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განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. მისიას ასევე მხარს უჭერდა გერმანიის 
ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ფონდი „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“ 
(NED). ამასთან, არჩევნების მეორე ტურზე დაკვირვება განხორციელდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 
ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს კონტრიბუციით. ამ ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები 
ეკუთვნის მხოლოდ „სამართლიან არჩევნებს“ და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული 
შტატების მთავრობის, გერმანიის, ბრიტანეთის საელჩოს ან NED-ის  შეხედულებებს.

ანგარიშზე მუშაობდნენ:

მიხეილ ბენიძე

თამარ ბართაია

ნინო რიჟამაძე

ელენე ნიჟარაძე

თათია ქინქლაძე

დიზაინი: თემო მაჭავარიანი

2017  წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის  

არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში



3

სარჩევი

I. ძირითადი  მიგნებები       4

II. სადამკვირვებლო მისიის შესახებ       7

III. პოლიტიკური კონტექსტი       9

IV. საარჩევნო სისტემა და საკანონმდებლო ცვლილებები       12

V. საარჩევნო ადმინისტრაცია       14

VI. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური       17 

    
VII. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის    

    
VIII. წინასაარჩევნო პერიოდი       19

IX. მედია გარემო       22

X. არჩევნების დღე       23

XI. არჩევნების შემდგომი პერიოდი და საჩივრების განხილვა       32

XII. რეკომენდაციები       39

XIII მეთოდოლოგია       42

უწყებათაშორისი კომისია       18



4

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოში 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
წინასაარჩევნო პერიოდს, არჩევნების დღეს, მეორე 
ტურს და არჩევნების შემდგომ პერიოდს, მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით ფართომასშტაბიანი მისიით და 
1299 აკრედიტირებული დამკვირვებლით აკვირდებოდა. 
დაკვირვების შედეგები მოცემულია წინამდებარე 
ანგარიშში.

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს წინ 
საკონსტიტუციო რეფორმის გარშემო მიმდინარე 
დისკუსია უძღვოდა, რომელიც პოლიტიკური 
დღის წესრიგის ძირითად საკითხს წარმოადგენდა. 
ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის განხეთქილების 
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საპარლამენტო 
საარჩევნო სისტემის ცვლილების გარშემო არსებული 
განსხვავებული მოსაზრებები იყო. პოლიტიკური 
პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად, მმართველმა 
პარტიამ საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარული 
ნაწილის გაუქმებისა და პროპორციულ არჩევნებზე 
გადასვლის გადაწყვეტილება 2024 წლამდე გადადო. 
საკონსტიტუციო ცვლილებები სამი მოსმენით ფართო 
კონსესუსის გარეშე, ხელისუფლების საკონსტიტუციო 
უმრავლესობის ერთპარტიული მხარდაჭერით 
დამტკიცდა. 

კონსტიტუციის მსგავსად, არჩევნებამდე რამდენიმე 
თვით ადრე, დაჩქარებული წესით, ხელისუფლებამ 
ცვლილებები შეიტანა საარჩევნო კანონმდებლობასა და 
თვითმმართველობის კოდექსში. ცვლილებების შედეგად, 
თვითმმართველი სტატუსი დაკარგა 7-მა ქალაქმა 
და მათი მიმდებარე სათემო მუნიციპალიტეტებთან 
გაერთიანების შემდეგ, 7-ით შემცირდა ქვეყანაში 
მუნიციპალიტეტების რაოდენობა. საარჩევნო კოდექსში 
შეტანილმა რიგმა ცვლილებებმა გააჩინა რისკები 
საარჩევნო ადმინისტრაციის გამჭვირვალობის, 
ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის კუთხით. 
სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ყველაზე 
პრობლემატურად შეფასდა საარჩევნო კომისიების 
დაკომპლექტების წესში ცვლილებები, რომლის 
მიხედვითაც, 2017 წლის არჩევნების შემდეგ საარჩევნო 
კომისიებში ყველა დონეზე მმართველი პარტიის 
წარმომადგენლობა გაიზარდა.

მიუხედავად დაინტერესებულ მხარეებთან 

თანამშრომლობისადმი ღიაობისა, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის საქმიანობაში მთელი რიგი ხარვეზები 
გამოიკვეთა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვან გამოწვევას 
საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრების ინტერესთა 
კონფლიქტის შემთხვევები წარმოადგენდა, რაზეც 
ცესკოს სათანადო რეაგირება არ მოუხდენია. საოლქო 
საარჩევნო კომისიების წევრების ოჯახის წევრები იმავე 
ოლქებში  კანდიდატის სტატუსით მონაწილეობდნენ 
არჩევნებში. საჩივრების განხილვის პროცესში, ცესკომ 
და საოლქო კომისიებმა ვერ შეძლეს ადეკვატურად 
ეპასუხათ საჯარო მოხელეთა მიერ სოციალური ქსელის 
გამოყენებით საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნების 
დარღვევით უკანონო აგიტაციის ფაქტებზე. პრობლემას 
წარმოადგენდა საარჩევნო კანონმდებლობის ვიწროდ 
განმარტების ფაქტები, რაც კანონის მოთხოვნების 
უგულვებელყოფასა და სამომავლო დარღვევების 
წახალისებას იწვევს. კვლავ ხარვეზიანი და 
არასაკმარისად გამჭვირვალე იყო საუბნო საარჩევნო 
კომისიების დაკომპლექტება, რამაც გააჩინა ეჭვები ამ 
პროცესში პოლიტიკური გავლენების არსებობასთან 
დაკავშირებით.

წინასაარჩევნო პერიოდი, ძირითადად, მშვიდ ვითარებაში 
მიმდინარეობდა. გამოკვეთილად აქტიური იყო კამპანია 
დედაქალაქში, სადაც მერობის ძირითადი კანდიდატები 
საზოგადოებისთვის ოფიციალური საარჩევნო 
პერიოდის დაწყებამდე იყო ცნობილი და მათი კამპანია 
შედარებით ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავდა. მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით, აშკარა იყო მმართველი პარტიის 
დომინანტური მდგომარეობა, რაც მმართველი პარტიის 
შემოწირულობებისა და წინასაარჩევნო ხარჯვის მხრივ 
სხვა პარტიებთან არსებულ საგრძნობ უპირატესობაში 
გამოიხატა. ძალადობრივ ინციდენტებს მასიური სახე 
არ ჰქონია, თუმცა, არჩევნების დღის მოახლოებასთან 
ერთად, მნიშვნელოვნად იმატა ზეწოლა-მუქარის 
შემთხვევებმა ძირითადად ოპოზიციური კანდიდატებისა 
თუ აქტივისტების წინააღმდეგ. რიგ შემთხვევებში, 
სავარაუდოდ, ზეწოლა-მუქარის შედეგად, ცალკეული 
ოპოზიციური პარტიებისა და დამოუკიდებელმა 
კანდიდატებმა საკუთარი კანდიდატურები მოხსნეს. 
როგორც პირველი, ისე მეორე ტურის წინ ზეწოლა-
მუქარის შემთხვევები კონცენტრირებული იყო იმ 
მუნიციპალიტეტებში, სადაც მმართველ პარტიას 
მაღალი მხარდაჭერის მქონე ოპოზიციური კანდიდატები 
უპირისპირდებოდნენ. მათი მხარდამჭერები 
„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლებთან 
სიტყვიერ მუქარაზე, სოციალური დახმარების მოხსნისა 
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დეზინფორმაციის კამპანიას სხვადასხვა „ფეისბუქ“-
გვერდების მეშვეობით, რომლებიც, ძირითადად, 
მადისკრედიტირებელ ინფორმაციას დასპონსორებული 
პოსტების საშუალებით ავრცელებდნენ. განსაკუთრებულ 
გამოწვევას წარმოადგენს ამ კამპანიების დაფინანსების 
წყაროებისა და შესაბამისი დაფინანსების 
წარმომავლობის შესწავლა, რათა გამოაშკარავდეს 
შესაძლო უკანონო შემოწირულობის შემთხვევები. ამ 
მიმართულებით ეფექტიანი რეაგირებისა და სათანადო 
მეთოდოლოგიის შემუშავების რეკომენდაციით 
„სამართლიანმა არჩევნებმა“ სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურს მიმართა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას მასშტაბური 
ხასიათი არ ჰქონდა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 
წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე 
და კანონით დაწესებული შეზღუდვების ამოქმედებამდე, 
მუნიციპალიტეტების დიდმა ნაწილმა ბიუჯეტებში  

