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I. შესავალი 

 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED) 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი 

ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 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 მესამე 

შუალედური ანგარიში მოიცავს ა/წ 26-სექტემბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს. 

 

 

II. ძირითადი დასკვნები 

საანგარიშო პერიოდში წინასაარჩევნო კამპანია დასკვნით ფაზაში შევიდა და შესამჩნევად 

დინამიური გახდა. „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლები 25 სექტემბრიდან 16 

ოქტომბრის ჩათვლით საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ 379 საჯარო შეხვედრას 

დააკვირდნენ. 

კენჭისყრის დღის მოახლოებასთან ერთად, გახშირდა კანონმდებლობის დარღვევის ისეთი 

ფაქტები, რომელიც საფრთხეს უქმნის საარჩევნო სუბიექტებისთვის თანასწორ და თავისუფალ 

წინასაარჩევნო გარემოს. ორგანიზაციის დაკვირვებით, საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა 

ზეწოლა/მუქარის 23; სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 1; 

ძალადობის 2; წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის 3; ადმინისტრაციული რესურსის 

გამოყენების 6; შენობა-ნაგებობების არამართლზომიერი გამოყენების 1; აგიტაციაში 

კანონდარღვევით მონაწილეობის 6; სააგიტაციო მასალების დაზიანების 11 შემთხვევა. ასევე 

საყურადღებოა საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში არსებული გადაცდომების 6 ფაქტი. 

კამპანიის ინტენსივობის ზრდასთან ერთად, დრამატულად მოიმატა ოპოზიციური პარტიების 

კანდიდატებისა და აქტივისტების მიმართ სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით 

განხორციელებული ზეწოლა-მუქარისა თუ დაშინების შემთხვევებმა. 6 ოლქში, სავარაუდოდ, 

განხორციელებული ზეწოლის შედეგად, სარჩევნო სუბიექტად რეგისტრირებულმა პირებმა 

კანდიდატურები მოიხსნეს, ხოლო 2 შემთხვევაში კანდიდატები საუბრობენ მათ მიმართ 

კანდიდატურის მოხსნის მიზნით განხორციელებულ მუქარაზე. ანგარიშში 

დოკუმენტირებულ რამდენიმე შემთხვევაში საჯარო მოხელეებსა და პედაგოგებს მმართველი 

პარტიის სასარგებლოდ საქმიანობას სთხოვენ. სხვა შემთხვევებში კი ზეწოლის ფაქტები, 

ძირითადად, ოპოზიციური პარტიებისა თუ დამოუკიდებელი კანდიდატების აქტივისტებისა 

და მხარდამჭერების მიმართ ფიქსირდება. ზეწოლა-მუქარის ზოგიერთ ფაქტში ასევე იკვეთება 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. განსაკუთრებით საყურადღებოა ზეწოლისა და 

მუქარის ფაქტები დმანისსა და ასპინძაში, სადაც მოქმედი გამგებლები სახელისუფლებლო 

პარტიის მხარდაჭერით აღარ სარგებლობენ და კონკურენციას უწევენ „ქართული ოცნების“ 

მიერ ნომინირებულ კანდიდატებს.  
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რამდენიმე მიმართულებით ხარვეზები გამოვლინდა საარჩევნო ადმინისტრაციის 

საქმიანობაში. განსაკუთრებით პრობლემურია საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევების კონკრეტული ფაქტების სათანადო რეაგირების გარეშე 

დატოვება. წარდგენილი საჩივრების განხილვის პროცესში შესამჩნევი ტენდენციის სახე 

მიიღო წინასაარჩევნო აგიტაციის წესების დარღვევის ფაქტების იგნორირებამ. საარჩევნო 

ადმინისტრაციის ასეთი პოზიცია ირიბად ახალისებს კანონმდებლობის დარღვევას და ხელს 

უწყობს მსგავსი შემთხვევების უფრო მასშტაბურ გავრცელებას. საყურადღებოა, ასევე, საოლქო 

საარჩევნო კომისიების მხრიდან „საარჩევნო კოდექსის“ 911 მუხლის დაუსაბუთებლად 

გამოყენება, რამაც შესაძლოა არჩევნებზე დაკვირვების უსაფუძვლოდ შეზღუდვის საშიში 

პრეცედენტები შექმნას. 

კვლავ გრძელდება და არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად შესამჩნევად 

გააქტიურებულია დეზინფორმაციის კამპანია სოციალური ქსელებში სხვადასხვა გვერდებზე 

გაურკვეველი დაფინანსების წყაროებით დასპონსორებული კონტენტის მეშვეობით. ამჟამად, 

მსგავსი კამპანია წარმოებს თბილისის მერობის თითქმის ყველა კანდიდატის წინააღმდეგ, 

თუმცა, მათ შორის გამოკვეთილად იდენტიფიცირებადია დამოუკიდებელი კანდიდატის 

ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია.  

თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას საარჩევნო პროცესში თან ახლავს 

ახალი გამოწვევები, რასაც შესაბამისმა ორგანოებმა ადეკვატურად უნდა უპასუხონ. 

სოციალური მედია წარმოადგენს წინასაარჩევნო აგიტაციის, კანდიდატების რეკლამირების, 

თუ ამომრჩეველზე შთაბეჭდილების მოხდენის მცდელობისთვის მნიშვნელოვან 

პლატფორმას. ცესკომ ადეკვატურად ვერ შეაფასა წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას 

სოციალური ქსელების გამოყენების მზარდი ტენდენცია საჯარო მოხელეების მიერ სამუშაო 

საათებში „ფეისბუქის“ მეშვეობით უკანონო აგიტაციასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, 

რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ პროგრესულად განმარტოს შესაბამისი კანონმდებლობა და 

საკუთარი გადაწყვეტილებებით დაამკვიდროს ისეთი პრაქტიკა, რომელიც ხელს შეუწყობს 

საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებას. ასევე, სოციალურ ქსელებში 

საარჩევნო კამპანიის მიზნებისათვის ფინანსების ხარჯვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე 

საპასუხოდ, აუცილებელია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პროაქტიულად და 

საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე შეიმუშავოს შესაბამისი მონიტორინგის 

მეთოდოლოგია.  

საანგარიშო პერიოდში კვლავ დაფიქსირდა ძალადობის და სხვადასხვა საარჩევნო 

სუბიექტების შეხვედრების ხელის შეშლის ერთეული ფაქტები. განსაკუთრებით 

შემაშფოთებელია „ქართული ოცნების“ მიერ დანიშნული საუბნო კომისიის წევრის მხრიდან 

ოპოზიციური კანდიდატის შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა ხაშურში, რაც ასევე წარმოადგენს 

აგიტაციაში უკანონოდ მონაწილეობას.  

საყურადღებოა ნინოწმინდის ოლქში გამოვლენილი მმართველი პარტიის კანდიდატის 

სააგიტაციო მასალის დაზიანების ტენდენცია, რასაც პარტიის მიერ ნინოწმინდის მერის 

პოსტზე ქალი კანდიდატის წარდგენას უკავშირებენ.  
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III. რეკომენდაციები 

საარჩევნო ადმინისტრაციას 

 მოახდინოს მკაცრი რეაგირება „საარჩევნო კოდექსის“ 911 მუხლის უსაფუძვლოდ 

გამოყენების ფაქტებზე საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ; 

 გასცეს მკაფიო მითითება საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის მათი წინასაარჩევნო 

აგიტაციაში ჩართვის აკრძალვის თაობაზე; 

 მოახდინოს ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირება საჯარო მოხელეების მიერ 

უკანონო აგიტაციის გაწევის ფაქტებზე. 

 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს და საჯარო დაწესებულებებს 

 ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე არ დაუშვან აგიტაცია რომელიმე საარჩევნო 

სუბიექტის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ; 

 აღკვეთონ პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლების 

შემთხვევები; 

 რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ ან კამპანიაში მონაწილეობის მიზნით 

არ გამოიყენონ ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრება: საკომუნიკაციო 

საშუალებები და ავტომობილები. 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

 უზრუნველყოს უწყებათაშორისი კომისიის 2 ოქტომბრის რეკომენდაციის შესრულება 

და საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ხელმძღვანელებს მისცეს მითითება სამუშაო 

საათებში აგიტაციისგან თავის შეკავების შესახებ, მათ შორის სოციალური ქსელების 

მეშვეობით; 

 არ დაუშვან საჯარო სკოლებში საარჩევნო სუბიექტების მიერ წინასაარჩევნო 

სააგიტაციო ხასიათის შეხვედრების ჩატარება. 

 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 

 უზრუნველყოს ეფექტიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება სოციალურ ქსელებში 

წარმოებული კამპანიისას უკანონო შემოწირულობების აღკვეთისათვის. 

 

საარჩევნო სუბიექტებს/პოლიტიკურ პარტიებს 

 აღკვეთონ ოპონენტი პარტიების/საარჩევნო სუბიექტების საჯარო შეხვედრებზე 

საკუთარი მხარდამჭერების მობილიზება და დასწრება; 

 წინაასაარჩევნო შეხვედრების, სატელევიზიო ეთერებისა და საჯარო გამოსვლების 

დროს თავი შეიკავონ  გამოხატვის იმგვარი ფორმისგან, რომელიც მიმართული იქნება  

ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის წინააღმდეგ, მათი სოციალური, ეთნიკური 

კუთვნილების, რასის, სქესის, ასაკის, ეთნიკური წარმომავლობის, ნაციონალობის, 

რელიგიური აღმსარებლობის სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, 

შეზღუდული შესაძლებლობის, ენის, იდეოლოგიის, სოციალური კლასის, საქმიანობის 

ან სხვა ნიშნით. 
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IV. საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის ხარვეზები 

საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში ხარვეზები რამდენიმე მიმართულებით 

გამოვლინდა. განსაკუთრებით პრობლემურია საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევების კონკრეტული ფაქტების სათანადო რეაგირების გარეშე 

დატოვება. წარდგენილი საჩივრების განხილვის პროცესში შესამჩნევი ტენდენციის სახე 

მიიღო, მაგალითად, საჯარო მოხელეების და თანამდებობის პირების მიერ სამუშაო საათებში 

სოციალური ქსელებით აგიტაციის ფაქტების იგნორირებამ.  

