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ივლისის თვის შემოწირულობები
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პოლიტიკური პარტიების 
შემოწირულობები
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"ნაციონალურმა მოძრაობამ" 
პარლამენტსა და აჭარის უმაღლეს 
საბჭოში მაჟორიტარობის კანდიდატები 
წარადგინა

 
აჭარაში "ნაციონალური მოძრაობის" სიის 
პირველმა ნომერმა ლევან ვარშალომიძემ 
ბათუმელებს კანდიდატები წარუდგინა. 

ბათუმიდან საქართველოს პარლამენტში კენჭს 
იყრიან ქალაქის სამი ოლქიდან კანდიდატები 
მირდატ ქამადაძე, გიორგი კირთაძე და თემურ 
დუმბაძე. აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოსახვედრად 
კი ელგუჯა ბაგრატიონი, ნინო ჯინჭარაძე, გია 
აბულაძე იბრძოლებენ. 
ლევან ვარშალომიძის განცხადებით, 8 
ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ 

"აამუშავებს, დაქოქავს გაჩერებულ ბათუმს". 

წარმატებული თავმჯდომარე. მის მიმართ არ არის 
არც ერთი საფუძვლიანი ბრალდება თუ 
არგუმენტი, რაც მაძლევს საფუძველს 
ვივაურაუდო, რომ ეს არის დავალება. ეს არის 
სიგნალი პარტია „ქართული ოცნებიდან“, თუ 
როგორ აპირებს ისი წარმართოს წინასაარჩევნო 
კამპანია - როგორც კი ჩვენ აღმოვჩნდით 
კონკურენტულ რეჟიმში, დააყენეს საკრებულოს 
თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი მხოლოდ იმ 
მიზეზის გამო, რომ ის არის სხვა პარტიის 
წარმომადგენელი. სხვა მიზეზს მე ვერ ვხედავ, არ 
დაუსახელებიათ“, - განაცხადა ხათუნა სამნიძემ.

1 აგვისტო

„ქართული ოცნების“ წევრებმა 
ხარაგაულის საკრებულოს 
„რესპუბლიკელი“ თავმჯდომარის 
თანამდებობიდან გადაყენება ვერ 
მოახერხეს
 
 
ხარაგაულის საკრებულოს „რესპუბლიკელი“ 
თავმჯდომარის, ინგა მაღრაძის თანამდებობიდან 
გადაყენება ვერ მოხერხდა. საკრებულოს 
თავმჯდომარის იმპიჩმენტს ფრაქცია „ქართული 
ოცნება“ ითხოვდა , თუმცა, საბოლოოდ, 
თავმჯდომარის გადაყენებას 17-მა დეპუტატმა 
დაუჭირა მხარი, რაც არასაკმარისი აღმოჩნდა. 

1 აგვისტო

ირაკლი სესიაშვილი - „რესპუბლიკური 
პარტია“ პოლიტიკურ კულტურაში 
მოიკოჭლებს, ამიტომ ყველაფერი 
თავის თავს უნდა დააბრალოს
 
 
”რესპუბლიკურ პარტიას” გამოცდილება დიდი 
აქვს, თუმცა პოლიტიკურ კულტურაში 
მოიკოჭლებს, - ასე პასუხობს საპარლამენტო 
უმრავლესობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი 
”რესპუბლიკელი“ლიდერების ბრალდებებს, მათი 
პარტიის მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის 
განხორციელების შესახებ.

” ქალბატონი თინა ხიდაშელი ორი დღის წინ 
ინტერვიუში აცხადებდა, რომ მინისტრობიდან 
გაშვებას აღიქვამს, როგორც არადემოკრატიულს 
და ბოლშევიკურს. „რესპუბლიკელებს“ 
პარტნიორობა წარმოუდგენიათ იმ ფორმით, თუ 
რა უნდათ მათ და ყოველთვის ცდილობენ, ეს 
პარტნიორობა იყოს მათთვის 
ვიწროპოლიტიკურად მომგებიანი”, - განაცხადა 
ირაკლი სესიაშვილმა.

1 აგვისტო

ხათუნა სამნიძე - მიმდინარეობს 
„რესპუბლიკური პარტიის “ 
პოლიტიკური დევნა და ამას 
„ქართული ოცნების“ ლიდერების 
მხრიდან კონკრეტული პასუხები უნდა 
გაეცეს 
 
 
„რესპუბლიკური პარტიის“ თავმჯდომარე ხათუნა 
სამნიძე ხელისუფლებას პოლიტიკურ დევნაში 
ადანაშაულებს. აღნიშნულის მაგალითად სამნიძე 
დღის წესრიგში ხარაგაულის საკრებულოს 
„რესპუბლიკელი“ თავმჯდომარის 
თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის დაყენებას 
ასახელებს.

„მე პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის 
პოლიტიკური დევნა ინგა მაღრაძის, რომელიც 2
წელია ხელმძღვანელობს საკრებულოს და არის 

სოზარ სუბარი - მიხეილ სააკაშვილი 
ცდილობს ბოლო კარტი გაათამაშოს 
არჩევნების წინ ვითარების დასაძაბად
 
 
 
მიხეილ სააკაშვილს აღარ დარჩა ხელში 
აღარანაირი პოლიტიკური კარტი და ცდილობს, 
ბოლო კარტი გაათამაშოს, არჩევნების წინ 
ვითარების დასაძაბად, - სწორედ ამ კონტექსტში 
აფასებს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის 
განცხადებებსა და ბრალდებებს ლტოლვილთა 
და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი.
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ცილისმწამებლური თავდასხმით შეცვალა, - ამის 
შესახებ მოძრაობა ”სახელმწიფო ხალხისათვის” 
ლიდერ პაატა ბურჭულაძის მიერ გავრცელებულ 
განცხადებაშია ნათქვამი. 

ბურჭულაძე ფონდ ”იავანანას” ირგვლივ ატეხილ 
აჟიოტაჟს და გავრცელებულ ინფორმაციას, 
რომელიც თანხების მითვისებას ეხება, 
ცილისწამებას და ცრუ ბრალდებას უწოდებს.

„დარწმუნებული ვარ, ამ პასკვილის შემკვეთს და 
მის შემსრულებლებს „იავნანას“ ფონდისთვის არც 
ერთი თეთრი არ შეუწირავთ; ის თანხები კი, 
რომლებიც ამ სულმდაბალი კამპანიისათვის 
დამკვეთმა დახარჯა, არაერთი მრავალშვილიანი 
ოჯახისთვის თბილი სახლის გასაღებს შეიძენდა 
და უსახლკარო ბავშვების სულში იმედს 
გააჩენდა.- ნათქვამია ბურჭულაძის განცხადებაში.

1 აგვისტო

გია ვოლსკი - არ შეიძლება 
ხარაგაულის საკრებულოს 
„რესპუბლიკელი“ დეპუტატი 
ხელმძღვანელობდეს, რადგან ეს 
პარტია ამ ორგანოში უმცირესობაშია
 
 
საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი 
ლიდერი გიორგი ვოლსკი პოლიტიკურ 
დევნასთან დაკავშირებით ”რესპუბლიკური 
პარტიის” ლიდერების მხრიდან გაკეთებულ 
განცხადებებს „უსაფუძვლოს“ უწოდებს. 

”ჩვენ 8 აგვისტოდან ვიმყოფებით წინასაარჩევნო 
ოპონირებაში. ხომ არ შეიძლება, რომ ოპონენტი 
პარტიული ძალა ხელმძღვანელობდეს არჩევით 
ორგანოს, მაშინ როდესაც ამ არჩევით ორგანოში 
”რესპუბლიკელები” უმცირესობაში იმყოფებიან? 
თუ ამ საკითხის განხილვა ახლიდან მოხდება, ეს 
დემოკრატიული პროცესია, მაგრამ გასაკვირი და 
პოლიტიკურად ანგარიჟებული რატომ უნდა 
დაუძახო იმ ვითარებას, როდესაც ორი 
პოლიტიკური ძალა ცდილობს თავისი 
წარმომადგენელი გაიყვანოს თავმჯდომარედ?”, - 
აღნიშნა ვოლსკიმ. 

