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I. შესავალი 

 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED) 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი 

ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის მორიგი 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების 

გრძელვადიან წინასაარჩევნო დაკვირვებას 24 ივლისიდან ორგანიზაციის 70 გრძელვადიანი 

დამკვირვებლის მეშვეობით ახორციელებს. მონიტორინგი ხორციელდება შეერთებული 

შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და ფონდ „ეროვნული წვლილი 

დემოკრატიისათვის“ (NED) მხარდაჭერით. წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეორე 

შუალედური ანგარიში მოიცავს ა/წ 5-დან 25 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს. 

 

 

 

 

II. ძირითადი დასკვნები 

 

საანგარიშო პერიოდში საარჩევნო კამპანია შესამჩნევად გააქტიურდა. „სამართლიანი 

არჩევნების“ დამკვირვებლები 5 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით საარჩევნო 

სუბიექტების მიერ გამართულ 252 საჯარო შეხვედრას დააკვირდნენ. 

ორგანიზაციის დაკვირვებით, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა სავარაუდოდ 

პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა-მუქარის 13, ძალადობრივი ქმედების 2, წინასაარჩევნო 

კამპანიისთვის ხელის შეშლის 4, აგიტაციაში უკანონოდ მონაწილეობის 9, ადმინისტრაციული 

რესურსის გამოყენების 3; ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 1, სააგიტაციო მასალების 

დაზიანების 4 შემთხვევა. გარდა ამისა, „სამართლიანი არჩევნების“ ყურადღების ცენტრში 

მოექცა საოლქო კომისიებში ინტერესთა კონფლიქტის 13 შემთხვევა; საუბნო საარჩევნო 

კომისიების დაკომპლექტების პროცესის ხარვეზების 5; ასევე, საეჭვო შემოწირულობების 2 და 

უფასო სამედიცინო სერვისის გაწევის 3 ფაქტი.  

საანგარიშო პერიოდში განსაკურებული ტენდენციის სახით გამოიკვეთა ცალკეული საოლქო 

საარჩევნო კომისიის წევრების ინტერეთა კონფლიქტები, რაც გამოიხატება კომისიის წევრთა 

ოჯახის წევრების არჩევნებში სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის კანდიდატის სტატუსით 

მონაწილეობაში. მათგან, აღსანიშნავია, ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის 

მეუღლე, რომელიც მმართველი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია ამავე 

ოლქში. ასევე, #56 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის მეუღლე 

მმართველი პარტიის კანდიდატია. ე.წ. პროფესიული ნიშნით არჩეული კომისიის წევრების 

გარდა, ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები გამოვლინდა პოლიტიკური პარტიების მიერ 

დანიშნული რამდენიმე წევრის შემთხვევაშიც. ინტერესთა კონფლიქტის მსგავსმა ფაქტებმა 

შესაძლოა შეარყიოს ნდობა საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი და შეუქმნას საფრთხე საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობას.  

საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასთან ერთად, შესამჩნევი გახდა სავარაუდოდ პოლიტიკური 

ნიშნით ოპოზიციური პარტიების წევრებისა და აქტივისტების მიმართ განხორციელებული 

ზეწოლა-მუქარის შემთხვევები. საგულისხმოა, რომ „სამართლიანი არჩევნების“ მიერ 
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დაფიქსირებული 13 ფაქტიდან, 4 შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიის კანდიდატებს 

სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქრნენ. ანგარიშში მოყვანილი ზეწოლის ფაქტები 

ასევე შეიცავს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებსაც. 

გასული კვირის განმავლობაში ორ სხვადასხვა ოლქში უცნობმა პირებმა საუბნო საარჩევნო 

კომისიები დაარბიეს. ჩაამსხვრიეს შენობის მინები, გატეხეს კარი და დააზიანეს საარჩევნო 

დოკუმენტაცია. ორივე შემთხვევა მსგავსია და საარჩევნო ადმინისტრაციის ცნობით ფაქტების 

გამოძიება მიმდინარეობს.  

საარჩევნო სუბიექტების საქმიანობაში ხელის შეშლა სხვადასხვა ფორმით გამოვლინდა, თუმცა 

მათგან აღსანიშნავია თბილისში, მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალექსანდრე 

ელისაშვილისთვის ამომრჩეველთან შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა, რომელშიც 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირი - გამგებლის მოადგილე და 

„ქართული ოცნების“ შტაბის თანამშრომლები ღებულობდნენ მონაწილეობას. კანდიდატის 

წარმომადგენლის განცხადებით, შეხვედრის ჩაშლის მომდევნო დღეს თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე მყოფ ამომრჩეველებზე ზეწოლა განახორცილეს.  

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ძირითადად ადმინისტრაციული ორგანოს 

საკომუნიკაციო საშუალებების მმართველი პარტიის სასარგებლოდ გამოყენებაში გამოიხატა. 

„სამართლიანი არჩევნები“, ადმინისტრაციული რესურსის, აგიტაციის წესების დარღვევისა 

და უკანონო შემოწირულობის გამოყენების რისკებს 29 სექტემბერს დაგეგმილ 

საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩშიც ხედავს, რომელშიც მმართველი პარტიის თბილისის 

მერობის კანდიდატი - კახა კალაძე მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებთან ერთად მიიღებს 

მონაწილეობას. აღნიშნული მატჩის ორგანიზებას ა(ა)იპ საქართველოს ფეხბურთის 

ფედერაცია ახორციელებს.    

საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა 

წინასაარჩევნო კამპანიაში. აგიტაციაში უკანონოდ ძირითადად ადგილობრივი 

თვითმმართველობების საჯარო მოხელეები მონაწილეობდნენ. 4 შემთხვევაში „სამართლიანმა 

არჩევნებმა“ საარჩევნო ადმინისტრაციას საჩივრით მიმართა და დამრღვევი პირებისთვის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება მოითხოვა. 
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III. რეკომენდაციები 

 
საარჩევნო ადმინისტრაციას 

 მოახდინონ დროული და ადეკვატური რეაგირება საარჩევნო კომისიებში 

პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრების ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევებზე. 

 
პოლიტიკურ პარტიებს, საარჩევნო სუბიექტებს და მათ წარმომადგენლებს: 

● საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებად დანიშნონ ნეიტრალური პირები; 

● აღკვეთონ ამომრჩეველთან ურთიერთობის იმგვარი ფორმები, რომელიც წარმოქმნის 

ამომრჩევლის მოსყიდვის რისკებს; 

● თავი შეიკავონ ოპონენტი პოლიტიკური პარტიისა თუ კანდიდატის წინასაარჩევნო 

შეხვედრებზე საკუთარი აქტივისტების მობილიზაციისა და კონტრაქციების 

ორგანიზებისაგან, რაც ზრდის დაპირისპირებისა და ძალადობის საფრთხეს. 

 
ადგილობრივ თვითმმართველობებს: 

● არ დაუშვან საჯარო მოხელეების მიერ აგიტაციის გაწევა სამუშაო საათებში; 

● დაიცვან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და არ დაუშვან მუნიციპალიტეტის 

საბიუჯეტო თუ ადამიანური რესურსების გამოყენება პარტიული ინტერესების 

გასატარებლად; 

● უზრუნველყონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული 

მოხელეებისათვის საარჩევნო პერიოდში მათი უფლებებისა და ვალდებულებების 

შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 

 
აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების არმქონე პირებს: 

● შეასრულონ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნა და არ ჩაერთონ წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში. 

 

 

 

  



5 
 

IV. ინტერესთა კონფლიქტი საოლქო საარჩევნო კომისიებში 

ასპინძა 

ასპინძის #39 საოლქო კომისიაში ვაკანტური თანამდებობის შესავსებად 6 სექტემბერს 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წევრად აირჩია ნინო ბერიძე, რომელიც 8 სექტემბერს 

საოლქო კომისიის მიერ არჩეულ იქნა ამავე კომისიის მდივნად.  

ახლადარჩეული მდივნის, ნინო ბერიძის მეუღლე, დავით ფართლაძე ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებზე რეგისტრირებულია ასპინძის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატად #1 მაჟორიტარულ ოლქში პ/გ „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ მიერ. 

საგულისხმოა, რომ დავით ფართლაძე 1 სექტემბრიდან, მას შემდეგ, რაც კანდიდატად 

დასახელდა აქტიურად იყო ჩართული წინასაარჩევნო აგიტაციაში და მერობის კანდიდატთან 

ერთად ინტენსიურად ხვდებოდა ამომრჩეველს წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში. თავის 

მხრივ, „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი კი, ასპინძის #39 საოლქო საარჩევნო 

კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, როსტომ მაგრაქველიძეა. 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ეთიკის კოდექსის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის 

მოთხოვნის თანახმად, მოხელე ვალდებულია მისი ოჯახის წევრის საარჩევნო სუბიექტად 

რეგისტრაციის შემთხვევაში, ზემდგომ საარჩევნო კომისიაში ან/და ცესკოში 5 სამუშაო დღის 

ვადაში წარადგინოს წერილობითი განცხადება, რომლის წარუდგენლობა აღნიშნულ ვადაში 

შეიძლება გახდეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი. 

15 სექტემბერს  „სამართლიანმა არჩევნებმა“ ცესკოდან გამოითხოვა ინფორმაცია იმის შესახებ, 

აცნობა თუ არა კონკურსანტმა ნინო ბერიძემ ცესკოს მისი ოჯახის წევრის - მეუღლის 

პოლიტიკური გეგმების და აქტივობის შესახებ ან/და წევრად არჩევის შემდგომ მიაწოდა თუ 

არა წერილობითი ინფორმაცია ზემდგომ საარჩევნო კომისიას.   

ცესკოს 19 სექტემბრის პასუხის მიხედვით, საარჩევნო ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ 6 

სექტემბერს, კონკურსანტი ნინო ბერიძე საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე არ იყო, ასევე, 19 

სექტემბრის მდგომარეობით, მისი მეუღლე ოფიციალურად არ იყო რეგისტრირებული 

კანდიდატად არცერთ საარჩევნო ოლქში.  

„სამართლიანი არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ეთიკის 

კოდექსის ზემოაღნიშნული ნორმის მიზანია გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი და ე.წ. 