2017 წლის 12 ოქტომბერს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა 

„სამართლიანი არჩევნების“ საჩივარი, რომელიც ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის 

ხელმძღვანელის მიერ „ფეისბუქის“ საშუალებით სამუშაო საათების განმავლობაში გაწეული 

წინასაარჩევნო აგიტაციის ფაქტს ეხებოდა. ამგვარი მიდგომა წინააღმდეგობაშია 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებთან, რომელიც ცალსახად ადგენს, რომ საჯარო 

მოხელეს სამუშაო საათების განმავლობაში ან სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისას 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება ეკრძალება. 

ზემოაღნიშნული ფაქტის რეაგირების გარეშე დატოვებით ცესკომ საჯარო მოხელეების მიერ 

სამსახურებრივ დროს სოციალური ქსელების მეშვეობით წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

მონაწილეობის მიმართ  ლოიალური დამოკიდებულება გამოხატა. ასეთი გადაწყვეტილებები 

კი ირიბად ახალისებს საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული აგიტაციის წესების 

დარღვევას და ხელს უწყობს მომავალში მსგავსი შემთხვევების უფრო მასშტაბურად 

გავრცელებას. მაგალითად, ყვარლის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის ხელმძღვანელის 

მსგავსად, სამუშაო საათებში აგიტაციას ზესტფონის რესურ-ცენტრის ხელმძღვანელი, 

თორნიკე კახნიაშვილიც ეწევა.1  

აღსანიშნავია, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისმა 

კომისიამ 2017 წლის 2 ოქტომბერს გამოსცა რეკომენდაცია, რომლითაც მოუწოდა საჯარო 

მოხელეებს „სამუშაო საათების განმავლობაში ან სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას 

თავი შეიკავონ სოციალურ ქსელებში პირადი გვერდის პოლიტიკური მოწოდებებისა და 

აგიტაცია/კონტრაგიტაციის მიზნებისთვის გამოყენებისგან და მაქსიმალურად გამიჯნონ 

საკუთარი პროფესიული საქმიანობა საარჩევნო პოლიტიკური პროცესებისგან.“  

საარჩევნო ადმინისტრაციამ არ გაითვალისწინა უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაცია და 

ის ფაქტი, რომ საჯარო მოხელემ აგიტაცია გასწია სამსახურებრივ დროს. ცესკოს განმარტებით, 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად მიიჩნევა მხოლოდ საბიუჯეტო დაწესებულების 

ოფიციალური სოციალური მედიის გამოყენება და არა პირად სოციალურ გვერდზე 

განხორცილებული აქტივობა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ სწორად ვერ შეაფასა სოციალური 

ქსელით სარგებლობის განსხვავებული წესები ოფიციალური და პირადი გვერდებით 

სარგებლობისას. საჯარო დაწესებულების ოფიციალური ფეისბუქ გვერდის გამოყენება 

პარტიული აგიტაციისთვის წარმოადგენს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და 

აკრძალულია ყოველთვის და ნებისმიერ შემთხვევაში. სოციალური ქსელის პირად გვერდზე 

საჯარო მოხელის მიერ სამუშაო საათებში პარტიული აგიტაცია კი წარმოადგენს საარჩევნო 

აგიტაციის წესების დარღვევას. აქ შეზღუდვა ვრცელდება საარჩევნო კოდექსით დადგენილი 

                                                           
1 იხილეთ ამავე ანგარიშის XI თავში (გვ. 20) 
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რეგულირების ფარგლებში, კერძოდ: საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „თ“ 

პუნქტის მიხედვით, საჯარო მოხელეს სამუშაო საათებში ან/და როდესაც უშუალოდ 

ასრულებს სამსახურებრივ ფუნქციებს არ აქვს წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და 

აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება.  

შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ ცესკომ „სამართლიანი არჩევნების“ საჩივრის განხილვის 

დასრულებისთანავე კენჭი უყარა საჩივარზე უარის თქმის შესახებ განკარგულების პროექტს, 

რომელიც სხდომის დაწყებამდე წინასწარ იყო მომზადებული. აღნიშნული ფაქტი ხაზს უსვამს 

იმ გარემოებას, რომ საკითხი წინასწარ იყო გადაწყვეტილი. ამგვარად ჩატარებული 

ადმინისტრაციული წარმოება და ზეპირი მოსმენა მხოლოდ კანონის ფორმალურად დაცვის 

მცდელობაა და ადმინისტრაციისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მხარის მიერ 

წარმოდგენილ არგუმენტებს. 

 

სამტრედია  

9 ოქტომბერს, ა(ა)იპ „თავისუფალი ზონის“ რეპორტიორი, ნათია ცოტაზე #54 სამტრედიის 

ოლქის #27 ბაშის საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა. მან ვიდეო კამერით გადაიღო უბანზე 

არსებული მდგომარეობა და ვიდეო სოციალურ ქსელ YouTube-ზე2 განათავსა. ვიდეო 

ჩანაწერიდან ჩანს, რომ სამუშაო საათების მიუხედავად, უბანზე საარჩევნო კომისიის არცერთი 

წევრი იმყოფებოდა და საარჩევნო დოკუმენტაცია, მათ შორის სარეგისტრაციო ჟურნალი, 

უმეთვალყურეოდ იყო დატოვებული.   

აღნიშულ ფაქტთან დაკავშირებით, 13 ოქტომბერს, სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარემ, ნათია ცოტაძის წინააღმდეგ შეადგინა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი მისი 500 ლარით დაჯარიმების შესახებ საარჩევნო კოდექსის 911 

პუნქტის საფუძველზე.  

კომისიის თავმჯდომარის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად კანონდარღვევად 

არის მიჩნეული ის გარემოება, რომ  „ა(ა)იპ თავისუფალი ზონის ოპერატორმა, ნათია ცოტაძემ 

„#27 საარჩევნო უბნის თავმჯდომარესთან შეუთანხმებლად შეაღწია კომისიის სამუშაო 
ოთახში, დაათვალიერა გადაიღო და გაასაჯაროვა ინტერნეტ სივრცეში სარეგისტრაციო 
ჟურნალი, უბნის მთელი ტერიტორია. იგივე ქმედება გაიმეორა თავმჯდომარის 
თანდასწრებით. რა დროსაც აწარმოა ვიდეო გადაღება ხელმძღვანელი პირების 
შეუტყობინებლად, რითაც ჩაერია #27 უბნის კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში, შეაფერხა 
სარეგისტრაციო ჟურნალის დახურვის პროცედურა.“3 

საგულისხმოა, რომ სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიამ #27 უბნის თავმჯდომარეს და 

მოადგილეს დააკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა იმ საფუძვლით, რომ 9 ოქტომბერს 

№27 ბაშის საარჩევნო უბანი სამუშაო საათებში მიტოვებული იყო უპატრონოდ, ასევე 

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევით განხორციელდა საუბნო საარჩევნო კომისიის 

შენობის, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სამუშაო ოთახების და საარჩევნო 

დოკუმენტაციის ვიდეო გადაღება.     

                                                           
2იხ. ვიდეოჩანაწერი: https://www.youtube.com/watch?v=MJKHsY7YPVA&feature=share  
3იხ. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი https://imgur.com/a/iRb0A  

https://www.youtube.com/watch?v=MJKHsY7YPVA&feature=share
https://imgur.com/a/iRb0A
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უნდა აღინიშნოს, რომ ნათია ცოტაძეს აღნიშნული ქმედებით არათუ არ ჩაუდენია საარჩევნო 

კოდექსით აკრძალული რაიმე ქმედება, არამედ მისი საქმიანობით საზოგადოებისთვის 

ცნობილი გახდა სამტრედიის #27 საუბნო საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში არსებული 

ხარვეზები. 

 

ხონი 

გავრცელებული ინფორმაციით, 3 ოქტომბერს ღვედის #22-ე უბანზე, სამუშაო საათებში 

საუბნო საარჩევნო კომისიის არც ერთი წევრი იმყოფებოდა. როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, 

დღის განმავლობაში საუბნო საარჩევნო კომისიაში გაკრული ამომრჩეველთა ერთიანი სიების 

(კედლის) ვერსია, სავარაუდოდ, ჩამოხსნა უცნობმა პირმა. ხონის საოლქო საარჩევნო კომისიამ 

აღნიშნულ ინციდენტზე სამართალდამცავ სტრუქტურებს და ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიას ინფორმაცია მიაწოდა. 

 

ოზურგეთი 

12 ოქტომბერს, 11:55 საათისათვის, #22 საარჩევნო უბანი, რომელიც განთავსებულია სოფელ 

მშვიდობაურში, არასრულ საჯარო სკოლაში, დაკეტილი იყო. საუბნო კომისიის 

თავმჯდომარემ დაკეტილი უბანი მხოლოდ „სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიანი 

დამკვირვებლის ვიზიტის შემდეგ გახსნა. კომისიის თავმჯდომარის, ირმა ქასრაშვილის 

თქმით, კომისიაში ყველა პედაგოგია და შესვენების დროს კარებს კეტავენ, რამე რომ არ 

დაიკარგოს. თუმცა, „სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის უბანზე 

ვიზიტისას შესვენების დრო არ იყო და გაკვეთილი მიმდინარეობდა. 