1 აგვისტო

ოპოზიციური პარტიები პოლიტიკური 
რეკლამის შესყიდვის თაობაზე ლაშა 
თორდიას ბრძანებით დადგენილი 
წესის შეცვლას მოითხოვენ
 
 
საპარლამენტო და არასაპარლამენტო 
ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა "ქორთიარდ 
მარიოტში" გენერალური აუდიტორის, ლაშა 
თორდიას გარეშე წარიმართა. შეხვედრაზე 
პოლიტიკური რეკლამის საფასურის წინასწარ 
გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით 
გენერალური აუდიტორის მიერ გამოცემულ 
ბრძანებულებაზე მსჯელობენ, რა კონტექსტშიც 
„ქორთიარდ მარიოტში“ თავად ლაშა თორდიაც 
მიიწვიეს, თუმცა ის შეხვედრაზე არ მისულა.

1 აგვისტო

პაატა ბურჭულაძე - სამარცხვინოა, 
ბავშვებისა და სტუდენტებისთვის 
შეგროვილი ფულის ჯიბეში ჩადება 
დამაბრალო
 
 
ხელისუფლებამ, სამარცხვინო კამპანიის 
მცდელობები, ფონდ ”იავნანას“ მისამართით 
განხორციელებული უპრეცედენტო 

ლევან ბერძენიშვილი - საკრებულოს 
„რესპუბლიკელი“ თავმჯდომარის 
გადაყენების საკითხის დასმა 
„ქართული ოცნების“ უტვინო, უსინდისო 
და უსამართლო გადაწყვეტილებაა 
 
 
ხარაგაულში განვითარებული მოვლენები, ძალიან 
უსინდისო, უსამართლო, არაკორექტული და 
არაპარტნიორული ნაბიჯია, - ასე გამოეხმაურა 
ხარაგაულის საკრებულოს სხდომაზე, 
„რესპუბლიკელი“ თავმჯდომარის გადაყენების 
საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას ლევან 
ბერძენიშვილი.

” ეს არის სამარცხვინო, თავისმომჭრელი ამბავი 
”ქართული ოცნებისთვის” და ალბათ, მათი 
ლიდერები რამეს მოიფიქრებენ. მართლა იმას 
ხომ არ იტყვიან, რომ მხოლოდ 
„რესპუბლიკელობის“ გამო მოითხოვეს მისი 
იმპიჩმენტი? - არადა მხოლოდ ამიტომ უნდოდათ 
რომ ყოფილიყო გადაყენებული. არაუშავს, ჩვენ 
მოვიფიქრებთ რას და როგორ ვუპასუხებთ”, - 
განაცხადა ლევან ბერძენიშვილმა.

დეპუტატის თქმით, როგორი ძალადობაც იყო 
კორცხელი, ისეთივე ძალადობაა ესეც, უბრალოდ 
ის იყო ფიზიკური დაპირისპირება და აქ 
ინტელექტუალური.
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პარტიის” ამოცანა, ეს არის პირადად ჩემი 
ამოცანა, რომ ჩვენ შევძლოთ გამთლიანება და 
არჩევნებზე ცალ-ცალკე გასულებმა, 
ერთმანეთთან კონკურენციაში შესულებმა 
მოვძებნოთ ერთმანეთი”, - განაცხადა 
უსუფაშვილმა. 

კომისიაში წარმოადგინეს საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადება, 
რომელიც ეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქის 
წინასაარჩევნო აგიტაციაში სავარაუდო 
მონაწილეობას. უსკო, კანონით დადგენილი 
ფორმით, რა თქმა უნდა, განიხილავს ამ 
განცხადებას. 

ბათუმში, „ნაციონალური მოძრაობის“ საარჩევნო 
შეხვედრაზე, სადაც საქართველოს პარლამენტსა 
და აჭარის უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარობის 
კანდიდატები წარადგინეს, ყოფილი პრეზიდენტის 
მიხეილ სააკაშვილის ვიდეო მიმართვაც უჩვენეს, 
სადაც ყოფილმა პრეზიდენტმა მოსახლეობას 
მხარდაჭერის თხოვნით მიმართა.

1 აგვისტო

უსკო მიხეილ სააკაშვილზე - თუკი 
დადასტურდება უცხო ქვეყნის 
მოქალაქის მონაწილეობა 
წინასაარჩევნო აგიტაციაში, პირი 2 000 
ლარით დაჯარიმდება
 
 
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის (უსკო) 
თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონიას 
განმარტებით, საია-ს საჩივარს განიხილავს უსკო 
და დაიწყებს ადმინისტრაციულ წარმოებას, რის 
შემდეგაც კანონმდებლობის შესაბამისად 
მიღებული იქნება გადაწყვეტილება. ჯალაღონიას 
განმარტებით, აღნიშნული განცხადება 
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც არის 
წარდგენილი:

„დღეს აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში 

2 აგვისტო

პატრიარქი პრემიერ-მინისტრს - თქვენ 
უყვარხართ ხალხს და თქვენი სჯერა 
ხალხს
 
 
თქვენ უყვარხართ ხალხს და თქვენი სჯერა 
ხალხს, - ასე მიმართა სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და 
უნეტარესმა ილია მეორემ სიონში 
სადღესასწაულო წირვაზე მყოფ საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობის წევრებს.

„მადლობელი ვარ, რომ მობრძანდით და 
ილოცეთ ჩვენთან ერთად, წმინდა ილია 
წინასწარმეტყველი ძლიერი წმინდანია, თვით 
სახელში ორჯერ არის ნახსენები ღმერთი (უფალი 
ჩვენი ღმერთი) თქვენ უყვარხართ ხალხს და 
თქვენი სჯერა ხალხს. დალოცვილი იყავით და 
გაიხარეთ. ღმერთმა დალოცოს სრულიად 
საქართველო“, - ბრძანა პატრიარქმა.

ტაძარში მსახურებას ასევე დედაქალაქის მერი 
დავით ნარმანია და თბილისის საკრებულოს 
თავმჯდომარე საკრებულოს წევრებთან ერთად 
ესწრებოდნენ.

1 აგვისტო

დავით უსუფაშვილი - არჩევნების 
შემდეგ მოვძებნით ერთმანეთს ის 
ხალხი, ვისაც ერთად გვემუშავება
 
 
არჩევნების შემდეგ მოვძებნით ერთმანეთს ის 
ხალხი, ვისაც ერთად გვემუშავება, - ამის შესახებ 
პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში 
”მთავარი” განაცხადა. 

მისი თქმით, პარტია ”ქართულ ოცნებას”, 
რომელიც ამბობს, რომ 100-120 მანდატი ექნება 
პარლამენტში, არ გამოუვა, მაგრამ ამის გამო 
ქვეყანა არ დაიქცევა. ”პარლამენტი იქნება 
მრავალპარტიული, იქნება კოალიციური. 
არჩევნების შემდეგ მოვძებნით ერთმანეთს ის 
ხალხი, ვისაც ერთად გვემუშავება და ქვეყანას წინ 
წავიყვანთ. ეს ასე იქნება, ეს არის ”რესპუბლიკური 

ამასთან, ოპოზიციურმა პარტებმა ერთობლივი 
განცხადებაც შეიმუშავეს, რომლითაც 
გენერალური აუდიტორის აღნიშნულ 
ბრძანებულებას აპროტესტებენ. 

ერთობლივად შემუშავებულ განცხადებას 17 
ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი. 
განცხადებაში დეტალურად გაწერილია ის 
შენიშვნები, რომლებიც აქვს ოპოზიციურ პარტიებს 
გენერალური აუდიტორის მიერ მოწერილ 
ბრძანებულებასთან. ამ ბრძანებულებით 
ახლებურად დარეგულირდა პოლიტიკური 
რეკლამის შესყიდვის წესი. ახალი რეგულაციით 
პოლიტიკურმა პარტიებმა წინასწარი 
ანგარიშსწორება უნდა მოახდინონ, რაც 
განცხადების ხელმომწერების აზრით, საარჩევნო 
გარემოს გააუარესებს. 