და სხვადასხვა ფორმით დაშინებებზე საუბრობდნენ. 
მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდი ყველაზე 
დაძაბული ოზურგეთის ოლქში იყო, სადაც პირველ და 
მეორე ტურებს შორის პერიოდი პოლიტიკური ნიშნით 
მუქარა-ზეწოლისა და ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენების ფონზე წარიმართა. მართველი პარტიის 
კანდიდატის მხარდაჭერის მიზნით ამგვარ ქმედებებში 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ცალკეული 
საჯარო მოხელეებიც იყვნენ ჩართული. კანდიდატებზე 
სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით, 
შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების რეაგირება 
არასაკმარისი და არაეფექტური იყო. რიგ შემთხვევებში 
დაიწყო გამოძიება, თუმცა შედეგები არჩევნების 
დასრულების შემდეგაც არ არის ცნობილი.
 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, სხვა 
წინა არჩევნებისგან განსხვავებით ახასიათებდა 
ინტენსიური კამპანია  სოციალურ მედიაში, მათ 
შორის, ორგანიზებული სახე ჰქონდა თბილისის 
მერობის ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ 
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ცვლილებები შეიტანა, რომლის საფუძველზეც გაიზარდა 
თვითმმართველობის ბიუჯეტით განსაზღვრული 
სოციალური, ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურული 
პროექტები. ამასთან პროექტები ისე დაიგეგმა, 
ძირითადი აქტივობები, ხშირ შემთხვევაში, საარჩევნო 
კამპანიის პერიოდს დაემთხვა, რაც საარჩევნო პერიოდში 
ამომრჩეველთა კეთილგანწყობის გასაზრდელად 
რესურსების მობილიზების ეჭვებს აჩენს. 

მედია გარემო წინასაარჩევნო პერიოდში, ძირითადად 
მრავალფეროვანი იყო, თუმცა კვლავ პრობლემურ 
საკითხად რჩება მაუწყებელთა პოლიტიზირება. 
თვითმმართველობის არჩევნების მოახლოებასთან 
ერთად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ 
დირექტორად ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა 
ივანიშვილთან დაახლოებული პირის დანიშვნამ და 
ახალი მენეჯმენტის მიერ მაუწყებელზე მნიშვნელოვანი 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების დახურვის 
დაჟინებულმა მცდელობამ ფართო საზოგადოებრივი 
დისკუსია და მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკაზე 
გავლენების შესახებ ეჭვები გამოიწვია. საარჩევნო 
წლის დასაწყისში კვლავ აქტიურად მიმდინარეობდა 
დავა ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მფლობელობასთან 
დაკავშირებით. უზენაესმა სასამართლომ ტელეკომპანიის 
100%-იანი წილი მოსარჩელე მხარეს მიაკუთვნა, თუმცა 
გადაწყვეტილების აღსრულება ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს დროებითი ღონისძიების 
მეშვეობით შეჩერდა. 

„სამართლიანი არჩევნების“ შეფასებით, არჩევნების 
დღემ, როგორც პირველ, ასევე მეორე ტურზე, 
ძირითადად, მშვიდ და ორგანიზებულ ვითარებაში 
და მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა. 
გამონაკლისს წარმოადგენდა მარნეულის ოლქი, სადაც 
დამკვირვებლებმა მნიშვნელოვანი ხასიათის დარღვევები 
შედარებით მასშტაბურად დააფიქსირეს. 

პირველ ტურზე, საყურადღებო ტენდენციას 
წარმოადგენდა საარჩევნო სუბიექტების 
წარმომადგენლების მიერ სამაგიდო სიებიდან 
ამომრჩევლების მონაცემების ჩანიშვნის ფაქტები. 
ქვეყნის მასშტაბით, ასეთი ფაქტები საარჩევნო უბნების 
16.8%-ზე ხდებოდა, თუმცა ყველაზე მეტად, მსგავსი 
შემთხვევები თბილისში იყო კონცენტრირებული, 
სადაც საარჩევნო უბნების 74.8%-ზე ფიქსირდებოდა. 
ამ პრაქტიკის ფართომასშტაბიანმა გავრცელებამ 
თბილისში გააჩინა ეჭვები ამომრჩეველთა ნების 

კონტროლისა და მათი პირადი მონაცემების სავარაუდოდ 
ზეწოლის მიზნით გამოყენების შესახებ. საარჩევნო 
ადმინისტრაციამ ვერ მოახერხა აღეკვეთა ამომრჩევლის 
ნების გამოვლენაზე კონტროლისა და მათი პირადი 
მონაცემების უკანონოდ გამოყენების სავარაუდო 
შემთხვევები.

არჩევნების მეორე ტურზე ყურადღების ცენტრში იყო 
ოზურგეთის #59 საარჩევნო უბანი დაბა ნასაკირალში, 
სადაც, ხმის დათვლის პროცესის დროს, სავარაუდოდ, 
ადგილი ჰქონდა უბანზე არეულობის მოწყობისა 
და ამ მიზეზით უბნის შედეგების გაბათილების 
მიზანმიმართულ მცდელობას, რაც ოზურგეთის ოლქში 
მერის არჩევნების შედეგეზე გავლენას მოახდენდა. 
მიუხედავად ამისა, საარჩევნო დოკუმენტაციის 
მთლიანობას საფრთხე არ შექმნია და საბოლოოდ 
ამომრჩევლის ნება შემაჯამებელ ოქმში სათანადოდ 
აისახა.

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლებმა 
არჩევნების პირველ და მეორე ტურებზე გამოვლენილ 
დარღვევებთან დაკავშირებით 325 საჩივარი 
წარადგინეს საუბნო და საოლქო კომისიებში. 
დარღვევების უმეტესობა გამოწვეული იყო 
საარჩევნო კომისიის წევრების პროფესიონალიზმისა 
და კვალიფიკაციის ნაკლებობით, განსაკუთრებით 
შემაჯამებელი ოქმების შედგენასთან დაკავშირებით. 
ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა 
ჰქონდათ დასწრებოდნენ საჩივრების განხილვას და 
დაეფიქსირებინათ ორგანიზაციის პოზიცია წარდგენილ 
საჩივრებზე. თუმცა, საჩივრების განხილვის პროცესში 
საარჩევნო კომისიები თავს არიდებდნენ საარჩევნო 
დოკუმენტაციის სათანადოდ გამოკვლევას, კენჭისყრის 
შედეგების გადასინჯვას და მხოლოდ კომისიის 
წევრების ახსნა-განმარტების საფუძველზე იღებდნენ 
გადაწყვეტილებას, განურჩევლად დარღვევის სიმძიმისა, 
რაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.  ამასთან, 
საოლქო საარჩევნო კომისიები არასწორად იყენებდნენ 
და განმარტავდნენ საჩივრების წარდგენის ვადებს, 
არ ესმოდათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
პროცედურების არსი და დანიშნულება, თავს 
არიდებდნენ ადმინისტრაციული თუ დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობის გამოყენებას, არასათანადო 
რეაგირებას ახდენდნენ დამკვირვებლის უფლებების 
შეზღუდვაზე და არ იღებდნენ სათანადოდ დასაბუთებულ 
გადაწყვეტილებებს.
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II     სადამკვირვებლო მისიის შესახებ

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს 2017 წლის 
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებზე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
საერთაშორისო საზოგადოების სადამკვირვებლო მისიის 
მონიტორინგის შედეგებს. „სამართლიანმა არჩევნებმა“ 
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის, არჩევნების დღის 
და არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგი მთელი 
საქართველოს მასშტაბით განახორციელა. ორგანიზაცია 
დააკვირდა ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების პირველ ტურს 21 ოქტომბერს და მეორე 
ტურს 12 ნოემბერს. 

თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო 
პერიოდის მონიტორინგი არჩევნებამდე სამი თვის 
განმავლობაში, 24 ივლისიდან 20 ოქტომბრამდე, 

ორგანიზაციის 70 გრძელვადიანი დამკვირვებლის 
მეშვეობით საქართველოს ყველა საარჩევნო 
ოლქში მიმდინარეობდა. წინასაარჩევნო პერიოდში 
„სამართლიანმა არჩევნებმა“ წინასაარჩევნო დაკვირვების 
სამი შუალედური ანგარიში გამოსცა. ISFED ასევე 
აკვირდებოდა არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო 
პერიოდს1, რომელიც ორგანიზაციის ექვსმა 
გრძელვადიანმა დამკვირვებლმა განახორციელა იმ ექვს 
საარჩევნო ოლქში2, სადაც მერობის კანდიდატებმა ვერ 
გადალახეს საარჩევნო ბარიერი (50%+1). ორგანიზაციამ 
ასევე გამოსცა მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის 
შეფასება. 

არჩევნების დღეს „სამართლიანი არჩევნები“ 
კენჭისყრისა და ხმის დათვლის პროცესს ხმების 
პარალელური დათვლის (PVT) მეთოდოლოგიით3 

1 არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი მოიცავდა პერიოდს 24 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით.
2 ბორჯომი, მარტვილი, ოზურგეთი, ქუთაისი, ყაზბეგი, ხაშური.
3 ხმების პარალელური დათვლის (PVT) მეთოდოლოგია საშუალებას გვაძლევს დროულად აღმოვაჩინოთ დარღვევები, შევაფასოთ არჩევნების დღის მთლიანი პროცესი და გადავამოწმოთ ოფიციალური 
შედეგების სიზუსტე.  ხმების პარალელური დათვლა (PVT) იყენებს სტატისტიკურ მეთოდოლოგიას და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს (ICT).  PVT გვაწვდის ზუსტ და დროულ ინფორმაციას ხმის მიცემის 
და დათვლის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. PVT ერთადერთი მეთოდოლოგიაა, რომელიც დამოუკიდებლად ამოწმებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებული ოფიციალური 
მონაცემების სიზუსტეს.
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აკვირდებოდა. 2017 წლის 21 ოქტომბრის 
თვითმმართველობის არჩევნებზე ISFED-ის 
სადამკვირვებლო მისია 1050-მდე საუბნო, 73 საოლქო 
საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და 80 მობილური 
ჯგუფისგან შედგებოდა. არჩევნების დღეს ცენტრალურ 
ოფისში ფუნქციონირებდა 18 ოპერატორისა და 
13 იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემთა 
ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. 

არჩევნების პირველ ტურზე „სამართლიანმა არჩევნებმა“ 
მოკლევადიანი დამკვირვებლები მიავლინა:
• მთელი 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. 
• შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირებისთვის ადაპტირებულ 7 საარჩევნო უბანზე 
თბილისში. 

არჩევნების მეორე ტურზე „სამართლიანი არჩევნების“ 
317 მოკლევადიანი დამკვირვებელი გადანაწილებული 
იყო ბორჯომის, მარტვილის, ოზურგეთის, ქუთაისის, 
ყაზბეგისა და ხაშურის საარჩევნო ოლქების ყველა 
საარჩევნო უბანზე. სადამკვირვებლო მისიაში შედიოდა 
ასევე 6 მობილური ჯგუფი და 6 საოლქო საარჩევნო 
კომისიის  დამკვირვებელი. ორგანიზაცია პირველი 
ტურის მსგავსად, მეორე ტურზეც არჩევნებს ხმების 
პარალელური დათვლის (PVT) მეთოდოლოგიით 
დააკვირდა. მეორე ტურზე, ცენტრალურ ოფისში 
ინციდენტებისა და SMS ცენტრებში, შესაბამისად, 6 
იურისტი და 8 ოპერატორი მუშაობდა.

არჩევნების შემდგომ პერიოდის მიმდინარეობას, 
პირველი ტურის შემდეგი „სამართლიანი არჩევნები“ 
70 დამკვირვებლისა და იურისტების მეშვეობით 
აკვირდებოდა. ორგანიზაცია დააკვირდა საარჩევნო 
ადმინისტრაციის საქმიანობას, საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში საჩივრების განხილვისა და შედეგების 
შეჯამების პროცესს. მეორე ტურის არჩევნების დღის 
შემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიებში მიმდინარე 
პროცესებს ორგანიზაციის 6 დამკვირვებელი 
აკვირდებოდა.

არჩევნებზე დაკვირვების შედეგად გამოვლენილი 
ხარვეზების ანალიზის საფუძველზე, „სამართლიანმა 
არჩევნებმა“ შეიმუშავა რეკომენდაციები საარჩევნო 
კანონმდებლობისა და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. 
არჩევნებზე დაკვირვების შედეგები, ისევე როგორც 
შესაბამისი რეკომენდაციები წარმოდგენილია ამ 
ანგარიშში. 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებზე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
საერთაშორისო საზოგადოების სადამკვირვებლო მისიის 
განხორციელება შესაძლებელი გახდა შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID), გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ფონდ „ეროვნული 
წვლილი დემოკრატიისთვის“ (NED) ფინანსური 
მხარდაჭერით. არჩევნების მეორე ტურზე დაკვირვების 
უზრუნველსაყოფად, კონტრიბუცია გასწია ასევე 
დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 
გაერთიანებული სამეფოს საელჩომ საქართველოში. 
წინამდებარე ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები 
ეკუთვნის „სამართლიან არჩევნებს“ და შესაძლოა არ 
ასახავდეს დონორი ორგანიზაციების პოზიციას. 
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III     პოლიტიკური კონტექსტი  

თვითმმართველობის საარჩევნო წელი პოლიტიკურ 
ლანდშაფტზე მნიშვნელოვანი ცვლილებების ფონზე 
დაიწყო. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შიგნით გაჩენილი 
უთანხმოების შედეგად, 2017 წლის იანვარში ენმ ორად 
გაიყო და მისგან წამოსულმა ლიდერებმა „მოძრაობა 
თავისუფლებისათვის - ევროპული საქართველო“ 
შექმნეს. „ევროპულმა საქართველომ“ საპარლამენტო 
უმცირესობის სტატუსი მოიოპვა, რადგან ენმ-ს 
საარჩევნო სიით პარლამენტში გასული დეპუტატების 
უმეტესობა ახალი პარტიის შემადგენლობაში აღმოჩნდა. 
ცვლილებები მოხდა პარლამენტს მიღმა დარჩენილ 
ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებშიც. კერძოდ, 
„თავისუფალი დემოკრატები“, „რესპუბლიკელები“, 
„ეროვნული ფორუმი“ დატოვა არაერთმა ლიდერმა. 
ოპოზიციის შესუსტების ფონზე, მნიშვნელოვნად 
გაიმყარა პოზიციები „ქართულმა ოცნებამ“, რომელმაც 