 

ლანჩხუთი 

11 ოქტომბერს, 17:30-ზე უბნებზე განხორციელებული დაკვირვებისას „სამართლიანი 

არჩევნების“ წარმომადგენელმა აღმოაჩინა, რომ ლანჩხუთის #35 საარჩევნო უბანზე კომისიის 

სარეგისტრაციო ჟურნალი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს სახლში ჰქონდა 

წაღებული. უბანზე არ იყო გამოკრული ამომრჩეველთა ერთიანი სია. 

 

ჩოხატაური 

„სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიან დამკვირვებელს „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ შტაბის წევრმა, ფიქრია მამარდაშვილმა მიაწოდა ფოტომასალა, სადაც ჩანს, რომ 

#20 (წიფნარის) საარჩევნო უბანზე „ქართული ოცნების“ ჩოხატაურის მერობის კანდიდატის, 

ირაკლი კუჭავას პლაკატებია გაკრული. სურათზე ასევე ჩანს შენობის აივანზე მდგომი 

წიფნარის საარჩევნო უბნის თავმჯდომარე სერგო მეფარიშვილიც. ფოტომასა მამარდაშვილის 

მიერ არის გადაღებული.4 

  

                                                           
4 იხ. ფოტო https://imgur.com/a/cqVq5  

https://imgur.com/a/cqVq5
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V. ზეწოლა/მუქარა 

თეთრიწყარო 

9 ოქტომბერს თეთრიწყაროს ოლქში „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარობის 

კანდიდატებმა, პროპორციული სიის და მერობის კანდიდატებმა საოლქო საარჩევნო კომისიას 

მიმართეს და კანდიდატურების რეგისტრაციის გაუქმება მოითხოვეს. კანდიდატები 

რეგისტრაციის გაუქმების მიზეზად ერთსა და იმავე გარემოებას ასახელებდნენ - 

საზღვარგარეთ სასწავლებლად წასვლას. ერთი და იმავე პარტიის წარდგენილი კანიდატების 

მიერ მასიურად კანდიდატურის მოხსნის ფაქტი ზეწოლის შესახებ ეჭვებს აჩენს.  

9 ოქტომბერს, საღამოს „ევროპული საქართველოს“ მერობის ყოფილ კანდიდატს, რევაზ 

შავშიშვილს ჯანმრთელობის პრობლემები შეექნა და რეანომობილით კლინიკაში იქნა 

გადაყვანილი. მისი მეუღლე „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას 

ზეწოლის ფაქტს უარყოფს და აცხადებს, რომ რადგან ყველა მაჟორიტარმა უარი განაცხადა 

არჩევნებში მონაწილეობაზე, მისი მეუღლის კანდიდატად კენჭისყრას აზრი აღარ ჰქონდა და 

საარჩევნო რეგისტრაცია ამ მიზეზით გააუქმა. 

 

ასპინძა 

7 ოქტომბერს, „ქართული ოცნების“ ასპინძის შტაბში დაიბარეს მუნიციპალიტეტის საჯარო 

მოხელეები და თვითმმართველობაში დასაქმებული სხვა პირები, რომელთა ნაწილის თქმით, 

შეხვედრაზე მათ დაავალეს, რომ მმართველი პარტიის კანდიდატის, როსტომ მაგრაქველიძის 

სასარგებლოდ „იმუშაონ“. ინფორმაცია აღნიშნული შეხვედრის შესახებ „სამხრეთის კარიბჭემ“ 

გაავრცელა.  

შეხვედრაზე მყოფი გამგებლის წარმომადგენელი ივერიის თემში, ზურა შავაძე აცხადებს, რომ 

თანამშრომლები თავდაპირველად გამგეობის შენობაში დაიბარეს რეგიონალური 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან შესახვედრად, თუმცა მოგვიანებით 

უთხრეს, რომ შეხვედრა პარტიის შტაბში ჩატარდებოდა.  

საბოლოოდ, თვითმმართველობის თანამშრომლებს „ქართული ოცნების“ რეგიონალური 

დეპარტამენტის უფროსი დიმიტრი სამხარაძე შეხვდა. შტაბში ასევე იმყოფებოდნენ 

„ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატი, როსტომ მაგრაქველიძე და პარტიის სხვა წევრები. 

შავაძის თქმით, შეხვედრის დაწყებამდე მათ მობილური ტელეფონები გარეთ დაატოვებინეს 

და შემდეგ, სპეციალური აპარატურით შეამოწმეს, რათა შეხვედრაზე ვინმეს ჩამწერი 

მოწყობილობა არ შეეტანა. 

რწმუნებულის თქმით, სამხარაძემ შეკრებილ თანამშრომლებს უთხრა, რომ გაიგო, ცაბაძე 

მათზე ზეწოლას ახდენს და ისინი ამიტომ უჭერენ მას მხარს. ამასთან, დასძინა, რომ ცაბაძე 

„ქართული ოცნების“ კანდიდატი არ არის და მათ მხარი მხოლოდ მმართველი პარტიის 

კანდიდატს, როსტომ მაგრაქველიძეს უნდა დაუჭირონ. მისივე თქმით, სამხარაძე შეკრებილ 

საჯარო მოხელეებს ემუქრებოდა, რომ მხოლოდ 41 ნომერი უნდა შემოეხაზათ და ამ 

ნომრისთვის უნდა „ემუშავათ“. 

საგულისხმოა, რომ აღნიშნული შეხვედრის დაწყებამდე „ქართული ოცნების“ შტაბთან 

დაფიქსირდა ასპინძის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის ხელმძღვანელი, ტრისტან 
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მურადაშვილი, რომელიც „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბარში აცხადებს, 

რომ ის პარტიის შტაბში დაიბარეს, თუმცა მას შემდეგ, რაც მისთვის ცნობილი გახდა, რომ 

შეხვედრა პარტიულ ხასიათს ატარებდა, ტერიტორია დატოვა და ის შეკრებას არ დასწრებია.  

თავად მოქმედი გამგებელი და დამოუკიდებელი კანდიდატი ლევან ცაბაძე ამბობს, რომ მან 

გამგებლის წარმომადგენლები და სამსახურის უფროსები თავად დაიბარა რეგიონალური 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან შესახვედრად, თუმცა, საბოლოოდ 

შეკრებილები პარტიის შტაბში მიიყვანეს.  

 

ასპინძა 

 საგულისხმოა, რომ 11 ოქტომბერს გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა ასპინძის 

გამგებლის პირველმა მოადგილემ, ალექსანდრე პაპაშვილმა. ასპინძის გამგებელი ცაბაძე 

აცხადებს, რომ ამ განცხადებას არ დააკმაყოფილებს, რადგან პაპაშვილმა გადაწყვეტილება 

ზეწოლის შედეგად მიიღო. მისივე თქმით, შესაძლოა მუნიციპალიტეტის რამდენიმე 

თანამშრომელმა კიდევ დაწეროს განცხადება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე, რადგან 

მათზე ზეწოლას სუსი ახორციელებს.  

 

 12 ოქტომბერს, 18:00 საათზე სოფელ ოთაში მოსახლეობასთან ასპინძის მერობის 

დამოუკიდებელი კანდიდატის, ლევან ცაბაძის მიერ დაგეგმილი შეხვედრა ჩაიშალა. ლევან 

ცაბაძის შტაბის წევრი, ზურაბ ნარიმანიძე, რომელიც ამავე დროს არის გამგებლის 

წარმომადგენელი სოფელ ორგორაში აცხადებს, რომ „ქართული ოცნების“ აქტივისტების 

მხრიდან ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზეწოლა და მუქარა განხორციელდა და როდესაც 

კანდიდატი დაგეგმილ შეხვედრაზე მივიდა, მასთან შესახვედრად არავინ გამოსულა. 

 

ლევან ცაბაძე „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას აცხადებს, რომ 

მოსახლეობა გაფრთხილებული იყო მასთან შეხვედრაზე არ მისულიყვნენ. მისი თქმით, 

მოსახლეობა სახლის ფანჯრებიდან ესაუბრებოდა და ბოდიშს უხდიდნენ ჩაშლილი 

შეხვედრის გამო.  

  

ოზურგეთი 

11 ოქტომბერს, სოფელ მშვიდობარის სკოლაში, მეორე-მესამე გაკვეთილებს შორს შესვენების 

დროს, ამავე სკოლის დაწყებითი კლასის პედაგოგთან, ლელა სიხარულიძესთან მივიდა 

გამგებლის წარმომადგენელი ბახვის თემში, გოჩა შარაშენიძე და გარეთ გაყოლა სთხოვა.  

სამასწავლებლოდან გამოსულ პედაგოგს შარაშენიძემ ჰკითხა თუ ვის აძლევს ხმას არჩევნებზე. 

მას შემდეგ რაც სიხარულიძემ უპასუხა, რომ ხმას დამოუკიდებელ კანდიდატს კონსტანტინე 

შარაშენიძეს აძლევს, გოჩა შარაშენიძე დაემუქრა, რომ სამსახურთან დაკავშირებით პრობლემა 

შეექმნებოდა.  

ლელა სიხარულიძის თქმით, 10 ოქტომბერს სკოლის მიმდებარედ კონსტანტინე 

შარაშენიძესთან გამართულ შეხვედრას დაესწრო და გამგებლის წარმომადგენლის მუქარა 

სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდებოდა. 
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თბილისი 

4 ოქტომბერს, სტუდია „მონიტორმა“ გაასაჯაროვა ჟურნალისტური გამოძიების შედეგები, 

რომლიდანაც ირკვევა, რომ სავარაუდოდ, თბილისის სამი ბაგა-ბაღის დირექტორი „ქართული 

ოცნების“ მხარდამჭერთა სიებს აგროვებს და შემდგომ #95 ბაგა-ბაღში აბარებს. 