პროფესიული ნიშნით არჩეული კომისიის წევრი დისტანცირებული იქნას პოლიტიკური 

ზეგავლენებისგან. შესაბამისად, ნინო ბერიძე ჯერ როგორც კონკურსანტი, შემდგომ, როგორც 

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი და მდივნად არჩეული მოხელე კეთილსინდისიერების, 

ნეიტრალიტეტის და მოხელის ეთიკის პრინციპების თანახმად, ვალდებული იყო ყველა 

ეტაპზე საარჩევნო კომისიისთვის ეცნობებინა მისი ოჯახის წევრის პოლიტიკური 

აქტიურობის შესახებ. ბერიძის არჩევა ეწინააღმდეგებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის 

მოხელეთა ეთიკის კოდექსის სულიკვეთებას. ხოლო ცესკოს განმარტება მისთვის 

შეტყობინების ვალდებულების არ არსებობის შესახებ, აჩენს ეჭვებს, რომ საარჩევნო 

ადმინისტრაცია ცდილობს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხზე პასუხისმგებლობის თავიდან 

არიდებას. 
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ხობი  

#66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის - შორენა ცქირიას 

მეუღლე - მამუკა ქარდავა, ხობის საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარის მოადგილე და ხობში 

ქართული ოცნების პარტიული სიის მეხუთე ნომერია. ქარდავა წარსულში ხობის საკრებულოს 

თავმჯდომარეც იყო.  

 

მთაწმინდა 

სავარაუდო ინტერესთა კონფლიქტი ასევე იკვეთება #1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში, რომლის ე.წ პროფესიული წევრის, სოფიკო კობახიძის მეუღლე დავით ჯინჯოლავა 

არის „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვაკის ოლქში. 

 

პროფესიული წევრების გარდა, „სამართლიანმა არჩევნებმა“ ასევე დააფიქსირა ინტერესთა 

კონფლიქტი პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული საოლქო საარჩევნო კომისიის 

წევრებთან მიმართებაში. დამკვირვებლებისთვის ასეთი 10 შემთხვევა გახდა ცნობილი 6 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში.  

 

 ჩოხატაური - #62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი ქეთევან რამიშვილი 

„პატრიოტთა ალიანსიდან“ არის დაბაში „პატრიოტთა ალიანსის“ მაჟორიტარობის 

კანდიდატის ვახტანგ გაჩეჩილაძის მეუღლე. 

 

 ხონი - #55 ხონის ოლქში „ევროპული საქართველოს“ პროპორციული სიის მე-6 ნომერი, 

ირაკლი ბახტაძე, საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამავე პარტიის მიერ დანიშნული წევრის, 

ქეთევან ხონელიძის მეუღლეა.   

 

 ხონი - „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ მიერ დანიშნული ამავე ოლქის წევრის, 

მაკა ტაბიძის მეუღლე პ/გ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 

პროპორციული სიის მე-7 ნომერია.  

 

 ტყიბული - #57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში „მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს“ მიერ დანიშნული წევრის ლუბა აბესაძის მეუღლე, ბონდო კუბლაშვილი 

არის „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი.  

 

 ტყიბული - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დანიშნული საოლქო საარჩევნო 

კომისიის წევრის მაკა ბაქრაძის მეუღლე, დავით ქათამაძე არის ამავე პარტიის ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი.  

 

 ხულო - #84 ხულოს ოლქში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“ მერობის კანდიდატი 

ირაკლი ჯორბენაძე, საოლქო კომისიაში ამავე პარტიის მიერ დანიშნული წევრის - მირანდა 

ჯორბენაძის ძმაა. 
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 ხულო - #84 ხულოს ოლქში „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ მერობის კანდიდატი 

და პროპორციული სიის პირველი ნომერი ზურაბ ტუნაძე, საოლქო კომისიაში ამავე 

პარტიის მიერ დანიშნული წევრის - დონარი ტუნაძის მამაა. 

 

 ხულო - #84 ხულოს ოლქში გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის პროპორციული 

სიის პირველი ნომერი მინდია რიჟვაძე, საოლქო კომისიაში ამავე პარტიის მიერ 

დანიშნული წევრის - ციცინო მელაძის მეუღლეა. 

 

 წყალტუბო - „ევროპული საქართველოს“ მერობის კანდიდატის სევერიან გორდულაძის 

მეუღლე - ბელა ბერაძე არის ამავე პარტიის მიერ დანიშნული წევრი წყალტუბოს #52 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში.  

 

 ქედა - #80 ქედის საარჩევნო ოლქის წევრის ნინო შაქარაძის ძმა არის დაბა ქედის თემის 

მაჟორიტარობის კანდიდატი საინიციატივო ჯგუფიდან. 

 

 

 

 

V. ძალადობრივი ფაქტები 

გარდაბანი 

22 სექტემბერს, გარდაბანში, სოფელ ლემშვენიერას #31 საუბნო საარჩევნო კომისიის შენობა 

უცნობმა პირებმა დაარბიეს. ცესკოს ინფორმაციით, ჩამსხვრეულია ფანჯარა, ჩამოხეულია 

ამომრჩეველთა სიის საჯარო ვერსია და კომისიის განკარგულება. „სამართლიანმა არჩევნებმა“ 

დარბეული უბნის ფოტომასალა მოიპოვა.  

 

ოზურგეთი 

23 სექტემბერს, ოზურგეთის #6 საარჩევნო უბნის შენობაში უცნობმა პირებმა დაამტვრიეს 

კომისიის შესასვლელი კარი, ჩამოხიეს საარჩევნო დოკუმენტაცია, მათ შორის, ამომრჩეველთა 

სიები.  

  

https://imgur.com/a/prdbN
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VI. ზეწოლა/მუქარა 

ხობი 

„ევროპული საქართველოს“ განცხადებით, 22 სექტემბერს, საღამოს, სოფელ ზემო ქვალონში 

მათ მაჟორიტარ კანდიდატს, ნინო ჭანტურიას და მის მამას თავს უცნობი პირები დაესხნენ. 

პარტიის განცხადებით, თავდამსხმელებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს  და მოსთხოვეს 

კამპანიის შეწყვეტა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დამატებითი ანგარიშსწორებით დაემუქრნენ. 

მოგვიანებით, შსს-მ არ დაადასტურა „ევროპული საქართველოს“ კანდიდატზე და მამამისზე 

თავდასხმის ფაქტი, თუმცა დაადასტურა, რომ კანდიდატის სააგიტაციო მასალა დაზიანდა და 

შემდგომი რეაგირების მიზნით დაზიანებული სააგიტაციო მასალა თვითმმართველობას 

გადაუგზავნა.  

ნინო ჭანტურია „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს ინციდენტის დეტალების შესახებ 

ესაუბრა. მისი თქმით, 22 სექტემბერს, ის მამამისთან ერთად სოფელ ზემო ქვალონში 

სააგიტაციო პლაკატებს ავრცელებდა, რა დროსაც მანქანა მიუახლოვდათ, რომელიც 

კანდიდატის თქმით, მათი საქმიანობის მთელი დროის განმავლობაში უკან დაჰყვებოდათ. 

მოგვიანებთ, გაკრული პლაკატები ჩამოხეული და დაზიანებული დახვდათ, ხოლო უკან 

დაბრუნებისას, მამა-შვილის ავტომობილი სამმა უცნობა ავტომანქანამ შუაში მოაქცია.  

მანქანებიდან სოფელ ქვალონის მკვიდრები - დათო კუჭავა და გია ყურაშვილი გადმოვიდნენ 

და კანდიდატს და მამამისს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ისინი ჭანტურიას 

ემუქრებოდნენ, რომ მათ სოფელში „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არ გააჭაჭანებდნენ“. 

ამასთან, გააფრთხილეს, რომ დასჯიდნენ მათ, თუ პარტიულ საქმიანობას არ შეეშვებოდნენ. 

ნინო ჭანტურიას თქმით, დათო კუჭავა, სავარაუდოდ, არაფხიზელ მდგომარეობაში 

იმყოფებოდა.  

 

ოზურგეთი 

10 სექტემბერს, „ქართულმა ოცნებამ“ გურიის სამივე მუნიციპალიტეტის მერობის 

კანდიდატები წარადგინა. წარდგენა ქალაქ ოზურგეთში, თეატრის მიმდებარედ, რუსთაველის 

ქუჩაზე მიმდინარეობდა. წარდგენისას „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელმა 

დააფიქსირა, რომ მოქალაქეები, მათ შორის საჯარო მოხელეები, სამარშრუტო ტაქსებით 

ჩამოიყვანეს. რამდენიმე მათგანმა დამკვირვებელთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ 

იძულებით იყვნენ წამოსული. მაგალითად, დავით მახარაძე - პენსიონერი ჩოხატაურიდან; 

ლანჩხუთის სპორტსკოლის დირექტორის მოადგილე; სოფელ ჭანიეთის მკვიდრი - მარიამ 

შავიშვილი; მოქალაქეები ლაითურიდან, მაკვანეთიდან, ჯუმათიდან და გურიანთიდან, 

რომლებმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვეს. მძღოლებს კომპანია „სოკარის“საწვავის 10 ლარიან 

კუპონებს პარტიის კოორდინატორები ღონისძიებაზე ურიგებდნენ. სოფელ მაკვანეთის 

სამარშრუტო ტაქსის მძღოლს 20 ლიტრის კუპონი გადაეცა. მძღოლმა ვინაობა არ გაამხილა, 

მაგრამ დაადასტურა, რომ 20 მოქალაქე შეკრიბა და წამოიყვანა. 

წარდგენის პარალელურად, პარტიის ადგილობრივი კოორდინატორების მიერ მოქალაქეების 

აღრიცხვაც ხორციელდებოდა. კერძოდ, სახელ–გვარის გასწვრივ მოსულ მოქალაქეებს ხელს 

აწერინებდნენ. „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის მიერ აღნიშნული ფაქტის 

დაფიქსირებამ პარტიის ერთ-ერთი კოორდინატორის გაღიზიანება გამოიწვია.  



9 
 

 

მსგავსი ფაქტი დაფიქსირდა ჩოხატაურშიც. 13 სექტემბერს, პარტიამ „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“ ჩოხატაურში მერობის კანდიდატი ირაკლი კუჭავა წარადგინა, 

„ქართული ოცნების“ კოორდინატორები და აგიტატორები დილიდანვე ახორციელებდნენ 

მოქალაქეების მობილიზებას, უფასო ტრანსპორტირებას სოფლებიდან. გავრცელებული 

ინფორმაციით მათ დავალებული ჰქონდათ 15-20 ადამიანის მიყვანა შეხვედრაზე.   

 

ადიგენი 

2017 წლის 18 სექტემბერს „ევროპული საქართველოს“ ადიგენის ადგილობრივი შტაბის 

თავმჯდომარე სიმონ პარუნაშვილი „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს 

დაუკავშირდა და აცნობა, რომ „ევროპული საქართველოს“ ადიგენის საკრებულოს 

მაჟორიტარობის კანდიდატს, მურმან წითაშვილს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე- 

ჯავახეთის ინსპექტორი ამირან ჭიტაძე დაემუქრა, რომ თუ არ დატოვებს პარტიას და არ 

მოიხსნის კანდიდატურას სამსახურიდან გაათავისუფლებს. „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელთან საუბრისას აღნიშნულ ინფორმაციას ადასტურებს მურმან წითაშვილი, 

რომელიც ამავე სამსახურში ვეტ-ფერშლად მუშაობს, ხოლო ამირან ჭიტაძე ზეწოლის ფაქტს 

უარყოფს და აღნიშნავს, რომ ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს.  

