
1 
 

პრესრელიზი 

22 ოქტომბერი, 2017 

 

  

  

 

 

ხმების პარალელური დათვლის (PVT) შედეგები 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 2017 წლის 21 ოქტომბრის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე 

ყველა საარჩევნო ოლქში განახორციელა. „სამართლიანი არჩევნების“ სადამკვირვებლო მისია 

შედგებოდა 1050 საუბნო, 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და  79 მობილური 

ჯგუფისგან. არჩევნების დღეს, ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 18 ოპერატორისა და 13 

იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. 

მიმდინარე არჩევნებზე „სამართლიანმა არჩევნებმა“ დამკვირვებლები მიავლინა: 

 ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 300 საარჩევნო უბანზე; 

 თბილისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 350 საარჩევნო უბანზე;  

 ქუთაისის, რუსთავის, ბათუმის, ფოთის თვითმმართველი ქალაქების, ასევე, ახალციხისა და 

მარნეულის მუნიციპალიტეტების ყველა საარჩევნო უბანზე. 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს „სამართლიანი არჩევნები“ ხმების 

პარალელური დათვლის (PVT) მეთოდოლოგიით დააკვირდა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ 

დროულად აღმოვაჩინოთ დარღვევები, სისტემატურად შევაფასოთ არჩევნების დღის პროცესი და 

გადავამოწმოთ ოფიციალური შედეგების სიზუსტე. 

 

ძირითადი დასკვნები 

„სამართლიანი არჩევნების“  PVT მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ხმის 

დათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა. გასული 

არჩევნებისგან განსხვავებით, არ ჰქონია ადგილი უბნების დარბევისა და ფიზიკური ძალადობის 

შემთხვევებს. რიგი დარღვევებისა კვლავ მარნეულის ოლქში გამოვლინდა, თუმცა შემცირებული 

მასშტაბით უბნის გახსნისა და კენჭისყრის პროცესის დროს დაფიქსირებულ დარღვევებთან 

შედარებით.  

ამ განცხადების გავრცელების დროისათვის, „სამართლიანი არჩევნების“ მიერ 77 საჩივარი 

წარდგენილია საუბნო კომისიებში, 127 საჩივარი - საოლქო კომისიებში, ხოლო  ჩანაწერთა წიგნში 

დაფიქსირებულია 70  შენიშვნა. 

ხმის დათვლის პროცესის შეფასება PVT-ის შედეგებზე დაყრდნობით 

„სამართლიანი არჩევნების“ PVT დამკვირვებელთა 99.3% მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

საფუძველზე, შეგვიძლია დავასკვნათ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საარჩევნო უბნების 99.3%-ზე  ხმის 

დათვლის პროცესმა ჩაიარა ინციდენტების გარეშე, რაც სტატისტიკურად არ განსხვადება წინა წლის 

საპარლამენტიო არჩევნების (98%) მონაცემისგან და მცირედ გაუმჯობესებულია 2014 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების (96.6%) მონაცემებთან. ინციდენტების შედარებით 

მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა მარნეულის ოლქში.  
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საარჩევნო უბნების 99.3%-ზე დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის შემთხვევები. 

არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გამოიკვეთა ქუთაისში,  თუმცა ეს 

პრობლემა თითქმის ყველა შემთხვევაში აღმოიფხვრა.  

 

არჩევნების დღის შედეგები 

არჩევნების დღის მიმდინარეობის თაობაზე მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, „სამართლიანი 

არჩევნები“ დარწმუნებულია ხმების პარალელური დათვლის (PVT) შედეგად დაფიქსირებულ 

შედეგებში. „სამართლიანმა არჩევნებმა“ მიიღო ინფორმაცია მისი დამკვირვებლების 100 %-ისგან.  