საპარლამენტო არჩევნებზე მოპოვებული 48.68% 
მხარდაჭერის შედეგად, პარლამენტში 150-დან 
115 მანდატი და, შესაბამისად, საკონსტიტუციო 
უმრავლესობა მიიღო4. საკონსტიტუციო უმრავლესობის 
მოპოვების შემდეგ, მმართველმა პარტიამ 
საკონსტიტუციო რეფორმა დააანონსა და 2016 წლის 15 
დეკემბერს, საქართველოს პარლამენტში სახელმწიფო 
საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა, რომლის მიზანსაც 
30 აპრილამდე კონსტიტუციის ფუნდამენტური 
გადასინჯვის პროექტის მომზადება წარმოადგენდა5 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების წინ პოლიტიკური დისკუსია ძირითადად 
სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო 
მიმდინარეობდა. საკონსტიტუციო რეფორმის 
შესახებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 
ფორმატში მეტწილად ინკლუზიურად დაწყებული 

4 საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი, ცესკო, 16 ნოემბერი 2016, თბილისი http://cesko.ge/res/docs/20161116144542ოქმი.pdf 
5 იხ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება: http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/საკონსტიტუციო_კომისიის_შემადგენლობა
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დისკუსია ეტაპობრივად ჩიხში შევიდა. 22 აპრილის 
საკონსტიტუციო კომისიის დასკვნით სხდომამდე 
კომისიის შემადგენლობა დატოვეს პოლიტიკური 
პარტიების წარმომადგენლებმა. აღნიშნულის მიზეზი, 
პირველ რიგში, საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან 
დაკავშირებით მმართველი პარტიის პოზიცია იყო6.  

2017 წლის იანვარში, „სამართლიანმა არჩევნებმა“, 
საკონსტიტუციო კომისიის წევრმა სხვა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა 
პარტიებმა საკონსტიტუციო კომისიაში მაჟორიტარული 
სისტემის გაუქმებისა და რეგიონულ-პროპორციულ 
სისტემაზე გადასვლის ინიციატივა დააყენეს. 
ცვლილებების განხილვის ეტაპზე ცნობილი გახდა, 
რომ მმართველი პარტია მხარს დაუჭერდა სრულად 
პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, 
თუმცა ამასთან ერთად, „ქართული ოცნების“ მიერ 
შემოთავაზებული ვერსიით გაუქმდებოდა საარჩევნო 
ბლოკები, შეიცვლებოდა ე.წ. გაუნაწილებელი 
მანდატების მიკუთვნების წესი და 5%-იან ბარიერს 
მიღმა დარჩენილი პარტიების მიერ მიღებული ხმების 
შედეგად დარჩენილ გაუნაწილებელ მანდატებს 
მხოლოდ საუკეთესო შედეგის მქონე ერთი პარტია 
მიიღებდა. მსგავსი მოდელი პროპროციულ სისტემაზე 
გადასვლის სარგებელს არსებითად აკნინებდა, 
რადგან მანდატების განაწილების „ბონუსური“ 
მექანიზმი პირველ ადგილზე გასულ პარტიას კვლავაც 
არსებითად უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენებდა 
და კვლავ ტოვებდა პარტიების მიერ მიღებულ 
ხმებსა და მანდატებს შორის დისპროპორციის 
შესაძლებლობას. აღნიშნულის საპირწონედ, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები გაუნაწილებელი 
მანდატების პროპორციულ განაწილებას ითხოვდნენ 
და წარმოდგენილი მოდელის რისკების შესამცირებლად 
საკონსტიტუციო კომისიაში ალტერნატიული 
წინადადებები წარადგინეს, რომელთაგან არცერთი 
იქნა მხარდაჭერილი7.  სამოქალაქო საზოგადოების 
მსგავსად, მმართველი პარტიის შემოთავაზებული 
მოდელი გააკრიტიკა ვენეციის კომისიამაც, რომლის 

რეკომენდაციებიც არსებითად არასამთავრობო 
ორგანიზაციების რეკომენდაციების იდენტური იყო8. 

ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებისთანავე, 
19 ივნისს, „ქართულმა ოცნებამ“ ყველა 
დაინტერესებული მხარისათვის სრულიად 
მოულოდნელად, ერთპიროვნულად შეცვალა 
გადაწყვეტილება და საარჩევნო სისტემის ცვლილების 
2024 წლამდე გადავადება დააანონსა9.  მმართველი 
პარტია აღნიშნულის მიზეზად მაჟორიტარი 
დეპუტატების ნაწილის მხრიდან მაჟორიტარული 
სისტემის გაუქმებისადმი წინააღმდეგობას 
ასახელებდა. ამ გადაწყვეტილებამ ხელისუფლებასა 
და ოპოზიციას შორის უთანხმოება კიდევ უფრო 
გაამწვავა. სისტემის ცვლილების გადავადების შესახებ 
განცხადებიდან რამდენიმე დღეში მმართველმა 
პარტიამ საკონსტიტუციო ცვლილებები ორი მოსმენით 
პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსესუსის გარეშე, 
მხოლოდ „ქართული ოცნების“ საკონსტიტუციო 
უმრავლესობის ერთპარტიული მხარდაჭერით მიიღო. 
ფართო კონსესუსის გარეშე საარჩევნო სისტემის 
ცვლილების გადავადება მკაცრად გააკრიტიკა 
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა10  და ქართულმა 
არასამთავრობო სექტორმა, რომელმაც საარჩევნო 
სისტემის ცვლილების გადავადება მმართველი პარტიის 
მიერ ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობად 
შეაფასა11. 

გარდა საარჩევნო სისტემის ცვლილებისა, 
საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში მნიშვნელოვანი 
აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ასევე, „ქართული 
ოცნების“ სხვა ინიციატივებმა, როგორიცაა 
პრეზიდენტის პირდაპირიდან არაპირდაპირ არჩევნებზე 
გადასვლა, ქორწინების განსაზღვრა როგორც „ქალსა 
და მამაკაცს შორის კავშირი“, და სხვა. 

ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მედიაციისა 
და დიალოგის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, 
პოზიციების დაახლოება ვერ მოხერხდა. 

6 პარლამენტის საარჩევნო სისტემის ცვლილება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის საკონსტიტუციო რეფორმის საკვანძო საკითხს წარმოადგენდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური 
პოლიტიკური პარტიები არსებული პარალელური მაჟორიტარულ-პროპორციული საარჩევნო სისტემის პროპორციული სისტემით ჩანაცვლებას არაერთი წელი ითხოვდნენ, რადგან გამოცდილებამ 
აჩვენა, რომ სისტემის მაჟორიტარული კომპონენტი არჩევნების შედეგების საპარლამენტო მანდატებში დისპროპორციით გარდასახვას და მმართველი პარტიის უპირატეს პოზიციაში ჩაყენებას უწყობს 
ხელს.
7 საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ერთობლივი შეფასება, მიმართვა ვენეციის კომისიას, 8 მაისი 2017, http://www.isfed.ge/main/1222/geo/ 
8  ევროპული კომისია კანონის მეშვეობით სამართლიანობისათვის/ვენეციის კომისია, მოსაზრება საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტზე, 19 ივნისი 2017, სტრასბურგი http://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)013-e  
9  არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება: საარჩევნო სისტემაზე მმართველი პარტიის გადაწყვეტილება მიუღებელია, 21 ივნისი 2017 http://www.isfed.ge/main/1244/geo/ 
10  ჯანი ბუკიკიო: ძალიან იმედგაცრუებული ვარ და ყოველ საათს უფრო იმედგაცრუებული ვხდები, 29 ივნისი 2017, http://go.on.ge/e2y 
11 ორგანიზაციების წერილი ევროპარლამენტს, მოგერინის და აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტს, 27 ივნისი 2017,  http://www.isfed.ge/main/1247/geo/ 
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საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე „ქართულმა 
ოცნებამ“ პრინციპულ საკითხებზე დათმობისათვის 
მზაობა არ აჩვენა, ხოლო ოპოზიციის მხრიდან 
მოთხოვნების დავიწროება ვერ მოხერხდა. 26 
სექტემბერს, საქართველოს პარლამენტმა 117 ხმით 
ორის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებები 
მესამე მოსმენით მიიღო12 . საქართველოს 
პრეზიდენტმა, 9 ოქტომბერს, ვეტო დაადო მიღებულ 
ცვლილებებს და მოტივირებული შენიშვნებით 
დაუბრუნა პარლამენტს. აღნიშნულ ქმედებას 
წინ უსწრებდა პოლიტიკურ ძალებთან, როგორც 
სახელისუფლებო ასევე ოპოზიციურ პარტიებთან და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციები13.  
თუმცა, პარლამენტმა არ გაითვალისწინა პრეზიდენტის 
შენიშვნები და, თვითმმართველობის არჩევნებამდე 1 
კვირით ადრე, ვეტო 117 ხმით დაძლია14. 