სტუდია „მონიტორის“ ინფორმაციით, თბილისის ბაგა-ბაღების გაერთიანების სააგენტოდან 

ბაღების ხელმძღვანელებს ავალებენ, რომ „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის 

კანდიდატის, კახი კალაძის სასარგებლოდ 100-დან 2000-მდე მხარდამჭერთა ხელმოწერა 

შეაგროვონ და ბაგა-ბაღების გაერთიანებას მიაწოდონ.5  

ჟურნალისტური გამოძიების მასალებიდან ირკვევა, რომ ჟურნალისტები ბაგა-ბაღების 

დირექტორებს სააგენტოს სახელით დაუკავშირდნენ და დავალებული მხარდამჭერთა სიების 

ჩაბარების საკითხით დაინტერესდნენ. საუბრისას, დირექტორებმა დაადასტურეს, რომ 

დაზუსტებული მხარდამჭერთა სიები დავალებულ ადგილას მიიტანეს, თუმცა მოგვიანებით, 

როდესაც იმავე დირექტორებს ჟურნალისტების სახელით დაუკავშირდნენ, ყველა მათგანმა 

წინა საუბრისას გაჟღერებული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო.   

 

ქუთაისი 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლის ინფორმაციით, ქუთაისში კერძო 

საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებს აიძულებდნენ ტრასპორტზე 

„ქართული ოცნების“ სააგიტაციო პლაკატების გაკვრას. ქუთაისში, საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტზე მრავლად შეინიშნება მმართველი პარტიის სიმბოლიკა. 

ქუთაისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის თანამშრომელი, დავით კბილაშვილი 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას აცხადებს, რომ აღნიშნული 

საკითხის რეგულირება მათ კომპეტენციაში არ შედის და სამსახური აკონტროლებს 

სარეკლამო ან სააგიტაციო მასალების განთავსების უსაფრთხოების ნორმებს. მისივე თქმით, 

რაც შეეხება გარიგებას პარტიასა და კერძო სატრანსპორტო საშუალებებს შორის, ამასთან 

დაკავშირებით მერიის სატრანსპორტო სამსახური საქმის კურსში არ არის.  

„ქართული ოცნების“ ქუთაისის შტაბის იურისტმა, გოჩა ავალიანმა „სამართლიანი 

არჩევნების“ დამკვირვებელთან უარყო ზეწოლის ფაქტები და განაცხადა, რომ ყველა კერძო 

მეპატრონე თავისი სურვილით აკრავს აღნიშნულ პლაკატებს და ეს პროცესი ჩვეულებრივი 

გარიგების საგანია. 

 

ბათუმი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბათუმის საუბნო 

საარჩევნო კომისიებში დაფიქსირდა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული სხვადასხვა 

წევრების მხრიდან კომისიების მასიურად დატოვების ფაქტები. კომისიის წევრები 

განცხადებებში გათავისუფლების მოტივად უთითებენ პირად, ოჯახურ პრობლემებს ან 

ჯანმრთელობის მდგომარეობას. პარტიის ინფორმაციით, ხელისუფლების მოთხოვნა იყო 

                                                           
5 იხ. სტუდია „მონიტორის“ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია: 
https://www.facebook.com/monitorstudio/videos/1582146188514746/  

https://www.facebook.com/monitorstudio/videos/1582146188514746/
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კენჭისყრის დასრულების დღეს, შემაჯამებელი ოქმების შედგენამდე არ მომხდარიყო 

სამაგიდო სიების დალუქვა. ენმ-ს განცხადებით, იმ კომისიის წევრებს, ვინც მსგავსი მოთხოვნა 

გააპროტესტა, ზეწოლის შედეგად დააწერინეს განცხადებები საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრობის დატოვების მოთხოვნით. 

 

ბორჯომი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა დვირის თემში, ალექსი 

პაპიძემ #36 ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიას მიმართა და კანდიდატურის მოხსნა 

მოითხოვა. ენმ-ის ბორჯომის შტაბში სავარაუდო დაშინების მცდელობაზე საუბრობენ და 

ზეწოლაში მართველ პოლიტიკურ ძალას ადანაშაულებენ, თუმცა კონკრეტულ ინსტიტუციას 

ან პირს ვერ ასახელებენ. მათი თქმით, პაპიძე გამარჯვების რეალური კანდიდატი იყო და 

ამიტომ, გაუგებარია რატომ მოხსნა მან კანდიდატურა.  

თავად ალექსი პაპიძე „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას დაშინების 

ფაქტს უარყოფს და აცხადებს, რომ არჩევნების დღისთვის ბორჯომში არ იქნება.  

 

ხულო 

9 ოქტომბერს, ფუშრუკაულის თემში ენმ-ს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ანზორ შაინიძემ 

კანდიდატურა მოხსნა. „სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიანმა დამკვირვებელმა 

შაინიძესთან ინფორმაციის დაზუსტების დაკავშირება მიზნით ვერ მოახერხა. ენმ-ს ხულოს 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ირაკლი ჯორბენაძის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

შაინიძეზე „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებისგან ზეწოლა ხდებოდა. ჯორბენაძის 

თქმით, ხულოს მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტში, ანზორ ბოლქვაძემ ანზორ შაინიძეს 

კანდიდატურის მოხსნის სანაცვლოდ არჩევნების შემდეგ დასაქმება შესთავაზა. თავად შაინიძე 

კანდიდატურის მოხსნის შემდეგ მედიასა და დამკვირვებლებს არ ეკონტაქტება. 

 

თელავი 

8 ოქტომბერს, დაახლოებით დღის ორ საათზე, „ევროპული საქართველოს“ პარტიის ოფისში 

მივიდა ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქე, ნუგზარ გიგაური. იგი ყვიროდა, „აი თქვენი 
ევროპა, რყვნით ქვეყანას, შეწყვიტეთ კამპანია, თორემ დაგხოცავთ“. საქმის ვითარებაში 

გარკვევა სცადა „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა, ნოდარ ეჟიშვილმა, 

რა დროსაც გიგაური გამოვიდა ოფისიდან, ჩაჯდა კუთვნილ ავტომობილში. ნოდარ ეჟიშვილი 

ცდილობდა გიგაურის დამშვიდებას, რა დროსაც მან ამოიღო იარაღი, შავი ფერის 

პისტოლეტის მსგავსი და ემუქრებოდა ეჟიშვილს, რომ თუ არ შეწყვეტდა საქმიანობას, მასთან 

ექნებოდა საქმე. მცირე შელაპარაკების შემდეგ, გიგაური სწრაფად გაეცალა ოფისს. პარტიამ 

ფაქტის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს შეატყობინა. პოლიციამ გიგაური მალევე 

დააკავა, თუმცა, მისგან ამოღებული იარაღი სათამაშო აღმოჩნდა. ფაქტზე აღიძრა სისხლის 

სამართლის საქმე და მას შსს იძიებს. 
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დმანისი   

 საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციით, 27 სექტემბერს, დმანისის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ირგანჩაიში მოსახლეობას ყურანზე და პურზე დაფიცებას აიძულებდნენ, იმის 

დასადასტურებლად, რომ „ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ მიცემდნენ ხმას. 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელმა აღნიშნული ფაქტი ადგილზე გადაამოწმა. 

მოსახლეობის თავშეყრის ადგილზე, სადაც დაახლოებით 15 პირი იმყოფებოდა 

დამკვირვებელს ზეწოლის ფაქტი დაუდასტურეს. ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინფორმაციით დაფიცების ინიციატორი იყო ემზარ პეტრიაშვილი, რომელიც ამ ეტაპზე 

დმანისში „ქართული ოცნების“ იურისტია. 

 

ფაქტის შესახებ „შენების მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, თემურ ნერგაძემ ინფორმაცია 

უწყებათაშორის კომისიას 2 ოქტომბერს მიაწოდა. ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს 

გამოძიება.  

 

 4 ოქტომბერს, დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა, ლანა მოსეშვილმა, რომელიც 

კომისიაში დანიშნული იყო „ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიიდან“, დაწერა განცხადება 

უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით და უარი განაცხადა კომისიის წევრობაზე. 

რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად, „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელი ლანა 

მოსეშვილს ვერ დაუკავშირდა. მოგვიანებით, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენელმა, ლევან მოსეშვილმა 

დამკვირვებელს განუცხადა, რომ ლანა მოსეშვილს დაემუქრნენ, რომ მამამისს, რომელიც 

მუშაობს კომპანია RMG Gold-ში, სამსახურიდან გაათავისუფლებენ თუ ის უარს არ იტყოდა 

საოლქო კომისიის წევრობაზე.  

  

ახმეტა 

„ქრისტიან-დემოკრატიული საქართველოს“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზემო ხოდაშენში, 

რამაზ ფიცხელაურმა კანდიდატურის რეგისტრაციიდან მოხსნის ბოლო ვადის წინა დღეს 

უარი განაცხადა არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობაზე. პარტიის თავმჯდომარის, ირაკლი 

ჯირაულის თქმით, მან არჩევნებში მონაწილეობაზე იმ მოტივით თქვა, რომ მისი „ოჯახის 

ინტერესებს“ საფრთხე ექმნებოდა.  

