლეს ვადებში გამოიძიონ სხვადასხვა ოპოზიციური 

პარტიების კანდიდატებზე კანდიდატურების მოხსნის მიზნით  განხორციელებული 

სავარაუდო ზეწოლის ფაქტები.  

პრემიერ მინისტრს - თავი შეიკავოს ისეთი განცხადებებისგან, რაც ხელს უშლის 

წინასაარჩევნო ჯანსაღი კონკურენციის ჩამოყალიბებას.  

პოლიტიკურ პარტიებს: 

- მიიღონ უმკაცრესი ზომები მათი წევრების მიერ საარჩევნო კამპანიის 

მიმდინარეობისას ფიზიკურ დაპირისპირებაში ჩართვის, ასევე, კონკურენტი 

კანდიდატების სააგიტაციო მასალის დაზიანების ფაქტებთან დაკავშირებით და 

უზრუნველყონ შიდა პარტიული დისციპლინა იმგვარად, რომ მსგავს შემთხვევებს 

ადგილი აღარ ჰქონდეს.  

- ნუ გამოიყენებენ დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს და ნუ შეუწყობენ ხელს 

საზოგადოებაში სიძულვილის გაღვივებას.  

- ნუ შეუშლიან ხელს ჟურნალისტებსა და დამკვირვებლებს თავიანთი საქმიანობის 

თავისუფლად განხორციელებაში.  

ცესკოს - კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტების მიღებისას უზრუნველყოს „საარჩევნო 

კოდექსთან“ მათი სრული შესაბამისობა.  

საჯარო მოხელეებსა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებს - გაითვალისწინონ 

წინასაარჩევნო პერიოდში მათ მიმართ „საარჩევნო კოდექსით“ განსაზღვრული შეზღუდვები 

და კანონმდებლობის დარღვევით ნუ მიიღებენ მონაწილეობას აგიტაციაში.  

უწყებათაშორის კომისიას - კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებზე, მისი კომპეტენციის 

ფარგლებში მოახდინოს უფრო ოპერატიული რეაგირება, დაინტერესდეს მის მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების იმპლემენტაციით და საზოგადოებას გააცნოს მათი შედეგები საარჩევნო 

გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით.  
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III. ზეწოლა-მუქარა 

 

3.1 კანდიდატურების მოხსნის მიზნით სავარაუდო ზეწოლის შემთხვევები  

მას შემდეგ რაც საარჩევნო კამპანია აქტიურ ფაზაში შევიდა, პოლიტიკური პარტიები 

ყურადღებას ამახვილებენ მათ კანდიდატებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებზე. 

გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების 

კანდიდატებმა, რომლებიც პროპორციული ან მაჟორიტარული სიით აპირებდნენ არჩევნებში 

მონაწილეობის მიღებას, საკუთარი კანდიდატურები ზეწოლის შედეგად მოხსნეს.  ამ 

ფაქტებს, რომლებიც ერთგვარ ტენდენციადაც იქცა, დაემატა საქართველოს პრემიერ-

მინისტრის 31 მაისის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ „ქართული ოცნება“ არ 

დაუშვებს არცერთ რეგიონში სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვებას. მიგვაჩნია, რომ  

ჯანსაღი კონკურენცია სამართლიანი არჩევნების ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა, 

შესაბამისად, აღნიშნული განცხადებები ადგილობრივ დონეზე კონკურენტების ამა თუ იმ 

გზით ჩამოშორების ერთგვარ წახალისებასაც კი ახდენს.  

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ოპოზიციურ პარტიებზე სავარაუდო ზეწოლა მუქარითა და 

დაშინებებით, აგრეთვე სხვადასხვა სახის გარიგეგებებით ხორციელდება. პარტიებისაგან 

მიღებული ინფორმაციით, კანდიდატებს ემუქრებიან ოჯახის წევრების სამსახურიდან 

გათავისუფლებით, პირდებიან ბრალდებული ახლობლებისთვის საპროცესო გარიგების 

გაფორმებას, უკავშირდებიან დაფარული ნომრიდან და კანდიდატურის მოხსნას თხოვენ. 

რაც შეეხებათ თავად დაზარალებულებს, ისინი, ძირითადად, არ აკონკრეტებენ თუ ვინ 

ახდენდა მათზე ზეწოლას.  

სავარაუდო ზეწოლის შედეგად კანდიდატურების რეგისტრაციიდან მოხსნის შემთხვევები 

დაფიქსირდა საქართველოს სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში. 6 ოპოზიციური პარტიის 

კანდიდატების მოხსნის 50-მდე ფაქტს ჰქონდა ადგილი შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: 

დედოფლისწყაროში, სოფელ სამთაწყაროს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

მაჟორიტარობის კანდიდატის - პაატა ნადირაძის განცხადებით, კანდიდატურის მოხსნასთან 

დაკავშირებით მათზე ადგილობრივი ხელისუფლება ახორციელებდა ზეწოლას. მისი თქმით, 

მას ემუქრებოდნენ, რომ მის ძმას, რომელიც სპეცდანიშნულების რაზმში მსახურობს, 

პრობლემა შეექმნებოდა.  

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ გამგებლობის კანდიდატის - ემზარ ჯანაშვილის 

განცხადებით, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მას დაემუქრნენ, რომ თუ 

საკუთარი ნებით არ მოხსნიდა კანდიდატურას, მისი მეუღლე, რომელიც შპს „სოკარ 

ჯორჯიას" თანამშრომელია, სამსახურს დაკარგავდა. 
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ჩოხატაურში ამაღლების თემის დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის კანდიდატმა, ლალი 

ყაჭეიშვილმა „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორს განუცხადა, რომ ამავე თემის 

დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის კანდიდატები - ემზარ დოლიძე და ზენო გვენეტაძე მას 

კანდიდატურის მოხსნას სთხოვდნენ და სისტემატურად ემუქრებოდნენ.  როგორც ლალი 

ყაჭეიშვილმა განაცხადა, აღნიშნულმა პირებმა მის წინააღმდეგ პლაკატები, სადაც 

კანდიდატის დისკრედიტაციის მცდელობა და მის წინააღმდეგ მიმართული ფრაზებია, 

რამდენჯერმე გამოაკრეს სოფელში.  

გურჯაანში, საინიციატივო ჯგუფის მიერ დარეგისტრირებულმა საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატმა, გივი რამაზაშვილმა „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბარში 

განაცხადა, რომ გურჯაანის გამგებელმა - ემზარ ჯიქურაშვილმა რამდენჯერმე შეუთვალა მას 

კანდიდატურა მოეხსნა, 6 მაისს კი პირადად შეხვდა და მოსთხოვა კანდიდატურის მოხსნა, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში მეგობრების სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქრა. 

რამდენიმე დღეში, ემზარ ჯიქურაშვილმა კაჭრეთის ტერიტორიული ორგანოს ორი მოხელე, 

რომლებიც გივი რამაზაშვილი მეგობრები და მხრადამჭერები არიან, თანამდებობიდან 

გაათავისუფლა.3  

დმანისში, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“  15 კანდიდატიან სიაში თავდაპირველად 

ხუთმა კანდიდატმა (ალმაზ რამზანოვი, ელმურაზ გასანოვი, შახვადინ კოჯაევი, სტამბულ 

ყურბანოვი, მახმუდ ოვჩიევი) მოხსნა კანდიდატურა. ერთმა კანდიდატმა, ყურბან მამედოვმა 

რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილება შეცვალა, თუმცა ის აცხადებს, რომ ის 

და მისი ოჯახის წევრები შეშინებულნი არიან დაფარული ნომრიდან მიღებული 

სატელეფონო ზარებით.  

დმანისში „ქრისტიან-დემოკრატიულ პარტიის“ კანდიდატებსაც აიძულებენ დაწერონ 

განცხადებები რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ. ხუთმა კანდიდატმა გააუქმა რეგისტრაცია 

(გიორგი ანდიაშვილი, ელდარ ფაქელიანი, დავით ოგნაძე, მაჰმედ მაჰმუდოვი - 

მაჟორიტარობის კანდიდატები; ლია ფილფანი - კანდიდატი პარტიულ სიაში). 

წალკაში საკუთარი კანდიდატურები მოხსნეს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

მაჟორიტარმა კანდიდატებმა დარაკოვის თემში ლეონ მიქაელიანმა და სარვანის თემში 

გულარა მამედოვამ.  

თეთრიწყაროში კანდიდატურები მოხსნეს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატმა 

- ჯანიკო გულუაშვილმა და მანგლისის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზურაბ ბადალაშვილმა, 

რომელიც პარტიის სიის მე-5 ნომერი იყო. ზეწოლაზე საუბრობს ბლოკი „ბურჯანაძე ერთიანი 

ოპოზიციის“ მაჟორიტარობის კანდიდატი ჩხიკვთის თემში მურად ბაიდარაშვილიც.  

                                                           
3 დეტალური ინფორმაცია სამსახურიდან გათავისუფლებებთან დაკავშირებით ანგარიშის იხ. IV თავში.  
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ახალციხეში სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკურმა გაერთიანებამ - „საქართველოს გზა“  11 

კანდიდატისგან შემდგარი სია წარადგინა. ახალციხის შტაბის ხელმძღვანელის 

ინფორმაციით, წარდგენიდან რამდენიმე დღეში პარტიის სამმა კანდიდატმა (მანანა იაძე, 

იოსებ ასპანიძე, ნინო ნარიმანიძე) მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა. ასევე, პარტიის 

ინფორმაციით, ზეწოლის შედეგად „საქართველოს გზის“ ორმა მაჟორიტარმა კანდიდატმაც 

(მარინე ოქრომელიძემა, ალექსანდრე თამარაძე) განაცხადეს საკუთარი კანდიდატურის 

გაუქმების შესახებ.  

კანდიდატურა მოხსნა, ასევე, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ახალციხის 

მაჟორიტარობის კანდიდატმა და პროპორციული სიის მე-12 ნომერმა მალხაზ ივანიძემ. 

პარტიაში მის მიმართ განხორცილებულ ზეწოლაზე საუბრობენ.  

ბორჯომში საკუთარი კანდიდატურა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარობის 

კანდიდატმა - ივანე გელაშვილმაც მოხსნა. ადიგენში რამაზ მერაბიშვილმა, „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ უდის თემის მაჟორიტარობის კანდიდატმა და სიის მეორე 

ნომერმა, ასევე მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა.  

მცხეთაში „სახალხო პარტიის“ პროპორციული სიის სამმა (გიორგი გიგინეიშვილი, ილია 

ოსეფაშვილი, მამუკა მახარაშვილი) და  მაჟორიტარობის ერთმა კანდიდატმა (დავით 

ოსეფაშვილი) განცხადებით მიმართეს პარტიას საკუთარი კანდიდატურების მოხსნის 

თაობაზე. „სახალხო პარტიის“ მცხეთის წარმომადგენლის -  ლაშა ბოლოთაშვილის თქმით, 

კანდიდატებზე ზეწოლა მცხეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, პარლამენტის წევრმა დიმიტრი 

ხუნდაძემ განახორციელა, თუმცა კანდიდატები პირად საუბარში ზეწოლის ფაქტს 

უარყოფენ. მოგვიანებით 31 მაისს კიდევ ერთმა კანდიდატმა პროპორციული სიიდან - დავით 

გულედანმა მოხსნა კანდიდატურა.   

ლენტეხში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა - იულონ 

ტვილდიანმა საეჭვო ვითარებაში მოხსნა კანდიდატურა. 

ზუგდიდში ზეწოლაზე საუბრობს ზუგდიდის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი 

ლაშა დამენია. მისი თქმით პარტიის 3 წევრს მოსთხოვეს კანდიდატურის მოხსნა.  