2 აგვისტო
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2 აგვისტო

მიხეილ სააკაშვილი - ვერანაირი 
ჯარიმა ვერ შემაშინებს, რომ 
ვებრძოლო იმ დიდ უსამართლობას, 
რომელიც ახლა ჩვენს სამშობლოშია 

 
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ 
სააკაშვილი საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაციის განცხადებით 
გაკვირვებულია. ამასთან დაკავშირებით 
სააკაშვილი სოციალურ ქსელ ”ფეისბუქში” 
განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ 
ვერანაირი ჯარიმა ვერ შეაშინებს. 

მისივე თქმით, საქართველოს მოქალაქეობა რუსი 
ოლიგარქის მარიონეტების გადაწყვეტილებით 
ჩამოერთვა. ”გთხოვთ, გაიხსენოთ, რის 
საფუძველზე ჩამომერთვა მოქალაქეობა და 
ჩაუღრმავდეთ ამ გადაწყვეტილების ნამდვილ 
მიზეზებს. კანონი უზენაესია ჩემთვის, თუმცა, ოთარ 
ჭილაძის ფრაზა მახსენდება: “მე დაკარგულად 
ვერ ჩავთვლი იმას, რაც ჩემი ნებით არ დამითმია”. 
სადაც არ უნდა ვიყო, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა 
ვმოღვაწეობდე, მე ვრჩები ჩემი ქვეყნის 
ერთგული. საქართველოს მოქალაქეობა რუსი 
ოლიგარქის მარიონეტების მიერ ხელმოწერილი 
ფარატინა დოკუმენტით არ განისაზღვრება”, - 
აცხადებს ოდესის გუბერნატორი. 

3 აგვისტო

რამაზ საყვარელიძე - თუ ყველა 
პარტია სექტემბერში ერთდროულად 
აყაყანდება, ვერავინ გაიგებს რომელი 
პარტია რა არის
 
 
შეიძლება მივიღოთ სურათი, რომ „ქართული 
ოცნება“ იყოს ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი 
პარლამენტში, - ამის შესახებ ექსპერტმა რამაზ 
საყვარელიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. 

მისი თქმით, “ქართული ოცნების“ ფართოდ 
წარმოდგენის მიზეზი სხვა პარტიების პასიურობაა. 

მისი თქმით, პარტიების პასიურობის მიზეზი 
ხშირად ფინანსებია ხოლმე და შესაძლებელია, 
რომ პარტიებმა აქტიურობა სექტემბრისთვის 
გადადონ.

„თუ ყველა პარტია ერთდროულად აყაყანდება 
სექტემბერში, ვერავინ ვერ გაიგებს რომელი 
პარტია რა არის“, - განაცხადა რამაზ 
საყვარელიძემ. 

საყვარელიძის თქმით, „ქართულ ოცნებასთან“ 
ერთად პარლამენტში მოხვდებიან 
“ნაციონალებიც”, რადგან მათ საკმაოდ 
მობილიზებული ელექტორატი ჰყავს. მისივე 
თქმით, მანდატების აღებას „პატრიოტთა 
ალიანსიც“ შეძლებს. 

როგორც საყვარელიძე აღნიშნავს, ელექტორატის 
მობილიზაცია გადამწყვეტ როლს ითამაშებს 
არჩევნებში. ის ასევე არ გამორიცხავს 
პარლამენტში პაატა ბურჭულაძისა და ნინო 
ბურჯანაძის პარტიების მოხვედრას. თუმცა, მისი 
თქმით, ნინო ბურჯანაძეს უფრო მეტი შანსი აქვს. 

”საზოგადოებრივი დამცველი” 
საპარლამენტო არჩევნებს 
დააკვირდება
 
 
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, 30 ივლისს 
პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის 
არჩევნებისთვის ადგილობრივ დამკვირვებელ 
ორგანიზაციად ”საზოგადოებრივი დამცველი” 
დაარეგისტრირა. 

”საზოგადოებრივი დამცველის” გამგეობის 
თავმჯდომარის განცხადებით, პროექტი 
ითვალისწინებს წინა საარჩევნო პროცესების და 
უშუალოდ არჩევნების დღის მონიტორინგს. 

მათივე განმარტებით, ”საზოგადოებრივი 
დამცველი” სადამკვირვებლო მისიას 
განახორციელებს ყველა დონის საარჩევნო 
კომისიაში. გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 
დამკვირვებლები დააკვირდებიან წინასაარჩევნო 
პერიოდს, კენჭისყრის დღეს და არჩევნების 
შემდგომ პერიოდს. წინასაარჩევნო პერიოდში 
იმუშავებს გრძელვადიანი დამკვირვებლების სამი 
მობილური ჯგუფი.

წინასაარჩევნო დარღვევების, საარჩევნო 
მიზნებისთვის ამომრჩევლის მოსყიდვის 
შემთხვევის, მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებების 
დარღვევის, საარჩევნო კანონმდებლობის 
ნებისმიერი დარღვევის შესახებ მოქალაქეებს 
შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ტელეფონზე: (+995)32 
296912 (ანონიმურობა დაცული იქნება) ან 
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით georgian.ngo-
coalition@yahoo.com,  electon.advocacy@ya-
hoo.com
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”ქართულმა ოცნებამ“ ქვემო ქართლის 
მაჟორიტარობის კანდიდატები 
წარადგინა

 
პარტიამ ”ქართული ოცნება- დემოკრატიული 
საქართველო” რუსთავში, ქვემო ქართლის 
მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. 
რუსთავის 29-ე ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ,,ქართული ოცნებიდან“ პაატა მხეიძე 
იქნება. ამჟამად პაატა მხეიძე 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 
საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის 
მოადგილეა. 

რუსთავის 30-ე ოლქში მაჟორიტარ კანდიდატად 

წარდგენილია გიორგი ბეგაძე. გიორგი ბეგაძე 
ეკონომიკის მაგისტრი და ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის 
დირექტორია.

წალკასა და დმანისში კახა ოქრიაშვილის 
კანდიდატურა არის წარდგენილი. კახა 
ოქრიაშვილი პარლამენტის დეპუტატია.

ბოლნისის მაჟორიტარობის კანდიდატი 
,,ქართული ოცნებიდან“ იქნება გოგა მეშველიანი. 
ის ამჟამად ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელია. 
გარდაბანში ”ქართული ოცნების კანდიდატი 
იქნება სავალან მირზოევი. მირზოევი გარდაბნის 
გამგეობის ადმინისტრაციის უფროსი, 
რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის წარმომადგენელი იყო ქვემო 
ქართლში. ახლა კი, პრემიერ-მინისტრის 
თანაშემწეა ეროვნული უმცირესობების 
საკითხებში. 

თეთრიწყაროს მაჟორიტარობის კანდიდატად 
პარტიას წარგენილი ჰყავს გოდერძი 
ჩანქსელიანი. ის იყო ორგანიზებულ 
დანაშაულთან ბრძოლის სამმართველოს 
განყოფილების უფროსი. 

მარნეულის 35-ე ოლქში „ქართული ოცნება“ 
მაჟორიტარ კანდიდატად წარადგენს რუსლან 
გაჯიევის კანდიდატურას. რუსლან გაჯიევი 
მარნეულის რაიონის საგანმანათლებლო 
რესურსცენტრის ხელმძღვანელია. 

მარნეულის 36-ე ოლქში წარდგენილია თამაზ 
ნავერიანის კანდიდატურა, რომელიც მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტსკოლის 
დირექტორია. 