არჩევნების დღის შედეგები მერის არჩევნებისთვის 

თბილისი  

PVT-ის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილი უბნების 100%-დან მიღებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 

კანდიდატი გამოთვლილი 

პროცენტი 

ცდომილების 

ხარისხი1 

მინიმალური 

შედეგი 

მაქსიმალური 

შედეგი 

41. კახა კალაძე  

ქართული ოცნება 
50.64% 0.61% 50.03 % 51.25 % 

42. ალექსანდრე ელისაშვილი - 

დამოუკიდებელი  17.52% 0.48% 17.04 % 18 % 

5. ზაალ უდუმაშვილი- ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა 
16.8 % 0.41% 16.39 % 17.21 % 

2. ელენე ხოშტარია-ევროპული 

საქართველო” 
7.12% 0.26% 6.86 % 7.38 % 

8. ირმა ინაშვილი - პატრიოტთა 

ალიანსი 
3.04% 0.13 % 2.91 % 3.17 % 

27. გიორგი ვაშაძე  

ერთობა - ახალი საქართველო 
1.98 % 0.11 % 1.87 % 2.09 % 

3. კახა კუკავა- დემოკრატიული 

მოძრაობა, თავისუფალი 

საქართველო 

1.32 % 0.07 % 1.25 % 1.39 % 

10. გიორგი გუგავა- 

ლეიბორისტული პარტია 
0.97 % 0.06 % 0.91 % 1.03 % 

20. თენგიზ შერგელაშვილი- 

შენების მოძრაობა 
0.26 % 0.03 % 0.23 % 0.29 % 

39. ლაშა სტურუა - პროგრესულ-

დემოკრატიული მოძრაობა 
0.17 % 0.11 % 0.06 % 0.28 % 

17. გიორგი ლილუაშვილი - 

საქართველო 
0.09 % 0.02 % 0.07 % 0.11 % 

11. დავით შუკაკიძე- ეროვნულ 

დემოკრატიული მოძრაობა 
0.06 % 0.01 % 0.05 % 0.07 % 

18.  ნიკოლოზ სანებლიძე- 

ტრადიციონალისტები 
0.05 % 0.01 % 0.04 % 0.06 % 

                                                           
1
 ცდომილების ხარისხი დაანგარიშდა 95%-იანი სანდოობის ინტერვალით. 
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აღსანიშნავია, რომ ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული მაჩვენებელი 

მერყეობს 17.04%-სა და 18%-ს შორის, ხოლო ზაალ უდუმაშვილის მიერ მიღებული ხმების 

პროცენტული მაჩვენებელი - 16.39%-სა და 17.21% ინტერვალშია. სტატისტიკურად, თანაბარი 

ალბათობით არის შესაძლებელი, რომ შედეგი იყოს ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში. შესაბამისად 

„სამართლიან არჩევნებს“ არ შეუძლია დარწმუნებით თქვას, თუ რომელმა კანდიდატმა დაკავა მეორე 

ადგილი.  

 

ქუთაისი (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. გიორგი ჭიღვარია - “ქართული ოცნება” - 48.32% 

N5. გრიგოლ ვაშაძე - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 26.89% 

N2. დავით გოგისვანიძე - “ევროპული საქართველო” – 9.13% 

N3. გიორგი წულაია - დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო - 7.75% 

N8. გრიგოლ ბახტაძე - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - 3.32% 

N10. სამსონი გუგავა - ლეიბორისტული პარტია - 2.01% 

N27. ზვიად ბაღდავაძე - „გიორგი ვაშაძე-ერთობა-ახალი-საქართველო” – 1.41% 

N20. ალუდა გოგლიჩიძე - შენების მოძრაობა - 1.17% 

 

ბათუმი (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. ლაშა კომახიძე - “ქართული ოცნება” – 55.35% 

N5. ლევან ანთაძე - “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” – 23.78% 

N2. პეტრე ზამბახიძე - “ევროპული საქართველო” – 6.55% 

N8. თენგიზ თავდგირიძე - “საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” – 6.42% 

N10. ჯელალ ქიქავა - ლეიბორისტული პარტია - 3.27% 

N3. ომარ ფარტენაძე - დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო - 2.16% 

N14. კახაბერ ცისკარიძე - საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია - 1.2% 

N27. რობერტ ფუტკარაძე - “გიორგი ვაშაძე-ერთობა-ახალი საქართველო” - 0.74% 

N38. ნათია ბუაძე - ბლოკი-სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება - 0.54% 

 

რუსთავი (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. ირაკლი ტაბაღუა - „ქართული ოცნება“ – 53.06% 

N5. ზურაბ მაისურაძე - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ -  19.61% 

N2. ნინო იმედაშვილი - „ევროპული საქართველო“ – 13.1% 

N8. გელა ნაკაშიძე - „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ – 5.96% 