კანდიდატურა მოხსნა „არასაპარალამენტო ოპოზიცია - კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძის“  

შამგონის მაჟორიტარობის კანდიდატმა - ვიკა თორიამ.  ჯიხაშკარის მაჟორიტარობის 

კანდიდატმა საინიციატივო ჯგუფიდან ლევან შენგელიამაც ასევე განცხადებით მიმართა 

კომისიას კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით. გავრცელებული ინფორმაციით მასზე 

ზეწოლა ხორციელდებოდა.  

ხულოს ოლქში სამმა მაჟორიტარობის კანდიდატმა მოხსნა კანდიდატურა. კერძოდ,  

„არასაპარლამენტო ოპოზიცია კახა კუკავა–ფიქრია ჩიხრაძის“ მიერ წარდგენილმა - ზაურ 
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შაინიძემ  #11  ფუშრუკაულის  მაჟორიტარულ ოლქში და ამავე მაჟორიტარულ ოლქში ბლოკი 

„ბურჯანაძე - გაერთიანებული ოპოზიციიის“ კანდიდატმა - გიგლა სურმანიძემ.  

ერთგვარ გარიგების მცდელობას ჰქონდა ადგილი კასპში. “საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსის”  კასპის  შტაბის   თავმჯდომარე - ილია კიტრიაშვილი აცხადებს, რომ  მას 

კოალიცია „ქართული ოცნების“  მაჟორიტარობის კანდიდატმა სოფ. ხოვლეში -  დავით 

ბაისონაშვილმა, მათი ხოვლის კანდიდატის - ვახტანგ ხათაშვილის კანდიდატურის მოხსნა 

სთხოვა, სანაცვლოდ კი ბაისონაშვილი დაპირდა პარტიულ ხმებს #31 ხოვლის უბანზე.  

აღსანიშნავია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 2014 წლის 1 ივნისის 

მდგომარეობით, სხვადასხვა საარჩევნო ოლქსა და ცესკოში სულ 385-მა კანდიდატმა მოხსნა 

კანდიდატურა, აქედან მხოლოდ ორია კოალიცია „ქართული ოცნების“ კანდიდატი. 

მოხსნილი კანდიდატებიდან 256 დამოუკიდებელი კანდიდატია,  ასევეა „ნინო ბურჯანაძე - 

ერთიანი ოპოზიცის“ - 27, „არასაპარლამენტო ოპოზიციის“ - 17, „საქართველოს ძალოვან 

ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის“ -  17, „ქრისტიან-დემოკრატიული 

პარტიის“ - 15, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ -  11 კანდიდატი.  

 

3.2 ზეწოლა-მუქარა  კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიის ხელის შეშლის 

მიზნით 

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. გუთურში საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი 

მაჟორიტარობის კანდიდატის - ლია ჩიგოგიძის განცხადებით კოალიცია ,,ქართული 

ოცნების“ კოორდინატორი - ლაშა თოლორდავა  და კოალიციის აქტივისტები მასთან 

დაკავშირებულ პირებზე ზეწოლას ახორციელებენ.  

 

როგორც ლია ჩიგოგიძემ „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორს განუცხადა, 

,,ქართული ოცნების“ კოორდინატორი  და აქტივისტები უშუალოდ მივიდნენ  მის შტაბში და 

სახლის  მეპატრონეს, რომელიც სოციალურად დაუცველია, დაემუქრნენ სოციალური 

დახმარების მოხსნით იმ შემთხვევაში, თუ ის უარს არ იტყოდა ლია ჩიგოგიძისთვის  ოფისის 

მიქირავებაზე.  

 

აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, ,,სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელი ესაუბრა  

კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ შტაბის ხელმძღვანელს - გელა ლომინეიშვილს და 

ჩოხატაურის გამგებლობის კანდიდატს - ირაკლი კუჭავას, თუმცა ისინი ზეწოლის ფაქტს 

უარყოფენ. რაც შეეხება სახლის მეპატრონეს, იგი კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებს.  
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IV. სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით 

გათავისუფლების შემთხვევები 

 

4.1 გურჯაანი 

 

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ მიერ 

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა სავარაუდოდ 

პოლიტიკური მიზნით 2 საჯარო მოხელის თანამდებობიდან გათავისუფლების ფაქტი, 

რომელიც გურჯაანის გამგებლის მიერ კაჭრეთის რწმუნებულის მოვალეობის 

შემსრულებლის და ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტის თანამდებობიდან 

გათავისუფლებაში გამოიხატა.  

კერძოდ, 13 მაისს, გურჯაანის გამგებლის - ემზარ ჯიქურაშვილის ბრძანებით, კაჭრეთის 

რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი გულო ბასილაშვილი დაკავებული 

თანამდებობიდან გაათავისუფლეს.  

გათავისუფლებულმა გულო ბასილაშვილმა „სამართლიანი არჩევნების“ კორდინატორთან 

საუბარში განაცხადა, რომ ის საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი საკრებულოს 

წევრობის კანდიდატის - გივი რამაზაშვილის მეგობარი და მხარდამჭერია და სამსახურიდან 

გათავისუფლებას ამ ფაქტს უკავშირებს. გულო ბასილაშვილის განცხადებით, იგი რვა თვის 

განმავლობაში იკავებდა აღნიშნულ თანამდებობას და არც გაფრთხილება და არც საყვედური 

არ მიუღია. მისი თქმით, გამგებელსა და მას შორის ურთიერთობა დაიძაბა მას შემდეგ, რაც 

ემზარ ჯიქურაშვილმა გადაწყვიტა კენჭი ეყარა საკრებულოს წევრობის კანდიდატად სოფ. 

კაჭრეთში.  

სამსახურიდან გათავისუფლების პოლიტიკურ საბაბს ასახელებს 15 მაისს გამგებლის მიერ 

გათავისუფლებული სოფ. კაჭრეთის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი ოთარ 

მირიანაშვილიც, რომელიც, ასევე დამოუკიდებელი კანდიდატის, გივი რამაზაშვილის 

მეგობარია. მისი გათავისუფლების საფუძვლად გათავისუფლების ბრძანებაში 

სამსახურებრივი მოვალეობის არასათანადოდ შესრულებაა მითითებული, თუმცა მას არ 

ჰქონია მიღებული არც სიტყვიერი და არც წერილობითი გაფრთხილება ან საყვედური.  

საინიციატივო ჯგუფის მიერ დარეგისტრირებულმა საკრებულოს წევრობის კანდიდატმა, 

გივი რამაზაშვილმა „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბარში განაცხადა, 

რომ ემზარ ჯიქურაშვილმა რამდენჯერმე შეუთვალა მას კანდიდატურა მოეხსნა, 6 მაისს კი 

პირადად შეხვდა და მოსთხოვა კანდიდატურის მოხსნა, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

მეგობრების სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქრა.  

კაჭრეთის ტერიტორიული ორგანოს ვაკანტური თანამდებობები დაიკავეს ემზარ 

ჯიქურაშვილის ახლობლებმა - გელა ბაზერაშვილმა და მალხაზ ბაზერაშვილმა. 
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„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბარში ამ ფაქტს თავად ჯიქურაშვილიც 

ადასტურებს. 

 

4.2 ახმეტა 

ბლოკი "ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის" მხარდამჭერი - ზაზა ლეფსვერიძე აცხადებს, რომ 

იგი პოლიტიკური მოტივით  გაათავისუფლეს სამსახურიდან. 2014 წლის 14 მაისს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის სამმართველომ მასთან გააფორმა ხელშეკრულება 

ქ.ახმეტის უბნის უფროსის პოზიციის დასაკავებლად, მაგრამ 21 მაისს მიიღო სატელეფონო 

შეტყობინება, რომ ის აღნიშნულ თანამდებობას ვეღარ დაიკავებდა.    

ზაზა ლეფსვერიძე მის გათავისუფლებას პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებს, ვინაიდან  

მან 15 მაისს განცხადებით მიმართა კოალიცია „ქართული ოცნების“ რაიონულ ორგანიზაციას 

პარტიის დატოვების შესახებ, რის შემდეგაც ლეფსვერიძე "ბურჯანაძე-გაერთიანებულ 

ოპოზიციას" შეუერთდა.  

 

 

V. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 

 

5.1 შენობა-ნაგებობის არამართლზომიერად გამოყენება პრემიერ მინისტრის მიერ  

 

2014   წლის 22 აპრილს მთავრობის კანცელარიაში   საარჩევნო ბლოკი  ,,ქართული ოცნების“  

წევრები პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნებისთვის  მერობისა და მაჟორიტარობის  კანდიდატთა,  ასევე პარტიული სიის 

ფორმირების საკითხი იქნა განხილული.4  აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით 

,,არასაპარლამენტო ოპოზიციის“ წარმომადგენლებმა საჩივრით მიმართეს საქართველოს 

ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.5 

,,არასაპარლამენტო ოპოზიის“ საჩივრის საფუძველზე  2014  წლის  16 მაისს, ცენტრალური  

საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით,  საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსის 

- მაია ცქიტიშვილის მიმართ შედგენილ იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმი, საქართველოს ორგანული კანონის  ,,საარჩევნო კოდექსის“ 81-ე მუხლის საფუძველზე, 

                                                           
4 იხ. ინფორმაცია შემდეგ ბმულზე: http://news.ge/ge/news/story/86573-koalitsia-qartuli-otsnebis-politsabchos-tsevrebi-premierministrs-

khvdebian. 
5 იხ. ინფორმაცია: http://news.ge/ge/news/story/89523-saqartvelos-mtavrobis-kantselarias-daajarimeben. 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=commentsview&id=1557168&documentAnchor=part_91&anchorName=%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%2079.%20%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=commentsview&id=1557168&documentAnchor=part_91&anchorName=%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%2079.%20%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97
http://news.ge/ge/news/story/86573-koalitsia-qartuli-otsnebis-politsabchos-tsevrebi-premierministrs-khvdebian
http://news.ge/ge/news/story/86573-koalitsia-qartuli-otsnebis-politsabchos-tsevrebi-premierministrs-khvdebian
http://news.ge/ge/news/story/89523-saqartvelos-mtavrobis-kantselarias-daajarimeben
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რომლის თანახმადაც, საარჩევნო კამპანიის ჩატარება კანონით აკრძალულ დაწესებულებებში 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. ამავე კანონის 45-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

თანახმად, წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარება აკრძალულია საქართველოს 

აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებში. აღნიშნული ოქმი გადაეგზავნა 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რომელმაც 30 მაისს მთავრობის კანცელარია 1000 ლარის 

ოდენობით დააჯარიმა.  

მიგვაჩნია, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან მმართველი პარტიის სასარგებლოდ 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტზე შესაბამისი სანქციის დაკისრება 

პოზიტიური პრეცენდენტია და საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობას უსვამს 

ხაზს. თუმცა, ვფიქრობთ, რომ ცესკოს მხრიდან ჯარიმის ადრესატი არასწორად იყო 

განსაზღვრული. ვინაიდან პოლიტსაბჭოს წევრები უშუალოდ პრემიერ-მინისტრთან იყვნენ 

მიწვეულნი შეხვედრაზე, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ნებართვით მოხდებოდა მთავრობის 

კანცელარიის შენობის გამოყენება წინასაარჩევნო მიზნებისთვის. ამასთან აღსანიშნავია ის 

ფაქტი, რომ მთავრობის კანცელარიას, როგორც მთავრობის ერთ-ერთ სტრუქტურულ 

ერთეულს  ხელმძღვანელობას უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი უწევს6, ხოლო რაც შეეხება 

კანცელარიის უფროსს იგი პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებული პირია. 

აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები 

დარღვეულ იქნა უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის მიერ და ცესკოს, სწორედ მის მიმართ უნდა 

შეედგინა სამართალდარღვევათა ოქმი.  