ამასთან ერთად, საკონსტიტუციო ცვლილებების 
მიღებისთანავე საქართველოს პარლამენტმა 
კონსტიტუციის ახალ ცვლილებებზე დაიწყო მუშაობა, 
რომელიც შეეხება გაუნაწილებელი მანდატების 
პროპორციულად გადანაწილებას, ერთჯერადად 2020 
წლისთვის ბარიერის 3%-მდე დაწევასა და საარჩევნო 
ბლოკების შენარჩუნებას. აღნიშნულის შესახებ 
ვალდებულება საპარლამენტო უმრავლესობამ ვენეციის 
კომისიისადმი 20 სექტემბერს გაგზავნილ წერილში 
აიღო15.

12  პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა, 26 სექტემბერი 2017,  http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/parlamentis-riggareshe-sxdoma.page
13 პრეზიდენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვეტოს დასადებად ემზადება, 6 ოქტომბერი 2017, Civil.Ge, http://www.civil.ge/geo/article.php?id=31645 
14 პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია, 13 ოქტომბერი 2017, http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/plenaruli-sxdomebi/plenaruli-sxdomebi_news/
parlamentma-sakonstitucio-cvlilebebze-prezidentis-veto-dadzlia.page 
15 ვროპული კომისია კანონის მეშვეობით სამართლიანობისათვის/ვენეციის კომისია, მოსაზრება საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტზე, 9 ოქტომბერი 2017, სტრასბურგი, http://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)023-e
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IV     საარჩევნო სისტემა და 

საკანონმდებლო ცვლილებები

საქართველოში თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 
არჩევნები შერეული მაჟორიტარულ-პროპორციული 
საარჩევნო სისტემით ტარდება, რომლის მიხედვითაც 
საკრებულოს მანდატების ნაწილი პროპორციული, 
ხოლო ნაწილი მაჟორიტარული წესით ნაწილდება. 
პროპორციულ არჩევნებში პოლიტიკური პარტიებისა 
და საარჩევნო ბლოკებისათვის 4%-იანი ბარიერია 
დაწესებული, ხოლო მაჟორიტარულ მანდატს ყველაზე 
მეტი ხმის მქონე კანდიდატი მოიპოვებს. მერის 
არჩევნებში გამარჯვებისათვის 50%+1 ხმა არის 
საჭირო. თუ საკმარისი ხმების რაოდენობას ვერცერთი 
კანდიდატი მოაგროვებს, მაშინ მეორე ტური იმართება. 

არჩევნების წინ ცვლილებები შევიდა საარჩევნო 
კოდექსსა და თვითმმართველობის კოდექსში. 
მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია რამდენიმე 
თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის ცვლილება და 
მათი თვითმმართველ თემებთან გაერთიანება. ამ 
კონტექსტში ცვლილებები შეეხო საარჩევნო სისტემასაც. 
თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების შემდეგ, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თვითმმართველ 
თემებში შემავალი ქალაქების წარმომადგენლობის 
გაზრდის მიზნით, მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით 
გაიზარდა თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ 
ცენტრში ასარჩევი მაჟორიტარების რაოდენობა16.  

თვითმმართველი ქალაქების შემცირება

2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე 
რამდენიმე თვით ადრე, საქართველოს პარლამენტმა 
7 ქალაქს (ამბროლაური, ახალციხე, გორი, ზუგდიდი, 
თელავი, მცხეთა, ოზურგეთი) თვითმმართველი სტატუსი 
შეუჩერა და ისინი მიმდებარე სათემო მუნიციპალიტეტებს 
შეუერთა17. ამ ნაბიჯით, თვითმმართველი ქალაქების 
რაოდენობა 12-დან 5-მდე შემცირდა და 2014 
წლის თვითმმართველობის რეფორმამდე ნიშნულს 

დაუბრუნდა18.  7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის 
გაუქმება დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივი 
დემოკრატიისათვის უარყოფითად შეაფასა სამოქალაქო 
საზოგადოებამ19.

საკანონმდებლო ცვლილებები რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
მიერ გაუმჭვირვალედ შემუშავდა, ხოლო პროცესი 
დაინტერესებული მხარეების სათანადო ჩართულობისა 
და კონსულტაციის გარეშე წარმართა20.  საკანონმდებლო 
ცვლილებების მომზადების პროცესში დაირღვა 
კანონმდებლობის მოთხოვნებიც, რადგან საკითხის 
განხილვაში არ ყოფილა ჩართული იმ თვითმმართველი 
ერთეულების მოსახლეობა, სადაც ცვლილებები 
განხორციელდა21.  კანონპროექტს ვეტო დაადო 
პრეზიდენტმაც, თუმცა, პარლამენტმა, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მოწოდებების მიუხედავად, 26 ივლისს 
პრეზიდენტის ვეტო დასძლია. 

ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში 

არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, ცვლილებები 
შევიდა, ასევე, საარჩევნო კოდექსშიც22.  მათი 
ნაწილი ტექნიკური ხასიათის იყო და ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის ინიციატივას წარმოადგენდა. რიგი 
პოზიტიური საკითხის მიუხედავად, ახალი რეგულაციები 
პრობლემატურია საარჩევნო ადმინისტრაციის 
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
კუთხით. კონკრეტულად, შეიზღუდა არასაარჩევნო 
პერიოდში საარჩევნო კომისიის სხდომების საჯაროობა 
და რიგ შემთხვევებში გახანგრძლივდა საარჩევნო 
ადმინისტრაციის მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემის 
ვადები. კოდექსში შემოვიდა არაგანჭვრეტადი 
„მცირემნიშვნელოვანი დისციპლინური გადაცდომის“ 
ტერმინი, რომელიც საარჩევნო კომისიის წევრის 
დისციპლინარული პასუხისმგებლობისგან 
გათავისუფლების საშუალებას აძლევს ზემდგომ 
საარჩევნო კომისიას. ნაკლებად განჭვრეტადია კომისიის 

16 „თვითმმართველი თემის საკრებულო შედგება პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული 15 წევრისა და შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული ყველა თემიდან და ქალაქიდან, რომლებიც 
შედის ამ თვითმმართველი თემის შემადგენლობაში, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული თითო წევრისაგან. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა 
რაოდენობა 4 000-ზე მეტია, მაგრამ 10 000-ს არ აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 2 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც 
ამომრჩეველთა რაოდენობა 10 000-ზე მეტია, მაგრამ 20 000-ს არ აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 3 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ 
ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 20 000-ზე მეტია, მაგრამ 35 000-ს არ აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 4 წევრი. თვითმმართველი თემის 
ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 35 000-ზე მეტია, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 5 წევრი”. საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხ. 140, 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168
17 პარლამენტმა შვიდ ქალაქს საბოლოოდ ჩამოართვა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, Civil Georgia, 3 ივლისი 2017 http://civil.ge/geo/article.php?id=31403 
18 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის შედეგად გაიზარდა მუნიციპალიტეტების რაოდენობა - არსებულ 5 თვითმმართველ ქალაქს დაემატა 7 თვითმმართველი ქალაქი. იხ. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი მე-4
19 არასამთავ რობო ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს პარლამენტის წევრებს, 25 ივლისი 2017 http://www.isfed.ge/main/1257/geo/ 
20 არასამთავრობო ორგანიზაციათა მიმართვა, 18 მაისი 2017, http://www.isfed.ge/main/1225/geo/
21 თვითმმართველობის ნაჩქარევი რეფორმა და არსებული გამოწვევები, ლელა ხათრიძე, ISFED, 20 დეკემბერი, 2017, http://www.isfed.ge/main/1329/geo/ 
22 პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები მიიღო, Civil Georgia, 3 ივლისი 2017, http://civil.ge/geo/article.php?id=31402 
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ფუნქციებში ჩარევისათვის შემოღებული ფულადი 
ჯარიმა. არასაკმარისად დასაბუთებულია ცვლილებები 
გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის 
წევრების შერჩევის წესში23. 

საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული 
ცვლილებებიდან ყველაზე პრობლემატურია საარჩევნო 
კომისიების დაკომპლექტების წესში შეტანილი 
შესწორებები. აღნიშნული ცვლილებები უშუალოდ 
2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს არ შეხებია, 
მაგრამ ძალაში შევიდა თვითმმართველობის არჩევნების 
შემდეგ. ახალი წესით, პარტიების მიერ საარჩევნო 
კომისიებში დასანიშნი წევრების რაოდენობა შემცირდა 
7-დან 6-მდე. ამასთან, შეიცვალა დანიშვნის წესი და 
ის საპარლამენტო არჩევნებზე მიღებული ხმების 
რაოდენობას მიება24.  შედეგად, შემცირდა პოლიტიკურ 
პარტიების რაოდენობა, რომელთაც საარჩევნო 
ადმინისტრაციაში წევრის დანიშვნა შეეძლება, ხოლო 
კომისიებში მმართველი პარტიის დანიშნული წევრების 
რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა ოპოზიციური 
პარტიების ხარჯზე.  

იმ ფონზე, როდესაც არაერთი წელია საარჩევნო 
ადმინისტრაციაში პროფესიული წევრების შერჩევის 
პროცესა და ამ პროცესში პარტიულ გავლენებთან 
დაკავშირებით მნიშვნელოვანი კითხვები დაისმის, 
პარტიულ წევრებთან მიმართებაში მმართველი 
პარტიის სასარგებლო ცვლილებები უკან გადადგმული 
ნაბიჯია როგორც პოლიტიკურ პარტიებს შორის 
თანასწორი გარემოს უზრუნველყოფის, ასევე საარჩევნო 
ადმინისტრაციისადმი ნდობის გამყარების კუთხით. 
ცვლილებით ცალსახად გაიზრდება მმართველი 
პარტიის გავლენა საარჩევნო ადმინისტრაციაში, 
რაც სავარაუდოდ გააძლიერებს ეჭვებს საარჩევნო 
კომისიების პოლიტიკური მიკერძოებულობის შესახებ. 

იმისთვის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ ეფექტიანად 
შეასრულოს თავისი ფუნქციები, დაკომპლექტების წესში 
პოლიტიკური კომპონენტის შენარჩუნების შემთხვევაში, 
მნიშვნელოვანია   პოლიტიკური პარტიებისთვის 
გამოყოფილი კვოტის შევსების წესი იყოს სამართლიანი 
და ეფუძნებოდეს პარიტეტის პრინციპს, რათა არ მოხდეს 
მმართველი პოლიტიკური ძალის მიერ საარჩევნო 
ადმინისტრაციის დომინირება.   

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების 

23  არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებები საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესატან ცვლილებებზე, 26 ივნისი 2017, http://www.isfed.ge/main/1245/geo/  
24  იხ. საქართველოს ორგანული კანონი „საარჩევნო კოდექსი“ მუხლი 13

წესთან ერთად, ცვლილებები შეეხო ასევე ცესკოს 
თავმჯდომარის არჩევის წესს. მანამდე მოქმედი წესით, 
ცესკოს თავმჯდომარეს პრეზიდენტის წარდგინებით 
ირჩევდნენ ცესკოში პარტიების მიერ დანიშნული 
წევრები (გარდა მმართველი პარტიისა) ან საქართველოს 
პარლამენტი. მიღებული ცვლილებებით, ცესკოს 
თავმჯდომარის არჩევა მოხდება ცესკოს წევრების 
ორი მესამედის ან პარლამენტის მიერ. აღნიშნული 
ცვლილება განსაკუთრებით პრობლემურია საარჩევნო 
კომისიის დაკოპლექტების ახალ მოდელთან ერთად, 
რომელიც მეტი წევრის დანიშვნის შესაძლებლობას 
აძლევს მმართველ გუნდს. შესაბამისად, იზრდება 
ამ უკანასკნელის გავლენა თავმჯდომარის არჩევის 
პროცესში, რაც ასევე არ უწყობს ხელს საარჩევნო 
ადმინისტრაციისადმი ნდობას. 

გენდერული კვოტები

2017 წლის ივნისში პარლამენტში ქალთა პოლიტიკური 
მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის მხარდაჭერით და 
37,455 ამომრჩევლის ხელმოწერით გენდერული 
კვოტირების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა 
შევიდა, რაც გულისხმობს საარჩევნო კოდექსში 
ცვლილებების განხორციელებას, რომლითაც, პარტიები 
ვალდებულნი იქნებიან პარტიულ სიებში ყოველი მეორე 
განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარადგინონ. ხოლო, 
იმ შემთხვევაში, თუ არჩეულ წევრს რაიმე მიზეზით 
შეუწყდება დეპუტატის უფლებამოსილება, მანდატს 
მიიღებს იმავე სქესის რიგით მომდევნო კანდიდატი. 2017 
წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის კანონპროექტი 
საკომიტეტო განხილვის ეტაპზე იყო.
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V     საარჩევნო ადმინისტრაცია

ბოლო წლების განმავლობაში, საარჩევნო 
ადმინისტრაციისადმი დაინტერესებული მხარეებისა 
და ამომრჩეველთა ნდობა მზარდი ტენდენციით 
ხასიათდებოდა. თუმცა, წინასაარჩევნო პერიოდში 
სერიოზული კითხვის ნიშნები გააჩინა ცალკეულ საოლქო 
საარჩევნო კომისიებში ინტერესთა კონფლიქტების 
შემთხვევებმა. საჩივრების განხილვის პროცესში, ცესკომ 
და საოლქო კომისიებმა ვერ შეძლეს ადეკვატურად 
ეპასუხათ საჯარო მოხელეთა მიერ სოციალური ქსელის 
გამოყენებით საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნების 
დარღვევით უკანონო აგიტაციის ფაქტებზე. პრობლემას 
წარმოადგენდა საარჩევნო კანონმდებლობის ვიწროდ 
განმარტების ფაქტები, რაც კანონის მოთხოვნების 
უგულვებელყოფასა და სამომავლო დარღვევების 
წახალისებას იწვევს. კვლავ ხარვეზიანი და 
არასაკმარისად გამჭვირვალეა საუბნო საარჩევნო 
კომისიების დაკომპლექტება და არსებობს ეჭვები ამ 
პროცესში პოლიტიკური გავლენების არსებობასთან 
დაკავშირებით. 

ინტერესთა კონფლიქტი საარჩევნო კომისიებში

2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მწვავე გამოწვევა საოლქო 
და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ინტერესთა 
კონფლიქტი აღმოჩნდა, რომელსაც ცესკოს მხრიდან 
სათანადო შეფასება და რეაგირება არ მოჰყოლია. 
კონკრეტულად, ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო 
კომისიის წევრის ოჯახის წევრები არჩევნებში 
კანდიდატის სტატუსით მონაწილეობდნენ. მართალია, 
საარჩევნო კოდექსი პირდაპირ არ ითვალისწინებს 
ინტერესთა კონფლიქტის მქონე კომისიის წევრის 
უფლებამოსილების შეწყვეტას, თუმცა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების შინაარსის 
გათვალისწინებით და „საარჩევნო მოხელის ეთიკის 
კოდექსის“ სულისკვეთების შესაბამისად, კომისიის 
წევრების ინტერესთა ამგვარი შეუთავსებლობა 
ეწინააღმდეგება საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის 
კეთილსინდისიერების, ნეიტრალიტეტის და ეთიკის 
პრინციპებს.