 

შუახევი 

1 ოქტომბერს, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, ნოდარ ქარცივაძის 

ინიციატივით საკრებულოში დაიბარეს ჭვანის თემის რწმუნებულები. როგორც აჭარის 

ტელევიზიის ვიდეო კადრებიდან ჩანს6, შეხვედრა საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტში 

შედგა და მას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გურამ ზოიძე, ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის უფროსი ედნარ შარაშიძე, ჭვანის თემის რწმუნებულები და დეპუტატობის 

რამდენიმე კანდიდატი ესწრებოდა. რესპუბლიკური პარტიის წევრის, დემურ მსახურაძის 

ინფორმაციით, შეხვედრა საარჩევნო მიზანს ემსახურებოდა და დეპუტატობის კანდიდატებსა 

და თემის რწმუნებულებს შორის შედგა. დემურ მსახურაძის განცხადებით, შეხვედრაზე 

                                                           
6 http://ajaratv.ge/news/ge/20835/respublikuri-partiis.html.html  

http://ajaratv.ge/news/ge/20835/respublikuri-partiis.html.html
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რწმუნებულებს დაავალეს, რომ ემუშავათ მოსახლეობასთან „ქართული ოცნების“ 

სასარგებლოდ. მსახურაძის თქმით, მისი მეუღლე, რომელიც ფურტიოს რწმუნებულია, 

შეხვედრას გამიზნულად არ დაასწრეს. შეხვედრის ორგანიზატორების ინფორმაციით, 

შეხვედრა არ იყო პოლიტიკური ხასიათის და მიზნად ისახავდა ჭვანის თემში 

ინფრასტრუქტურული საკითხების განხილვას. მათი თქმით, ოპოზიციური პარტიის წევრმა 

დემურ მსახურაძემ შეხვედრას არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა.  

 

წყალტუბო 

 6 ოქტომბერს, „ევროპული საქართველოს“ წყალტუბოს სოფელ საყულიას მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატს, გიორგი კუჭავას ანონიმური ნომრით დაუკავშირდა უცნობი 

პირი და მოსთხოვა მეორე დღეს მოეხსნა კანდიდატურა. გიორგი კუჭავა „სამართლიანი 

არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას აცხადებს, რომ მუქარის მიუხედავად 

კანდიდატურის მოხსნას არ აპირებს. მისი თქმით, პოლიციაში განცხადება შეიტანა და 

ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. 

 

 2 ოქტომბერს, „ევროპული საქართველოს“ წყალტუბოს მაჟორიტარობის კანდიდატის, კახა 

გორდულაძის პირად მობილურ ტელეფონზე დაფარული ნომრიდან (700-700-700) 

განხორციელდა ზარი. უცნობი პირი კახა გორდულაძეს დაემუქრა, რომ თუ მალევე არ 

გაბრუნდება უკან, რუსეთში, მისი შვილების დედას [ამჟამად არ არიან ქორწინებაში] ნატო 

ნამსწვერიძეს გაათავისუფლებენ სამსახურიდან. ნემსწვერიძე ცაგერის რაიონის სოფელ 

ბარდნალას საშუალო სკოლის პედაგოგად მუშაობს. თავად კახა გორდულაძე 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას აღნიშნულ მუქარას მის 

პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს.  

 

ხაშური 

 „ქართული ოცნების“ ხაშურის ორგანიზაციის წევრი ია ქურდაძე „სამართლიანი 

არჩევნების“ დამკვირვებელს დაუკავშირდა და უთხრა, რომ მის კუთვნილ მობილურ 

ტელეფონზე რამდენჯერმე განხორციელდა სატელეფონო ზარი და სუს-ის 

თანამშრომლებმა „კეთილი რჩევები“ მისცეს, რომ დაეტოვებინა დამოუკიდებელი 

კანდიდატის რამაზ ნოზაძის საარჩევნო შტაბი. ია ქურდაძე ხაშურის მერობის 

დამოუკიდებელი კანდიდატის, რამაზ ნოზაძის შტაბის წევრია და არჩევნებზე მას უჭერს 

მხარს. მან ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო რაც „ქართულმა ოცნებამ“ ხაშურის 

მერობის კანდიდატად გიორგი გურასპაშვილი წარადგინა. 

 

 ხაშურის ცენტრალური ბიბლიოთეკის თანამშრომელი, ლია გოგოლაძე აცხადებს, რომ  

„ქართული ოცნების“ შტაბიდან საჯარო მოხელეებს ურეკავენ და „ურჩევენ“ არჩევნებში 

გადაწყვეტილება მმართველი პარტიის კანდიდატის სასარგებლოდ მიიღონ, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში სამსახურებს დაკარგავენ. 
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ლანჩხუთი 

 „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა ნიგვზიანის თემში, ბესიკ ტაბიძემ ამავე 

სოფელში გუჯანას უბანში მცხოვრებ „ევროპული საქართველოს“ კოორდინატორს, ფატმან 

(მერი) სურმანიძეს, რომელიც „ევროპული საქართველოს“ მერობის კანდიდატის, ამირან 

გიგიენიშვილის პლაკატებს აკრავდა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და დაემუქრა, რომ 

მისი გამარჯვების შემთხვევაში ვერც თვითონ და ვერც გუჯანას უბნის მაცხოვრებლები მას 

რაიმეს თხოვნით ვერასოდეს მიმართავდნენ. „ჩაჩანი აჭარელი მიძახა სულ, თან თითის 
ქნევით დამემუქრა და ეს პირველი შემთხვევა არაა. თავი გამარჯვებული ჰგონია უკვე და 
რა ვქნათ, ვის მივმართოთ, ასე რომ გვაშინებს?“ - განუცხადა აღნიშნული ფაქტის 

გადასამოწმებლად სოფელში მისულ „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს ფატმან 

სურმანიძემ. თავად მაჟორიტარობის კანდიდატმა მუქარის ფაქტი უარყო და „ევროპული 

საქართველოს“ კოორდინატორს შეურაცხადი უწოდა. 

 

 „პატრიოტთა ალიანსის“ მერობის კანდიდატის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

ჯურუყვეთის თემის მაჟორიტარობის კანდიდატზე, ვალერი დობორჯგინიძეზე ზეწოლა 

მისმა ბიძაშვილმა „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატმა ჯურუყვეთის 

თემში, დავით დობორჯგინიძემ განახორციელა, რის გამოც „პატრიოტთა ალიანსის“ 

მაჟორიტარობის კანდიდატმა საკუთარი განცხადების საფუძველზე 26 სექტემბერს 

კანდიდატურა მოხსნა. „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელი აღნიშნული 

ინფორმაციის გადასამოწმებლად ვალერი დობორჯგინიძეს დაუკავშირდა, რომელმაც 

განუცხადა, რომ გადაწყვეტილება ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე მიიღო საკუთარი 

ბიძაშვილის სასიკეთოდ. ანალოგიური ფაქტი დაფიქსირდა სოფელ აცანაში. „პატრიოტთა 

ალიანსის“ აცანის მაჟორიტარობის კანდიდატმა, დავით მიქაშავიძემ პირადი განცხადების 

საფუძველზე მოიხსნა კანდიდატურა. პარტიაში ეჭვობენ, რომ კანდიდატების 

გადაწყვეტილებები „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატს ამავე თემში, ემზარ 

თედორაძეს უკავშირდება. 

 

ჩოხატაური 

 1 ოქტომბერს ბუკისციხე-იანეულის თემის დამოუკიდებელმა მაჟორიტარმა კანდიდატმა, 

იოსებ ბერიშვილმა კანდიდატურა მოხსნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით, ვრცელდება 

ინფორმაცია, რომ მასზე „ქართული ოცნების“ მხრიდან მიმდინარეობს ზეწოლა და 

კანდიდატურის მოხსნის სანაცვლოდ სამსახურში დასაქმება შესთავაზეს. თუმცა 

„სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიანი დამკვირვებლის მიერ გადამოწმებული 

ინფორმაციით, დამოუკიდებელი კანდიდატი, იოსებ ბერიშვილი არ ადასტურებს 

ზეწოლის ან სამსახურის შეთავაზების ფაქტს. 

 

 „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატმა ჩოხატაურში ირაკლი კუჭავამ 14 ოქტომბერს, 

2 საათზე ჩოხატაურის კულტურის სახლში პედაგოგებთან შეხვედრა გამართა. 

გავრცელებული ინფორმაციით, ყველა დირექტორს დაევალა, აღნიშნულ შეხვედრაზე 

თითოეული სკოლიდან სულ მცირე 10 მასწავლებელი მიეყვანა, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

მოუწევდათ სამსახურის დატოვება. „სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიან 

დამკვირვებელს რამდენიმე პედაგოგმა დაუდასტურა, რომ დირექტორები ავალებენ  

კუჭავასთან შეხვედრაზე დასწრებას.   
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VI. სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლება 

დედოფლისწყარო 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატი 

დედოფლისწყაროს სოფელ ქვემო ქედში, ავთო ხარხელაური წლების მანძილზე მუშაობდა 

გაერთიანებული რეგიონალური ჯანდაცვის დედოფლისწყაროს ფილიალის საავადმყოფოს 

მორიგე ქირურგად. 27 სექტემბერს ხარხელაურმა „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს 

განუცხადა, რომ გაერთიანებული რეგიონალური ჯანდაცვის ხელმძღვანელმა ნუგზარ 

ბოლქვაძემ აიძულა პირადი განცხადების საფუძველზე დაეტოვებინა დაკავებული 

თანამდებობა. ხარხელაური აცხადებს, რომ 10 სექტემბერს მან თანამდებობა ზეწოლის 

შედეგად პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელმა ნუგზარ ბოლქვაძესთან დაკავშირება ვერ მოახერხა, ხოლო 

დედოფლისწყაროს საავადმყოფოს მთავარი ექიმი ხათუნა აგლაძე აცხადებს, რომ 

მითითებულ რიცხვებში იმყოფებოდა შვებულებაში და სამსახურიდან არავინ 

გაუთავისუფლებია.  