10. ქეთო დევსურაშვილი - ლეიბორისტული პარტია - 3.24% 

N3. ჯაბა დუგლაძე - „დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო“ – 2.03% 

27. გოჩა ომაიძე - ბლოკი-გიორგი ვაშაძე-ერთობა ახალი საქართველო - 1.04% 

38. ანნა კეკენაძე - ბლოკი “სახალხო-ხალხის ერთსულოვნება” – 0.95% 

28. ელგუჯა ქოჩიაშვილი - ზვიადის გზა უფლის სახელით - 0.64% 

18. მზია მამულაშვილი - ტრადიციონალისტები - 0.22% 

23. ნანი წკრიალაშვილი - ახალი ქრისტიან-დემოკრატები - 0.15% 

 

ფოთი (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. გოჩა კურდღელია - „ქართული ოცნება“ – 55.46% 

N2. ვახტანგი დარცმელიძე - „ევროპული საქართველო” – 13.44% 
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N5. მაკა ჯინჯოლია - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 12.87% 

N8. მაია ჩხარტიშვილი - „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ - 8.8% 

N3. ოთარ ხარჩილავა - დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო - 8.29% 

N39. თენგიზ ხოფერია - პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა - 0.59% 

N27. ინგა ჭანტურია - ბლოკი „გიორგი ვაშაძე-ერთობა-ახალი საქართველო“ – 0.54% 

 

ახალციხე (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. ზაზა მელიქიძე - „ქართული ოცნება“ - 69.28% 

N2. ვაჟა ჩიტაშვილი - „ევროპული საქართველო“ – 20.24% 

N5. ირაკლი ბარძიმაძე - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - 7.95% 

N8. ჯუმბერ ინასარიძე - „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ – 1.92% 

N31. ჯიმშერი გოგოლაური - თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა - 0.61% 

 

 

პროპორციული  სისტემით არჩევნების შედეგები 

თბილისი (PVT-ის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილი უბნების 100%-დან მიღებულ 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

პარტია/ბლოკი გამოთვლილი 

პროცენტი 

ცდომილების 

ხარისხი2 

მინიმალური 

შედეგი 

მაქსიმალური 

შედეგი 

41. ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო 
52.15 % 0.86 % 51.29 % 53.01 % 

5. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 17.62 % 0.46 % 17.16 % 18.08 % 

2. ბლოკი -ბაქრაძე, უგულავა-

ევროპული საქართველო 
9.2 % 0.3 % 8.9 % 9.5 % 

8. დავით თარხან-მოურავი, ირმა 

ინაშვილი-საქ-ოს პატრიოტთა 

ალიანსი 

5.69 % 0.19 % 5.5 % 5.88 % 

10. შალვა ნათელაშვილი- 

საქართველოს ლეიბორისტული 

პარტია 

4.03 % 0.15 % 3.88 % 4.18 % 

27. ბლოკი- გიორგი ვაშაძე- ერთობა 

ახალი საქართველო 
3.47 % 0.17 % 3.3 % 3. 64 % 

3. ლორთქიფანიძე,კუკავა-

დემოკრატიული 

მოძრაობა,თავისუფალი საქართ. 

3.3 % 0.14 % 3.16 % 3.44 % 

6. რესპუბლიკური პარტია 1.62 % 0.11 % 1.51 % 1.73 % 

39. პროგრესულ-დემოკრატიული 

მოძრაობა 
0.86 % 0.58 % 0.28 % 1.44 % 

31. თავისუფლება - ზვიად 

გამსახურდიას გზა 
0.64 % 0.05 % 0.59 % 0.69 % 

17. საქართველო 0.42 % 0.04 % 0.38 % 0.46 % 

                                                           
2
 ცდომილების ხარისხი დაანგარიშდა 95%-იანი სანდოობის ინტერვალით. 
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28. ზვიადის გზა უფლის სახელით 0.25 % 0.03% 0.22 % 0.28 % 

15. მშრომელთა სოციალისტური 

პარტია 
0.22 % 0.02 % 0.2 % 0.24 % 

38. ბლოკი- სახალხო-ხალხის 

ერთსულოვნება 
0.22% 0.03 % 0.19 % 0.25 % 

14. საქართველოს ერთობისა და 

განვითარების პარტია 
0.16 % 0.03 % 0.13 % 0.19 % 

9. მემარცხენე ალიანსი 0.15 % 0.02 % 0.13 % 0.17 % 

 