ინტერესთა კონფლიქტი გამოვლინდა როგორც 
პროფესიული ნიშნით დანიშნულ კომისიის წევრებთან, 
ასევე პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებთან 
მიმართებაში. მაგალითად, ასპინძის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის წევრად ცესკომ აირჩია პირი, 
რომლის მეუღლეს კომისიის წევრის ვაკანტური 
ადგილის დასაკავებელი კონკურსის მიმდინარეობისას 
გაცხადებული საარჩევნო მიზნები ჰქონდა და აქტიურად 
აწარმოებდა წინასაარჩევნო კამპანიას. აღნიშნული 
წევრი საოლქო კომისიამ მდივნის პოზიციაზეც აირჩია.  
ასევე, #56 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარის მოადგილის მეუღლე მმართველი 
პარტიის კანდიდატი იყო. საერთო ჯამში, „სამართლიანმა 
არჩევნებმა“ გამოავლინა ინტერესთა კონფლიქტის 
13 შემთხვევა ასპინძის N39, ხობის N66, მთაწმინდის 
N1, ჩოხატაურის N62, ხონის N55, ტყიბულის N57, 
ხულოს N84, წყალტუბოს N52 და ქედის N80 საარჩევნო 
კომისიებში. 3 შემთხვევაში ინტერესთა შეუთავსებლობა 
გამოიკვეთა ე.წ. პროფესიული ნიშნით დანიშნული 
წევრების მიმართ, ხოლო დანარჩენ 10 შემთხვევაში 
კომისიის წევრები პარტიების მიერ იყვნენ დანიშნული25.  

საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა დამოუკიდებლობის 
და მიუკერძოებლოების უზრუნველყოფის მიზნით, 
ჯერ კიდევ 2012 წელს ცესკომ დადგენილებით 
დაამტკიცა საარჩევნო მოხელეთა ეთიკის კოდექსი, 
რომლითაც საარჩევნო კომისიაში დასაქმებული 
პირებისთვის სახელმძღვანელო პრინციპები დაადგინა26.  
აღნიშნული რეგულაცია საარჩევნო მოხელეებს 
პირდაპირ ავალდებულებს, მისი ოჯახის წევრის 
საარჩევნო სუბიექტად რეგისტრაციის შემთხვევაში 
წარადგინონ წერილობითი განცხადება ზემდგომ 
საარჩევნო კომისიაში ან ცესკოში. ნორმის მიზანია 
მოხდეს საარჩევნო კომისიის წევრთა დისტანცირება 
პოლიტიკური პროცესებისგან და საარჩევნო 
ადმინისტრაციის ნეიტრალურ ორგანოდ ფორმირება, 
რაც იმპერატიულად კრძალავს ნებისმიერი დონის 
საარჩევნო კომისიაში დასაქმებულ მოხელესა და 
საარჩევნო სუბიექტს შორის ნათესაური კავშირის 
არსებობას, რამაც შეიძლება პირის საარჩევნო კომისიაში 
ობიექტურად მუშაობაზე გავლენა მოახდინოს.  

სოცქსელებში უკანონო აგიტაციის 

უგულვებელყოფა

წინასაარჩევნო პერიოდში შესამჩნევი ტენდენციის 
სახე მიიღო საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან 
არაუფლებამოსილი პირების მიერ უკანონო აგიტაციის 
შესახებ წარდგენილი საჩივრების ზედაპირულად 

25 სამართლიანი არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის მე-2 შუალედური ანგარიში, 29 სექტემბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1285/geo/
26 საარჩევნო მოხელეთა ეთიკის კოდექსი: http://cesko.ge/res/docs/img09904.pdf
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განხილვამ და პრობლემის იგნორირებამ. კონკრეტულად, 
საარჩევნო ადმინისტრაციამ საჯარო მოხელეების 
მიერ სამუშაო საათებში სოციალური ქსელების 
გამოყენებით აგიტაცია სამართალდარღვევად არ 
ჩათვალა27.  საარჩევნო ადმინისტრაციის ასეთი პოზიცია 
ირიბად ახალისებს კანონმდებლობის დარღვევას და 
ხელს უწყობს მსგავსი შემთხვევების უფრო მასშტაბურ 
გავრცელებას.

მოქმედი კანონმდებლობით, საჯარო მოხელეებს 
პოლიტიკური გამოხატვა საკუთარი სტატუსიდან 
გამომდინარე აქვთ შეზღუდული, რაც ასევე უნდა 
ვრცელდებოდეს ონლაინ პლატფორმებზე პოლიტიკურ 
აქტიურობაზე. 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.

დაკვირვების უსაფუძვლო შეზღუდვა 

30 ივნისის ცვლილიებებით, საარჩევნო კოდექსს 
დაემატა 911  მუხლი, რომელიც საარჩევნო კომისიის 
ფუნქციებსა და საქმიანობაში ჩარევისთვის 
ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას აწესებს. 
ცვლილებების ინიცირებისთანავე, „სამართლიანი 
არჩევნები“ და პარტნიორი ორგანიზაციები ყურადღებას 
ამახვილებდნენ ამ მუხლის არაგანჭვრეტადობასა და 
მისი ბოროტად გამოყენების საფრთხეზე28. მართლაც, 
საარჩევნო პერიოდში ცნობილი გახდა საარჩევნო 
კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობაში ჩარევის 
სტანდარტის დაუსაბუთებელი გამოყენების შესახებ.
სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო 

27 იხ. „სამართლიანი არჩევნების“ მე-2 შუალედური ანგარიში. გვ. 16 http://www.isfed.ge/main/1285/geo/ 
28 არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებები საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, გვ. 10, 26 ივნისი 2017,  http://www.isfed.ge/main/1245/geo/
29 https://youtu.be/MJKHsY7YPVA  
30 დეტალურად, იხილეთ „სამართლიანი არჩევნების“ III შუალედურ ანგარიშში, გვ. 6, 19 ოქტომბერი, 2017, http://www.isfed.ge/main/1294/geo/
31 დეტალურად, იხილეთ „სამართლიანი არჩევნების“ II შუალედურ ანგარიშში, გვ. 12, 29 სექტემბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1285/geo/ 

კოდექსის 911 მუხლის საფუძველზე ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი შეადგინა ორგანიზაცია 
„თავისუფალი ზონის“ რეპორტიორის წინააღმდეგ მისი 
500 ლარით დაჯარიმების შესახებ. რეპორტიორმა 9 
ოქტომბერს ვიდეოზე აღბეჭდა29 და გამოააშკარავა, რომ 
სამუშაო საათების მიუხედავად, #54 სამტრედიის ოლქის 
#27 ბაშის საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კომისიის არც 
ერთი წევრი იმყოფებოდა და საარჩევნო დოკუმენტაცია, 
მათ შორის სარეგისტრაციო ჟურნალი, უმეთვალყურეოდ 
იყო დატოვებული30. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, კანონდარღვევად 
იქნა მიჩნეული ის გარემოება, რომ რეპორტიორი 
საარჩევნო უბნის თავმჯდომარესთან შეუთანხმებლად 
შევიდა კომისიის სამუშაო ოთახში, დაათვალიერა, 
გადაიღო და გაასაჯაროვა ინტერნეტ სივრცეში 
სარეგისტრაციო ჟურნალი, უბნის მთელი ტერიტორია. 
საოლქო კომისიის თანახმად, მან ვიდეო გადაღება 
ხელმძღვანელი პირების შეუტყობინებლად აწარმოა, 
რითაც #27 უბნის საქმიანობაში ჩაერია. თუმცა, 
აღნიშნული ქმედებით, რეპორტიორს არ ჩაუდენია 
საარჩევნო კოდექსით აკრძალული რაიმე ქმედება, 
არამედ მისი საქმიანობით საზოგადოებისთვის ცნობილი 
გახდა სამტრედიის ერთ-ერთ საუბნო საარჩევნო 
კომისიის საქმიანობაში არსებული ხარვეზები.