 

 

5.2 აგიტაცია ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე  

 

2014 წლის 15 მაისს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის N9 საბავშვო ბაღის გახსნას 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეები ესწრებოდნენ. მისულ სტუმრებს  ერთ-

ერთი ოთახი  კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ ატრიბუტიკით დახვდათ მორთული, სადაც  

გამოსახული იყო მათი  რიგითი ნომერი. აღნიშნული ფაქტი გავრცელდა საინფორმაციო 

საშუალების მეშვეობით, კერძოდ ,,გურია ნიუსის“ ვებ. გვერდზე.7 ბაღის გახსნასთან 

დაკავშირებული ღონისძიება ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა.  

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-7 პუნქტის 

შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფინანსებით ორგანიზებულ 

ღონისძიებაზე აკრძალულია ორგანიზატორის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა. 

აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას.  

 

                                                           
6  იხ. საქართველოს კანონი ,,მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, მუხლი 13. 
7იხ ინფორმაცია შემდეგ ბმულზე: http://goo.gl/pwgXaV 

http://goo.gl/pwgXaV
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აღნიშნული ფაქტი შესწავლილ იქნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, რომელმაც 

დაადასტურა საქართველოს ,,საარჩევნო კოდექსის“ დარღვევის ფაქტი და ამავე კოდექსის 88-

ე მუხლის საფუძველზე საქმის მასალები გადაუგზავნა საოლქო საარჩევნო კომისიას ბაღის 

გამგის - ვერა ვასაძის მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის 

მიზნით.8 

 

 

 

VI. ამომრჩევლის მოსყიდვა 

 

2014 წლის 14 მაისს, ბლოკის ,,არასაპარლამენტო ოპოზიციის - კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძის“ 

წევრმა -  მერაბ ღოღობერიძემ, რომელიც საარჩევნო ბლოკის პირველი კანდიდატია 

ხელვაჩაურის პარტიულ სიაში, მოსახლეობას უცხო ქვეყნის ჰუმანიტარული დახმარება 

გადასცა. მერაბ ღოღობერიძე არასამთვარობო ორგანიზაცია „საქართველოს კორუფციასთან 

ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის“ ხელმძღვანელია. მან „სამართლიანი არჩევნების“ 

კოორდინატორთან საუბარში აღნიშნა, რომ სწორედ ამ საქმიანობის ფარგლებში მიიღო 

მონაწილეობა ჰუმანიტარული დახმარების გადაცემაში.  ღოღობერიძის  განაცხადებით,  მის 

მიერ საჩუქრების გადაცემა მის  კანდიდატად დარეგისტრირებამდე მოხდა, თუმცა მისი 

საარჩევნო მიზნები ხელვაჩაურის რაიონში გაცხადებული იყო.   

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საარჩევნო კოდექსის“ 47-ე მუხლის თანახმად, 

დაუშვებელია საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატის ან მისი წარმომადგენლის  მიერ 

მოქალაქეების საჩუქრების, ფულადი თანხების და  სხვა მატერიალური ფასეულობის 

უფასოდ ან  შეღავათიან ფასად გადაცემა. აღნიშნული ფაქტი საარჩევნო სუბიექტისთვის  

შესაძლოა გახდეს, არა მხოლოდ  ფულადი ჯარიმის დაკისრების საფუძველი9, არამედ 

მსგავსი შინაარსის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში კანდიდატს შესაძლოა სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით გაუუქმდეს რეგისტრაცია. 

 

,,სამართლიანი არჩევნების“ შეფასებით,  აღნიშნულ შემთხვევაში კანდიდატის მიერ  

მიზანმიმართულად, ამომრჩეველთა გულის მოგების მიზნით,  მოხდა ჰუმანიტარული 

                                                           
8 იხ. ინფორმაცია შემდეგ ბმულზე: http://cec.gov.ge/uploads/other/27/27931.pdf 

 

9 „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 და ჯარიმას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

http://cec.gov.ge/uploads/other/27/27931.pdf
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დახმარების გადაცემა. მიგვაჩნია, რომ მსგავსი ფაქტები შეიცავს ამომრჩევლის მოსყიდვის 

ნიშნებს და  მასზე  სამართლებრივი რეაგირება  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა 

მოახდინოს. 

 

 

 

VII. არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა წინასაარჩევნო 

კამპანიაში 

 

7.1 საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა მონაწილეობა აგიტაციაში  

საქართველოს ორგანული კანონი ,,საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის თანახმად, საარჩევნო 

კომისიის წევრები  მიეკუთვნებიან იმ პირთა წრეს, რომელთაც კანონმდებლობის მიხედვით 

პირდაპირ ეკრძალებათ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის ან/და აგიტაციაში მონაწილეობის 

მიღების უფლება.  აღნიშნული დარღვევა ითვალისწინებს საქართველოს ორგანული კანონი 

,,საარჩევნო კოდექსის” 79-ე მუხლით გათვალისწინებულ სანქციას - დაჯარიმებას  2 000 

ლარის ოდენობით. 

საანგარიშო პერიოდში ერთგვარ ტენდენციად ჩამოყალიბდა საარჩევნო ადმინისტრაციის 

მოხელეების მონაწილეობა აგიტაციაში, თუმცა აღსანიშნავია, რომ შესაბამისმა საოლქო 

საარჩევნო კომისიებმა სათანადო რეაგირება მოახდინეს აღნიშნულ დარღვევებზე.   

 

7.1.1 გურჯაანის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მონაწილეობა 

აგიტაციაში 

„სამართლიანი არჩევნების“ ინფორმაციით, 2014  წლის 19 მაისს,  გურჯანიის N5   საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრი - ბესარიონ თოდაშვილი, კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ მიერ 

წარდგენილი გამგებლობის კანდიდატის - გივი გერგიძის სასარგებლოდ მონაწილეობდა  

წინასაარჩევნო კამპანიაში.  

აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავჯდომარემ 

- ნატალია ბეგაშვილმა შეადგინა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი, რომელიც 

გადაეგზავნა  გურჯაანის რაიონულ სასამართლოს განსახილველად. გურჯაანის რაიონული 

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ბესარიონ თოდაშვილი ცნობილ იქნა 

სამართალდამრღვევად და მას დაეკისრა ჯარიმა საქართველოს ორგანული კანონის 

,,საარჩევნო კოდექსის“ 79-ე მუხლის საფუძველზე. 
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7.1.2 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის მონაწილეობა 

აგიტაციაში 

23 მაისს გურჯაანის N12 საოლქო კომისიის წევრმა - თორნიკე წინწლაშვილმა, რომელიც 

კომისიაში ,,ეროვნული ფორუმიდან“ არის წარდგენილი, კაჭრეთის N36-ე და N37-ე საუბნო 

საარჩევნო კომისიის თავჯდომარეებს - ხატია ბურდულაძესა და თამარ ლაზაშვილს 

მოსთხოვა ფოტო გადაეღო უბნებზე არსებული ამომრჩეველთა სიებისთვის, რათა 

კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატის ემზარ ჯიქურაშვილისთვის, რომელიც 

იმავდროულად  გამგებელია, განესაზღვრათ, რამდენი ამომრჩეველი მისცემდა ხმას. 

,,სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბარში  სოფ. კაჭრეთის N36-ე და N37-ე 

საუბნო საარჩევნო კომისიების თავჯდომარეები აღნიშნულ ფაქტს ადასტურებენ. 

 

აღნიშნული ინციდენტის შემდეგ N12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავჯდომარემ - ნატალია ბეგაშვილმა თორნიკე წინწალაშვილის მიმართ შეადგენა 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი, რაც განსახილველად გადაეცა გურჯაანის 

რაიონულ სასამართლოს. 

 

მნიშვნელოვანია საარჩევნო კომისიის წევრებმა შეინარჩუნონ დამოუკიდებლობა თავიანთ 

საქმიანობაში, წარმდგენმა სუბიექტებმა კი გააცნობიერონ ის ფაქტი, რომ საკუთარი 

ინტერესების გატარება კომისიის წევრების მეშვეობით დაუშვებელია. საარჩევნო კოდექსი 

იმპერატიულად კრძალავს  ყოველგვარ ზემოქმედებას კომისიის წევრებზე ან მათ 

საქმიანობაში ჩარევას გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით.10 

 

 

7.1.3 კრწანისის საარჩევნო უბნის წევრის მონაწილეობა აგიტაციაში  

კრწანისის №30 საარჩევნო უბნის წევრი - გენადი ხშიანი, „სამართლიანი არჩევნების“ 

კოორდინატორის ინფორმაციით, მონაწილეობდა 31 მაისს, სოფ. ფონიჭალაში ბლოკი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შეხვედრის ჩაშლაში.  

„საარჩევნო კოდექსის“ მეორე მუხლის ჰ1 პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაციად 

ითვლება როგორც საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად, ასევე მის 

საწინააღმდეგოდ განხორციელებული მოწოდება ან ქმედება.  

აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2014 წლის 1 ივნისს, კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარემ - ლაშა შურღაიამ, შეადგინა და სასამართლოს გადაუგზავნა 

                                                           
10 საქართველოს ორგანული კანონი ,,საარჩევნო კოდექსსი“ მე-8 მუხლი, 21-ე პუნქტის თანახმად: „საარჩევნო კომისიის წევრი არ 

არის მისი დამნიშვნელი/ამრჩევი სუბიექტის წარმომადგენელი. იგი თავის ნსაქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება 

მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციას, კანონსა და შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებს. საარჩევნო კომისიის წევრზე 

ზემოქმედება ან მის საქმიანობაში ჩარევა გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით აკრძალულია და ისჯება კანონით“.  
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის საფუძვლით.   

 

 

7.2 საჯარო მოხელეების მონაწილეობა აგიტაციაში  

საქართველოს ორგანული კანონის „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. „საარჩევნო კოდექსის“ 79-ე მუხლის თანახმად, 

კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით.  

27 მაისს,  ქ. მცხეთაში 5 საათზე გაიმართა კოალიცია „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო 

შეხვედრა მოსახლეობასთან. ამომრჩეველს სიტყვით მიმართა საქართველოს პრემიერ- 

მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მოსახლეობას  მერობისა და გამგებლობის 

კანდიდატები წარუდგინა.  

აღსანიშნავია, რომ შეხვედრას სამუშაო საათებში ესწრებოდნენ  ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საჯარო მოხელეები, მათ შორის  მცხეთის გამგეობის ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი - მარინა ზურაბიშვილი, კულტურის 

განყოფილების თანამშრომლები მამუკა მახარაშვილი და ნინო ლაზვიაშვილი, ჩარდახის 

ტერიტორიული ორგანოს გამგეობის რწმუნებული ლექსო ასლანიშვილი.  

 

 

 

VIII. საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში ხელის შეშლა  

 

8.1 სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული ფიზიკური 

ძალადობა  

27 მაისს, თბილისში, აბაშიძის ქუჩაზე  „ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთი ლიდერი 

ზურაბ ჭიაბერაშვილი ლიტერატურულ კაფეში ნოდარ ლადარიასთან ერთად იმყოფებოდა, 

რა დროსაც მათ თავს მოქალაქეები - გიორგი მგელაძე და რეზო თაბუკაშვილი დაესხნენ. 

ლადარიას ცხელი ჩაი სახეში შეასხეს, ხოლო ჭიაბერაშვილს დაზიანებები თავის არეში 

მიაყენეს.  
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ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, ფიზიკური დაპირისპირების მოტივი მისი, როგორც 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრის, პოლიტიკური საქმიანობა იყო.   

აღნიშნულ  ინციდენტზე საქმე  სისხლის სამართლის კოდექსის 120-ე მუხლით აღიძრა, რაც 

ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. რეზო თაბუკაშვილს  პოლიციამ 

აღმკვეთ ღონისძიებად 2 000 ლარიანი გირაო შეუფარდა, თუმცა გამოძიება გრძელდება და 

სასამართლო 2014 წლის 14 ივნისსაა დანიშნული. რაც შეეხება გიორგი მგელაძეს, გამოძიების 

ფარგლებში ის მხოლოდ მოწმის სახით დაიკითხა.  