 

გურჯაანი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარის 

თეიმურაზ ბუწაშვილის განცხადებით მათ მაჟორიტარ კანდიდატზე მაკა ფრიდონაშვილზე 

განხორციელდა ზეწოლა-მუქარა, კერძოდ, სოფელ ჩალაუბნის საჯარო სკოლის დირექტორის 

მოვალეობის შემსრულებელმა ლამზირა ყორჩიშვილმა ჩალაუბნის მაჟორიტარობის 

კანდიდატს მაკა ფრიდონაშვილს დაურეკა და კანდიდატურის მოხსნა მოსთხოვა, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში დედამისის სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქრა, რომელიც ამავე 

სკოლაში რუსული ენის მასწავლებელია.   

თეიმურაზ ბუწაშვილის განცხადებით მათ კანდიდატს ზემოთ აღნიშნულ ინციდენტამდე 5-

10 წუთით ადრე „ევროპული საქართველოს“ გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის 

თავმჯდომარემ და პარლამენტის წევრმა გიორგი ღვინიაშვილმა დაურეკა და შეეცადა 

„კანდიდატი გადაებირებინა“, თუმცა, როდესაც ეს ვერ შეძლო, ირიბად მისი დედის 

სკოლიდან გათავისუფლების შესაძლებლობის შესახებ მიანიშნა.  

მაკა ფრიდონაშვილმა „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს დაუდასტურა, რომ მის 

დედაზე სკოლის დირექტორის მხრიდან განხორციელდა ზეწოლა. კერძოდ, 10 სექტემბერს 

მაკა ფრიდონაშვილის დედას, აიდა ფრიდონაშვილს ლამზირა ყორჩიშვილმა დაურეკა და 

გააფრთხილა, რომ მისი შვილის კანდიდატობის შემთხვევაში მის სამსახურს საფრთხე 

შეექმნებოდა. თუმცა, მაკა ფრიდონაშვილი გიორგი ღვინიაშვილისგან ზეწოლის ფაქტს არ 

ადასტურებს და აცხადებს, რომ ღვინიაშვილთან დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს და მისი 

მხრიდან მუქარა გამორიცხულია.  

თავად სკოლის დირექტორმა ლამზირა ყორჩიშვილმა „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელთან საუბრისას კატეგორიულად უარყო ზეწოლის ფაქტი და განაცხადა, რომ 

აიდა ფრიდონაშვილი ენმ-ის მმართველობის დროს გაათავისუფლეს სკოლიდან და სამი წლის 
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წინ ის თავად აღადგინა. დირექტორი ამბობს, რომ აიდა ფრიდონაშვილის სკოლიდან 

გათავისუფლებას არ აპირებს.   
 

დმანისი 

 4 სექტემბერს, დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ორ წარმომადგენელს ემზარ 

პეტრიაშვილს და ვახტანგ ავალიშვილს ხელშეკრულებები აღარ გაუგრძელეს. გუგუთში 

გამგებლის წარმომადგენელმა ვახტანგ ავალიშვილმა „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელს განუცხადა, რომ დმანისის მოქმედ გამგებელთან, გოგი ბარბაქაძესთან 

კამათი მოუვიდა ხოლო პეტრიაშვილი ამბობს, რომ მისი გათავისუფლების საკითხს 

პროკურატურა სწავლობს და მეტ კომენტარს არ გააკეთებს. ავალიშვილის თქმით, 

ბარბაქაძესა და ავალიშვილს შორის დაპირისპირება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ მოქმედი 

გამგებელი კენჭისყრას კვლავ აპირებდა, თუმცა მას მმართველი პარტიის მხარდაჭერა არ 

ჰქონდა, ამიტომ მას ავალიშვილმა საარჩევნოდ დახმარებაზე უარი უთხრა.  

 

მოგვიანებით, „ქართულმა ოცნებამ“ დმანისის მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატად 

გიორგი ტატუაშვილი წარადგინა, ხოლო მოქმედი გამგებელი, გოგი ბარბაქაძე  

დამოუკიდებელ კანდიდატად დარეგისტრირდა.   

 

 

 დმანისის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელ 

კანდიდატებად 12 პირი დარეგისტრირდა,1 თუმცა მოგვიანებით ოთხმა მათგანმა 

კანდიდატურა მოხსნა.2 ისინი „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან 

კანდიდატურების მოხსნის მიზეზების შესახებ არ საუბრობენ.  

 

აღნიშნულთან დაკავშირებით მოქმედი გამგებელი, გოგი ბარბაქაძე ამბობს, რომ 

პარლამენტარ კახაბერ ოქრიაშვილის3 ნათესავები დამოუკიდებელ კანდიდატებზე 

ზეწოლას ახორციელებდნენ და აშინებდნენ, რის გამოც მათ კანდიდატურები მოიხსნეს. 

ამასთანავე, „ქართული ოცნების“ მიერ დასახელებული მერობის კანდიდატი კახაბერ 

ოქრიაშვილის ახლობელია და დასაქმებულია დეპუტატის ფარმაცევტულ კომპანიაში - 

,,PSP“-ს აფთიაქების ქსელში.   

 

მესტია 

მესტიის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, მალხაზ უდესიანის საინიციატივო ჯგუფმა 

გაავრცელა განცხადება, რომ სურსათის უვნებლობის სააგენტომ მისი კუთვნილი სასტუმრო 

„ჩუბუ“ 500 ლარით დააჯარიმა. უდესიანი აღნიშნულ ფაქტს მის პოლიტიკურ აქტივობას 

უკავშირებს. სასტუმროს მენეჯერი, ეკა ფარჯიანი „სამართლიანი არჩევნების“ 

                                                           
1 აკაკი ოქრიაშვილი - განთიადის თემი; დაით ბარბაქაძე - მაშავერას თემი; ლერი ბერუაშვილი, დმანისის 

საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე - ქალაქი დმანისი; ილია სარსევანიძე - გომარეთის თემი; ფაიკ რუსტამოვი -

ამამლოს თემი; ომარ გოგოჭური - სარკინეთის თემი; ფაზილ ახმედოვი - გუგუთის თემი; ზულფუგარ მიქაილოვი 

- კარაბულახის თემი; ქარმან ხიდიროვი - ოროზმანის თემი; გუმბათ იუსუბოვი - ირგანჩაის სოფლის თემი; 

შავლეგი სააკაძე - დიდი დმანისის თემი; შირაიათ გუსეინოვი - იფნარის თემი.  
2 ამამლოს თემის, გუგუთის თემის, კარაბულახის თემის, ოროზმანის თემის კანდიდატები. 
3 დმანისის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში. 



11 
 

დამკვირვებელთან საუბრისას აცხადებს, რომ სააგენტოს წარმომადგენლებმა ინსპექტირების 

შედეგად ნაკლებად მნიშვნელოვანი მიზეზებით  დაადგინეს, რომ სასტუმროში ადგილი აქვს 

სანიტარული ნორმების დარღვევას და სამაცივრე დანადგარები არასაკმარისია. სასტუმროს 

მენეჯერმა სააგენტოს დასკვნის ნაწილი ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა.4  

მალხაზ უდესიანის მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ უდესიანი „ქართული ოცნების“ მერობის 

კანდიდატის, კაპიტონ ჟორჟოლიანის მითითებით დააჯარიმეს, რომელიც ასევე ფლობს 

საკუთარ სასტუმროს.  

ამ ბრალდებების საპასუხოდ ფეისბუქ გვერდზე მესტიის თვითმმართველობის 

თანამშრომელმა ლაშა ჯაფარიძემ კაპიტონ ჟორჟოლიანის სახელით გამოაქვეყნა სპეციალური 

განცხადება5 და უდესიანის მხარდამჭერების ბრალდებები უარყო. განცხადებაში ნათქვამია, 

რომ სამეგრელო-ზემო სვანეთში მდებარე კვების ობიექტების გეგმიური ინსპექტირება 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის ბრძანების საფუძველზე განხორციელდა. 

ჯაფარიძის განცხადების მიხედვით, მესტიის მუნიციპალიტეტში სულ შემოწმდა 19 ობიექტი, 

მათგან ორ ობიექტზე ვადაგასული პროდუქცია აღმოაჩინეს, რის შემდეგაც, აღნიშნული 

ობიექტების დაჯარიმება მოხდა. ჯაფარიძის განცხადებით, ვადაგასული პროდუქციის 

აღმოჩენის ფაქტს ადასტურებს და ხელს აწერს ორი უფლებამოსილი პირი, მათ შორის, 

სასტუმრო „ჩუბუს“ მენეჯერი, ხოლო დოკუმენტში, რომელიც სოციალური ქსელის 

მეშვეობით გავრცელდა, მხოლოდ კვების ობიექტისთვის გაწეული რეკომენდაციებია 

ასახული. ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდებები არის სიცრუე და 

მიზანმიმართულად გავრცელებული დეზინფორმაცია. თავის მხრივ, ეკა ფარჯიანი 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბარში ვადაგასული პროდუქციის 

აღმოჩენის შესახებ დოკუმენტის ოქმზე ხელის მოწერის ფაქტს უარყოფს.  
 

თელავი 

7 სექტემბერს, 16 საათზე, #17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე, ბრიფინგი გამართა ლეიბორისტული პარტიის თელავის მერობის 

კანდიდატობის მსურველმა, ნიკოლოზ ვარდოშვილმა. მისულ ჟურნალისტებს მან განუცხადა, 

რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, გიორგი კალმახელიძე, მასთან იმყოფება 

კონფლიქტურ ურთიერთობაში ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც კალმახელიძე მუშაობდა 

თელავის საკრებულოში. 

მისი განცხადებით, როგორც კანდიდატობის მსურველმა, დასარეგისტრირებელად, 

პროცედურული შეკითხვებით რამდენჯერმე მიმართა კომისიის თავმჯდომარეს, რაზეც 

პასუხად მიიღო აგრესია და მიმართვა - დაეტოვებინა შენობა. მისი თქმით, ჟურნალისტების 

მოწვევის მთავარი დანიშნულება იყო, რომ მათთან ერთად შესულიყო საოლქო კომისიის 

თავმჯდომარესთან, მიემართა მისთვის შეკითხვით და ჟურნალისტებს თავად 

დაეფიქსირებინათ კალმახელიძის რეაქცია. ამის შემდეგ იგი ჟურნალისტებთან ერთად შევიდა 

კალმახელიძესთან და მიმართა პროცედურული შეკითხვით დოკუმენტაციის წარმოებასთან 

დაკავშირებით.  