3 აგვისტო

ივლისში ყველაზე მეტი შემოწირულება 
„ქართულმა ოცნებამ“, შემდეგ კი - 
პაატა ბურჭულაძის პარტიამ მიიღო
 
 
პოლიტიკურმა პარტიებმა ივლისში 
შემოწირულების სახით ჯამში 3 486 119 ლარის 
მიიღეს. ყველაზე მეტი - 2 124 570 ლარის 
შემოწირულება პარტია „ქართულ ოცნება - 
დემოკრატიულ საქართველოზე“ მოდის.

აღნიშნული კუთხით მეორე ადგილზეა პაატა 
ბურჭულაძის „სახელმწიფო ხალხისთვის“, 
რომელსაც შემოწირულების სახით 621 527 ლარი 
აქვს მიღებული, მესამეზე კი - 208 400 ლარით 
გიორგი ვაშაძის „ახალი საქართველო“.

შემოწირულების თვალსაზრისით სხვა პარტიების 
მაჩვენებელი ასე გამოიყურება: „თავისუფალი 
დემოკრატები“ – 195 800 ლარი, „პატრიოტთა 
ალიანსი“ – 184 811 ლარი, „გირჩი“ – 103 994 
ლარი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 9 
590 ლარი, „ლეიბორისტული პარტია“ – 2 000 
ლარი, „მემარცხენე ალიანსი“ – 500 ლარი, 
„რესპუბლიკური პარტია“ – 429 ლარი, 
„კონსერვატიული პარტია“ – 120 ლარი, 
„საქართველოს მშვიდობისთვის“ – 100 ლარი, 
„ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია’ – 51 ლარი, 
„თავისუფალი საქართველო“ – 40 ლარი.
ამასთან, 21 500 ლარი აქვს მიღებული 
დამოუკიდებელ მაჟორიტარობის კანდიდატ ილია 
კოკაიას, 9 500 ლარი - ასევე დამოუკიდებელ 
კანდიდატ ირაკლი შიხიაშვილს და 3 ათასი ლარი 
- გიორგი აფციაურს.

ცესკო-მ „პაატა ბურჭულაძე - 
სახელმწიფო ხალხისთვის“ 
რეგისტრაციაში გაატარა
 
 
 
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის 
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის 
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „პაატა 
ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის“ და მისი 
წარმომადგენელი დავით ჯანდიერი 
რეგისტრაციაში გაატარა. 

ცესკო-ს ინფორმაციით, შესაბამის განკარგულებას 
(N60/2016), ცესკო-ს თავმჯდომარის მოვალეობის 
შემსრულებელმა დღეს მოაწერა ხელი. 
საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი სექტემბრის 
დასაწყისში განისაზღვრება ცესკო-ს მიერ.
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გადარიცხულია 86 000 ლარი. აღნიშნულ 
სამედიცინო ცენტრს ვეტერანთა სამსახური უწევდა 
რეკლამირებას, რათა ვეტერანებს კონკრეტულად 
ამ ცენტრში მიეღოთ სამედიცინო მომსახურება. 
ათობით ათასი ლარია გადახდილი საოფისე 
ავეჯში. ვეტერანთა სამსახურის შტატი 
განსაზღვულია 108 საშტატო ერთეულით. 
ყოველგვარი საჭიროების გარეშე გაფორმებულია 
50-ზე მეტი ხელშეკრულებით აყვანილი პირი, 
რითაც სახელმწიფო თანხები იფლანგება. 
არსებობს სხვა სავარაუდო კანონდარღვევის 
ფაქტებიც”, - აცხადებენ პარტიაში. 

5 აგვისტო

"ახალმა მემარჯვენეებმა", ახალმა 
პოლიტიკურმა ცენტრმა, "გირჩი" და 
გიორგი ვაშაძის "ახალმა 
საქართველომ" საარჩევნო ბლოკს 
შექმნეს.  
 
 
"ახალი საქართველოს" ლიდერის გიორგი 
ვაშაძის განცხადებით, ახალი პოლიტიკური 
გაერთიანება შეძლებს 8 ოქტომბერს 
მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვოს.

"დღეს პრობლემებია უმუშევრობის კუთხით, 
უპერსპექტივობაა ქვეყანაში. ხელისუფლება ამ 
ყველაფერს ვერ პასუხობს. ხელისუფლებაში 
არიან ადამიანები, რომლებსაც არც ხედვა აქვთ 
და არც გეგმა. სწორედ ამიტომ, ჩვენ ვქმნით 
პოლიტიკურ ბლოკს, რომელმაც სრულიად 
ახალი პერსპექტივა უნდა შესძინოს ქვეყანას. 
გთავაზობთ არჩევანს არა ცუდსა და უარესს 
შორის, არამედ წარსულსა და მომავალს შორის. 
ჩვენ წარსულს უნდა ჩავაბაროთ დაპირისპირების 
ტალღაზე მოსული პოლიტიკური ძალები და 
სრულიად ახალი გუნდით დავიწყოთ განვითარება 
უკეთესი საქართველოსთვის. ჩვენ გთავაზობთ 
პროფესიონალების გუნდს, კონკრეტულ გეგმას, 
როგორ უნდა გაორმაგდეს საქართველოს 
ეკონომიკა. ჩვენი პოლიტიკური ბლოკი სამი 
მნიშვნელოვანი პრინციპის გამო ერთიანდება, ეს 
არის პიროვნული თავისუფლება, ეკონომიკური 
თავისუფლება და დასავლური არჩევანი. ჩვენ 
ვერთიანდებით ღირებულებების გარშემო. 
ვფიქრობ, ამ გუნდით ჩვენ შევძლებთ 
საქართველო ფეხზე დავაყენოთ",-განაცხადა 
ვაშაძემ. 

ფრაქცია ”თავისუფალი დემოკრატები“ 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 
ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის 
შემოწმების მოთხოვნით მიმართავს
 
 
საპარლამენტო ფრაქცია ”თავისუფალი 
დემოკრატები“ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
გენერალურ აუდიტორს ლაშა თორდიას 
მიმართავს, საქართველოს კანონის ”სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის შესახებ“ მე-18 მუხლის 
შესაბამისად, არაგეგმური აუდიტის საშუალებით, 
სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო 
სამსახურის მიერ 2015 წლიდან 2016 წლის 
აპრილამდე სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრების 
ხარჯვის მიზნობრიობა შეისწავლოს.

“ირაკლი ალასანია - თავისუფალი 
დემოკრატების" ინფორმაციით, პარტიის 
გლდანი-მუხიანის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატის ვახტანგ მაჭავარიანის არაერთი 
მცდელობის მიუხედავად, ამ დრომდე ვერ მოხდა 
ვეტერათა სამსახურში ფინანსური მდგომარეობის 
შესწავლის მიზნით, აუდიტის სამსახურის შესვლა. 
პარტიის ცნობით, ამ მოთხოვნით არაერთი 
გამაფრთხილებელი აქცია გაიმართა, მაგრამ 
დღემდე არაფერი შეცვლილა.  

მათივე ინფორმაციით, ვეტერანთა სახელმწიფო 
სამსახურს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით, 
ვეტერანთა სამედიცინო მომსახურეობისათვის 
დამტკიცებული აქვს 1 100 000 ლარი. მიმდინარე 
წლის 10 ივნისის მდგომარეობით, აღნიშნული 
თანხებიდან გახარჯულია 968 313 ლარი. 

”შპს ”ლანცეტისთვის” ტენდერის გარეშე 
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ფრაქცია ”თავისუფალი დემოკრატები“ 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 
ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის 
შემოწმების მოთხოვნით მიმართავს
 
 
რამდენიმე პოლიტიკური ძალის შემთხვევაში, 
მაჟორიტარულ ოლქებში წარსადგენი 
კანდიდატები და პარტიული სიის წინა ხაზზე 
გამოყვანილი კანდიდატები თითქოს სხვადასხვა 
სამყაროდან არიან - ეს განსაკუთრებით ”ქართულ 
ოცნებაში” შეინიშნება, - ასე უპასუხა პარლამენტის 
თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა 
”ინტერპრესნიუსისათვის” მიცემულ ინტერვიუში 
დასმულ კითხვას, რამდენად აქვს იმედი იმისა, 
რომ მომავალი პარლამენტი უფრო 
კვალიფიციური და თავის საქმეში ეფექტური 
იქნება. 