  

 

VII. ძალადობრივი ფაქტები 

ბოლნისი 

3 ოქტომბერს, ქალაქ ბოლნისში ერთ-ერთ ბენზინგასამართ სადგურზე საწვავის ჩასასხმელად 

გაჩერებულ „ევროპული საქართველოს“ სააგიტაციო მანქანის მძღოლთან, შახალი 

მაქსომოვთან მივიდა ორი უცნობი პირი, რომლებმაც მძღოლს შეურაცხმყოფელი სიტყვებით 

მიმართეს. ისინი მაქსომოვისა და განსაკუთრებით პარტიის მიმართ უშვერი სიტყვებით 

გამოირჩეოდნენ. სააგიტაციო მანქანის მძღოლმა მანქანა დაძრა რათა გაცლოდა კონფლიქტურ 

სიტუაციას, რის შემდეგაც, ერთერთმა პირმა მანქანას დროშა მოხსნა და ჩაამსხვრია 

ავტომანქანის მინა. 

 

ქობულეთი 

პატრიოტთა ალიანსის ქობულეთის მერობის კანდიდატი მერაბ ბლადაძე „ქართულ ოცნებას“ 

ვანდალიზმში ადანაშაულებს. მერაბ ბლადაძის განცხადებით, 11 ოქტომბერს, დილის ხუთ 

საათზე მისი კოორდინატორის ნუკრი თამაზაშვილის კუთვნილი მაღაზიის ვიტრინები, 

დაუდგენელმა პირებმა ჩაამსხვრიეს. 

მისივე ინფორმაციით, მაღაზიიდან არაფერი მოუპარავთ, იგი ქურდობის მცდელობას 

გამორიცხავს და ფაქტს პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. „ქართულ ოცნებაში“ ამ ეტაპზე 

კომენტარი არ გაკეთებულა, ფაქტზე შსს-ში გამოძიება 187-ე მუხლით დაიწყო, რაც ნივთის 

დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ეს ინფორმაცია გავრცელდა მედიაში. „ქართული 

ოცნების“ შტაბის ხელმძღვანელი სულხან გორჯელაძე „სამართლიანი არჩევნების" 

გრძელვადიან დამკვირვებელთან საუბრისას ფაქტთან კავშირს უარყოფს. 
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VIII. წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლა 

თელავი 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თელავის მერობის კანდიდატის გიორგი ბოტკოველის 

განცხადებით, 16 ოქტომბერს, დაახლოებით დღის 4 საათისთვის, იგი ნაფარეულის ქუჩაზე, 

მოსახლეობას ხვდებოდა. ერთ-ერთი მოქალაქე უკმაყოფილებას გამოთქვამდა 

ხელისუფლების მისამართით, უხარისხოდ დაგებული ასფალტის გამო. ბოტკოველი 

დაინტერესდა დეტალებით და იქვე მყოფ თელავის ტელევიზია „თანამგზავრის“ 

ჟურნალისტს, სთხოვა გადაეღო როგორ უხარისხოდ იყო შესრულებული გზის საფარის 

სამუშაოები. ამ ფაქტმა გააღიზიანა იქვე მყოფი სხვა მოქალაქე, რომელიც თავად 

მონაწილეობდა გზის მოასფალტების სამუშაოებში. მან ჯერ სიტყვიერი, ხოლო შემდეგ 

ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა გიორგი ბოტკოველს.  კონფლიქტი დაახლოებით 10 წუთში 

ამოიწურა.  

გიორგი ბოტკოველი „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან მომხდარი ფაქტის სხვა 

დეტალებზე არ საუბრობს და უარს აცხადებს იმ პირის დასახელებაზე, ვინც მას სიტყვიერი და 

ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა.  

 

ახალქალაქი 

5 ოქტომბერს, პარლამენტის წევრმა და „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარმა დეპუტატმა, ენზელ 

მკოიანმა შეხვედრა გამართა სოფელ ხულგუმოს მოსახლეობასთან. მან წარადგინა მერობის 

კანდიდატი იური უნანიანი და მოსახლეობას სიტყვითაც მიმართა. დეპუტატმა აღნიშნა, რომ 

სოფელში მოწესრიგდა წყლის სისტემა მოხდა გაზიფიკაცია და ნაწილობრივ გზების 

რეაბილიტაცია. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ „პატრიოტთა ალიანსი“-ს მერობის კანდიდატის, 

სამველ პეტროსიანის მხარდამჭერები და აქტივისტები, რომელთაგან ერთ-ერთი ენზელ 

მკოიანს შეეკამათა და აღნიშნა რომ მისი პარლამენტის დეპუტატად არჩევის შემდგომ 

სოფელში უკეთესობისკენ არაფერი შეცვლილა. აღნიშნულ სიტყვებს მოჰყვა სიტყვიერი 

დაპირისპირება „ქართული ოცნებისა“ და სამველ პეტროსიანის მხარდამჭერებს შორის. 

სიტყვიერი შელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.  

 

„ქართული ოცნების“ ადგილობრივი შტაბის უფროსმა, გაიოზ ლომსაძემ „სამართლიანი 

არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას აღნიშნა, რომ პეტროსიანის მომხრეები ცდილობენ 

სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრების ჩაშლას და განზრახ აწყობენ პროვოკაციებს. 

 

ჩოხატაური 

12 ოქტომბერს, მაჟორიტარობის კანდიდატმა „ქართული ოცნებიდან“, კობა კალანდაძემ 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ხიდისთავის კოორდინატორს, ირაკლი გიორგაძეს 

ხიდისთავის თემის ცენტრში ხელი შეუშალა ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატის 

პლაკატის გაკვრაში და არ აძლევდა პლაკატების განთავსების საშუალებას. სააგიტაციო 

პლაკატების გაკვრა, ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ჩარევის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. 
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IX. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 

ოზურგეთი 

 სოფელ ცხემლისხიდში, „ქართული ოცნების“ შტაბში განთავსებულია სოფლის 

მოსახლეობისთვის გადასაცემად განკუთვნილი აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო 

პრეპარატები მუყაოს კოლოფებით. გამგებლის წარმომადგენელი დავით ჭანუყვაძე, 

„სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიან დამკვირვებელთან აღნიშნავს, რომ პარტიის 

შტაბი პრეპარატის საწყობად გამოიყენა, რადგან პრეპარატები წვიმიან დღეს შემოიტანეს 

და ადმინისტრაციულ შენობაში ქიმიური პრეპარატის განსათავსებელად ადგილი არ 

ჰქონდათ, მაგრამ მისი გაცემა ადმინისტრაციული წარმომადგენლობის შენობიდან - 

სპეციალისტის, მარინა თუთბერიძის კაბინეტიდან ხდება. უნდა აღინიშნოს, რომ იქვე 

მდებარე ცხემლისხიდის ორსართულიან ადმინისტრაციულ შენობაში მხოლოდ 5 ოთახია 

დაკავებული, დანარჩენი - თავისუფალია.  

 

 მარინა თუთბერიძის კაბინეტის გადამოწმებისას აღმოჩნდა, რომ თავის სამუშაო მაგიდაზე 

მას „ქართული ოცნების“ პატარა დროშა ედო. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე პერიოდში, 

გამგებლის თანაშემწესთან ყოველდღიურად უამრავი მოქალაქე შედის აზიური ფაროსანას 

საწინააღმდეგო პრეპარატის წასაღებად. აღნიშნულ თემში პრეპარატი 860 ოჯახზეა 

გასაცემი. 

 

 სოფელ ცხემლისხიდის საჯარო სკოლას ემსახურება მიკროავტობუსი სახელმწიფო ნიშნით 

BXB-175, რომელსაც განთავსებული აქვს „ქართული ოცნების“ ოზურგეთის მერობის 

კანდიდატის, ბეგლარ სიორიძის საარჩევნო პლაკატები. მძღოლი, რომელმაც ვინაობის 

გამხელა არ ისურვა, აცხადებს, რომ ავტომობილი, რომლითაც სკოლას უნდა მოემსახუროს 

გაფუჭებულია და 9 ოქტომბერს პირველად მოემსახურა მოსწავლეებს აღნიშნული 

მიკროავტობუსით. თუმცა, „სამართლიანი არჩვენების“ გრძელვადიან დამკვირვებელს 

აქვს 6 ოქტომბრის ფოტო მასალაც, სადაც ასახულია, რომ სკოლას იგივე მიკროავტობუსი 

ემსახურებოდა. სკოლის დირექტორი, ლალი სიჭინავა, შვებულებაშია. ის „ქართული 

ოცნებიდან“ მაჟორიტარობის კანდიდატია. სკოლის დირექტრის მოადგილე მაყვალა 

ყეჭუაშვილმა კი „სამართლიანი არჩვენების“ გრძელვადიან დამკვირვებელთან გასაუბრება 

არ ისურვა. 

 

თბილისი 

16 ოქტომბერს თბილისის მეტროს 23-ე სადგური „უნივერსიტეტი“ საქრთველოს პრემიერ-

მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. სადგურის გახსნის მასშტაბურ ღონისძიებაზე 

პრემიერ მინისტრს ახლდა „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატი კახა კალაძე.  