                                                           
4 იხ. სასტუმროს მენეჯერის პოსტი https://imgur.com/a/tFLNK  
5 იხ. ჟორჟოლიანის პასუხი: https://imgur.com/a/t866m  

https://imgur.com/a/tFLNK
https://imgur.com/a/t866m
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საპასუხოდ, კალმახელიძემ ვარდოშვილისგან მოითხოვა კომისიის შენობის სასწრაფოდ 

დატოვება და იგივე მოუწოდა მის მომხრეებს და ჟურნალისტებსაც. ვარდოშვილი კვლავ 

მოითხოვდა პასუხს, რა დროსაც კალმახელიძემ ტელეფონით დარეკა საპატრულო 

პოლიციაში. განუცხადა, რომ საოლქო კომისიის შენობაში შეიჭრნენ არაუფლებამოსილი 

პირები და მოითხოვა შესაბამისი რეაგირება პოლიციისგან. დარეკვის მომენტშივე, 

ვარდოშვილმა განაცხადა, რომ იგი ტოვებს შენობას. კალმახელიძე მისგან მოითხოვდა 

პირადობის მოწმობის წარმოდგენას, რათა შეედგინა ოქმი, რაზეც ვარდოშვილმა განაცხადა, 

რომ მას არაფერი დაუშავებია და საბუთებს მხოლოდ პოლიციას წარუდგენდა. საპატრულო 

პოლიციის მოსვლისას ვარდოშვილს უკვე დატოვებული ქონდა შენობა. სამართალდამცავებმა 

სიტუაციაში გარკვევის შემდეგ შეადგინეს „რეაგირების ოქმი“.  

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის შეფასებით, პროცესში აშკარად ჩანდა გიორგი 

კალმახელიძის აგრესიული დამოკიდებულება ნიკოლოზ ვარდოშვილის მიმართ. მის მიერ 

პოლიციის გამოძახებაც, არაპროპორციული იყო, რადგან სიტუაცია არ იყო უკონტროლო. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 

კალმახელიძე გამოირჩევა არაკონსტრუქციული დამოკიდებულებით, როგორც საკუთარი 

თანამშრომლების, ასევე დამკვირვებლების მიმართაც.  

მეორე დღეს, 8 სექტემბერს, 17:30 სთ-ზე, თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დაბარებული 

იყო, ინციდენტის მონაწილე, ლეიბორისტული პარტიის მერობის კანდიდატობის მსურველი 

ნიკოლოზ ვარდოშვილი. სხდომაზე ვარდოშვილი გამოცხადდა რუსთავი 2-ის 

ჟურნალისტთან - ია გულიაშვილთან, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან -

გელა მთივლიშვილთან და რამდენიმე მხარდამჭერთან ერთად. საოლქო კომისიის 

თავმჯდომარემ ზემოაღნიშნულ პირებს მოუწოდა დაეტოვებინათ სხდომათა დარბაზი, რასაც 

მოყვა ინციდენტი, კერძოდ, დარბაზის დატოვებაზე სასტიკი უარი განაცხადა გელა 

მთივლიშვილმა და აღნიშნული ფაქტი გააპროტესტა ვარდოშვილმაც. ახსნა-განმარტებების 

და მცირე ხმაურის შემდეგ, გარეშე პირებმა დატოვეს დარბაზი. შეხვედრის დაწყებამდე, 

კალმახელიძემ „სამართლიანი არჩევნების“ და საიას დამკვირვებლები მკაცრად გააფრთხილა, 

რომ ყოფილიყვნენ ამ სხდომის მხოლოდ „დამსწრეები,“ და ეკრძალებოდათ პოზიციის 

დაფიქსირება, კითხვის დასმა და ყველანაირი საუბარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ 

მიმართაც შეადგენდა სამართალდარღვევის ოქმებს. ამის შემდეგ, საოლქო კომისიის 

თავმჯდომარემ ვარდოშვილს გააცნო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 7 

სექტემბრის ინციდენტთან დაკავშირებით. კალმახელიძე მიუთითებდა, რომ ვარდოშვილი 

შეიჭრა მის კაბინეტში მაშინ, როდესაც ის თათბირობდა თანამშრომლებთან და ამით მან ხელი 

შეუშალა კომისიის მუშაობას. აღსანიშნავია, რომ „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის 

ინფორმაციით ვარდოშვილის კაბინეტში შესვლის დროს არანაირი თათბირი არ ტარდებოდა. 

ოთახში იმყოფებოდნენ მხოლოდ თავმჯდომარე და იურისტი, რომელიც მანამდე ფანჯრიდან 

ადევნებდა თვალს ბრიფინგის მსვლელობას.   

ვარდოშვილმა ოქმის ხელმოწერაზე და პირადი დოკუმენტაციის გადაცემაზე სასტიკი უარი 

განაცხადა.   

12 სექტემბერს, 11 საათზე გაიმართა სასამართლო სხდომა, რომელსაც ესწრებოდნენ, ნიკოლოზ 

ვარდოშვილი საიას ადვოკატთან ერთად, მოსარჩელე თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე გ. კალმახელიძე და საოლქო კომისიის იურისტი, „სამართლიანი არჩევნებისა“ 

და საიას დამკვირვებლები. მოსამართლე მ. ცერცვაძემ, ვარდოშვილის ქმედება მიიჩნია 
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მართლსაწინააღმდეგოდ და დააკისრა მას 500 ლარის ოდენობის ჯარიმა. ნ. ვარდოშვილმა, 

სხდომის დამთავრებისას განაცხადა, რომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, აუცილებლად 

გაასაჩივრებდა ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში. 

 

ზესტაფონი 

29 აგვისტოს გაურკვეველ ვითარებაში დაიწვა „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ 

ზესტაფონის ორგანიზაციის კვალითის დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის 

პაატა გაბრიჭიძის კუთვნილი ავეჯის საამქრო. „სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიან 

დამკვირვებელთან საუბრისას გაბრიჭიძემ გამოთქვა ვარაუდი, რომ საამქროს დაწვა მის მიერ 

გარკვეული ხნით ადრე „ქართული ოცნების“ დატოვებას უკავშირდება, სადაც ის ზონის 

უფროსი იყო.  

ამასთანავე, გაბრიჭიძე აპროტესტებს სკვერის მშენებლობას ტენდერის გამოცხადების გარეშე 

და ორი ხის მოჭრას, რომელიც სკვერის მშენებლობას უკავშირდება. გაბრიჭიძემ სკვერის 

მშენებლობასთან დაკავშირებით ტელევიზია მოიწვია და სიუჟეტი ტელეკომპანია 

„ობიექტივის“ ეთერში გაშუქდა.   

„ქართული ოცნების“ ზესტაფონის აღმასრულებელი მდივანი, გიორგი ჯუღელი 

„სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიან დამკვირვებელთან პაატა გაბრიჭიძეს დადებითად 

ახასიათებს და ამბობს რომ წინა წლებში მათ ნორმალური საქმიანი ურთიერთობა ჰქონდათ. 

ის ხანძართან რაიმე კავშირს უარყოფს.  

საგულისხმოა, რომ აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე, რომელზეც შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს წარმომადგენელმა განცხადა, რომ ამჟამად, მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის 

ფარგლებშიც დაკითხულია რამდენიმე პირი.  

 

ოზურგეთი 

 ოზურგეთის მერიის თემში „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატი  

მინდია კეჭაყმაძე აცხადებს, რომ მას შემდეგ რაც „ევროპულმა საქართველომ“ 

მაჟორიტარად მისი კანდიდატურა დაასახელა, მისი ნათესავები და ახლობლები 

„ქართული ოცნებიდან“ სთხოვენ, რომ კანდიდატურა მოხსნას და არჩევნებს ჩამოშორდეს. 

კეჭაყმაძე ამბობს, რომ მიგზავნილი პირები მას სთხოვენ ხელისუფლების კანდიდატს, 

ალექსანდრე ღლონტს ხელი არ შეუშალოს არჩევნებში. კეჭაყმაძე კონკრეტულ პირებს არ 

ასახელებს, თუმცა ამბობს რომ ე.წ. „მიგზავნები“ დღემდე გრძელდება. 
 

 

 სოფელ ოზურგეთის თემში „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატის 

გიორგი როყვას განცხადებით, მის მიმართ ზეწოლა მმართველი პარტიის 

წარმომადგენლების მხრიდან ხორციელდებოდა და ბოლო რამდენიმე დღეა შეწყდა. ის 

კონკრეტული სახელებისა და გვარების დასახელებისაგან თავს იკავებს. გიორგი როყვას 

თქმით, მას კანდიდატურის მოხსნას თხოვდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში სამსახურის 

დაკარგვით ემუქრებოდნენ. როყვა ამჟამად, შპს „მედალფას“ - მედიკამენტების შესყიდვის 

და ხარჯვითი ნაწილის განყოფილების ხელმძღვანელად მუშაობს. 
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ლანჩხუთი 

საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციით, „პატრიოტთა ალიანსის“ ლანჩხუთის მერობის 

კანდიდატს ლელა ჩახვაძეს დაუკავშირდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის 

საქალაქო სამსახურის თანამშრომელი ვასილ ბასილაძე და უთხრა, რომ თუ მმართველი 

პარტიის მხარდამჭერი არ იყო დაეტოვებინა სამსახური. „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელთან საუბრისას ლელა ჩახვაძემ აღნიშნული ფაქტი არ დაადასტურა, თუმცა 

განაცხადა, რომ ვასილ ბასილაძის მხრიდან მასზე ზეწოლას ადგილი მართლაც აქვს, რადგან 

მას კუთვნილ შვებულებაში გასვლის თაობაზე განცხადება არ დაუკმაყოფილა. ლელა ჩახვაძე 

ამბობს, რომ შვებულებაზე უარი უკავშირდება მისი და მისი შვილის პოლიტიკურ აქტივობას. 

გარდა იმისა, რომ ჩახვაძე „პატრიოტთა ალიანსის“ მერობის კანდიდატია, მისი შვილი, გვანცა 

ჩხარტიშვილი ოპოზიციური პარტიიდან კენჭის იყრის ნინოშვილის თემის მაჟორიტარად 

საკრებულოში.   

 

ბათუმი 

12 სექტემბერს „ქართულმა ოცნებამ“ კანდიდატები ბათუმის ბულვარში, საზაფხულო 

თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე წარადგინა. შეხვედრაზე დასასწრებად მოსახლეობის 

მობილიზება ყველა მუნიციპალიტეტიდან მოხდა, ისინი ორგანიზებულად სამარშრუტო 

ტაქსებით ჩამოიყვანეს.  

„სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიან დამკვირვებელთან საუბრისას, რამდენიმე 

ადამიანმა დააფიქსირა, რომ მათ სამსახურში თხოვეს შეხვედრაზე წასვლა. შეხვედრაზე 

იმყოფებოდნენ აჭარის განათლების მინისტრი ინგა შამილიშვილი, ბათუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორი, მერაბ ხალვაში და კანცლერი ჯემალ ანანიძე, სხვადასხვა 

სამინისტროს თანამშრომლები, გამგებლის წარმომადგენელები და სპეციალისტები. 