როგორც უსუფაშვილმა ამასთან დაკავშირებით 
განაცხადა, იმედი აქვს, თუმცა ეს იმედი ორი-სამი 
კვირის წინ უფრო მეტად ჰქონდა.
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სიახლეები 10

18. ნატო ქათამაძე – ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
, #48–ე მაჟორიტარული ოლქი 
19. ირინე გელაშვილი – ხაშურის 
მუნიციპალიტეტის, #43–ე მაჟორიტარული ოლქი

”ქართულმა ოცნებამ“ კახეთის 
რეგიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატები წარადგინა
 
 
”ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს” თავმჯდომარემ, გიორგი 
კვირიკაშვილმა კახეთის რეგიონში პარტიის 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები 
წარადგინა:

• თელავისა და ყვარლის მაჟორიტარობის 
კანდიდატი ,,ქართული ოცნებიდან“ იქნება 
ირაკლი სესიაშვილი.

• სიღნაღი-დედოფლისწყაროს 
მაჟორიტარობის კანდიდატად „ქართულმა 
ოცნებამ დაასახელა ირაკლი შიოლაშვილი. 

• ლაგოდეხში ,,ქართული ოცნების“ 
წარმომადგენელი იქნება გურამ მაჭარაშვილი. 

• გურჯაანში პარტიის მაჟორიტარობის 
კანდიდატად დასახელდა დავით სონღულაშვილი. 

• საგარეჯოში „ქართული ოცნების“ კანდიდატი 
იქნება რომან მუჩიაშვილი. 

7 აგვისტო

”ქართულმა ოცნებამ“ სამცხე-ჯავახეთის 
მაჟორიტარობის კანდიდატები 
წარადგინა
 
 
პოლიტიკურმა პარტიამ ”ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული საქართველო” სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში მაჟორიტარობის კანდიდატები 
წარადგინა. 

ახალციხესა და ადიგენში ”ქართული ოცნების“ 
წარმომადგენელი ახალციხის მერი გიორგი 
კოპაძე იქნება. 

ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ”ქართული 
ოცნების” მაჟორიტარობის კანდიდატი ენზელ 
მკოიანია, რომელიც სამი მოწვევის პარლამენტის 
წევრია. 

ბორჯომსა და ასპინძაში ”ქართული ოცნების” 
სახელით კენჭს გედევან ფოფხაძე იყრის, 
რომელიც ამჟამად ბორჯომის მაჟორიტარი 
დეპუტატია. 

”ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის 
კანდიდატები ახალციხეში გიორგი კვირიკაშვილმა 
დაასახელა.

2. ხათუნა სამნიძე – ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის, 
#69 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი;
3. ლევან ბერძენიშვილი – ქ.თბილისის 
მუნიციპალიტეტის, ვაკის რაიონის, #3 
მაჟორიტარული ოლქი;
4. თინათინ ხიდაშელი – ქ.ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტის, #52 მაჟორიტარული ოლქი;
5. ვახტანგ ხმალაძე – ქ.თბილისის 
მუნიციპალიტეტის , დიდუბის რაიონის #15–ე 
სამაჟორიტარო ოლქი;
6. თამარ კორძაია – ქ.თბილისის 
მუნიციპალიტეტის , მთაწმინდის რაიონის #1 
მაჟორიტარული ოლქი;
7. დავით ზურაბიშვილი – ქ.თბილისის 
მუნიციპალიტეტის, საბურთალოს რაიონის #5 
მაჟორიტარული ოლქი;
8. თამარ ხიდაშელი – ქ.თბილისის 
მუნიციპალიტეტის, საბურთალოს რაიონის #4 
მაჟორიტარული ოლქი;
9. ნოდარ ებანოიძე – #51 - ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი და 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ილემის, 
სანახშირეს, შროშის, ფუთისა და ძირულას 
ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები;
10. ფრიდონ საყვარელიძე; 
11. ბაია რომელაშვილი;
12. გიორგი თოდუა;
13. თემურ ნერგაძე;
14. მალხაზ წერეთელი – ქ.ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტის, #56–ე მაჟორიტარული ოლქი; 
15. ტრისტან ჯინჭარაძე – ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტის, #71–ე მაჟორიტარული ოლქი 
გარდა ხალას, ჩაისუბნის, საჩინოს, ჩაქვისა და 
ციხისძირის ადგილობრივი მაჟორიტარული 
ოლქებისა;
16. ნინო ლომიძე;
17. ზვიად ყვირალაშვილი – გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტის , #24–ე მაჟორიტარული ოლქი;
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„რესპუბლიკური პარტია“ 
საპარლამენტო სიას აქვეყნებს
 
 

”რესპუბლიკური პარტია” საპარლამენტო სიის 
პირველ ნაწილს აქვეყნებს. სია შემდეგნაირად 
არის დაკომპლექტებული: 

1. დავით უსუფაშვილი – ქ.თბილისის 
მუნიციპალიტეტის, საბურთალოს რაიონის #6 
მაჟორიტარული ოლქი;



ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 
განცხადებით მიმართა 63-მა 
პარტიამ.

ამჟამად რეგისტრირებულია 35, 
ხოლო 4 პარტიას უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაზე.

რეგისტრაციის პროცესშია 24 პარტია.

დღეისათვის ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში რეგისტრირებულია:

4 მედია ორგანიზაცია.
 
7 საერთაშორისო დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია. 

38 ადგილობრივი დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია.



ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არჩევნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელშიც ცესკოს, 
სწავლების ცენტრის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ხელმძღვანელი პირები და ექსპერტები 
მონაწილეობდნენ.

შეხვედრას ექსპერტი საარჩევნო უსაფრთხოების საკითხებში და IFES-ის აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონული დირექტორი ვასუ მოჰანი უძღვებოდა. 
მონაწილეებმა არჩევნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით სახელმძღვანელო ინსტრუქციის კონცეფცია განიხილეს.

„ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება. ჩვენი მიზანია ინსტიტუციებმა შეიმუშაონ სახელმძღვანელოები, ინსტრუქციები, რომელშიც აღწერილი 
იქნება არჩევნების და უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები. დღევანდელი შეხვედრა არის მხოლოდ დასაწყისი. ჩვენ ერთობლივად 
ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ 2016 წლის არჩევნები იყოს უსაფრთხო, გამჭვირვალე, სამართლიანი და ყველა საერთაშორისო სტანდარტის 
შესაბამისი“,- განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძემ.

სახელმძღვანელოს საარჩევნო ადმინისტრაციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები შეიმუშავებენ, რომლებმაც 28-29 ივლისს 
უსაფრთხოების საკითხებზე  ტრენინგი გაიარეს.

სამუშაო შეხვედრა ცესკოს ინიციატივით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 
(IFES) მხარდაჭერით გაიმართა.

სამუშაო შეხვედრა არჩევნების უსაფრთხოების საკითხებზე ცესკო 12
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ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ორდღიანი სემინარი „მედიასთან და ჩართულ მხარეებთან კომუნიკაცია“ გაიმართა.

ღონისძიება ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძემ გახსნა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით საერთაშორისო 
გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკა სემინარის მონაწილეებს ევროსაბჭოს მოწვეულმა ექსპერტმა რასტო კუჟელმა გააცნო.

საერთაშორისო ექსპერტმა სემინარის მონაწილეებთან ერთად მედიასთან კომუნიკაციის საშუალებების, არჩევნების ჭრილში სოციალური მედიის 
მნიშვნელობის, ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებლებთან ურთიერთობის საკითხები განიხილა.

სემინარში მონაწილეობა ცესკოს, აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის (უსკო) და ცესკოს სწავლების ცენტრის თანამშრომლებმა მიიღეს.

ღონისძიება ევროპის საბჭოს „არჩევნების მხარდამჭერი პროგრამის“  ფარგლებში 3-4 აგვისტოს გაიმართა.