ადამიანების ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება სისხლის სამართლის დანაშაულია, თუმცა 

პრობლემას კიდევ უფრო ამძაფრებს ის ფაქტი, რომ დაპირისპირების მიზეზი პირის 

პოლიტიკური შეხედულებები ხდება. სამართლიანი და დაცული წინასაარჩევნო გარემოს 

უზრუნველყოფის მიზნით, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ დაიცვას წინასაარჩევნო 

კამპანიაში ჩართული ყველა პირის უსაფრთხოება.  

საყურადღებოა ისიც, რომ ჯერ კიდევ გაუხსნელია 31 მარტის შემთხვევა, როდესაც 

დაუდგენელმა პირებმა სხეულის დაზიანება მიაყენეს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

კიდევ ერთ წარმომადგენელს, პარლამენტის წევრს - ნუგზარ წიკლაურს. აღნიშნულ 

შემთხვევაშიც დაზარალებული თავდასხმის მოტივად მის პოლიტიკურ საქმიანობას 

ასახელებს. ამგვარ ფაქტებზე გამოძიების გაჭიანურება ხელს არ უწყობს პოლიტიკურად 

მოტივირებული თავდასხმების პრევენციას.  

 

 

8.2 დაპირისპირება  კოალიცია ,,ქართული ოცნებისა“ და  ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის წევრებს შორის სოფ. ფონიჭალაში  

 

31 მაისს, სოფ. ფონიჭალაში ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ კონცერტს, ბლოკი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“  მაჟორიტარობის კანდიდატი - ხათუნა ბერძენიშვილი 

დაესწრო მომხრეებთან ერთად. შეხვედრაზე მისულმა  კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ 

აქტივისტებმა  კვერცხები დაუშინეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ,,ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ მომხრეებს. შემთხვევის ადგილზე გამოძახებულ იქნა 

საპატრულო პოლიცია, თუმცა მაჟორიტარობის კანდიდატის - ხათუნა ბერძენიშვილის 

განცხადებით, პოლიცია გამოძახებიდან ერთი საათის შემდეგ მივიდა ადგილზე. 

 

მოგვიანებით, ვიდეოზე დაფიქსირებული კადრებიდან11 მოხდა ღონისძიების ჩამშლელთა  

იდენტიფიცირება, ესენი არიან: კრწანისის რაიონის ახალგაზრდული ორგანიზაციის 

                                                           
11 ვიდეომასალა იხ. შემდეგ ბმულზე: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=1452513694996211&set=vb.100007127829887&type=2&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?v=1452513694996211&set=vb.100007127829887&type=2&theater
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ხელმძღვანელი - მამუკა ცეცხლაძე და კრწანისის # 30-ე საარჩევნო უბნის კომისიის წევრი 

კოალიცია"ქართული ოცნებიდან" - გენადი შხიანი.12 

 

8.3 დაპირისპირება  კოალიცია ,,ქართული ოცნებისა“ და  ,,ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის სოფ. რუხში  

 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორის ინფორმაციით, 29  მაისს, სოფ. რუხში 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტები დაუპირისპირდნენ   კოალიცია 

,,ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებს  იმ დროს, როდესაც ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ წარმომადგენლები  წინასაარჩევნო პლაკატებს აკრავდნენ. სამართალდამცავი 

ორგანოების დროული ჩარევის შედეგად დაპირისპირება არ გამწვავებულა.  

 

8.4  დაპირისპირება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ და კოალიცია 

„ქართული ოცნების“ აქტივისტებს შორის რუსთავში  

2014 წლის 24 მაისს რუსთავის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ოფისის წინ მოხდა 

დაპირისპირება აღნიშნული პარტიისა და კოალიცია "ქართული ოცნების" წევრებს შორის. 

დაპირისპირება აქტივისტებს შორის სიტყვიერი შეურაცხყოფით დასრულდა. 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორს „ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის 

კანდიდატმა - მამუკა ჩიქოვანმა განუცხადა, რომ 24 მაისს  გეგმავდა ოფისის წინ ბრიფინგის 

ჩატარებას რუსთავში შეჩერებული პროექტების შესახებ. ბრიფინგის დაწყების დროს კი 

პარტიის ოფისთან სამარშუტო ტაქსებით  მოვიდნენ "ქართული ოცნების" აქტივისტები, 

დაახლოებით 40 პირი.   

კოალიცია "ქართული ოცნების" შეხვედრების ორგანიზატორმა თამარ აქუბარდიამ, 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბარში განაცხადა, რომ 24 მაისს „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ ოფისის წინ რიგითმა მოქალაქეებმა მოაწყვეს აქცია, რომელსაც 

შემდეგ შეუერთდა კოალიციის ახალგაზრდული ფრთის რამდენიმე წარმომადგენელი, 

"ქართული ოცნების" ხელმძღვანელობასთან ყოველგვარი შეთანხმების და ნებრათვის გარეშე. 

 

 

 

                                                           
12 იხ. ანგარიშის 8.1.3 თავი  
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8.5 დაპირისპირება  კოალიცია ,,ქართული ოცნებისა“ და  ,,ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის რუსთავში  

 

28 მაისს, რუსთავში, არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სიდას“ ოფისში, კოალიცია ,,ქართული 

ოცნების“ წევრების ტრენინგის მიმდინარეობისას ოფისში შეიჭრნენ  საარჩევნო ბლოკ 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები, რასაც მხარეებს შორის სიტყვიერი 

დაპირისპირება მოჰყვა. შემთხვევის ადგილზე გამოძახებულ იქნა საპატრულო პოლიციის 

თანამშრომლები, რის შემდეგაც სიტუაცია განიმუხტა, თუმცა ტრენინგის გაგრძელება ვეღარ 

მოხერხდა. 

 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ განცხადებით,  კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ მიერ 

მოხდა  საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, რადგან პარტიის საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრებს  სამოქალაქო განვითარების  ცენტრის (სიდას) ოფისში პარტიული 

ტრენინგი ჩაუტარდათ.13 აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ,,სამართლიანი არჩევნების“ 

წარმომადგენილი  ესაუბრა  კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ რუსთავის შტაბის იურისტს - 

ნუგზარ ოდილავაძეს. მისი განცხადებით,  მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება მსგავსი 

ტიპის ტრენინგების ჩატარება, რაც ცესკოსთანაც შეთანხმებულია. 29 მაისს გავრცელებულ 

განცხადებაში ცესკო აღნიშნავს, რომ „ამ ტრენინგის შესახებ არ ყოფილა ინფორმირებული. 

ამასთან, კანონმდებლობიდან გამომდინარე არც შეიძლებოდა არსებულიყო რაიმე სახის 

შეთანხმება ამ საკითხთან დაკავშირებით. საარჩევნო ადმინისტრაცია პასუხისმგებელია 

მხოლოდ მის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებზე”. 14 

 

არასამთავრობო  ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ცენტრის (სიდა) კომუნიკაციების 

მენეჯერის - დიანა დონდუას განცხადებით,  ორგანიზაციის ოფისით სარგებლობის უფლება 

აქვს ნებისმიერ მსურველს. ის ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ოფისში მართლაც შეიჭრნენ 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები და კოალიცია „ქართული ოცნების“ წევრებს 

სიტყვიერი  შეურაცხყოფა მიაყენეს.  

 

 

 

 

                                                           
13 იხ. ინფორმაცია:http://www.tabula.ge/ge/story/83749-enm-saubno-komisiis-tsevrebistvis-partiuli-treningis-chatarebit-kanoni-dairghva 
14განცხადება იხ. შემდეგ ბმულზე:  http://www.cec.ge/ge/mediisatvis-4-ge/pres-relizebi-13-ge/ceskos-gancxadeba-samoqalaqo-

ganvitarebis-saagentos-rustavis-ofisshi-momxdar-faqttan-dakavshirebit.page 

 

 

http://www.cec.ge/ge/mediisatvis-4-ge/pres-relizebi-13-ge/ceskos-gancxadeba-samoqalaqo-ganvitarebis-saagentos-rustavis-ofisshi-momxdar-faqttan-dakavshirebit.page
http://www.cec.ge/ge/mediisatvis-4-ge/pres-relizebi-13-ge/ceskos-gancxadeba-samoqalaqo-ganvitarebis-saagentos-rustavis-ofisshi-momxdar-faqttan-dakavshirebit.page
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IX. სააგიტაციო მასალის დაზიანება და არასათანადოდ განთავსება-

გავრცელება  

 

საანგარიშო პერიოდში ერთგვარ ტენდენციად იქცა კონკურენტი კანდიდატების სააგიტაციო 

მასალის დაზიანების, ასევე საარჩევნო პლაკატების არასათანადოდ გაკვრის ფაქტები. 

აღნიშნული ეხება, როგორც მმართველი კოალიციის, ასევე ოპოზიციური პარტიების 

სააგიტაციო მასალას. მიგვაჩნია, რომ ამგვარ შემთხვევებს სათანადო რეაგირება არ 

მოჰყოლია.  

 

 

9.1 სააგიტაციო მასალის დაზიანების ფაქტები  

 

საანგარიშო პერიოდში გახშირდა სააგიტაციო მასალების დაზიანების ფაქტები. მსგავსი 

შემთხვევები რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა. „სამართლიანი არჩევნების“ 

კოორდინატორის ინფორმაციით, სააგიტაციო მასალების დაზიანება მოხდა  ჩოხატაურში 26 

მაისიდან 30 მაისამდე პერიოდში, როდესაც ერთ ღამეში ჩამოხეულ იქნა „ნაციონალური 

მოძრაობის“  პლაკატების ნახევარზე მეტი.  

 

საანგარიშო პერიოდში, მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა წყალტუბოში, სადაც  კოალიცია 

„ქართული ოცნების“ გამგებლობის კანდიდატის - კონსტანტინე მამისეიშვილის პლაკატები 

არის დაზიანებული,15 ხოლო რამდენიმე ადგილას გადაკრულია ნაციონალური მოძრაობის 

კანდიდატის პლაკატი.  

საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა ბათუმის ტერიტორიაზე მერობისა და კანდიდატების 

სააგიტაციო მასალების დაზიანების ფაქტები, მათ შორის, ძველ ბათუმში „ნაციონალური 

მოძრაობის“ მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების პლაკატები დააზიანეს. 

30-მდე პლაკატი, რომელიც მშენებარე ობიექტის ღობეზე იყო გაკრული, წითელი სითხით 

გადახაზეს. პარტიის წარმომადგენელმა - ირაკლი თავართქილაძემ 26 მაისს მედიის 

საშუალებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტის გამოძიებისკენ მოუწოდა.  