ამომრჩეველთა პარტიულ ღონისძიებაზე დასწრების ორგანიზება და მისთვის სავალდებულო 

ხასიათის მიცემა, როგორც ირიბი ზეწოლის გამოვლინება ცალსახად, ნეგატიურად უნდა 

შეფასდეს. ამგვარი აქტივობა, მიუხედავად მოწოდების არასავალდებულო ფორმებისა, 

სხვადასხვა უწყებებში დასაქმებული პირებისთვის, პენსიონრებისთვის და სოციალური 

შემწეობის მიმღები პირებისთვის სავალდებულოდ აღიქმება, ვინაიდან მათ აქვთ მოლოდინი, 

რომ თუ მოწოდებას არ შეასრულებენ და მსგავს შეხვედრებს არ დაესწრებიან, სამსახურებში 

თუ სოციალური დახმარების მიღებისას პრობლემები შეექმნებათ.  
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VII. წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლა 

თბილისი 

19 სექტემბერს, წერეთლის გამზირის #63-ის მიმდებარე სტადიონთან თბილისის მერობის 

დამოუკიდებელი კანდიდატი ალექსანდრე ელისაშვილი ამომრჩეველთან შეხვედრას 

მართავდა, როდესაც დიდუბის გამგებლის მოადგილე და მასთან ერთად რამდენიმე პირი, 

რომლებიც თავს „ქართული ოცნების“ შტაბის წევრებს უწოდებდნენ, შეხვედრის ჩაშლას 

შეეცადნენ. ისინი ელისაშვილის ამომრჩეველთან შეხვედრაზე გაკეთებულ განცხადებებს 

აპროტესტებდნენ და კანდიდატს ეუბნებოდნენ რომ „დიდუბეში ტყუილს არ 

ათქმევინებდნენ“.6 მოგვიანებით, კანდიდატის წარმომადგენელმა ივანე ნორაკიძემ, 

უწყებათაშორისი კომისიის სხდომაზე განაცხადა, რომ იმ პირებმა, ვინც ელისაშვილის 

შეხვედრა ჩაშალეს, მომდევნო დღეს შეხვედრაზე მყოფი ამომრჩევლები დაიბარეს და 

საყვედურობდნენ, რატომ შეხვდნენ ელისაშვილს, მაშინ, როდესაც შეეძლოთ პრობლემების 

თაობაზე გამგეობისთვის მიემართათ.  

 

ოზურგეთი 

ოზურგეთის #60 საოლქო კომისიაში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელი, 

ნინო ბურჭულაძე, აცხადებს, რომ კომისიაში „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლმა, მათე 

სკამკოჩაშვილმა მას საქმიანობაში ხელი შეუშალა და კამერის დამტვრევითაც დაემუქრა. 

ბურჭულაძე ამბობს, რომ 27 აგვისტოს, ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 

ვიდეოკამერით იღებდა სამუშაო პროცესს. ამ ფაქტით გაღიზიანდა საოლქო კომისიაში 

„ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი მათე სკამკოჩაშვილი. მან ბურჭულაძეს გადაღების 

შეწყვეტა მოსთხოვა, შემდეგ კი კამერის დამტვრევით დაემუქრა და კამერაზე ხელი 

აუკრა. ბურჭულაძეს შესაბამისი ვიდეო კადრებიც აქვს. მან, 6 სექტემბერს ოზურგეთის #60 

ოლქის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, ზვიად თენიეშვილს განცხადებით მიმართა და 

სკამკოჩაშვილისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება  მოითხოვა.  

 

ბათუმი 

ბათუმის საკრებულომ კანონით გათვალისწინებულ ვადაში განსაზღვრა სააგიტაციო 

მასალების განთავსების ადგილები, შენობა-ნაგებობის ნუსხა და ასევე ის ტერიტორიები, 

სადაც უნდა დაიდგას სტენდები სააგიტაციო მასალების განსათავსებელად. თუმცა 19 

სექტემბრის მდგომარეობით, საარჩევნო პლაკატებისათვის განკუთვნილი სტენდები ბათუმში 

ჯერ კიდევ არ იყო განთავსებული. როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, ამის მიზეზი ისაა, 

რომ სტენდების განთავსებისთვის ტენდერი გამოაცხადეს, რაც გარკვეულ დროს მოითხოვს და 

ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კვირის ბოლომდე განათავსებდა სტენდებს 

სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში. სტენდები ბათუმში 27 სექტემბრისთვის განთავსდა. 
 

                                                           
6 https://www.facebook.com/AlexanderElisashvili/videos/1685178698180937/  

https://www.facebook.com/AlexanderElisashvili/videos/1685178698180937/
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ზუგდიდი 

ზუგდიდის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის დომენტი (ზვიად) სიჭინავას 

განცხადებით, მისი 4 სააგიტაციო ბილბორდი, რომლის განთავსების სამუშაოები კომპანია 

outdoor.ge-მ შეასრულა, ერთმანეთის მიყოლებით „ჩამოიყარა“.  კანდიდატის განცხადებით, 

კომპანია, არაერთი მოწოდების და სატელეფონო ზარის მიუხედავად, ბილბორდების 

შეკეთებას განზრახ აჭიანურებდა. მოგვიანებით, სიჭინავას შტაბის წარმომადგენელმა 

„სამართლიანი არჩევნებს“ განუცხადა, რომ კომპანიასთან შეთანხმება მიღწეულია 

მომსახურების ფასები დაკორექტირდება. 

თავად კომპანია outdoor.ge - ს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ 23 სექტემბერს განთავსებულ 

ბილბორდებს შეექმნათ ტექნიკური პრობლემა, კერძოდ დაზიანდა ე.წ. „სქროლერი“, რომლიც 

მათ მომდევნო დღეს გამოასწორეს. კომპანიის განცადებით, აღნიშნული ფაქტის მიღმა 

კანდიდატის კამპანიისთვის ხელის შეშლის არავითარი ინტერესი არ იდგა და პრობლემა 

მხოლოდ ტექნიკურმა ხარვეზმა გამოიწვია.   

 

 

 

VIII. აგიტაციაში უკანონო მონაწილეობა 

ყვარელი 

12 სექტემბერს, სამუშაო საათებში, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო 

რესურსცენტრის ხელმძღვანელმა, ქეთევან ჭიპაშვილმა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, 

სამუშაო საათებში გამოაქვეყნა ქართული ოცნების ყვარლის მუნიციპალიტეტის 

მაჟორიტარობის კანდიდატის, როსტომ სესიაშვილის მხარდამჭერი პოსტი კანდიდატის 

ფოტოსურათისა და მისი ბიოგრაფიის მითითებით. ქეთევან ჭიპაშვილი, ყვარლის 

რესურსცენტრისა და საჯარო სკოლების სახელით კანდიდატს მხარდაჭერას უცხადებდა. 

ქეთევან ჭიპაშვილის თანადებობის გათვალისწინებით აღნიშნული მოწოდება შეიცავს 

ადმინისტარციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს და დაქვემდებარებული პირებისთვის 

სავალდებულო ინსტრუქციას. აღნიშნულთან დაკავშირებით, „სამართლიანმა არჩევნებმა“ 

საარჩევნო ადმინისტრაციას საჩივრით მიმართა და ქეთევან ჭიპაშვილისთვის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება მოითხოვა.   

27 სექტემბერს ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ „სამართლიანი 

არჩევნების“ საჩივარი არ დააკმაყოფილა და სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა 

მიზანშეუწონლად მიიჩნია. „სამართლიანი არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ ყვარლის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის აღნიშნული გადაწყვეტილება დაუსაბუთებელია, მასში 

მითითებული არ არის საკანონმდებლო აქტი, რომელსაც იგი დაეყრდნო გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში, ამასთან სამართლებრივ აქტში მითითებული არ არის მისი გასაჩივრების 

ვადა და წესი, რაც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნების დარღვევაა და 

წარმოადგენს აღნიშნული აქტის ბათილობის საფუძველს. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე, „სამართლიანი არჩევნები“ ცესკოს შესაბამისი განცხადებით მიმართავს. 

http://www.isfed.ge/main/1282/geo/
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ხულო 

14 სექტემბერს ხულოს მუნიციპალიტეტში გაიმართა პ/გ „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველოს“ წინასაარჩევნო შეხვედრა. პარტიამ ადგილობრივი არჩევნებისთვის  

მოსახლეობას მაჟორიტარი დეპუტატობისა და მერობის კანდიდატები წარუდგინა.  მედიაში 

გავრცელებული ფოტო და ვიდეო მასალიდან  ჩანს, რომ შეხვედრას ესწრებოდნენ საჯარო 

მოხელეები: ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი მალხაზ 

სურმანიძე, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი არჩილ ზოიძე და 

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სპეციალისტი ლერი ანთაძე.7 

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ შესაბამისი საჩივრით საარჩევნო ადმინისტრაციას მიმართა და 

დამრღვევი პირებისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება მოითხოვა, 

თუმცა ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. 

საოლქო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებიდან ირკვევა, რომ მალხაზ სურმანიძე 

აქციის დღეს, 14 სექტემბერს ერთდღიან შვებულებაში იმყოფებოდა, შვებულების შესახებ 

ბრძანება 14 სექტემბრით არის დათარიღებული. საოლქო კომისიის ინფორმაციით, არჩილ 

ზოიძე არ იმყოფებოდა აქციაზე და ის ასრულებდა სამსახურებრივ უფლებამოსილებას, ხოლო 

ლერი ანთიძე, ოლქის ინფორმაციით, არ არის საჯარო მოხელე და ის მუნიციპალიტეტში 

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირია.  

 

გორი 

გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, გელა კაპანაძე, აქტიურად არის ჩართული 

პ/გ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ წინაასარჩევნო კამპანიაში. გელა 

კაპანაძე სამუშაო საათებში ასევე იმყოფებოდა „ქართული ოცნების“ შტაბში. მისი 

განმარტებით, გამგებლის მოადგილე წარმოადგენს პოლიტიკური თანამდებობის პირს და მას 

შეუზღუდავად აქვს საარჩევნო პროცესში ჩართვის უფლებამოსილება, მათ შორის სამუშაო 

საათებში.8 აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო კოდექსის მიზნებისათვის, გამგებლის მოადგილე არ 

წარმოადგეს პოლიტიკური თანამდებობის პირს და არ აქვს შეუზღუდავად საარჩვევნო 

აგიტაციის უფლება.  

გელა კაპანაძის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევასთან დაკავშირებით 

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ ცესკოს მიმართა და დარღვევაზე რეაგირების მიზნით, 

სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა მოითხოვა.  

 

ქუთაისი 

ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების უფროსი, ირაკლი გიორგაძე, სამუშაო 

საათებში, ფეისბუქის პირად გვერდზე9 სისტემატურად აქვეყნებს პ/გ „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული“ საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე 

კანდიდატების შეხვედრებს. ფაქტთან დაკავშირებით, „სამართლიანმა არჩევნებმა“ საარჩევნო 

ადმინისტრაციას მიმართა და ირაკლი გიორგაძისთვის ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის დაკისრება მოითხოვა. 