თამარ ჟვანია NDI-ს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა

სემინარი - კომუნიკაცია მედიასთან და ჩართულ მხარეებთან



ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია 
ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) სადამკვირვებლო მისიის 
წარმომადგენლებს შეხვდა. ცესკოს თავმჯდომარემ, იურიდიული 
დეპარტმანეტის უფროსთან არჩილ ანასაშვილთან ერთად დელეგაციის 
წარმომადგენლებს 2016 წლის არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე 
მიაწოდა ინფორმაცია. შეხვედრაზე ასევე იმსჯელეს საარჩევნო 
ადმინისტრაციის როლის, ამომრჩეველთა სიების, პარტიათა 
რეგისტრაციისა და  არსებული საარჩევნო გარემოს შესახებ.

ვიზიტის ფარგლებში, NDI-ს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები 
ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
პოლიტიკური პარტიების, აუდიტის სამსახურისა და სამართლიანი 
არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის წარმომადეგნლებსაც 
შეხვდნენ.

5 - 6 აგვისტოს, საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის 
არჩევნებში მონაწილეობის მსურველმა პოტენციურმა კანდიდატმა 
ქალებმა ტრენინგები გაიარეს. მაჟორიტარ კანდიდატთა რეგისტრაციის 
წესი, საარჩევნო კამპანიის ხარჯები და ანგარიშის წარდგენის წესი, 
ადმინისტრაციული რესურსები, საარჩევნო დავები - ეს იმ ძირითადი 
თემების ჩამონათვალია, რომელსაც მონაწილეები გაეცნენ.

პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა პოლიტიკური 
პარტიისა და საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილმა 53-მა 
პოტენციურმა კანდიდატმა ქალმა. საინფორმაციო-საგანმანათლებლო 
პროექტს ცესკო და სწავლების ცენტრი სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურთან პარტნიორობით ახორციელებს. აღნიშნული ინიციატივა 
მიზნად ისახავს საარჩევნო პროცესში ქალთა მონაწილეობის 
გაძლიერების ხელშეწყობას.

თამარ ჟვანია NDI-ს სადამკვირვებლო მისიის 
წარმომადგენლებს შეხვდა

ტრენინგი არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი პოტენციური 
კანდიდატი ქალებისათვის
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ცესკოში შექმნილი შშმ პირების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებს, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ექსპერტი - რებეკა 
ააბერგი შეხვდა. ექსპერტმა სამუშაო ჯგუფის წევრებს გაუზიარა საერთაშორისო გამოცდილება სპეციალური საჭიროების მქონე პირებთან მუშაობის 
მიმართულებით.

ცესკოს კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსმა, სოფიო სიჭინავამ, ექსპერტს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიღწევები 
და სამომავლო გეგმები გააცნო. მან ასევე ისაუბრა საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დაგეგმილ აქტივობებზე, 
რომელიც შშმ პირებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება.

როგორც რებეკა ააბერგმა განმარტა, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ორგანიზებით, ჩატარდება ტრენერთა ტრენინგი, 
სპეციალური საჭიროების მქონე ამომრჩევლებთან მუშაობის მიმართულებით.

შეხვედრას საარჩევნო ადმინისტრაციაში დასაქმებული სპეციალური საჭიროების მქონე პირებიც ესწრებოდნენ. საერთაშორისო ექსპერტმა უშუალოდ 
შშმ პირებისგან მოისმინა ის საჭიროებები და რეკომენდაციები, რაც მათთვის საარჩევნო გარემოს უფრო ხელმისაწვდომს გახდის.

შეხვედრა შშმ პირების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებთან
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საქართველოს 20 მუნიციპალიტეტში საარჩევნო განვითარების სკოლებში სასწავლო პროცესი 5 აგვისტოს დასრულდა. სასწავლო კურსის 
დასრულება რუსთავის საარჩევნო სკოლის მონაწილეებს ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ მიულოცა და შესაბამისი სერტიფიკატები გადასცა. 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საარჩევნო განვითარების სკოლის მონაწილე ახალგაზრდებს კი სერტიფიკატები ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე 
გიორგი შარაბიძემ გადასცა.

სასწავლო კურსი, რომელიც 18-24 წლის ახალგაზრდებისთვის არის განკუთვნილი, საქართველოს 20 მუნიციპალიტეტში 25 ივლისს დაიწყო და მასში 
მონაწილეობა 453-მა ახალგაზრდამ მიიღო. სწავლების მონაწილეებმა 10 დღის განმავლობაში მიიღეს ცოდნა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
როგორებიცაა: საარჩევნო სისტემები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, დემოკრატიული საარჩევნო პრინციპები, არჩევითი ორგანოები საქართველოში, 
არჩევნებში ჩართული მხარეები, არჩევნების გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა, გენდერული თანასწორობა და ა.შ. სწავლება საოლქო 
საარჩევნო კომისიების წევრებმა და საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერებმა ჩაატარეს.

ცესკომ, პროექტი „საარჩევნო განვითარების სკოლა“ 2015 წელს 10 საარჩევნო ოლქში დაიწყო. ახალგაზრდების დიდი ინტერესის გამო, 2015 წელს 
ერთის მაგივრად სამი კურსი ჩატარდა. პროექტის წარმატებით განხორციელების შემდეგ, სკოლების რაოდენობა წელს გაორმაგდა და სწავლება 20 
მუნიციპალიტეტში (გურჯაანში, სიღნაღში, თელავში, რუსთავში, გარდაბანში, მარნეულში, დუშეთში, გორში, ბორჯომში, ახალციხეში, ამბროლაურში, 
საჩხერეში, ზესტაფონში, ქუთაისში, ოზურგეთში, სენაკში, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში) ჩატარდა.

„საარჩევნო განვითარების სკოლა“ ევროპის საბჭოს (CoE) და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) მხარდაჭერით განხორციელდა.

საარჩევნო განვითარების სკოლების კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ



მიმდინარე წლის 6-13 აგვისტოს საარჩევნო ადმინისტრაციის რეგიონულ 
რესურსცენტრებში ტარდება ტრენინგი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა და სამხარეო ადმინისტრაციების 
წარმომადგენლებისთვის. ტრენინგი მიზნად ისახავს მონაწილეთა 
ინფორმირებას საარჩევნო პროცესებში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა როლის შესახებ და 2016 წლის 8 
ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის 
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვასთან 
დაკავშირებული საკითხების შესახებ.

ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, 
როგორიცაა:

• საკანონმდებლო სიახლეები;
• არჩევნების ორგანიზება და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოთა როლი საარჩევნო პროცესებში;
• ჩართულობა და შეზღუდვები წინასაარჩევნო კამპანიისას 

(აგიტაციისას) თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის 
გამოყენების აკრძალვა;

• ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვა;
• ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი;

ტრენინგებს ატარებენ სწავლების ცენტრისა და ცესკოს იურიდიული 
დეპარტამენტის თანამშრომლები. მონაწილეებს გადაეცემათ ამ 
პროგრამისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოები.

სწავლების ცენტრის მიერ შემუშავებული სასწავლო პროგრამების მიზანია 
არჩევნებში ჩართული სხვადასხვა მხარეების კვალიფიკაციის ამაღლების 
ხელშეწყობა საარჩევნო საკითხებზე, რაც აუცილებელ წინაპირობას 
წარმოადგენს საარჩევნო პროცესის სამართლებრივი და ორგანიზაციული 
თვალსაზრისით გამართულად წარმართვისა და ელექტორატის 
უფლებების სრულყოფილად რეალიზებისთვის.

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ (ცესკო) ამომრჩეველთა ერთიანი სია 
განაახლა. 15 ივლისის მდგომარეობით ამომრჩეველთა საერთო 
რაოდენობა 3 452 093 შეადგენს.