აღსანიშნავია, რომ „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის“ მიერ თბილისი 

საკრებულოს პროპორციული სიით არჩევნებში მიღებული ხმების პროპორციული მაჩვენებელი 

მერყეობს 3.88%-სა და 4.18% შორის, შესაბამისად ორგანიზაციას არ შეუძლია დარწმუნებით თქვას 

გადალახა თუ არა აღნიშნულმა საარჩევნო სუბიექტმა 4%-იანი ბარიერი.  

  

ქუთაისი (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო - 48.72% 

N5. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 23.59% 

N2. ბლოკი -ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო - 12.04% 

N8. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - 3.91% 

N10. შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - 3.74% 

N3. დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო - 2.89% 

N27. ბლოკი „გიორგი ვაშაძე-ერთობა-ახალი საქართველო“ - 2.65% 

N20. შენების მოძრაობა - 0.94% 

N34 მამულიშვილთა ორდენი - სამშობლო - 0.65% 

N31. თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა - 0.37% 

N37. სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები - 0.25% 

N9. მემარცხენე ალიანსი - 0.13% 

N38. ბლოკი „სახალხო - ხალხის ერთსულოვნება“ – 0.07% 

N4. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა - 0.04% 

 

ბათუმი (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო - 53.44% 

N5. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 25.14% 

N8. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - 6.87% 

N2. ბლოკი - ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო - 6.81% 

N10. შალვა ნათელაშვილი- საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - 3.19% 

N3. დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო - 1.97% 

N27. ბლოკი- გიორგი ვაშაძე- ერთობა ახალი საქართველო - 0.91% 

N6. რესპუბლიკური პარტია - 0.71% 

N31. თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა - 0.28% 

N37. სოციალისტური საქართველო - კომუნისტები - 0.19% 

N38. ბლოკი „სახალხო - ხალხის ერთსულოვნება“ – 0.18% 

N39. პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა - 0.14% 

N9. მემარცხენე ალიანსი - 0.1% 

N4. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა - 0.06% 
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რუსთავი (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო - 47.68% 

N5. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 21.14% 

N2. ბლოკი -ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო - 12.56% 

N8. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - 7.38% 

N10. შალვა ნათელაშვილი- საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - 4.93% 

N3. დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო - 1.97% 

N27. ბლოკი- გიორგი ვაშაძე- ერთობა ახალი საქართველო - 1.53% 

N38. ბლოკი „სახალხო - ხალხის ერთსულოვნება“ – 0.76% 

N6. რესპუბლიკური პარტია - 0.73% 

N31. თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა - 0.52% 

N28 ზვიადის გზა - უფლის სახელით - 0.47% 

N9 მემარცხენე ალიანსი - 0.21% 

N4 გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა - 0.12% 

 

ფოთი (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო - 51.41% 

N5. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 15.25% 

N2. ბლოკი -ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო - 11.55% 

N20. შენების მოძრაობა - 6.41% 

N8. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - 5.49% 

N3. დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო - 4.43% 

N10. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - 4.38% 

N31. თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა - 0.77% 

N4. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა - 0.3% 

 

 

ახალციხე (PVT დამკვირვებლების 100%-ისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით) 

N41. ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო - 65.01% 

N2. ბლოკი -ბაქრაძე, უგულავა-ევროპული საქართველო - 19.86% 

N5. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - 10.13% 

N8. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - 2.23% 

N10. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - 1.77% 

N31. თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა - 0.47% 

N3. დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო - 0.45% 

N4. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა - 0.07% 
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დარღვევები 

ამ დროისთვის „სამართლიანი არჩევენების“ დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა შემდეგი სახის 

დარღვევები: 

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა: 

 #70 ფოთის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ მისცეს ფოტოს 

გადაღების უფლება და მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა; 

 #22 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #30 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს არ მიეცა საჩივრის 

დარეგისტირირების უფლება;  

 #61 ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქის #9 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელი არ შეუშვეს უბანზე 

მისი დახურვის შემდეგ; 

 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს შეეზღუდა უბანზე 

თავისუფლად გადაადგილების უფლება.  