                                                           
7 იხ. ინფორმაცია: http://ajaratv.ge/news/ge/20115/khulos-municipalitetshi.html.html 
8 იხ. ინფორმაცია: https://www.youtube.com/watch?v=o4N2c78DEZM  
9 იხ: https://www.facebook.com/irakli.giorgadze.3154?ref=br_tf  

http://ajaratv.ge/news/ge/20115/khulos-municipalitetshi.html.html
https://www.youtube.com/watch?v=o4N2c78DEZM
https://www.facebook.com/irakli.giorgadze.3154?ref=br_tf


18 
 

ქარელი 

11 სექტემბერს 16:00 საათზე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში ქართული 

ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატის წარდგენას მოქმედ გამგებელთან ზაზა გულიაშვილთან 

ერთად მხარის გუბერნატორი კახა სამხარაძე, ქარელის გამგებლის თანაშემწე ილია 

ქელეხსაშვილი და გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ახალსოფელში, ინგა წოწოლაშვილი 

ესწრებოდნენ. როგორც გაირკვა გამგებლის თანაშემწე შვებულებაში შეხვედრის დღეს, 11 

სექტემბერს გავიდა, ხოლო ინგა წოწოლაშვილი, ზაზა გულიაშვილის განმარტებით, 

წარდგენაში მონაწილეობას არ იღებდა. იგი დაინტერესდა თუ რა ხდებოდა მისი სამსახურის 

წინ და ამიტომ გამოვიდა. ახალსოფლის მაჟორიტარი დეპუტატის წარდგენა სოფლის 

ადმინისტრაციული შენობის წინ მიმდინარეობდა.  

 

ლანჩხუთი 

25 სექტემბერს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროს ნინო ძიძიგურს 

საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე გაზიარებული ჰქონდა „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის 

კანდიდატის გიგი გვარჯალაძის მხარდამჭერი გვერდი მისივე ფოტოსურათით, პარტიის 

ნომრით და წარწერით „ჩვენი ხმა გიგის“. 

 

შუახევი 

 12 სექტემბერს ბათუმში ჩატარდა „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” 

პარტიული შეხვედრა, რომელზეც აჭარის მუნიციპალიტეტების მერობის კანდიდატები 

წარადგინეს. შეხვედრას ესწრებოდა შუახევის #1 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი, მაია 

კეჟერაძე და # 14 საუბნო კომისიის წევრი თემურ ხიმშიაშვილი. ორივე კომისიის წევრი 

ოლქის მიერ არის არჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებად. 
 
 

 15 სექტემბერს სოციალური ქსელით გავრცელდა შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

სხეფის საჯარო სკოლის მასწავლებელის მარინე დარჩიძის პირად Facebook გვერდზე 

განთავსებული სკოლაში პირველკლასელებთან გადაღებული ფოტო, რომელშიც 

ასახულია, რომ მოსწავლეებს ქართული ოცნების დროშები უჭირავთ. 

აღსანიშნავია, რომ პედაგოგი მარინე დარჩიძე ამავდროულად შუახევის #2 საუბნო 

საარჩევნო კომისის წევრია. იგი ამავე უბნის კომისიის მდივანი იყო 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებზე. საკითხზე მოკვლევა დაიწყო შუახევის 82-ე ოლქმა. 

 

ტყიბული 

19 სექტემბერს, „ქართული ოცნების“ შეხვედრას ესწრებოდა ტყიბულის საოლქო კომისიის 

მიერ არჩეული საუბნო კომისიის წევრი - დავით კახიძე. კახიძემ „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელს უთხრა, რომ მას აღნიშნული შეხვედრა აგიტაციად არ ჩაუთვლია, ღონისძიება 

მისი სახლის წინ იმართებოდა და დაინტერესდა შეხვედრის შინაარსით. ტყიბულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის თქმით, საარჩევნო კოდექსის თანახმად, 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება იწყება კომისიის პირველი შეკრების, 

21 სექტემბრიდან, შესაბამისად, კახიძეს ქმედებაში საარჩევნო კოდექსის დარღვევას ვერ 

ხედავს. 
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IX. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 

 

ბათუმი 

 12 სექტემბერს, ქალაქ ბათუმში, პარტიამ „ქართული ოცნება დემოკრატიული 

საქართველო“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მერობის კანდიდატები წარადგინა. 

აღნიშნული ღონისძიება წარმოადგენდა პ/გ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ ფართომასშტაბიან წინასაარჩევნო კამპანიის პარტიულ ღონისძიებას და 

აგიტაციას შესაბამისი ატრიბუტებით. აღნიშნული პარტიული აქტივობის შესახებ 

ინფორმაცია თავის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა აჭარის ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრომ. აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 

ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებული მასალა (15 ფოტოსურათი) ასახავდა 

პარტიის მიერ აჭარაში მერობის კანდიდატების წარდგენას, ფოტოებში გამოყენებულია 

პარტიული სიმბოლიკა, პარტიის ლოგო, პარტიის დროშები და ა.შ. გვერდზე 

გამოქვეყნებული იყო ამავე ღონისძიების წინასაარჩევნო კამპანიის ამსახველი 

ვიდეორგოლი. სამართლიანი არჩევნების მიერ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადების 

გამოქვეყნებისთანავე სამინისტროს ფეისბუქის გვერდიდან მასალა წაიშალა.  

 

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე 

საჩივრით მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას და სამართალდარღვევის ოქმის გამოცემა 

მოითხოვა. ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საქმის მასალების შესწავლის 

შედეგად აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პრესსამსახურის სპეციალისტის, 

თამარ დიასამიძის მიმართ გამოიცა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი და 

განსახილველად გადაეცა სასამართლოს.  

 

 

 9 სექტემბერს აჭარის მთავრობის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა 

ინფორმაცია, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ზურაბ პატარაძესთან ერთად 

თურქული ვერტმფრენის ეკიპაჟის წევრები ბათუმის მერობის კანდიდატმა ლაშა 

კომახიძემაც გააცილა. „ზურაბ პატარაძე დღეს დილით ბათუმის საერთაშორისო 
აეროპორტში თურქული ვერტმფრენის ეკიპაჟის წევრებს დაემშვიდობა და მადლობა 
გადაუხადა ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში მნიშვნელოვანი როლის შესრულებისთვის. 
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად თურქული ვერტმფრენის პილოტებს 
მადლობა გადაუხადა „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატმა ბათუმში ლაშა 
კომახიძემ“, - აღნიშნულია აჭარის მთავრობის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე 

გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომელსაც თან ახლავს სტუმრების გაცილების სურათები 

აეროპორტიდან და მათ შორის გამოქვეყნებულია ბათუმის მერობის კანდიდატის 

სურათიც.10 

 

                                                           
10  იხ. ფოტო: https://imgur.com/a/Ys04R  

https://imgur.com/a/Ys04R
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თბილისი 

2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მიმდინარე 

წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, სექტემბრის თვეში თბილისის მერიამ სოციალურ ქსელსა 

და მედიაში გამოაქვეყნა ვიდეორგოლები სახელწოდებით „გაკეთდა თბილისისთვის - 2014-

2017 - ახალი სკვერები და ბაღები“ და  „გაკეთდა თბილისისთვის - 2014-2017 - 
ინფრასტრუქტურული პროექტები“.11 ვიდეორგოლებში ნაჩვენებია, რომ 2014 წლიდან 2017 

წლის სექტემბრამდე თბილისის მასშტაბით მოეწყო ათეულობით ახალი სკვერი და 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა არსებულ სკვერებსა და ბაღებს, ასევე, თბილისის მასშტაბით 

განხორციელდა მსხვილი და მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები. თბილისის 

მერიას სოციალურ ქსელ Facebook-ში, თავის ოფიციალურ გვერდზე, ასევე, YouTube-ის 

ოფიციალურ არხზე გამოქვეყნებული აქვს სხვა ვიდეორგოლიც, სადაც ასახულია თბილისში 

2014-2017 წლებში ახალი საბავშვო ბაღების გახსნის შესახებ ინფორმაცია.12 

„სამართლიანი არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ მსგავსი ვიდეორგოლი წარმოადგენს მერიის 

საქმიანობის რეკლამირებას და არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ამგვარი რეკლამის 

გამოქვეყნება, შესაძლოა უარყოფითად აისახოს წინასაარჩევნო გარემოს სამართლიან 

პირობებში წარმართვაზე, რადგან, საზოგადოების ნაწილმა შეიძლება აღიქვას, როგორც 

ხელისუფლების და მისი მერობის კანდიდატის სასარგებლოდ გაწეული აგიტაცია. 

ადმინისტრაციული ორგანოს - თბილისის მერიის მხრიდან აგიტაციის წარმოება, შესაძლოა, 

შეიცავდეს წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენების 

ნიშნებს. 

 

 

 

 

  

                                                           
11 თბილისის მერიის ვიდეორგოლები, იხ.: „გაკეთდა თბილისისთვის - 2014-2017 - ახალი სკვერები და ბაღები“ 

https://www.youtube.com/watch?v=s_eQ979YH94; „გაკეთდა თბილისისთვის - 2014-2017 - ინფრასტრუქტურული 

პროექტები“ https://www.youtube.com/watch?v=-XCDRpWMNUE  
12 „გაკეთდა თბილისისთვის 2014-2017“ 

https://www.facebook.com/CityHallofTbilisi/videos/vl.447145772328374/1871948006155124/?type=1;        

„გაკეთდა თბილისისთვის 2014-2017 საბავშვო ბაღები“ https://www.youtube.com/watch?v=PnULSem2UX0  

https://www.youtube.com/watch?v=s_eQ979YH94
https://www.youtube.com/watch?v=-XCDRpWMNUE
https://www.facebook.com/CityHallofTbilisi/videos/vl.447145772328374/1871948006155124/?type=1
https://www.youtube.com/watch?v=PnULSem2UX0
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X. საქველმოქმედო მატჩი მსოფლიო ვარსკვლავების მონაწილეობით 

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით,  „ვითიბი ბანკთან“ და ლუდ „აისთან“ 

ერთად 2017 წლის 29 სექტემბერს თბილისში საქველმოქმედო მატჩი „მსოფლიო ვარსკვლავები 

საქართველოსთვის“ გაიმართება. საქველმოქმედო მატჩიდან შემოსული თანხა, ზაფხულში 

ხანძრის შედეგად დაზარალებული ბორჯომის ტყის აღდგენას მოხმარდება. ფედერაციის 

მოწვევით მატჩზე მსოფლიოს ფეხბურთის ვარსკვლავები მიიღებენ მონაწილეობას.13 

მატჩთან  დაკავშირებით 19 სექტემბერს, ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა 

დავით მუჯირმა პრესკონფერენცია გამართა და ისაუბრა ფედერაციის მიერ დაგეგმილი 

ღონისძიების დეტალებსა და მატჩის მონაწილეების შესახებ. საქველმოქმედო მატჩში 

ქართველ ფეხბურთელებთან ერთად „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 

თბილისი მერობის კანდიდატი, კახა კალაძეც მიიღებს მონაწილეობას.14 აღნიშნულ ფაქტს 

ასევე ადასტურებს მერობის კანდიდატის, კალაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელიც.15 

„სამართლიანი არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ  მერობის კანდიდატის საქველმოქმედო მატჩში 

მონაწილეობის მიღებით შესაძლებელია დაირღვეს წინასაარჩევნო კამპანიაში (აგიტაციაში) 

მონაწილეობის მიღების  კანონით დადგენილი წესი, ასევე ფეხბურთის ფედერაციის მიერ 

საქველმოქმედო ღონისძიების ორგანიზება შეიძლება წარმოადგენდეს მერობის კანდიდატის 

სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულობას „მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანებების შესახებ“ კანონის მიზნებისთვის. 