თითოეულ მოქალაქეს საკუთარი მონაცემების გადამოწმება შეუძლია 
სპეციალურ საიტზე - voters.cec.gov.ge. ამომრჩეველთა სიაში 
მონაცემების გადამოწმებისას, მომხმარებელი ასევე ნახავს ინფორმაციას 
თუ რომელ საარჩევნო უბანზეა რეგისტრირებული.

ამომრჩეველთა განახლებული სიების საჯარო ინფორმაციისთვის 
მიკუთვნებული ვერსია ხელმისაწვდომია საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე 
პარტიებისთვის, საარჩევნო ბლოკებისთვის, საინიციატივო ჯგუფებისთვის, 
საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული დამკვირვებელი 
ორგანიზაციებისა და ამომრჩევლებისთვის (ამომრჩეველს უფლება აქვს, 
მოითხოვოს მხოლოდ საკუთარი და ოჯახის წევრების შესახებ არსებული 
ყველა მონაცემის გაცნობა და მათში ცვლილების შეტანა).

უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაინტერესებულმა პირმა შესაბამის 
საარჩევნო კომისიას უნდა მიმართოს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 
მე-16 დღისა (2016 წლის 22 სექტემბერი) და მოითხოვოს ცვლილების 
შეტანა (საქართველოს ორგანული კანონის - საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსის 31-ე მუხლი).

შეგახსენებთ, რომ ამომრჩეველთა ერთიანი სიის განახლების მიზნით, 
შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები (საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 
31-ე მუხლის, მე-5 პუნქტის „ა“-„გ“ ქვეპუნქტები) საარჩევნო 
ადმინისტრაციას წელიწადში 4-ჯერ გადასცემენ (1 თებერვალს, 1 მაისს, 
15 ივლისს და 1 ნოემბერს) საარჩევნო უფლების და ამავე უფლების 
არმქონე პირების შესახებ მონაცემებს.

ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 
წარმომადგენლებისთვის

ცესკომ ამომრჩეველთა სია განაახლა



რა ქონებას ფლობენ სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატები “ქართული ოცნებიდან”

საქართველოს პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 2016 წლის 23 ივლისს, სამეგრელოში “ქართული ოცნების” მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატებიწარადგინა.

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” წარმოგიდგენთ ინფორმაციას კანდიდატების შესახებ, რომელიც საჯარო რეესტრის 
მონაცემებსა და ზოგიერთი მათგანის მიერ შევსებული ქონებრივ დეკლარაციების ანალიზს ეფუძნება.

ზუგდიდი: მერაბ ქვარაია
ქონებრივი მდგომარეობა
2015 წლის სექტემბერში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ის და მისი ოჯახის წევრები ფლობენ სამ სახლს ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტში, ერთ სახლს გალში, სამ ბინას ქალაქ თბილისში, არასაცხოვრებელ ფართს ზუგდიდში, ასევე რამდენიმე მიწის 
ნაკვეთს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და გალში. 

ზუგდიდი: ედიშერ თოლორაია
ქონებრივი მდგომარეობა
ედიშერ თოლორაიას მიერ 2016 წლის მარტში შევსებული დეკლარაციის ის და მისი ოჯახის წევრები ფლობენ ბინას ქალაქ თბილისსა 
და მოსკოვში, ასევე საცხოვრებელ სახლს და მიწის რამდენიმე ნაკვეთს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში.
ედიშერ თოლორაიას დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული, რომ მისი ოჯახის წევრები ფლობენ შემდეგ ბიზნესწილებს:

• მეუღლე მაკა ღურწკაია 2011 წლიდან არის შპს “თბილი კერა 2011-ის” 100% წილის მფლობელი
• მისი და ეკატერინე თოლორაია  არის შპს “ორთეს” 50% წილის მფლობელი.

დეკლარაციის არასრულად შევსება, მათ შორის საკუთარი და ოჯახის წევრების ქონებრივი თუ ეკონომიკური ინტერესების არასრულად 
ასახვა წარმოადგენს საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა 
დარღვევას. აღსანიშნავია, რომ ედიშერ თოლორაიას ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაცია 2014 წელსაც არასრულად 
ჰქონდა შევსებული.
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მარტვილი-აბაშა: ოთარ დანელია
ქონებრივი მდგომარეობა
ოთარ დანელიას მიერ 2016 წლის ივნისში შევსებული დეკლარაციის თანახმად, ფლობს ბინას, საცხოვრებელ სახლს, მშენებარე 
სახლს, არასაცხოვრებელ ფართს, მსუბუქ ავტომანქანას და მიწის ორ ნაკვეთს თბილისსა და სოფელ შინდისსში. დეკლარაციის 
თანახმად იგი ასევე არის შ.პ.ს. Smart House-ის (ს.კ. - 406038112 ), შ.პ.ს. Mega Construction-ის (ს.კ. - 406074117 ) და შ.პ.ს. Sky 
Motors-ის (ს.კ. - 401950563) პარტნიორი.
 
წალენჯიხა-ჩხოროწყუ: გოგა გულორდავა
ქონებრივი მდგომარეობა
2016 წლის თებერვალში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ფლობს ბინასა და არასაცხოვრებელ ფართს ქალაქ თბილისში, ასევე 
არის შპს “დალმაქს გრუპი-ს” (ს.კ. - 205286992) პარტნიორი, თუმცა საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით ამ დროისათვის შპს 
“დალმაქს გრუპი-ს” 100% წილის მფლობელი მოქალაქე პაატა ლაგვილა არის.

ხობი: გოდერძი ბუკია
ქონებრივი მდგომარეობა
დაუდასტურებელი ინფორმაციით გოდერძი ბუკი მრავალმილიონიანი ქონების მფლობელია, თუმცა მის მიერ 2016 წლის მაისში 
შევსებული დეკლარაციის მიხედვით მისი მეუღლე მანანა კვირიკაშვილი ფლობს მიწის ნაკვეთს წავკისში და მსუბუქ ავტომანქანას. ასევე 
იკვეთება გოდერძი ბუკიას გარკვეული კავშირები ბათუმის ბულვარის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან, რადგან მისი 
ქალიშვილი ნათია ბუკია შპს “დრიმლენდ ოაზისი”-ს 8.3% წილის მფლობელია, რომელმაც პირდაპირი შესყიდვის გზით სსიპ “ბათუმის 
ბულვარს” მიაწოდა ბულვარის განვითარების კონცეფცია.
გოდერძი ბუკიას ორგანიზებით ხობში პერიოდულად ტარდება საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი “სიმღერა სამეგრელოზე”.
 
ფოთი: ირაკლი ხახუბია
ქონებრივი მდგომარეობა
ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ბიზნესმენი ირაკლი ხახუბია იქნა წარდგენილი.
ირაკლი ხახუბია ფლობს წილებს შემდეგ შპს-ებში:

• შპს “აისბერი 2”-ის 20% წილის მფლობელი
• შპს Geo Capital Management - 18% წილის მფლობელი
• შპს Gcm Service - 18% წილის მფლობელი
• შპს betwin  - 30% წილის მფლობელი
• შპს ჯეონათსი  - 25% წილის მფლობელი

საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით იგი ფლობს ბინას ქალაქ თბილისში.
ირაკლი ხახუბიამ 2012 წლის 27 აგვისტოს “ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას” 10 ათასი ლარი შესწირა.