შემაჯამებელი ოქმის გადასწორება:  

 #84 ხულოს საარჩევნო ოლქის #52 საარჩევნო უბნის და #44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქის 

#15 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში მონაცემები გადასწორებულია და არაა შედგენილი 

შესწორების ოქმი. 

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება: 

 #12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქის #42 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმი არაა 

დამოწმებული ბეჭდით და ხელმოწერებით; 

 #57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის #23 და #33 საარჩევნო უბნების, #67 ზუგდიდის საარჩევნო 

ოლქის #20 და #100 საარჩევნო უბნების,  #53 ვანის საარჩევნო ოლქის #16 საარჩევნო უბნის და 

#82 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელი ოქმები არაა 

დამოწმებული ბეჭდით; 

 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #18 საარჩევნო უბანზე შეცდომითაა შედგენილი 

შემაჯამებელი ოქმი, შედგენილია შესწორების ოქმი, რომელიც ცარიელია.  

ნამდვილი ბიულეტენების ბათილად მიჩნევა: 

 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #78 საარჩევნო უბანზე 7 ნამდვილი ბიულეტენი ბათილად მიიჩნია 

კომისიამ. 

ბიულეტენზე მინიშნების გაკეთება: 

 #79 ბათუმის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლისას გამოვლინდა კალმით 

დანომრილი ბიულეტენები, რაც შესაძლოა წარმოადგენდეს ხმის მიცემის ფარულობის 

დარღვევას.  ეს ბიულეტენები კომისიამ ნამდვილად ჩათვალა.  

ზედმეტი ბიულეტენების გაცემა: 

 #17 თელავის საარჩევნო ოლქის #12 საარჩევნო უბანზე ერთმა და იმავე რეგისტრატორმა 

რამდენჯერმე გასცა ამომრჩეველზე ერთი სახის 2 ბიულეტენი;  

 

გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას:  

 #52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქის #21 საარჩევნო უბანზე გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა 

4-5 ბიულეტენით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას. 
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საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება: 

 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #55 საარჩევნო უბანზე სიაში გამორჩენილია ერთი 

ამომრჩევლის ხელმოწერა. 

უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა:  

 #22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის გახსნის შემდეგ 

უბანზე შევიდნენ ამომრჩევლები, რასაც მოყვა ბიულეტენების ძირს დაყრა. ორგანიზაციამ 

მოითხოვა გადასატანი ყუთის ბათილობა.  

ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა: 

 #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #39 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილე ერეოდა ბიულეტენების დათვლის პროცესში და თავად იღებდა კონვერტებიდან 

ბიულეტენებს. გარდა ამისა ერთ-ერთი მთვლელის ჩანაცვლება მოხდა ისე, რომ არ აღინიშნა 

ამის შესახებ ჩანაწერთა წიგნში.  

 #4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის #32 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების დახარისხებისას არ 

ცხადდებოდა ვისთვის იყო ხმა მიცემული; 

 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე თავმჯდომარე ერეოდა ხმის დათვლის 

პროცესში და პირველი მთვლელის ნაცვლად აცხადებდა ვისთვის იყო ხმა მიცემული. 

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა: 

 #32 გორის საარჩევნო ოლქის #32, #47, #65, #78, #81 და #106 საარჩევნო უბნების ჩანაწერთა 

წიგნები არ იყო დალუქული;   

 #1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის #1 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ყველა სახის სია 

ერთად დალუქეს; 

 #81 ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანმა საარჩევნო ოლქს დაულუქავი 

ბეჭდები გადასცა;  

 #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #65 საარჩევნო უბნის მასალა დაულუქავი გადაეცა ოლქს. 

 

 
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების სადამკვირვებლო მისიის 

განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. არჩევნების დღის 

სადამკვირვებლო მისია ასევე მხარდაჭერილია გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო 
საქმეთა სამინისტროსა და ფონდ „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“ (NED) მიერ.  

განცხადებაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ სამართლიან არჩევნებს“ და შესაძლოა, 
არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, გერმანიის ან NED-ის  

შეხედულებებს. 
 

 

 

 