 

წინასაარჩევნო კამპანიაში (აგიტაციაში) მონაწილეობის წესის სავარაუდო დარღვევა 

საქართველოს ორგანული კანონის „საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 მუხლი წინასაარჩევნო 

აგიტაციად, მიიჩნევს ამომრჩეველთა მოწოდებას საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო 

მოქმედებას, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, ან/და რომელიც შეიცავს 

წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, წინასაარჩევნო ღონისძიების 

ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობას, საარჩევნო მასალების შენახვას ან გავრცელებას, 

მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობას, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში ყოფნას. 

კანონი ფართოდ განმარტავს აგიტაციის ცნებას და მასში მოიაზრებს არა მხოლოდ 

კანდიდატის  მხარდასაჭერი მოწოდებების გავრცელებას, ასევე ნებისმიერ საჯარო მოქმედებას 

რამაც შესაძლებელია ხელი შეუწყოს კონკრეტული კანდიდატის არჩევას. ამავე კანონის 45-ე 

მუხლი კი განსაზღვრავს სუბიექტთა წრეს, ვისაც ეზღუდებათ წინასაარჩევნო კამპანიაში 

(აგიტაციაში) მონაწილეობა.  მათ შორის არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და ორგანიზაციები. 

როგორც ფეხბურთის ფედერაციის მიერ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციიდან იკვეთება 

მატჩში სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები, ცნობილი ფეხბურთელები მიიღებენ მონაწილეობას. 

გამომდინარე იქედან, რომ წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად მიმდინარეობს, მერობის 

კანდიდატთან ერთად, მატჩში მონაწილეობა, ამომრჩევლის მიერ შესაძლოა აღქმული იქნას 

                                                           
13 იხ. ინფორმაცია: https://www.gff.ge/ka/News/Details/7184 
14 იხ. ინფორმაცია: https://www.youtube.com/watch?v=E1g0IPjPFNE  
15 იხ. ინფორმაცია: https://imedinews.ge/ge/archevnebi/28131/talakvadze-sapekhburto-matchshi-kaladzis-monatsileobit-

kanoni-ar-irgveva 

 

https://www.gff.ge/ka/News/Details/7184
https://www.youtube.com/watch?v=E1g0IPjPFNE
https://imedinews.ge/ge/archevnebi/28131/talakvadze-sapekhburto-matchshi-kaladzis-monatsileobit-kanoni-ar-irgveva
https://imedinews.ge/ge/archevnebi/28131/talakvadze-sapekhburto-matchshi-kaladzis-monatsileobit-kanoni-ar-irgveva
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როგორც მისი წინასარჩევნო კამპანიის ნაწილი, მიუხედავად იმისა, მოხდება თუ არა მის 

სასარგებლოდ განცხადების/მოწოდების გავრცელება. 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 79-ე მუხლის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

მონაწილეობის მიღება საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევით წარმოადგენს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, რომელიც გამოიწვევს დამრღვევი პირის 

დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.  

 

შემოწირულობა პ/გ „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ 

ფეხბურთის ფედერაციის მიერ საქველმოქმედო მატჩის გამართვა, რომელშიც პ/გ „ქართული 

ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ მერობის კანდიდატი მიიღებს მონაწილეობას,  

შეიძლება განიმარტოს პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულობად.  

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 

თანახმად, პარტიის შემოწირულობად ითვლება,   პარტიის მიერ ფიზიკური ან იურიდიული 

პირისაგან უსასყიდლოდ ან ფასდაკლებით/შეღავათიანი პირობებით მიღებული 

მატერიალური ან არამატერიალური ფასეულობისა (მათ შორის, შეღავათიანი კრედიტი) და 

მომსახურების გაწევა. საქველმოქმედო მატჩის გამართვა შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც 

პარტიის სასარგებლოდ გაწეული უსასყიდლო მომსახურება. ამავე კანონის თანახმად, 

არასამეწარმეო, არაკომერციულ იურიდიულ პირებს, როგორიცაა ფეხბურთის ფედერაცია, 

პოლიტიკური პარტიების/კანდიდატების სასარგებლოდ შემოწირულობის გაკეთება 

ეკრძალებათ. 

აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით 

საქველმოქმედო ორგანიზაციას საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა ეკრძალება, აღნიშნული 

აკრძალვის მიზანი ამომრჩევლის მოსყიდვის რისკების თავიდან აცილებაა. გამომდინარე 

იქიდან, რომ მატჩი თბილისის მმართველი პარტიის მერობის კანდიდატის მონაწილეობით 

იმართება, იგი თავისთავად იძენს პოლიტიკურ ელფერს და შესაძლოა აღქმული იქნას, 

როგორც წინასარჩევნო სააგიტაციო ღონისძიება, რომელიც პარალელურად საქველმოქმედო 

აქციას წარმოადგენს. საფეხბურთო მატჩის ამ ფორმით ჩატარება ეწინააღმდეგება კანონის 

სულისკვეთებას საქველმოქმედო საქმიანობისა და პარტიული, სააგიტაციო საქმიანობის 

გამიჯვნის შესახებ.  
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XI. ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა 

ქუთაისი 

14 სექტემბერს, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საკრებულოს დეპუტატობის 

კანდიდატმა, ნიკა ნარსიამ გაავრცელა ვიდეომასალა, სადაც ჩანს, რომ „ქართული ოცნების“ 

მაჟორიტარობის კანდიდატი ნიკეას ოლქში კახა ბოჭორიშვილი, მოსახლეობასთან 

შეხვედრების დროს ერთ-ერთ ქალბატონს მიმართავს, რომ სასწრაფოდ მიაწოდონ სიები, რათა 

შეძლოს მათთვის დასაქმებაში დახმარება. ნიკა ნარსიას განმარტებით, აღნიშნული ქმედება 

ამომრჩევლის მოსყიდვაა და კანდიდატი რეგისტრაციიდან უნდა მოიხსნას. 

ვიდეომასალაში  ბოჭორიშვილი შეხვედრაზე მყოფ ამომრჩეველს სიებს ნამდვილად სთხოვს,  

თუმცა ამ კონკრეტულ მომენტს არც დასაწყისი აქვს და არც შემდგომში რაიმე გაგრძელება, 

კადრი სხვა ეპიზოდზე გადადის, ამიტომ მოსყიდვის ფაქტის ზუსტი დადგენა  რთულია.16 ამ 

საკითხთან დაკავშირებით ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივარი შეიტანა ნიკა 

ნარსიამ,  რომელიც კომისიის გადაწყვეტილებით განუხილველი დარჩა.17 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას, ბოჭორიშვილის შტაბის იურისტმა 

გოჩა ავალიანმა განაცადა, რომ მოქალაქეები ხშირად მიმართავენ სხვადასხვა თხოვნით და 

ისინიც შეძლებისდაგვარად უწევენ კონსულტაციებს. მისი თქმით, შტაბს სწორედ ეს სიები 

აქვს შედგენილი და კადრშიც სწორედ ამ სიებზე იყო საუბარი.  

 

 

  

                                                           
16 https://www.facebook.com/303532176782335/videos/305998166535736/  
17 http://newpress.ge/qutaisis-saolqo-komisiam-nika-narsias-sachivari-ganuxilvelad-datova  

http://newpress.ge/qutaisis-saolqo-komisiam-nika-narsias-sachivari-ganuxilvelad-datova
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XII. სააგიტაციო მასალების დაზიანება 

ბაღდათი 

12 სექტემბერს, ბაღდათში პარტია „ევროპული საქართველო“-ს სააგიტაციო მასალა  პარტიის 

წარმომადგენლებს მუნიციპალიტეტის განათების ბოძებიდან და ხეებიდან ჩამოხეული 

დახვდათ. „ევროპული საქართველოს“ მიერ მოწოდებული ვიდეო მასალიდან ჩანს პირი, 

რომელსაც ხელში უჭირავს ჩამოხეული პლაკატები და ამბობს, რომ პლაკატების ჩამოხევა 

დასუფთავების სამსახურის უფროსმა ამბერკი რობაქიძემ დაავალა.  

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელი აღნიშნულ საკითხზე ესაუბრა ამბერკი 

რობაქიძეს. მისი განმარტებით, 12 სექტემბერს, დილის 7 საათისთვის ქალაქი 

დაბინძურებული იყო დახეული პლაკატებისგან რომელიც, მისი აზრით, შესაძლებელია 

ქარისგან ყოფილიყო ჩამოხეული. მისი თქმით, დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა 

ქალაქი დაზიანებული სააგიტაციო მასალების ნარჩენებისგან დაასუფთავეს.  

 

თელავი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თელავის მერობის კანდიდატის, გიორგი ბოტკოველის 

განცხადებით, მათ 13 სექტემბერს თელავის ტერიტორიაზე განათავსეს სარეკლამო პლაკატები. 

თუმცა იმავე ღამეს, გვიან საათებში ნახეს, რომ რუსთაველის ქუჩაზე, მთელს ტერიტორიაზე 

ჩამოხეული იყო სააგიტაციო მასალა. მისივე განცხადებით, სავარაუდოდ, ქმედება  „ქართული 

ოცნების“ წარმომადგენლებმა ჩაიდინეს, თუმცა ფაქტის დამადასტურებელი არანაირი 

მტკიცებულება არ არსებობს.  

 

თბილისი 

 16 სექტემბერს, მელიქიშვილის ქ. #17 მიმდებარე ტერიტორიაზე, პოლიტიკური პარტია 

„ევროპული საქართველოს“ თბილისის მერობის კანდიდატის, ელენე ხოშტარიას 

სააგიტაციო პლაკატები ჩამოხეული იყო და ძირს ეყარა, ხოლო  მთაწმინდის 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, დავით ავალიანის სააგიტაციო მასალა - 

დაზიანებული.  