აღნიშნული ფაქტი შეიცავს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს, ვინაიდან 

ღონისძიებამ კალაძის დასწრებით წინასაარჩევნო კამპანიის ელფერი შეიძინა. ამ შემთხვევაში 

სახეზეა სახელმწიფო და პარტიული საქმიანობის აღრევა, რითაც შეუძლებელი ხდება 

ზღვარის გავლება პარტიულ და სახელმწიფო საქმიანობას შორის, რაც ეუთოს კოპენჰაგენის 

დოკუმენტის მოთხოვნებთან წინააღმდეგობაში მოდის.  
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ქობულეთი 

3 ოქტომბერს „ქართული ოცნების“ ქობულეთის მერობის კანდიდატი მირიან ქათამაძე 

დამეწყრილი ტერიტორიების მოსანახულებლად იმყოფებოდა. მასთან ერთად იყვნენ 

გამგეობის ხელმძღვანელი პირები, კერძოდ, გამგებლის მოადგილე მალხაზ რომანაძე, 

გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ზაზა კაიკაციშვილი. მათი თქმით, 

სურვილი ჰქონდათ სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები პირადად დაეთვალიერებინათ და 

აღნიშნულ ქმედებაში განსაკუთრებულ დანაშაულს ვერ ხედავენ, რადგანაც არანაირ 

საარჩევნო კამპანიაში არ იყვნენ ჩართულნი. კანდიდატის თქმით, დამეწყრილი ტერიტორიები 

მონახულებას საარჩევნო კამპანიასთან კავშირი არ ჰქონია. 

 

ჩხოროწყუ 

ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის დავით გოგოუას კამპანიის ფეისბუქის 

გვერდზე „ქართული ოცნება - ჩხოროწყუს უკეთესი მომავლისთვის“ განთავსდა კანდიდატის 

სოფელ ლესიჭინას სკოლის პედაგოგებთან შეხვედრის ამსახველი ფოტოები.7 აღსანიშნავია, 

რომ დავით გოგუა ჩხოროწყუს მოქმედი გამგებელია.  

აღნიშნული სკოლების დირექტორები არიან: გივი ლაშხია, რუსუდან ლაშხია და მანანა 

სიჭინავა. ისინი „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან საუბრისას აღნიშნავენ, რომ   2 

ოქტომბერს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესიჭინას #1,#2 და #3 საჯარო სკოლების 

პედაგოგებს სამუშაო პროცესში შეხვდა რაიონის მოქმედი გამგებელი და საკრებულოს 

თავჯდომარის მოადგილე. გამგებელი შევიდა მათი სკოლების სამასწავლებლოში, მიესალმა 

და მოიკითხა მასწავლებლები. მათ შეხვედრაზე ილაპარაკეს სკოლის შესახებ, რადგან 

ივლისის თვეში ამ სკოლებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩაერიცხა თანხები სარემონტო 

სამუშაოებისთვის. ბოლოს კი, სამახსოვრო სურათიც გადაიღეს.  

 

X. შენობა ნაგებობების არამართლზომიერად გამოყენება 

ოზურგეთი 

4 ოქტომბერს, „ქართული ოცნების“ ოზურგეთის მერობის კანდიდატმა პარლამენტარებთან, 

არჩილ თალაკვაძესა და ნინო გოგუაძესთან ერთად, სპორტის სასახლეში მოსახლეობასთან 

შეხვედრა გამართა.  

სპორტის სასახლესა და საარჩევნო კამპანიის ფონდის მმართველს, ნუგზარ ხუციშვილს შორის 

ხელშეკრულება 3 ოქტომბერს არის გაფორმებული. ხელშეკრულების თანახმად, 

დამქირავებელს სპორტის სასახლის დარბაზით 16 საათიდან 20 საათამდე უნდა ესარგებლა. 

შეხვედრა 6 საათის შემდეგ დაიწყო, თუმცა, დილის 10 საათიდან მოსამზადებელი სამუშაოები 

მიმდინარეობდა, რამაც ხელი შეუშალა შენობაში განთავსებულ #2 საუბნო საარჩევნო 

კომისიის მუშაობას. 

კომისიის წევრი „გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან“ აღნიშნავს, რომ უბანზე 

მისი მისვლის დროს (11 საათისთვის), შენობის შესასვლელ მინის კედელზე გაკრულ 

                                                           
7იხ. ფოტო: https://imgur.com/a/SjZ2U  

https://imgur.com/a/SjZ2U
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ამომრჩეველ ერთიან სიას ხსნიდნენ, ჩამოხსნილი იყო საუბნო კომისიის აბრაც. ხოლო 

დარბაზში, სადაც შეხვედრა გაიმართა „ქართული ოცნების“ ბანერებს, დროშებსა და სხვა 

სააგიტაციო მასალებს ათავსებდნენ. შესაბამისად, უბანზე შემოსული ნებისმიერი 

ამომრჩევლისთვის ნათლად ჩანდა „ქართული ოცნების“ სააგიტაციო მასალები.  

ოპოზიციური კანდიდატის წარმომადგენლები „სამართლიანი არჩევნების“ გრძელვადიან 

დამკვირვებელთან საუბარში ადასტურებენ, რომ დილიდან, შენობაში, სადაც საარჩევნო 

უბანია განთავსებული „ქართული ოცნების“ შტაბის წევრები იმყოფებოდნენ და შენობას 

ღონისძიებისთვის ამზადებდნენ. შუადღისთვის, უბანზე ჩამოხსნილი ერთიანი სიები, სხვა 

კედელზე გადაიტანეს და არათანმიმდევრული ნუმერაციით გააკრეს.  

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, ზაზა ჩხარტიშვილმა „სამართლიანი არჩევნების“ 

გრძელვადიან დამკვირვებელთან საუბარში განაცხადა, რომ სიების გადაადგილება წვიმის 

გამო მოხდა, არეული ნუმერაცია კი, პრობლემას არავისთვის წარმოადგენს. 

 

XI. აგიტაციაში უკანონოდ მონაწილეობა 

ზესტაფონი 

ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის ხელმძღვანელი, თორნიკე კახნიაშვილი 

სამუშაო საათებში საკუთარი ფეისბუქ გვერდზე ღიად ეწევა აგიტაციას „ქართული ოცნების“ 

ზესტაფონის მერობის კანდიდატის, კახაბერ მახათაძის სასარგებლოდ.8 

 

ბათუმი 

29 სექტემბერს, სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ აძლევს 

ბათუმის #1 საუბნო კომისიის წევრი, მარინა ჟღენტი ამომრჩეველს „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ სააგიტაციო ბუკლეტს ამომრჩევლის ბარათთან ერთად. მარინა ჟღენტი 

აღნიშნულ უბანზე დანიშნულია ენმ-ს მიერ. ამომრჩეველი კომისიის წევრს ეკითხება, აქვს თუ 

არა მას სააგიტაციო მასალის გავრცელების უფლება. კომისიის წევრი ამომრჩეველს პასუხობს, 

რომ სააგიტაციო მასალა მას საარჩევნო შტაბში დაურიგეს.  

იმავე დღეს „ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლებმა ბრიფინგი გამართეს და კომისიის 

წევრის ქმედება დაგმეს. პარტიის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა მირდატ ქამადაძემ 

განაცხადა, რომ მარინა ჟღენტს უფლებამოსილება შეუჩერდა და ის აღარ იქნება კომისიის 

წევრი ენმ-დან. 2 ოქტომბერს ბათუმის #79 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარის 

გადაწყვეტილებით მარინა ჟღენტის მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

აქტი, რომელიც განსახილველად გადაეცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს.  

 

ხაშური 

4 ოქტომბერს, ხაშურის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ილია კაპანაძე ხაშურში, 

ცხინვალის ქუჩაზე მოსახლეობას ხვდებოდა და საარჩევნო აგიტაციას აწარმოებდა. 

                                                           
8 იხ ფოტომასალა: https://imgur.com/a/Lp4px  

https://imgur.com/a/Lp4px
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შეხვედრაზე მივიდა #49 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი პარტია „ქართული ოცნებიდან“ 

რამაზ ლომიძე, რომლმაც შეხვედრის ჩაშლა სცადა და კაპანაძეს ეუბნებოდა რომ ის არჩევნებს 

ვერ მოიგებდა. 

 

მარნეული 

აღმამაღლოს სკოლის დირექტორი ასევე პარალელურად არის ქესალოს მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატი „ქართული ოცნებიდან“. იგი 5 ოქტომბრის მდგომარეობით 

ახორციელებდა სკოლის დირექტორის მოვალეობის შესრულებას ისე, რომ შვებულების 

შესახებ განცხადება არ ჰქონდა დაწერილი.    

 

ქარელი 

 ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ მერი არხოშაშვილმა 21 სექტემბერს 

10:24 წუთზე, სამუშაო საათებში, „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 

ქარელის მერობის კანდიდატის ზაზა გულიაშვილის ფეისბუქ გვერდი საკუთარ გვერდზე 

გააზიარა.  

 

 ლეთეთის საარჩევნო უბნის თავმჯდომარემ, თამაზ ვალიშვილმა რომელიც საოლქო 

კომისიის მიერ არის დანიშნული, 7 ოქტომბერს „ქართული ოცნების“ ქარელის 

მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატის, ზაზა გულიაშვილის საარჩევნო გვერდიდან 

კანდიდატის წარდგენის პოსტი გაიზიარა. აღსანიშნავია, რომ ვალიშვილის მსგავსად 

პარტიული შინაარსის სააგიტაციო პოსტებს აზიარებს ბებნისის საარჩევნო უბნის 

თავმჯდომარე, მარეხ ტალახაძეც, რომელიც ასევე არის საოლქო კომისიის მიერ 

დანიშნული წევრი. მან 6-ჯერ გაიზიარა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის პოსტი 

საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე.  

 

 

XII. სააგიტაციო მასალების დაზიანება 

ახალქალაქი 

ნინოწმინდაში რამდენიმე ადგილას სხვადასხვა ფორმით დაზიანებულია სხვადასხვა 

კანდიდატის პლაკატები. თუმცა განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით არის დაზიანებული 

„ქართული ოცნების“ კანდიდატის სააგიტაციო მასალა. „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებლის ინფორმაციით, ეს იმის გამო ხდება რომ პარტიის მერობის კანდიდატი ქალია. 