24 მაისს გორში, დიდების მუზეუმის კედელზე სააგიტაციო მასალებს აკრავდნენ 

არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, რა დროსაც მათთან მივიდნენ 

პოლიტიკური გაერთიანება “ქართული პარტიის” აქტივისტები და პლაკატები ჩამოხიეს. ამას 

მოჰყვა შელაპარაკება მხარეებს შორის. აღნიშნულ საკითხზე, ფოტო მასალა და ინფორმაცია 

ქართლის საინფორმაციო ცენტრმაც გაავრცელა.16  

                                                           
15 ფოტომასალა იხ. შემდეგ ბმულზე: http://www.isfed.ge/main/678/geo/ 
16ინფორმაცია იხ. შემდეგ ბმულზე:  http://qartli.ge/web/19226  

http://www.isfed.ge/main/678/geo/
http://qartli.ge/web/19226
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27 მაისს 17:00 საათზე ქ. მცხეთაში გაიმართა „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო შეხვედრა 

მოსახლეობასთან. შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 

მოსახლეობას მცხეთა-მთიანეთის  გამგებლობისა  და მცხეთის მერობის კანდიდატები 

წარუდგინა. შეხვედრას წინ უსწრებდა მოსამზადებელი სამუშაოები, კერძოდ, სცენის 

მონტაჟი და სააგიტაციო მასალებითა და დროშებით მოწყობა. მოედანზე, სადაც სცენა 

განთავსდა, მდებარეობს „სახალხო პარტიის“ შტაბი, რომელსაც შენობის წინა ფასადზე 

გაკრული აქვს ბანერი  ამავე პარტიის კანდიდატთა  გამოსახულებით. „სახალხო პარტიის“ 

წარმომადგენლის - ლაშა ბოლოთაშვილის თქმით, დილის 10:00 საათზე, ოფისში მივიდნენ 

ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, მოთხოვნით მოეხსნათ შენობაზე 

განთავსებული ბანერი. მათ განმარტეს, რომ ეს ბანერები პრემიერ-მინისტრის მცხეთაში 

ვიზიტის დროს შექმნიდა უხერხულობას, ასევე, განაცხადეს, რომ მათი მოხსნა პრემიერის 

პროტოკოლის სამსახურის კატეგორიული მოთხოვნა იყო. „სახალხო პარტიამ“ ბანერი არ 

ჩამოხსნა, თუმცა „ქართულმა ოცნების“ წარმომადგენლებმა, ისე, რომ „სახალხო პარტიის“ 

ბანერი სრულად დაფარულიყო, რკინის ჯებირებზე აღმართეს თავიანთი სააგიტაციო 

ბანერი.17  

სააგიტაციო მასალების დაზიანების ფაქტები დაფიქსირდა ლაგოდეხშიც, სადაც სოფელ 

შრომაში კოალიცია "ქართული ოცნების" გამგებლობის კანდიდატის -  კახა ჯამბურიას 

თქმით, მათი პლაკატები ჩამოხეული და დაზიანებულია.  

პლაკატების დაზიანებაზე საუბრობს კოალიცია „ქართული ოცნების“ რუსთავის შტაბის 

იურისტი - ნუგზარ ოდილავაძე. მისი თქმით, ჭყონდიდელის დასახლებაში, კოალიციის 

მაჟორიტარობის კანდიდატის, გოჩა შავაძის პლაკატების ნახევარზე მეტს ზემოდან 

გადაკრული აქვს "ჩვენი საქართველოს" მერობის კანდიდატის, ეროსი კიწმარიშვილის 

პლაკატები. 18 

წალენჯიხაში „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის“  გამგებლობის კანდიდატი - გიორგი 

ვეკუა მისი პლაკატების დაზიანების შესახებ საუბრობს. ვეკუას თქმით, მის პლაკატებზე 

გადაკრულია კოალიცია "ქართული ოცნების“ გამგებლობის კანდიდატის - გოგა 

გულორდავას პლაკატები.  

2014  წლის  18 მაისს  ვაზისუბნის რაიონის პირველი მიკრო რაიონის გაჩერებასთან   

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ვაზისუბნის მაჟორიტარობის კანდიდატის - გიორგი 

ონიანის პლაკატები გადაფარული იყო კოალიცია ,,ქართული ოცნების” მერობის 

კანდიდატის - დავით ნარმანიას პლაკატებით. ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

განცხადებით, მსგავსი შემთხვევა დაფიქსირდა ასევე ქ. თბილისის N90 საჯარო სკოლის წინ 

მდებარე გაჩერებასთანაც. მათი განცხადებით, პლაკატების ჩამოხევა ,,ქართული ოცნების“ 

აქტივისტების მიერ განზრახ ხდება. თუმცა, „სამართლიან არჩევნებთან“ საუბარში, 

                                                           
17 ფოტომასალა იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.isfed.ge/main/679/geo/ 
18 ფოტომასალა იხ. შემდეგ ბმულზე: http://www.isfed.ge/main/680/geo/ 

http://www.isfed.ge/main/679/geo/
http://www.isfed.ge/main/680/geo/
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აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ,,ქართული ოცნების“ შტაბის წარმომადგენლმა - გია 

რუხაძემ აღნიშნულ ფაქტთან  მათი პარტიის კავშირი უარყო.  

 

”სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორის ინფორმაციით, რუსთავში, ჭყონდიდის 

დასახლებაში, კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატის პლაკატების  უმეტესობა 

გადაფარულია  პოლიტიკური პარტია ,,ჩვენი საქართველოს“ მერობის კანდიდატის 

პლაკატებით. 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 მუხლის ჰ7 ქვეპუნქტი 

სააგიტაციო მასალად მიიჩნევს პლაკატს, დროშას და ნებისმიერ სხვა მასალას, 

რომლებზედაც გამოსახულია საარჩევნო სუბიექტი/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატი 

ან/და მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი. ამავე კოდექსის 46-ე მუხლის მე-71 

პუნქტის შესაბამისად, კი დაუშვებელია სააგიტაციო მასალის ჩამოხევა, დაფარვა ან 

დაზიანება, თუ ის აკრძალულ ადგილას არ არის განთავსებული. საარჩევნო კანონმდებლობა 

კრძალავს სააგიტაციო მასალის განთვსებას/გაკვრას საკულტო ნაგებობეზე, კულტურული 

მემკვიდრეობის შენობებზე, სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების, სასამართლოების, პროკურატურის, სამხედრო 

შენაერთების და პოლიციის შენობებზე, ასევე საგზაო ნიშნებზე19. გარდა აღნიშნული 

გამონაკლისისა, შესაძლებელია ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა 

განსაზღვრონ იმ შენობა-ნაგებობების ნუსხაც, რომლებზედაც სააგიტაციო მასალის 

განთავსება დაუშვებელია.  

გამომდინარე იქედან, რომ აღნიშნული პლაკატები გამოკრული არ იყო კანონმდებლობით 

აკრძალულ ადგილას, დაუშვებელია მომხდარიყო მისი ჩამოხევა/გადაფარვა ან  დაზიანება. 

წინასაარჩევნო მასალების გავრცელებისათვის ხელის შეშლა, წარმოადგენს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, ,,საარჩევნო კოდექსის“ მე-80 მუხლის საფუძველზე 

და გამოიწვევს დამრღვევის დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

 

 

9.2  სააგიტაციო მასალის არასათანადოდ დამზადება  

 

9.2.1 კოალიცია „ქართული ოცნება“  

2014 წლის 22 მაისს რუსთავის საარჩევნო ოლქში შევიდა საჩივარი კოალიცია ”ქართული 

ოცნების” მაჟორიტარობის კანდიდატის - თენგიზ ტაბატაძის წინააღმდეგ.  ”ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის” რუსთავის ოლქის წარმომადგენელი ია გიუნაშვილი ითხოვდა 

აღნიშნული პირის დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით და რეგისტრაციიდან მოხსნას. 

საჩივრის საფუძველი, რუსთავში გამოკრული კოალიცია ”ქართული ოცნების” 

                                                           
19 იხ. საქართველოს ორგანული კანონი ,,საარჩევნო კოდექსი“ მუხლი 46. 
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მაჟორიტარობის კანდიდატის - თენგიზ ტაბატაძის პლაკატებია, რომლებსაც არ აქვს 

მითითებული დამკვეთი, დამამზადებელი, ტირაჟი და ნომერი. საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, ბეჭდვით სააგიტაციო მასალაზე აღნიშნული 

უნდა იყოს დამამზადებელი და დამკვეთი ორგანიზაციების სახელწოდებები, მისამართები, 

ინფორმაცია მისი ტირაჟის, რიგითი ნომრისა და გამოშვების თარიღის შესახებ. აკრძალულია 

ბეჭდვითი სააგიტაციო მასალის გავრცელება ამ ინფორმაციის მითითების გარეშე.  

რუსთავის საოლქო კომისიამ აღნიშნული საჩივარი განიხილა 23 მაისს და არ დააკმაყოფილა, 

იმ მოტივით, რომ არ დგინდება უშუალოდ ვის მიერ მოხდა აღნიშნული პლაკატების გაკვრა.  

თენგიზ ტაბატაძის ახსნა-განმარტებით წერილში ნათქვამია, რომ აღნიშნული პლაკატები მას 

არ დაუმზადებია და არ გამოუკრავს.  

 „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორის ინფორმაციით აღნიშნული სააგიტაციო 

მასალები ნამდვილად იყო გაკრული რამდენიმე ადგილას, თუმცა შემდგომში ჩამოხეულ 

იქნა.  

 

9.2.2 ბლოკი „ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია“  

ქ. რუსთავში ბლოკი „ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის“ მერობის კანდიდატის 

სააგიტაციო მასალები იქნა დარიგებული მოსახლეობაში. აღნიშნულ სააგიტაციო პლაკატის 

ერთ გვერდზე არის რუსთავის მერობის კანდიდატის - კობა ძლიერაშვილის ფოტო-სურათი, 

ლოზუნგი და საარჩევნო ნომერი, ხოლო მეორე გვერდზე - რუსთავის საკრებულოს წევრობის 

10 კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია.  

 

აღნიშნულ პლაკატზე არ არის წარმოდგენილი ის ინფორმაცია, რაც კანონმდებლობითაა 

განსაზღვრული. კერძოდ, დამამზადებელი და დამკვეთი ორგანიზაციების სახელწოდებები, 

მისამართები, ინფორმაცია მისი ტირაჟის, რიგითი ნომრისა და გამოშვების თარიღის შესახებ.  

 

 

9.2.3  დავით ნარმანის საარჩევნო პლაკატი 

 

კოალიცია „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატის - დავით ნარმანიას 

საარჩევნო პლაკატებზე მითითებული კანონით გათვალისწინებული რეკვიზიტები იმდენად 

მცირე ზომისაა, რომ მისი წაკითხვა შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია.  

მიგვაჩნია, რომ კანონის ზემოთ აღნიშნული ნორმა, რომელიც სააგიტაციო მასალის 

სავალდებულო რეკვიზიტების ჩამონათვალს აწესებს, მიზნად ისახავს იმას, რომ ამ 

რეკვიზიტების წაკითხვა შესაძლებელი იყოს. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ დავით ნარმანიას 

სააგიტაციო მასალის შემთხვევაშიც „საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-6 პუნქტის 

მოთხოვნები დარღვეულია. 
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X. წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას გაკეთებული 

ჰომოფობიური განცხადებები 

საგანგაშოდ მიგვაჩნია წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას დაფიქსირებული 

დისკრიმინაციული გამონათქვამები. „სამართლიანი არჩევნები“ მეორე შუალედურ 

ანგარიშშიც გამოეხმაურა ლეიბორისტული პარტიის წევრის მიერ გაკეთებულ ქსენოფობიურ 

განცხადებას.20 საანგარიშო პერიოდში ორჯერ დაფიქსირდა ამავე პარტიის მიერ გაკეთებული 

ჰომოფობიური განცხადებები, ჰომოფობიური განცხადება ასევე გააკეთა ბლოკი „ბურჯანაძე-

ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატმა“. აღნიშნული განცხადებები ანტიდისკრიმინაციული 

კანონმდენლობის შესახებ საუბრისას იქნა გაკეთებული.  

 

10.1 ლეიბორისტული პარტია  

რუსთავი 

ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა - გიორგი გუგავამ 29 მაისს რუსთავში გამართულ 

წინასაარჩევნო შეხვედრაზე ლგბტ პირებთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ "ამ კასტას 

განსაკუთრებული პრივილეგიები მიენიჭათ" და მათ აღარანაირი შეზღუდვა არ აქვთ, რასაც 

მომავალში "თავის სასარგებლოდ" გამოიყენებენ და იცხოვრებენ "როგორც ჩვეულებრივები".  

 

 

თერჯოლა  

თერჯოლის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე, 31 მაისს შალვა ნათელაშვილის მიერ 

გაკეთებული განცხადების დროს გაკეთდა ჰომოფობიური განცხადება, როდესაც მან 

განაცხადა, რომ "დღევანდელი მმართველი პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებულ იქნა 

ჰომოსექსუალების ლეგალიზაციის კანონი". 