 

 

 25 სექტემბრისთვის, ისნის #8 და #9 მაჟორიტარული ოლქებში „ევროპული 

საქართველოს“ საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატების, გიორგი შამიევის და 

მიმოზა კოხიას პლაკატებზე გადაკრული იყო „ქართული ოცნების“ კანდიდატების 

პლაკატები. 
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XIII. საეჭვო შემოწირულობები 

კომპანია „თეგეტა მოტორსი“ 

კომპანია „თეგეტა მოტორსმა“ 4 სექტემბერსა და 13 სექტემბერს მოიგო ორი  - 272,000 და 

208,613 ლარის ღირებულების კონსოლიდირებული სახელმწიფო ტენდერი. ტენდერში 

გამარჯვებიდან მეორე დღეს, 14 სექტემბერს კომპანიამ 120,000 ლარი „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიულ საქართველოს“ შესწირა.  

 

კომპანია „ბადაგონი“ 

2017 წლის 8 სექტემბერს კომპანია „ბადაგონმა“ 60,000 ლარი შესწირა მმართველ პარტიას. 

საინტერესოა, რომ ამის შემდეგ, 14 სექტემბერს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 

„ბადაგონის“ ღვინის ქარხანასთან მისასვლელი გზის მოასფალტებისათვის დაახლოებით 

100,000 ლარიანი ტენდერი გამოაცხადა. გზის შეკეთება ტენდერის პირობების შესაბამისად, 

2017 წლის 1 დეკემბრამდე უნდა დასრულდეს.  

ხსენებულ შემთხვევებში სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვების, ან ტენდერის შედეგად 

სარგებლის მიღების მოლოდინი და კომპანიების მხრიდან სოლიდური შემოწირულობის 

გაღება მმართველი პარტიის სასარგებლოდ დროში ემთხვევა ერთმანეთს.  

მართალია მოცემულ შემთხვევებში კანონის მოთხოვნათა დარღვევას არ ქონია ადგილი, 

მაგრამ ტენდერებში გამარჯვებული სუბიექტის მიერ „ქართული ოცნების“ დაფინანსება აჩენს 

ეჭვებს ამ პროცესში ხელისუფლებისა და ბიზნესის წარმომადგენლების არაჯანსაღი 

თანამშრომლობის და ურთიერთსანაცვლო მომსახურების გაწევის შესახებ.  

 

 

 

 

XIV. საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება 

თელავი 

4 სექტემბერს, თელავის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის კანდიდატმა, გიორგი 

ბოტკოველმა გამართა ბრიფინგი და განაცხადა, რომ პ/გ  „ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველოს“ შტაბიდან მიაწოდეს ინფორმაცია, საიდანაც დასტურდება, რომ საოლქო 

საარჩევნო კომისიას საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევ კონკურსში წინასწარ 

განსაზღვრული სიები ჰქონდა.  

„სამართლიანი არჩევნების“ მიერ საოლქო საარჩენო კომისიის მიერ არჩეული საუბნო 

კომისიის წევრებისა და ბოტკოველის მიერ გამოქვეყნებული სიის გადამოწმების შედეგად 

დგინდება, რომ ბოტკოველის მიერ გამოქვეყნებული სიიდან მხოლოდ ერთი პირი N50 საუბნო 

საარჩევნო კომისიაში არ დაემთხვა ჩამონათვალს. სიაში მითითებული სხვა ყველა პირი 

არჩეულია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ. 
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ბათუმი 

4 სექტემბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საუბნო კომისიის 

წევრებად ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ იქნა 8 წევრი, რომელთაც წინა 

საპარლამენტო არჩევნებზე დისციპლინური პასუხისმგებლობა ჰქონდათ დაკისრებული. 

აქედან,  5 - საუბნო კომისიის თავჯდომარე, 2 - საუბნო კომისიის მდივანი და 1 კომისიის წევრი 

იყო. ყველა შემთხვევაში, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზეზი იყო 

სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნი შესრულება. შვიდ შემთხვევაში დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომად გამოყენებულია შენიშვნა, ხოლო ერთი შემთხვევაში 

გაფრთხილება. 

 

ოზურგეთი 

4 სექტემბერს, ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიამ საუბნო საარჩევნო კომისიის 13 

ისეთი წევრი აირჩია, რომელთაც გასულ არჩევნებზე დაკისრებული ჰქონდათ 

დისციპლინური პასუხისმგებლობა. არჩეული წევრებიდან 7 ისევ კომისიის თავმჯდომარეა, 

ხოლო 6 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი, ხოლო ერთ რიგითი წევრი. აქედან 

საპარლამენტო არჩევნებზე 7 წევრს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად შენიშვნა 

ჰქონდა დაკისრებული, ხოლო  6 წევრს - გაფრთხილება. 

 

კასპი 

#30 კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის არჩეული 228 

წევრიდან 7 პირს, გასულ საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევისთვის დაკისრებული ჰქონდა დისციპლინური პასუხისმგებლობა. 

 

ხაშური 

#35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის არჩეული 

წევრებიდან 15 პირს გასულ საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევისთვის დაკისრებული ჰქონდა დისციპლინური პასუხისმგებლობა. 
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XV. უფასო სამედიცინო მომსახურება 

მესტია 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ  9 და 10 

სექტემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ეგიდით, აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ მესტიის 

მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროფილაქტიკურ სამედიცინო 

გასინჯვები ჩაატარა. 

 

წყალტუბო  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე 13 სექტემბერს 

გავრცელდა ინფორმაცია, რომ წყალტუბოს რაიონულ საავადმყოფოში 18 - 19 სექტემბერს 

ქალებისათვის ჩატარდებოდა უფასო სკრინინგ კვლევა თანამედროვე აპარატურით. 

სპეციალისტები მოწვეული იყვნენ თბილისიდან. საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო 

კომისიის თავმჯდომარემ, მალხაზ ღვინიანიძემ და გამგეობის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსმა ნათია ჩაკვეტაძემ „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელს განუცხადეს, რომ აღნიშნული აქცია არ არის წყალტუბოს 

თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილი და ბიუჯეტით გათვალისწინებული. ნათია 

ჩაკვეტაძის ცნობით აღნიშნული ინფორმაცია გამგეობის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე 

წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფოს მთავარი ექიმის შალვა თავხელიძის თხოვნით დადეს. 

შალვა თავხელიძემ ინფორმაცია დაადასტურა და აღნიშნა, რომ აღნიშნულ პროგრამას 

საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს კორპორაცია ევექსი. 

 

ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - აკეთი, აცანა, მამათი, ჩოჩხათი, ადგილობრივ 

მოსახლეობას 1 აგვისტოდან 4 აგვისტოს ჩათვლით უფასო სამედიცინო გამოკვლევები 

ჩაუტარდა. აღნიშნული აქციის ინიციატორი ლანჩხუთი-ჩოხატაურის პარლამენტის 

მაჟორიტარი დეპუტატი, ნინო წილოსანი იყო. როგორც „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელს დეპუტატის ბიუროს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განუცხადა, 

ქველმოქმედება მაჟორიტარის ფონდის - „წილოსანი“, დაფინანსებით და საჩხერის 

სამედიცინო ცენტრის მხარდაჭერით მოეწყო. 
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XVI. საარჩევნო სუბიექტების საჯარო შეხვედრები  

„სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიანი დამკვირვებლები ყველა საარჩევნო ოლქში 

აკვირდებიან პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიას. ორგანიზაცია აღრიცხავს 

მხოლოდ იმ შეხვედრებს, რომლებსაც დამკვირვებლები უშუალოდ ესწრებიან.  

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლები 2017 წლის 5 სექტემბრიდან 25 სექტემბრამდე 

პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ 252 საჯარო შეხვედრას დაესწრნენ. 

იხილეთ შეხვედრების სტატისტიკური გადანაწილება პოლიტიკურ პარტიების მიხედვით:  

 

1. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ – 163  

2. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” – 23  

3. „მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ევროპული საქართველო” – 34  

4. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” – 11  

5. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ბურჯანაძე) – 6  

6. მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი - ალექსანდრე ელისაშვილი - 7  

7. შენების მოძრაობა - უსუფაშვილი - 4  

8. ახალი საქართელო - გიორგი ვაშაძე - 3  

9. საბურთალოს მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი - 1  
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XVII. სადამკვირვებლო მისიის შესახებ 

  

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ წინასაარჩევნო 

გარემოს მონიტორინგს საქართველოს ყველა საარჩევნო ოლქში 70 გრძელვადიანი 

დამკვირვებლის მეშვეობით ახორციელებს. 

  

წინასაარჩევნო პერიოდის დაკვირვების ძირითადი მიმართულებები მოიცავს შემდეგ 

საკითხებს: 

● საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა; 

● საარჩევნო სუბიექტების საჯარო შეხვედრები და პოლიტიკური საქმიანობა; 

● საარჩევნო სუბიექტების მიერ ამომრჩევლებისთვის მიცემული ძირითადი 

დაპირებები; 

● ზეწოლა/მუქარის ან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან 

გათავისუფლების შემთხვევები; 

● ამომრჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტები; 

● ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევები; 

● ამომრჩეველთა სიების ფორმირება და სხვ. 

   

მონიტორინგის პროცესში, ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენს როგორც ადმინისტრაციული 

დაწესებულებებიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, ასევე, უშუალოდ, საარჩევნო 

სუბიექტებისგან, მედია-საშუალებებისგან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და 

მოქალაქეებისგან მიღებული ინფორმაცია. „სამართლიანი არჩევნების“ მიერ მოპოვებული 

თითოეული ფაქტი მოწმდება უშუალო თვითმხილველებთან და შემთხვევის მონაწილე 

მხარეებთან. 

  

დაკვირვების პარალელურად, ორგანიზაცია ინფორმაციას დაფიქსირებული დარღვევების 

შესახებ წარადგენს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი 

კომისიის სხდომებზე მათზე დროული რეაგირების მიზნით. 

  

„სამართლიანი არჩევნები“ პერიოდულად ახდენს საზოგადოების ინფორმირებას 

წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი დარღვევებისა და დაფიქსირებული ტენდენციების 

შესახებ განცხადებებისა და ანგარიშების მეშვეობით. 

 

წინასაარჩევნო პერიოდის ინციდენტებისა და სავარაუდო დარღვევების თითოეული ფაქტის 

შესახებ ინფორმაციას „სამართლიანი არჩევნები“ ასევე აქვეყნებს საქართველოს არჩევნების 

პორტალის ინციდენტების ინტერაქტიულ რუკაზე მისამართზე: http://www.electionsportal.ge/.   

 

არჩევნების პორტალზე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია თავადაც გამოაგზავნოს სავარაუდო 

საარჩევნო დარღვევის შესახებ ინფორმაცია SMS-ის მეშვეობით უფასო ნომერზე 90039 ან ვებ-

პორტალზე: http://www.electionsportal.ge/geo/new_incident.  

 

„სამართლიანი არჩევნები“ წინასაარჩევნო პერიოდზე დაკვირვებას ახორციელებს 

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და ფონდ 

„ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ (NED) მხარდაჭერით. 

http://www.electionsportal.ge/
http://www.electionsportal.ge/geo/new_incident