 

ახალციხე 

ახალციხეში, იაძის ქუჩაზე „ევროპული საქართველოს“ პლაკატები მასიურად არის 

დაზიანებული.   
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ასპინძა 

ასპინძის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ლევან ცაბაძის შტაბის წევრები აცხადებენ, 

რომ, 11 ოქტომბერს, გვიან ღამით, ხმაური გაიგონეს, ხოლო გარეთ გამოსვლის შემდეგ ცაბაძის 

ბანერი ძირს ეგდო. შტაბში აცხადებენ, რომ კონკრეტული პირების იდენტიფიცირება ვერ 

მოახერხეს. 

 

გურჯაანი  

 12 ოქტომბერს, სოფელ ჩუმლაყში თბილისი-თელავის საავტომობილო მაგისტრალის 

მიმდებარედ „ევროპული საქართველოს“ აქტივისტებმა დააფიქსირეს მასიურად 

დაზიანებული მათი პარტიის სააგიტაციო პლაკატები. 13 ოქტომბერს, იმავე სოფელში 

„ევროპული საქართველოს“ პლაკატებზე გადააკრეს „ქართული ოცნების“ სააგიტაციო 

პლაკატები. ფაქტს შეესწრო „ევროპული საქართველოს“ აქტივისტი, არჩილ ხუცოშვილი, 

რომელმაც ოთხი სამართალ დამრღვევიდან ორი პირი - ველტა ჩაკვეტაძე და შორენა 

მაზანიშვილი ამოიცნო. არჩილ ხუცოშვილის თქმით, აღნიშნულმა პირებმა უთხრეს, რომ 

პლაკატების ჩამოხევის შესახებ მითითება ხელმძღვანელებისგან ქონდათ და სადაც უნდა 

იქ ეჩივლა, მათ არ ადარდებდათ, რადგან პასუხს არავინ მოსთხოვდათ.  

 

„ქართული ოცნების“ შტაბში, პარტიის გურჯაანის მერობის კანდიდატმა, არჩილ 

ხანდამაშვილმა და შტაბის შეხვედრების კოორდინატორმა, კოტე ბერიძიშვილმა 

კატეგორიულად უარყვეს აქტივისტებისთვის ამდაგვარი მითითების მიცემის შესახებ და 

განაცხადეს, რომ შემთხვევას გამოიკვლევენ და დამნაშავეს პასუხს მოსთხოვენ. 

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიაში, თელავი-თბილისის საავტომობილო 

მაგისტრალის მიმდებარედ, გარე განათების სვეტებზე განთავსებულ „ევროპული 

საქართველოს“ მერობის კანდიდატის გოგა პეტრუზაშვილის სააგიტაციო პლაკატებზე 

„ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატის არჩილ ხანდამაშვილის პლაკატებია 

გადაკრული. 

 

ხობი 

ხობში, სოფელ ქარიატაში ჩამოხიეს „ევროპული საქართველოს“ სააგიტაციო პლაკატები. 

ჩამოხევის ფაქტს თვითმხილველი არ ყავს, თუმცა არსებობს დაზიანებული პლაკატების 

ფოტოები. 

 

ჩოხატაური 

 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის „ევროპული საქართველოს“ მერობის კანდიდატის, ლია 

ჩიგოგიძის პლაკატები ჩოხატაურის დაბის ტერიტორიაზე მასიურად არის ჩამოხეული. 

 

 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის „პატრიოთა ალიანსის“ მერობის კანდიდატის პლაკატები 

ჩამოხეულია სოფლებში: გორაბერეჟოული, შუა ამაღლება, ბუკისციხე და ზემოსურები. 
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ბათუმი 

 ბათუმის რამდენიმე ქუჩაზე, განსაკუთრებთ აღმაშენებლის ქუჩაზე, ჩამოხეულია 

„ევროპული საქართველოს“ სააგიტაციო მასალები და მასზე გადაკრულია „ქართული 

ოცნების“ სააგიტაციო მასალა. 

 

 10 ოქტომბერს, ბათუმში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე განთავსებულ სტენდზე „ლეიბორისტული 

პარტიის“ ბათუმის მერობის კანდიდატმა ჯემალ ქიქავამ მმართველი პარტიის მერობის 

კანდიდატის ლაშა კომახიძის პლაკატს თავისი პლაკატი დემონსტრაციულად გადააკრა. 

ანალოგიურად ქიქავას პლაკატები ქალაქის ზოგიერთ შენობაზე განთავსებულ ლაშა 

კომახიძის პლაკატებზეც არის გადაკრული. ქიქავას თქმით, მისი ქმედების მიზეზი იმის 

წარმოჩენაა, რომ თვითმმართველობის მიერ გამოყოფილი სტენდები და სააგიტაციო 

ადგილები ყველა სუბიექტისთვის საკმარისი არ არის. 

 

ზუგდიდი 

2 ოქტომბერს, ღამის საათებში, პარტია „ევროპული საქართველოს“ ოფისში, დაუდგენელმა 

პირებმა სარჩევნო პლაკატები და ბანერი ჩამოხიეს. „ევროპული საქართველოს“ ზუგდიდის 

მერობის კანდიდატი, ლელა ქებურია „სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელთან 

საუბრისას აცხადებს, რომ პარტიის კუთვნილი ქონება „ქართული ოცნების“ ოფისიდან 

გამოსულმა პირებმა დააზიანეს, და სავარაუდოდ სწორედ მათ დაგლიჯეს ოფისის აივანზე 

გაკრული მთავარი ბანერიც. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება 

სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლით, რომელიც სხვისი ნივთის დაზიანებას 

გულისხმობს.9  

 

 

XIII. საპროტესტო აქციები თბილისში 

2 ოქტომბერს თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან აქცია „ერთიანი ნაციონლური 

მოძრაობის პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა გამართეს.  მათი განცხადებით, ისინი 

აპროტესტებდნენ 29 სექტემბრის საკრებულოს გადაწყვეტილებას, რომლის საფუძველზეც 

ბიძინა ივანიშვილის კომპანიისთვის 1946 მ2 მიწის ნაკვეთს სტატუსი შეეცვალა და ამ 

ტერიტორიაზე მშენებლობა ნებადართული გახდა.  

მოგვიანებით, მერიაში შესვლა სცადეს ნიკა მელიამ და საკრებულოს დეპუტატებმა, თუმცა 

მათ ამის საშუალება პოლიციამ არ მისცა. პარტიის თბილისის მერობის კანდიდატი, ზაალ 

უდუმაშვილი აცხადებდა, რომ პარტიის მთავარი მიზანი იყო საკრებულოს გადაწყვეტილების 

აღსრულებისთვის ხელის შეშლა. ამიტომ, აქციის მონაწილეებმა მერიის წინ შარტავას ქუჩის 

გადაკეტვა სცადეს, რისი უფლებაც მათ სამართალდამცავებმა არ მისცეს.  

აქციაზე, პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, ლევან ხაბეიშვილი აცხადებდა, 

რომ იგი მერიაში ძალის გამოყენებით შეიყვანეს  და მას დაცვის თანამშრომლებმა სცემეს. 

                                                           
9იხ. სტატია: http://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/20807-
evropulisaqarthveloszugdidisofisshitsukhelbanerichamokhies.html  

http://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/20807-evropulisaqarthveloszugdidisofisshitsukhelbanerichamokhies.html
http://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/20807-evropulisaqarthveloszugdidisofisshitsukhelbanerichamokhies.html
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საპასუხოდ, თბილისის მერიამ გაავრცელა ვიდეოჩანაწერი, საიდანაც ხაბეიშვილის 

განცხადება მისი შენობაში ცემის შესახებ არ დასტურდება. თუმცა, მერიაში შეყვანამდე 

გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ რამდენიმე პირი, რომლებიც პოლიციის კორდონებს შორის 

დგას, ხაბეიშვილს ურტყამს.   

პოლიციამ წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციისათვის დაუმორჩილებლობის ბრალდებით 

აქციის 6 მონაწილე დააკავა.  

ამავე საკითხზე, 7 ოქტომბერს დანიშნული იყო თბილისის საკრებულოს სხდომა, რომელზე 

დასწრებაც სურდათ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ და „ევროპული საქართველოს“ 

დეპუტატებს საქართველოს პარლამენტიდან, თუმცა მათ ამის საშუალება არ მიეცათ.  

საკრებულოს წინ შეკრებილი პარტიის ლიდერები, პარლამენტის დეპუტატები და 

მხარდამჭერები საკრებულოს სხდომაზე დასწრებას მოითხოვდნენ, თუმცა მათ ამ სურვილს 

წინ აღუდგა პოლიციის კორდონი, რომლებმაც არც ერთი დაინტერესებული პირი სხდომაზე 

არ დაუშვეს.  

ამასთან, კვლავ წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობის 

ბრალდებით აქციის 12 მონაწილე დააკავეს, მათ შორის 3 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. 

ორივე აქციის მომდევნო დღეს სასამართლომ დაკავებული პირები პატიმრობიდან 

გაათავისუფლა.  

 

XIV. 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 26 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრამდე  

პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების მიერ გამართულ 379 საჯარო შეხვედრას დაესწრნენ. 

შეხვედრების რაოდენობრივი გადანაწილება პოლიტიკურ პარტიების მიხედვით შემდეგია:  

 

1. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ – 244 

2. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” – 51  

3. „მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ევროპული საქართველო” – 40  

4. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” – 26  

5. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ბურჯანაძე) – 9 

6. შალვა ნათელაშვილი-საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - 6  

7. შენების მოძრაობა უსუფაშვილი -  3  
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XV. 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/
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