 

10.2  ბლოკი “ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიცია“ 

ბლოკი "ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიციის" რუსთავის მერობის კანდიდატი - კობა 

ძლიერიშვილი რუსთავში ამომრჩეველთან გამართულ თითქმის ყველა შეხვედრაზე ხაზს 

უსვამს, რომ ის და მისი პლიტიკური თანამოაზრეები ანტიდისკრიმინაციული  კანონის 

მიღების წინააღმდეგნი იყვნენ და ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ აღნიშნული კანონი 

"ქართველობის, ქრისტიანობის, პატრიარქის შეურაცხყოფა და წაბილწვაა“ და რომ 

თვითმმართველობის არჩევნები არის „ქრისტიანების ბრძოლა“.  

                                                           
20 ინფორმაცია იხ. შემდეგ ბმულზე: http://www.isfed.ge/main/607/geo/ 

 

http://www.isfed.ge/main/607/geo/
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XI. გენდერული დისბალანსი რეგისტრირებულ კანდიდატებს 

შორის  

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებისთვის გენდერული სტატისტიკა მოამზადა, რაც ასახავს  

არჩევნებში მონაწილე მერობისა და გამგებლობის კანდიდატების, ასევე პარტიული სიით 

წარდგენილ კანდიდატებში ქალთა და  მამაკაცთა ბალანსს.   

ცესკოს ინფორმაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 

რეგისტრირებულია თბილისის მერობის 14 კანდიდატი, რომელთაგან  12 კაცია, ხოლო  2 

ქალი. თვითმმართველი ქალაქების მერობის კანდიდატად სულ 73 სუბიექტი 

დარეგისტრირდა. რეგისტრირებული კანდიდატებიდან მხოლოდ  8 არის ქალი, ხოლო 65 

მამაკაცია. რაც შეეხება თვითმმართველი თემის გამგებლობის კანდიდატებს, სულ 261 

კანდიდატია დარეგისტრირებული,  აქედან მხოლოდ 10 კანდიდატია ქალი.21 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებისთვის პარტიული  სიით ქ. 

თბილისის საკრებულოს არჩევნებისთვის სულ  1 129 კანდიდატი იქნა წარდგენილი, 

რომელთა შორის  702  კაცია, ხოლო  427 ქალი. საკრებულოს მაჟორიტარობის  კანდიდატად 

(თბილისის გარდა)  სულ  5707 სუბიექტი დარეგისტრირდა, აქედან  4861 კაცია, ხოლო 846 

ქალი.22  

დღეისთვის საქართველოში 59 მუნიციპალიტეტსა და 5 თვითმმართველი ქალაქის 

საკრებულოში სულ 1550 დეპუტატია წარმოდგენილი. მათ შორის  88,9 % კაცია, ხოლო  

ქალთა  წარმომადგენლობის ხვედრითი წილი 11,1 % შეადგენს.23   

აღნიშნული მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ პროპორციული სისტემით 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოებში მეტი ქალი იქნება 

წარმოდგენილი, ვიდრე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. არსებული სიტუაციის 

შესაცვლელად მნიშვნელოვანია მოხდეს არსებული კანონმდებლობის რეფორმირება და  

ისეთი საარჩევნო სისტემის შემოღება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალთა წარმომადგენლობას  

გაზრდას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. თუმცა, მხოლოდ ამ 

მიმართულებით მხოლოდ კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელება არ იქნება 

საკმარისი, თუ პოლიტიკური პარტიები თანაბარ მდგომარეობაში არ ჩააყენებენ ქალებს  და 

არ მისცემენ  მათ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის შესაძლებლობას.  

                                                           
21 იხ. ინფორმაცია: http://cec.gov.ge/uploads/other/27/27802.pdf. 
22 იხ. ინფორმაცია:http://cec.gov.ge/uploads/other/27/27802.pdf 
23 იხ. ინფორმაცია:http://www.isfed.ge/main/653/geo/ 

 

http://cec.gov.ge/uploads/other/27/27802.pdf


28 
 

XII. ჟურნალისტური და სადამკვირვებლო საქმიანობისთვის ხელის 

შეშლის და ზეწოლის ფაქტები  

 

12. 1.  ზეწოლა ტელე-რადიო კომპანია ,,ოდიშის“ ჟურნალისტზე 

 

ტელე-რადიოკომპანია ,,ოდიშის“ საინფორმაციო სამსახურის უფროსის - ნანა ქობალიას 

განცხადებით, მასზე „არასაპარლამენტო ოპოზიციის” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შტაბის 

ხელმძღვანელი - ბეჟან გუნავა ახორციელებს მუქარას. 

 

ნანა ქობალიას თქმით,  გუნავა სთხოვდა მას ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

გამგებლობის კანდიდატისა და  „არასაპარლამენტო ოპოზიციის“ გამგებლობის კანდიდატის 

ერთ ტელედებატში მოხვედრას, წინააღმდეგ შემთხვევაში გუნავა ნანა ქობალიას აქციის 

მოწყობითა და ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში შეჭრით დაემუქრა. 

 

ტელე-რადიო კომპანია ,,ოდიშის“ საინფორმაციო სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ  ამ 

ეტაპზე  მათ არ აქვთ შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რათა ექვსივე კანდიდატს 

ერთდროულად მიაღებინოს მონაწილეობა ტელე-დებატებში.  

 

 

12.2 ჟურნალისტური საქმიანობისთვის  ხელის შეშლა ზუგდიდში  

 

27 მაისს,  სოფ. რუხში  „ახალი მედიის ასოციაციის“ ჟურნალისტი - მერაბ როდონაია 

ესწრებოდა  კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ ზუგდიდის წარმომადგენლების წინასაარჩევნო 

შეხვედრას. როდონაიამ „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან საუბრისას 

განაცხადა, რომ კოალიციის აქტივისტებმა მას მოსთხოვეს შეხვედრისას გადაღებული ვიდეო 

კადრების წაშლა, რაზეც მან უარი განუცხადა. კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ აქტივისტებმა 

იგი იძულებით გამოიყვანეს შეხვედრიდან, წაართვეს ვიდეოკამერა და გადაღებული 

კადრები თავადვე წაშალეს, ხოლო შემდეგ  საბარგულში ჩასმით დაემუქრნენ.  

 

 

12.3 დამკვირვებლის საქმიანობის ხელისშეშლა ასპინძაში 

21 მაისს, სოფელ იდუმალაში, „ქართული ოცნების“გამგებლობის კანდიდატის - ლევან 

ცაბაძის ამომრჩეველთან შეხვედრაზე, ცაბაძე „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორთან 

მივიდა და განუცხადა, რომ არ სურს მის ის შეხვედრებს დაესწროს. კოორდინატორმა აუხსნა, 

რომ  ორგანიზაცია წინასაარჩევნო მონიტორინგს ახორციელებს და შეძლებისდაგვარად 

ყველა კანდიდატის საჯარო შეხვედრებს ესწრება. მიუხედავად ამისა, ლევან ცაბაძემ მას 
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მოსთხოვა შეხვედრის დატოვება. მიზეზად დაასახელა ის ფაქტი, რომ ორგანიზაციამ მასზე  

ნეგატიური ინფორმაცია გაავრცელა.  

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორი შეხვდა ასპინძაში კოალიცია „ქართული 

ოცნების“ შტაბის უფროსს, რომელმაც  აღნიშნული შემთხვევა გაურკვევლობად მიიჩნია და 

გვთხოვა მათთან თანმშრომლობა გაგვეგრძელებინა.  

 

12.4 დამკვირვებლზე ზეწოლა თერჯოლაში   

31 მაისს "საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ" გამართა წინასაარჩევნო შეხვედრა 

თერჯოლაში, რის თაობაზეც ინფორმაცია პარტიამ წინასწარ მიაწოდა „სამართლიანი 

არჩევნების“ კოორდინატორს.  შეხვედრისას პარტიის ლიდერმა - შალვა ნათელაშვილმა 

მიმართა „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორს კითხვით, თუ რატომ ესწრებოდა ის 

მის შეხვედრას. კოორდინატორმა აუხსნა, რომ ახორციელებდა საარჩევნო კამპანიის 

მონიტორინგს და შეძლებისდაგვარად ესწრებოდა ყველა პარტიის მიერ გამართულ საჯარო 

შეხვედრას. თუმცა, შალვა ნათელაშვილმა განაგრძო არასამთავრობო ორგანიზაციების 

საქმიანობის შესახებ საუბარი და განაცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ 

შორის კონკრეტულად „სამართლიანი არჩევნები“, ფინანსდება უცხოური გრანტებით, რაც 

მისი თქმით განაპირობებს იმას, რომ ორგანიზაციის მუშაობა არის არაობიექტური.  

 

მიგვაჩნია, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის მხრიდან მსგავსი შეფასებები ხელს 

უშლის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას და მოსახლეობაში  ქმნის არასწორ 

წარმოდგენებს ჩვენი და სხვა ორგანიზაციების საქმიანობასთან დაკავშირებით.  

 

 

XIII. საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა 

 

13.1 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობა 

წინასაარჩევნო პერიოდში ცენტრალური საარჩევნო კომისია აქტიურად თანამშრომლობს 

პოლიტიკურ პარტიებსა და საარჩევნო პროცესებში ჩართულ მხარეებთან, სხვადასხვა 

სამუშაო შეხვედრების და მრგვალი მაგიდის ფორმატში, სადაც ცესკო თავის საქმიანობის 

შესახებ წარადგენს ანგარიშს და ინფორმაციას ღებულობს პარტიებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებიდან.  
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საარჩევნო პროცესებში მეტი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია ის 

შეხვედრები, რომლებიც გაიმართა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან 

გარდაბნის რაიონში ცესკოს წარმომადგენლები გარდაბნის რაიონის დამამთავრებელი 

კლასის მოსწავლეებს შეხვდნენ. ბოლნისში გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სკოლის პედაგოგების წარმომადგენლებთან. ასევე, 

ცესკომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

უმასპინძლა. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია  შეხვდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან 

მომუშავე ჯგუფს, შშმპ პირების საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის გაუმჯობესებასთან 

დაკავშირებული საკითხების განსახილველად.  

მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ უბნების გარკვეული ნაწილი ადაპტირებული იქნება 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის და ცესკოს საიტზე განთავსებული 

რუკის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება აღნიშნული უბნების კოორდინატების პოვნა. თუმცა, 

იმედს გამოვთქვამთ, რომ მომავალში ყველა საარჩევნო უბნის ადაპტირება იქნება 

შესაძლებელი.  

აღსანიშნავია, რომ მხედველობა დაქვეითებულ პირთათვის ყველა უბანზე იქნება ე.წ. 

გამადიდებელი ლინზა, რომლითაც მათ შეეძლებათ სარგებლობა.  

31 მაისს საარჩევნო კომისიის წევრებმა ხელი მოაწერეს ეთიკის კოდექსს, რომელსაც ყველა 

დონის საარჩევნო ადმინისტრაცია შეუერთდა. ეთიკის კოდექსი საარჩევნო ადმინისტრაციის 

წევრებისთვის კანონის დაცვის, მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის, 

გამჭვირვალობისა და პროფესიონალიზმის პრინციპებს აწესებს.  

 

13.2 საარჩევნო სუბიექტების არასათანადო რეგისტრაცია 

2014 წლის 17 მაისის განკარგულებით №20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარემ საარჩევნო რეგისტრაციაში გაატარა ბლოკი „ქართული ოცნების“ 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის კანდიდატი - დავით ჯიქია. აღსანიშნავია, რომ დავით 

ჯიქიას ბოლოს 2 წლის განმავლობაში საქართველოში არ უცხოვრია, იგი სასწავლებლად 

იმყოფებოდა დიდ ბრიტანეთში 2012 წლის 30 მაისიდან 2012 წლის 26 ნოემბრამდე და 

აყვანილი იყო საკონსულო აღრიცხვაზე  2012 წლის 10 სექტემბრიდან. ასევე, 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებისთვის, დავით ჯიქიას ამომრჩეველთა ერთიან სიაში უფიქსირდება 

„საკონსულო აღრიცხვა“.  