NGO 19



საია ეხმიანება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პოზიციას 
ჩვენ მიერ საარჩვნო ადმინისტრაციაში შეტანილ განცხადებასთან 
დაკავშირებით

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმიანება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის პოზიციას 
ჩვენ მიერ საარჩევნო ადმინისტრაციაში შეტანილ განცხადებასთან დაკავშირებით. საიასთვის მიუღებელია საქართველოს 
კანონმდებლობის დარღვევის და მასზე სადამკვირვებლოორგანიზაციის მხრიდან განხორციელებული რეაგირების მარგინალიზაციის 
მცდელობა. ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებას ვაფასებთ, როგორცსადამკვირვებლო ორგანიზაციის მანდატის არაპირდაპირი 
შეზღუდვისა და მისი გაჩუმებისაკენ მიმართულ მოქმედებად, რაც მიუღებელია დემოკრატიულ სახელმწიფოში.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმიანება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის პოზიციას 
ჩვენ მიერ საარჩევნო ადმინისტრაციაში შეტანილ განცხადებასთან დაკავშირებით. საიასთვის მიუღებელია საქართველოს 
კანონმდებლობის დარღვევის და მასზე სადამკვირვებლოორგანიზაციის მხრიდან განხორციელებული რეაგირების მარგინალიზაციის 
მცდელობა. ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებას ვაფასებთ, როგორცსადამკვირვებლო ორგანიზაციის მანდატის არაპირდაპირი 
შეზღუდვისა და მისი გაჩუმებისაკენ მიმართულ მოქმედებად, რაც მიუღებელია დემოკრატიულ სახელმწიფოში.
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კანონის უზენაესობის მიმართ ამგვარი მიდგომის წახალისება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მხრიდან საშიში გზავნილის 
შემცველია მისიმხარდამჭერებისა და ზოგადად - საზოგადოების მისამართით. შესაბამისად ყველას, განსაკუთრებით კი ყოფილ 
პრეზიდენტს, მეტი პასუხისმგებლობა მართებს საჯარო განცხადებების გაკეთებისას.
 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იმედს იტოვებს, რომ როგორც ხელისუფლება, ასევე სხვა პოლიტიკური სუბიექტები 
თუ მათი მხარდამჭერები პატივისცემით მოეკიდებიან საქართველოს კანონმდებლობას, დაიცავენ კანონით დადგენილ ნორმებსა და არ 
შეეცდებიან ორმაგი სტანდარტის დამკვიდრებას. ასევე გვაქვს მოლოდინი, რომ პოლიტიკოსები ჯანსაღ დამოკიდებულებას გამოიჩენენ 
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობისა და მათი შეფასებების მიმართ, რითაც ხელს შეუწყობენ ქვეყანაში კანონის უზენაესობის 
პატივისცემისა და რეალური მრავალპარტიული და მრავალსუბიექტიანი დემოკრატიის განვითარებას.
 
საია აგრძელებს წინასაარჩევნო პროცესის მონიტორინგს და როგორც შესაბამის უწყებებს, ასევე საზოგადოებას, მიაწვდის 
ინფორმაციას საარჩვენო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებზე, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის სრული დაცვით. ჩვენ 
ასევე ღია ვრჩებით სახელმწფიფო უწყებებთან და პოლიტიკურ სუბიექტებთან თანამშრომლობისათვის კანონიერი და სამართლიანი 
საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით.
 
დანართი
 
აქვე საზოგადოების დეზინფორმირების და შეცდომაში შეყვანის თავიდან ასაცილებლად, გვსურს განვმარტოთ ორი 
ფაქტობრივ-სამართლებრივი გარემოება:

• სააკაშვილის შემთხვევის სამართლებრივი შედარება ივანიშვილის შემთხვევასთან
 
ყოფილი პრეზიდენტის მხრიდან გაკეთებული განცხადების შემდეგ, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი დაინტერესდა, როგორ 
აფასებდა საია ბიძინა ივანიშვილის (იმ დროისათვის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქის) ჩართულობას საარჩევნო 
აგიტაციაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
 
ამასთან დაკავშირებით, გვსურს საზოგადოებას შევახსენოთ, რომ 2012 წლის ივნისში საქართველოს კონსტიტუციასა და საარჩევნო 
კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებით გარდამავალ დებულებებში განისაზღვრა, რომ  2014 წლის 1 იანვრამდე საპრეზიდენტო 
და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად შესაბამისი ასაკიდან 
მიეცა პირს, რომელიც დაბადებული იყო და ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობდა საქართველოში და  ჰქონდა 
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა.
 
აღნიშნული ცვლილების მიხედვით, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეს მიენიჭა როგორც აქტიური, ასევე პასიური 
საარჩევნო უფლება და იგი აღიჭურვა ყველა იმ უფლებითა და მოვალეობებით, რაც განსაზღვრულია საარჩევნო კოდექსითა და 
საქართველოს კანონით „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ“, მათ შორის წინასაარჩევნო აგიტაციის უფლებით. 
აღნიშნული ცვლილებები უარყოფითად შეფასდა საიას მხრიდან და საქართველოსპარლამენტს 2012 წლის 2 მაისს წარედგინა 
შესაბამისი დასკვნა
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მიუხედავად ჩვენი უაყროფითი პოზიციისა, აღნიშნული ცვლილება პარლამენტის მიერ მოწონებულ იქნა და იქცა კანონად. შესაბამისად, 
2012 წელს მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობით, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობა წინასაარჩევნო 
აგიტაციასა და კამპანიაში კანონდარღვევას არ წარმოადგენდა.

• მიხეილ სააკაშვილის მიერ საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა
 
საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა თავის განცხადებაში აღნიშნა, რომ მას „ჩამოერთვა“ საქართველოს მოქალაქეობა, მაგრამ ვერ 
ჩათვლის მას დაკარგულად, რადგან საკუთარი ნებით არ დაუთმია.
 
აღსანიშნავია, რომ ეს განცხადება შეიცავს ფაქტობრივ-სამართლებრივ უზუსტობას, ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილისათვის 
მოქალაქეობის ჩამორთმევას ადგილიარ ჰქონია. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, მოქალაქეობის ჩამორთმევა დაუშვებელია. 
მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგა სხვაქვეყნის მოქალაქეობის მოპოვებასთან დაკავშირებით, როგორც ამას 
ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში კანონის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია.

წლების მანძილზე საიას წინასაარჩევნო მონიტორინგი აფასებდა როგორც ხელისუფლების, ასევე სხვა პოლიტიკური სუბიექტების 
მოქმედებების შესაბამისობას საქართველოს კანონმდებლობასთან. გამონაკლისი არც 2016 წლის არჩევნებზე იქნება დაშვებული. 
ამასთან, საიას წინასაარჩვნო მონიტორინგის ფარგლებში დღეისათვის შეტანილი აქვს 5 საჩივარი/განცხადება, რომელიც ეხმიანება, 
როგორც მმართველი გუნდის, ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას 
(სავარაუდოდ ამომრჩევლის მოსყიდვისა და უკანონო აგიტაციის ფაქტები).
 
საიამ დაუშვებლად მიიჩნია საქართველოს კონსტიტუციის მიმართ იმგვარი დამოკიდებულება, რომელიც უზენაესი კანონის გარკვეულ 
გარემოებებსა და პიროვნებებზე მორგებას გულისხმობდა. ამასთან, საიამ აღნიშნა, რომ ამ ცვლილებით გამოწვევის წინაშე დადგა 
საქართველოს სახელმწიფოს სუვერენიტეტი და საქართველოს მოქალაქეების მიერ ქვეყნის მართვის კონსტიტუციური პრინციპი.
 
საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის წესი განისაზღვრება ორგანული კანონით „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“. 
აღნიშნული კანონის თანახმად, საქართველოში დადგენილია ერთიანი მოქალაქეობა და საქართველოს მოქალაქე იმავდროულად არ 
შეიძლება იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, გარდა მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების შემთხვევისა.
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„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის მიხედვით, განსაზღვრულია საქართველოს 
მოქალაქეობის შეწყვეტის სამი საფუძველი:

• საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა;
• საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა;
• საქართველოში მცხოვრები არასწრულწლოვანი პირის მოქალაქეობის დადგენა, რომლის რომლის ორივე მშობელი უცნობი 

იყო.
 
იმავე კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს მოქალაქე დაკარგავს საქართველოს 
მოქალაქეობას, თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას მოიპოვებს. მოქალაქეობის დაკარგვის სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის 
შემთხვევაში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო განიხილავს საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის საკითხს და 
შესაბამის მასალებს წარუდგენს საქართველოს პრეზიდენტს, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტი გამოსცემს ბრძანებულებას 
წარდგინების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.
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