2014 წლის 17 მაისს, ფოთის №70 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

განკარგულებით, საარჩევნო რეგისტრაციაში გატარდა ბლოკი „ქართული ოცნების“ 

თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერობის კანდიდატი - ირაკლი კაკულია. 2009-2012 



31 
 

წლებში ირაკლი კაკულია იყო ერთ-ერთი ყაზახური კომპანიის დირექტორი და აღნიშნული 

პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა ყაზახეთის ბინადრობის მოწმობა მუშაობის უფლებით. იგი 

საკონსულო აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 2012 წლის 29 აგვისტოდან და მას 2012 წლის 

საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ფაქტობრივ მდგომარეობაში 

მითითებული ჰქონდა „საკონსულო აღრიცხვა“.  

საქართველოს ორგანული კანონი „საარჩევნო კოდექსის“ 167-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, მერად შეიძლება აირჩეს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც საქართველოში 

უცხოვრია 5 წელს მაინც და არჩევნების დანიშვნის დღემდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში 

მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო მიზნებისთვის 

„საცხოვრებელი ადგილის“ დეფინიცია არ არის განსაზღვრული საარჩევნო კოდექსით. 

სამოქალაქო კოდექსის მე-20 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ფიზიკური პირის 

საცხოვრებელ ადგილად მიიჩნევა ადგილი, რომელსაც იგი ჩვეულებრივ საცხოვრებლად 

ირჩევს. „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა 

რეგისტრაციის, პირადობის მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის 

წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის თანახმად, პირადობის მოწმობა 

ადასტურებს პირის საქართველოს მოქალაქეობას, მის ვინაობას და საცხოვრებელ ადგილს.  

პირს შეიძლება ქონდეს რამოდენიმე საცხოვრებელი ადგილი,მაგრამ რეგისტრაცია უნდა 

გაიაროს ერთ-ერთი მათგანის მიხედვით. მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი კი გულისხმობს 

ადგილს, სადაც პირი მუდმივად ცხოვრობს.  

მიგვაჩნია, რომ კანონით დადგენილია ბოლოს 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრების 

პირობა, და არა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა. აღნიშნული 

პირობა, რასაკვირველია, არ გულისხმობს, ფიზიკურად მუდმივ ყოფნას საქართველოს 

ტერიტორიაზე, არამედ მუდმივად საქართველოში ცხოვრებას, გონივრული ვადით 

ქვეყნიდან გასვლის გათვალისწინებით და ჩართულობას ქვეყნის საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში. შესაბამისად, მაშინ, როცა მოქალაქე აღნიშნული 2 წლის მანძილზე 

¼ დროის განმავლობაში გასულია ქვეყნიდან, ის ვერ ჩაითვლება მუდმივად საქართველოში 

მცხოვრებად.  

ერთ-ერთი კანდიდატი - დავით ჯიქია, ახსნა-განმარტებით წერილში მიუთითებს 

საგადასახადო კოდექსის 34-ე მუხლზე24, რომელიც აკეთებს საგადასახადო მიზნებისთვის 

რეზიდენტის განსაზღვრებას. მიგვაჩნია, რომ საარჩევნო მიზნებისთვის აღნიშნული მუხლი 

არარელევანტურია.  

                                                           
24 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 34-ე მუხლი: 2. საქართველოს რეზიდენტად, მთელი მიმდინარე საგადასახადო წლის 

განმავლობაში, ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს 

ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული  თვის პერიოდში, რომელიც მთავრდება ამ საგადასახადო წელს, ან ფიზიკური პირი, 

რომელიც ამ საგადასახადო წლის განმავლობაში იმყოფებოდა უცხო ქვეყანაში საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში. 3. 

საქართველოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის დროდ ითვლება დრო, რომლის განმავლობაშიც ფიზიკური პირი 

იმყოფებოდა საქართველოში, აგრეთვე დრო, რომლითაც იგი გავიდა საქართველოს ფარგლების გარეთ სპეციალურად 

სამკურნალოდ, დასასვენებლად, მივლინებით ან სასწავლებლად. 
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გარდა ამისა, 2014 წლის 19 აპრილს, გორის №32 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

განკარგულებით, ქალაქ გორის მერობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე, კანონის შესაბამისად, 

უარი ეთქვა ირაკლი ოქრუაშვილს. აღნიშნული დაადასტურა როგორც ცენტრალურმა 

საარჩევნო კომისიამ, ასევე საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა. სააპელაციო 

სასამართლომ განმარტა, რომ კანდიდატი არჩევნების დანიშვნის დღემდე ბოლო 2 წლის 

განმავლობაში ფიზიკურად უნდა იმყოფებოდეს საქართველოში, უშუალოდ უნდა 

მონაწილეობდეს ქვეყნის ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სასამართლომ განმარტა, 

რომ რაიმე გამონაკლისს, ამ კუთხით, კანონი არ ადგენს. შესაბამისად, სასწავლებლად ან 

შვებულებით საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხანგრძლივი პერიოდით წასვლა, (რაც 

აღემატება გარკვეულ გონივრულ ვადას, რომლის განმავლობაშიც ქვეყნიდან დროებით 

გასვლა არ დაარღვევს მუდმივად ცხოვრების ცენზს) არ წარმოადგენს გამონაკლისს.  

 

რუსთავისა და ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებები გასაჩივრდა 

ცესკოში, მაგრამ ცესკომ არათუ არასათანადოდ განმარტა 2 წლიანი ცხოვრების ცენზი, 

არამედ არ ისარგებლა შექმნილი სიტუაციით, რათა, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის 

უმაღლეს ორგანოს, დაეზუსტებინა შესაბამისი მუხლის განმარტება.“საარჩევნო კოდექსის“ 

30-ე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, ცესკოს შეუძლია დადგენილების მიღება, 

გამონაკლის შემთხვევებში, არჩევნების დაწყებიდან მის დასრულებამდე, თუ აუცილებელი 

აღმოჩნდა კანონით განუსაზღვრელი და არჩევნების ჩატარებისთვის აუცილებელი 

საკითხების გადაწყვეტა.  

 

 

 

13. 3 ცესკოს დადგენილება პარტიული სიის საარჩვენო რეგისტრაციის 

გაუქმების შესახებ 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 145-ე მუხლის მე-6 

პუნქტი არეგულირებს პარტიული სიის რეგისტრაციის გაუქმების საკითხს, კერძოდ, „ვ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, რეგისტრაციის გაუქმების ერთ-ერთი საფუძველია „თუ არჩევნების 

დღემდე არაუგვიანეს მე-2 დღისა რეგისტრირებულ პარტიულ სიაში კანდიდატთა 

რაოდენობა კანონით დადგენილ მინიმუმზე ნაკლები აღმოჩნდა“.   

 ბოლო პერიოდში გახშირდა ფაქტები ოპოზიციური პარტიების მიერ პროპორციული სიით 

წარდგენილი კანდიდატების მიერ კანდიდატურის მოხსნის შესახებ, რამაც რიგ 

შემთხვევებში შექმნა რეგისტრირებული პარტიული სიების გაუქმების საფრთხე25. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2014 წლის 3 ივნისს ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ მოუწოდა 

ცესკოს გამოსულიყო ინციატივით იმ ნორმის შეცვლის შესახებ, რომელიც შეეხება 

                                                           
25 იხ. ანგარიშის III თავი „კანდიდატებზე სავარაუდო ზეწოლის შემთხვევები“ 
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პარტიული სიის რეგისტრაციიდან მოხსნას სიით წარდგენილი კანდიდატების დადგენილი 

რაოდენობის შემცირების შემთხვევაში.26   

აღნიშნული განცხადების საპასუხოდ, 2014 წლის 3 ივნისს ცესკომ მიიღო დადგენილება,27 

რომლითაც განსაზღვრა იმ შემთხვევების ჩამონათვალი როდის შეიძლება გაუქმდეს 

პარტიული სიის რეგისტრაცია, თუ სიაში ორგანული კანონით დადგენილ რაოდენობაზე 

ნაკლები კანდიდატი დარჩება. მოცემული რეგულაციით კანდიდატის მიერ საკუთარი 

კანდიდატურის მოხსნა არ წარმოადგენს პარტიული სიის რეგისტრაციის გაუქმების 

საფუძველს. ამ სიახლით მოიხსნა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის მიერ წარდგენილი 

პროპორციული სიის რეგისტრაციის გაუქმების საფრთხე, რაც დადებითად გავლენას 

მოახდენს არჩევნების კონკურენტულ გარემოში წარმართვაზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული დადგენილება პოზიტიურად აისახება მიმდინარე 

პოლიტიკურ და საარჩევნო მოვლენებზე, უნდა აღინიშნოს, რომ სამართლებრივად 

დადგენილება წინააღმდეგობაში მოდის „საარჩევნო კოდექსის“ 145-ე მუხლის მე-6 

პუნქტთან, რომლითაც ცალსახად არის განსაზღვრული პარტიული სიის საარჩევნო 

რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველი და ნორმა არ ითვალისწინებს ამ წესიდან რაიმე 

გამონაკლისის დაშვებას. შესაბამისად, ასეთი გამონაკლისების დადგენა უნდა მოხდეს 

„საარჩევნო კოდექსით“ და არა ცესკოს დადგენილებით, რომელიც კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტია და უნდა შეესაბამებოდეს საარჩევნო კოდექსს, როგორც მის ზემდგომ 

ნორმატიულ აქტს.      

ამასთან, ცესკოს მიერ დადგენილების მიღება არ ათავისუფლებს სამართალდამცავ 

ორგანოებს გამოიძიონ პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილ კანდიდატებზე 

სავარაუდო ზეწოლის ფაქტები მათ მიერ კანდიდატურის მოხსნის მიზნით და წარუდგინონ 

საზოგადოებას დასაბუთებული არგუმენტაცია იმის თაობაზე ჰქონდა თუ არა ადგილი ასეთ 

ზეწოლას.         

 

 

XIV. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის 

უწყებათაშორისი კომისია 

 

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ აქტიურად 

აკვირდება უწყებათაშორისი კომისიის მუშაობას და აწვდის მის კომპეტენციაში შემავალ 

საკითხებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.  

                                                           
26 http://www.isfed.ge/main/677/geo/  
27 დადგენილება იხ. შემდეგ ბმულზე: https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2362713&lang=ge  

http://www.isfed.ge/main/677/geo/
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2362713&lang=ge
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ორგანიზაციამ 2014 წლის 16 მაისს განცხადებით მიმართა კომისიას დაინტერესებულიყო 

ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების ფაქტებით, რომელთა შესახებ 

ვრცლად იყო საუბარი ჩვენს პირველ ანგარიშში. თუმცა კომისიას არ განუხილავს პრემიერ-

მინისტრის მიერ წინასაარჩევო კამპანიის წარმოებისას დაანონსებული ექიმების ხელფასების 

გაზრდა, წინასაარჩევნიო პერიოდში აჭარაში დაწყებული ბიზნესის ხელშეწყობის 

შესაბამისობა საარჩევნო კანონმდებლობასთან, ბათუმის ბიუჯეტის გაზრდის საკითხი, 

დედოფლისწყაროს სკოლამდელი ასაკის აღზრდის ცენტრის თანამშრომლების ხელფასების 

გახრდა წინასაარჩევნო პერიოდში და არ უმსჯელია იმის შესახებ, რამდენად შეიცავდა 

აღნიშნული გადაწყვეტილებები ადმინისტრაციული რესურსის პირდაპირ თუ ირიბად 

გამოყენების ნიშნებს.  

 

ასევე, „სამართლიანმა არჩევნებმა“ 2014 წლის 27 მაისს კომისიას მიაწოდა სავარაუდო 

პოლიტიკური მიზნით 2 საჯარო მოხელის თანამდებობიდან გათავისუფლების ფაქტი 

გურჯაანის რაიონის სოფელ კაჭრეთის ტერიტორიულ ორგანოში, თუმცა აღნიშნულ ფაქტს ამ 

დროისათვის რეაგირება არ მოჰყოლია.  

 

გარდა ამისა, კომისია უბრალოდ შემოიფარგლება მოწოდებებითა და რეკომენდაციებით. 

მართალია, კომისიას არანაირი უფლებამოსილება არა აქვს მის მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების აღსრულების თვალსაზრისით, მაგრამ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 

კომისია არ ინტერესდება აღნიშნული რეკომენდაციების იმპლემენტაციით, ვინაიდან არ 

წარმოუდგენია არანაირი ანგარიში იმის შესახებ, თუ უშუალოდ რა გავლენა მოახდინა 

კომისიის მუშაობამ წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯოსებაზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ კომისიამ პარტიებს შიდაპარტიული დისციპლინის 

უზრუნველყოფის რეკომენდაცია მისცა, კვლავ ადგილი აქვს კამპანიისთვის ხელის შეშლისა 

და სააგიტაციო მასალის დაზიანების შემთხვევებს. აღსანიშნავია, რომ კომისიამ მოუწოდა 

პოლიციასა და სასამართლოებს უზრუნველყონ, რომ საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების შემთხვევებში მოთხოვნილი და გამოყენებული 

სანქციები დარღვევის პროპორციული იყოს, რათა ემსახურებოდეს მომავალში მსგავსი 

დარღვევების პრევენციას. თუმცა, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრის - ზურაბ 

ჭიაბერაშვილის ცემის ფაქტზე სრულიად არასაკმარისად ვთვლით გირაოს შეფარდების 

გადაწყვეტილებას, რაც ცალსახად არ ემსახურება პოლიტიკური შეხედულების გამო 

ფიზიკური ძალადობის პრევენციას. ასევე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები არ 

დაინტერესებულან იმ ათობით სავარაუდო ზეწოლის ფაქტით, რის შედეგადაც  

კანდიდატების მიერ მოხდა კანდიდატურის მოხსნა და რაზეც არასამთავრობო 

ორგანიზაციებმა არაერთი განცხადება გაავრცელეს.   
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XV. საჯარო შეხვედრები და საარჩევნო სუბიექტების დაპირებები 

 

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორები ყველა მუნიციპალიტეტში აკვირდებიან 

პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიას. ორგანიზაცია სტატისტიკურად 

აღრიცხავს მხოლოდ იმ შეხვედრებს, რომლებსაც კოორდინატორები უშუალოდ ესწრებიან.  

 

საანგარიშო პერიოდში, 2014 წლის 12 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით, საქართველოს 

სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულში პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა წინა 

პერიოდებთან შედარებით საგრძნობლად გააქტიურებულია.  თითქმის ყველა რაიონში 

იმართება საარჩევნო სუბიექტების მოსახლეობასთან წინასაარჩევნოდ შეხვედრები 

კანდიდატებისა და პროგრამების გაცნობის მიზნით.  შეხვედრებს მართავენ საკრებულოს 

წევრობის დამოუკიდებელი კანდიდატებიც. „სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორები 

საანგარიშო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ  1181 საჯარო შეხვედრას 

დაესწრნენ. 

აღნიშნული შეხვედრებიდან კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ გამართა 586 შეხვედრა, 

„ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“- 271, „ნინო ბურჯანაძე-ერთიანმა ოპოზიციამ“- 128; 

„არასაპარლამენტო ოპოზიციამ“ (კახა კუკავა, ფიქრია ჩიხრაძე)“- 46;   „საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტიამ“- 36; „საქართველოს გზამ“- 29; საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსმა“- 28; „თვითმმართველობა ხალხს“-  9; „ხალხის პარტიამ“- 6; „მწვანეთა პარტია“-5; 

„ირაკლი ოქრუაშვილი - ქართული პარტია“ - 5.  

„სამართლიანი არჩევნების“ კოორდინატორები საჯარო შეხვედრებისას კანდიდატებისა თუ 

პოლიტიკურ პარტიების დაპირებებსაც აღრიცხავენ. წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტების 

მიერ გაცხადებულ დაპირებებს:  

კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ გაცემული დაპირებები: 

1. მგზავრთა პრობლემების მოგვარება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დამატება; 

2. საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ავარიული სახლების რეაბილიტაცია; 

სადარბაზოების კეთილმოწყობა, სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება; გზის საფარის 

შეცვლა; პარკირების პრობლემების მოგვარება; 

3. ქუჩების, სკვერების და დასასვენებელი პარკების რეაბილიტაცია; საბავშვო 

მოედნებისა და სპორტული  ობიექტების მოწყობა; 

4. სოციალურად დაუცველთა დახმარება;   

5. ინფრასტრუქტურული პროექტები: კანალიზაციისა და წყლის პრობლემის მოგვარება; 

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა; გაზიფიკაციის დასრულება რაიონებში; შიდა 

სასოფლო გზების გაყვანა; 

6. ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება; 

7. ადგილობრივი საწარმოების გახსნა/ამუშავება; 
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8.  ჯანდაცვის პროექტების განხორციელება, საავადმყოფოების აშენება;  

9. ბიბლიოთეკებისა და კლუბების აღდგენა რაიონებში; 

10. რეკრეაციული და გამწვანების ზონების შექმნა. 

 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ გაცემული დაპირებები: 

1. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების გაიაფება;  

2. მიწისძვრით დაზარალებული სახლების რეაბილიტაცია; 

3. ინფრასტრუქტურული პროექტები: შიდა სასოფლო გზების გაყვანა; სარწყავი და 

სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება; ნაგავსაყრელების მოწესრიგება; ახალი 

საბავშვო ბაღების გახსნა; მიწების დამუშავების პრობლემის მოგვარბა სოფლებში; 

4. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება;  

5. საწარმოების ამუშავება;  

6. საბავშვო - სპორტული მოედნების მოწყობა; 

7. ტურიზმის განვითარება; 

8. აქციზური და საშემოსავლო გადასახადის შემცირება.  

 

"არასაპარლამენტო ოპოზიციის“ მიერ გაცემული დაპირებები: 

1. შეღავათიანი სესხები ბცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის; 

2. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება: გზების გაყვანა, საკანალიზაციო, სანიაღვრე 

სისტემებისა და სასმელი წყლის პრობლემის მოწესრიგება,  ავარიული უბნების 

რეაბილიტაცია, ახალი საბავშვო ბაღების აშენება, სამანქანო პარკინგის პრობლემის 

მოგვარება; 

3. ზრუნვა სოციალურად დაუცველებზე; გარე მოვაჭრეების პრობლემების მოგვარება; 

4. კულტურულ - გასართობი ადგილების შექმნა, საბავშვო მოედნების მოწყობა; 

5. მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის უპროცენტო სესხების გაცემა; 

6. თვითმმართველობის დახმარება ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარებაში; 

7. ქალაქის გამწვანება; 

8. დასაქმების ხელშეწყობა.  

 “ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის" მიერ გაცემული დაპირებები: 

1. ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება: დაზიანებული შენობა-

ნაგებობების რეკონსტრუქცია, გზების მოწესრიგება, სასმელი და სანიაღვრე წყლის 

პრობლემის მოგვარება, გარე განათებების უზრუნველყოფა, სპორტული მოედნების 

მოწყობა;  



37 
 

2. სოციალური პროექტების განხორციელება: პენსიაზე 25 ლარის დამატება; 

ახალგაზრდა ოჯახების ხელშეწყობა/დახმარება;  ომის ვეტერანების, პენსიონერებისა 

და სოციალურად დაუცველების დახმარება;  

3. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა და  ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე მოქალაქეებისთვის; 

4. მცირე საწარმოების ამუშავება და სამუშაო ადგილების შექმნა; 

5. ბიუჯეტის და თანხების გახარჯვის ყოველკვირეული წარდგენა საზოგადოების 

წინაშე; 

6. სასოფლო სამეურნეო პროექტების მხარდაჭერა. 

 

„შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის“ მიერ გაცემული 

დაპირებები: 

1. სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება: პენსიების გაზრდა,  სოციალურად 

დაუცველთა დახმარება; გარე მოვაჭრეებისთვის მინიმალური გადასახადის დადგენა; 

2. უფასო ჯანდაცვა; 

3. უფასო სწავლა;  

4. დასაქმების პრობლემის მოგვარება; 

5. სოფლის მეურნეობის პროგრამის დაფინანსების გაზრდა; 

6. ანაბრების დაბრუნება და სესხების გადავადება; 

7. მუნიციპალური საავადმყოფოების აშენება ყველა ქალაქში;  

8. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გაათმაგება;  

9.  წართმეული მიწების დაბრუნება მოსახლეობისთვის;  

10. სავაჭრო პავილიონების გახსნა.  

 

„დავით თარხან-მოურავი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის”  მიერ გაცემული 

დაპირებები: 

1. საბავშვო ბაღების მოწესრიგება;  

2. სამუშაო ადგილების შექმნა სხვადასხვა მეურნეობების განვითარება - ხელშეწყობით; 

3. ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება - რეაბილიტაცია; სასოფლო გზების 

მოწესრიგება; სასმელი წყლის  პრობლემის მოგვარება. 

"საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის"  მიერ 

გაცემული დაპირებები:  

1. სასამართლო ხელისუფლების რეფორმა; 

2. მიწების და სხვა ობიექტების გამოსყიდვა;  
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3.  ქვეყნის სუვერენიტეტის აღდგენა; 

4. სოციალური პრობლემების მოგვარება: პენსიების გაზრდა 250 ლარამდე, 

უმუშევრებისთვის კომპენსაციების გამოყოფა, ომის ვეტერანთათვის გაუქმებული 

შეღავათების აღდგენა.  

“საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის” მიერ გაცემული დაპირებები: 

1. დასაქმების პრობლემის მოგვარება; 

2. ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;  

3. სოციალურად დაუცველ პირებზე ზრუნვა;  

4. მინიმალური ხელფასი 800 ლარი; 

5. ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობა;  

6. ინფრასტრუქტურის განვითარება;  

7. ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.  

„ირაკლი ოქრუაშვილი  -ხალხის პარტიის“ მიერ გაცემული დაპირებები  

1. სოციალურ პროგრამების განხორცილება: პენსიებზე დანამატის ეტაპობრივი ზრდა; 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - 4 შვილის შემთხვევაში წლიურად 1000 

ლარის გაცემა, 5 შვილზე 1500 ლარი, 5 შვილზე მეტის შემთხვევაში 2000 ლარი;  

დევნილებისთვის ზამთარში 4 თვე -  25 ლარიანი ვაუჩერის დარიგება; 

2. პედაგოგებისთვის დანამატის მიცემა;  

3. კომუნალური გადასახადების შემცირება; 

4. სტალინის ძეგლის დადგმა მუზეუმთან;  

5. სათამაშო ბიზნესის აკრძალვა. 

პარტიის „თვითმმართველობა ხალხს“ მიერ გაცემული დაპირებები: 

1. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება: გზებისა და წყალმომარაგების პრობლების 

მოგვარება; ტრანსპორტის გაიაფება; 

2. საბავშვო ბაღისა და სკოლის აშენება; მოზარდებისათვის სპორტული კომპლექსების 

აშენება; სკვერების რეაბილიტაცია; 

3. შეღავათიანი სააფთიაქო ქსელის შექმნა;   

4. დასაქმებისა და  მცირე მეწარმეთა ხელშეწყობა. 
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XVI. „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,28 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. 

 

 

                                                           
28 „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