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ თელავის საოლქო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე „სამართლიანი 
არჩევნებისა“ და სხვა ორგანიზაციის დამკვირვებლებს 
კომისიის სხდომებზე სამართალდარღვევის ოქმების 
შედგენით ემუქრებოდა და მკაცრად აფრთხილებდა, რომ 
ეკრძალებოდათ პოზიციის დაფიქსირება, კითხვის დასმა 
და ყველანაირი საუბარი31. 

საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტება

გარკვეული ხარვეზებით წარიმართა საოლქო საარჩევნო 
კომისიების მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიების 
დაკომპლექტების პროცესი. ცალკეულ ოლქებში 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გაუმჭვირვალე 
იყო და რიგ შემთხვევებში კითხვის ნიშნებს აჩენდა. 
საპარლამენტო არჩევნების მსგავსად, კვლავაც 
იყო ეჭვები საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების 
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მიერ საუბნო კომისიის წევრთა წინასწარი სიების 
მიხედვით შერჩევის შესახებ. საოლქო კომისიები არ 
ითვალისწინებდნენ იმ გარემოებას, რომ ცალკეულ 
კანდიდატებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 
დაკისრებული ჰქონდათ დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობა და მათ კვლავ ირჩევდნენ საუბნო 
საარჩევნო კომისიების წევრებად. ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიიდან მიღებული ინფორმაციით, 
საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საუბნო კომისიების 
წევრებად 382 ისეთი პირი აირჩიეს, რომელთაც 2016 
წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა ჰქონდათ დაკისრებული, აქედან 

306 კომისიის წევრს შეფარდებული ჰქონდა შენიშვნა, 
67 წევრს გართხილება, ხოლო 9 წევრის მიმართ 
გამოყენებული იყო ხელფასის დაკავება. 
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VI     სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 
აუდიტის სამსახურის მიერ პარტიების ფინანსური 
მონიტორინგი არ შეიცავდა მიკერძოებულობის ან 
არათანაბარი მიდგომის ნიშნებს რომელიმე საარჩევნო 
სუბიექტის მიმართ, რაც პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. 

ივლისის თვეში უფლებამოსილების ვადა გაუვიდა 
ყოფილ გენერალურ აუდიტორს, რომლის შემცვლელიც 
პარლამენტმა სექტემბრის ბოლოს დაამტკიცა. 
პოლიტიკურ მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით 
კითხვები გააჩინა ახალი გენერალური აუდიტორის მიერ 
ოქტომბერში, არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე, ორი 
მოადგილის განთავისუფლებამ32.  გათავისუფლებულ 
მოადგილეებს შორის ერთ-ერთი პარტიების ფინანსურ 
მონიტორინგს ზედამხედველობდა და პარლამენტის 
მიერ აუდიტის სამსახურის ახალი ხელმძღვანელის 
არჩევამდე გენერალური აუდიტორის მოვალეობას 
ასრულებდა. გარდა მოადგილეების გათავისუფლების 
გადაწყვეტილების დასაბუთებისა, პოლიტიკური 
მოტივაციის ეჭვები წარმოშვა იმ ფაქტმა, რომ 
თანამდებობა შეუნარჩუნდა მესამე მოადგილეს, 
რომელიც ყოფილ პრემიერ მინისტრ ივანიშვილთან 
დაახლოებული პირია. 

არჩევნების პერიოდში პოლიტიკურ დაფინანსებასთან 
დაკავშირებით აუდიტის სამსახურის მიერ გაწეული 
სამუშაოს, გამოვლენილი დარღვევებისა და 
პრობლემების შესახებ ინფორმაციის გაცვლისა და 
ანალიზის მიზნით აუდიტის სამსახურის მიერ 2017 წლის 
8 აგვისტოს გენერალური აუდიტორის მოვალეობის 
შემსრულებლის ბრძანებით შეიქმნა პოლიტიკური 
დაფინანსების კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე 
მონიტორინგის საკითხებზე მომუშავე დროებითი 
საკონსულტაციო კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც 
შევიდა 15 ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაცია. კომისიამ ოთხი შეხვედრა გამართა, 
რომლებზეც აუდიტის სამსახურმა არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს პოლიტიკური 
დაფინანსების მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი 
სავარაუდო დარღვევებისა და მათზე რეაგირების 
შესახებ ინფორმაცია გააცნო. შეხვედრებზე ასევე 
განიხილებოდა კანონმდებლობასა თუ პრაქტიკაში 
გამოვლენილი სხვადასხვა პრობლემური საკითხი. 
კომისიის შექმნა დადებით ფაქტს წარმოადგენს 
პოლიტიკური დაფინანსების მონიტორინგის შესახებ 
არჩევნების პერიოდში საზოგადოების ეფექტური 
ინფორმირებისთვის და ამ მიმართულებით აუდიტის 
სამსახურის საქმიანობის გამჭვირვალობის 
გაზრდისთვის.  

პარტიების ფინანსების კუთხით თანაბარ და 
კონკურენტულ საარჩევნო გარემოზე უარყოფით 
გავლენას ახდენს საარჩევნო სუბიექტების მიერ 
მიღებულ შემოწირულობებს შორის რადიკალური 
დისბალანსი. საქართველოში უკვე დამკვიდრებულ 
პრაქტიკას წარმოადგენს ის, რომ საარჩევნო 
სუბიექტების მიერ მიღებული შემოწირულობების 
უდიდესი წილი მმართველ პარტიაზე მოდის. ამ მხრივ 
არც 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნები იყო გამონაკლისი, როდესაც მმართველმა 
ძალამ შემოწირულობების 90% მიიღო33. საარჩევნო 
პერიოდში არ გამხდარა ცნობილი კერძო 
სექტორის იძულების შესახებ შეწირონ/არ შეწირონ 
კონკრეტულ საარჩევნო სუბიექტებს. მიუხედავად 
ამისა, შემოწირულობებს შორის დისბალანსი აჩენს 
ეჭვებს ხომ არ აქვს ადგილი ბიზნესის მხრიდან 
თვითცენზურას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების 
დაფინანსებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვან 
ასპექტს წარმოადგენს ასევე მმართველი პარტიის 
შემომწირველი იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო 
ტენდერების მოგება ან სხვა სარგებლის მიღება34.  
მსგავსი ფაქტები კორუფციული გარიგების ნიშნებს 
შეიცავს და აჩენს ეჭვებს ხელისუფლებასა და 
ბიზნესს შორის არაჯანსაღი თანამშრომლობისა და 
ურთიერთსანაცვლო მომსახურების გაწევის შესახებ. 

წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის პერიოდში 
„სამართლიანმა არჩევნებმა“ სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის ყურადღება მიაპყრო სოციალურ 
ქსელებში კანდიდატების წინააღმდეგ მიმართული 
დეზინფორმაციის შემცველი დასპონსორებული 
კონტენტის, როგორც პოტენციური საარჩევნო 
შემოწირულობის შესწავლის მნიშვნელობაზე. 
მიუხედავად მსგავსი კონტენტის დაფინანსების 
წყაროების შესწავლის კუთხით არსებული 
გამოწვევებისა, უმნიშვნელოვანესია სოციალურ 
ქსელებსა და ინტერნეტ სივრცეში პოლიტიკური 
მიზნით ფინანსების ხარჯვაზე ეფექტიანი კონტროლი 
და შესაბამისი მეთოდოლოგიების შემუშავება. ამ 
კუთხით, შესაძლოა რევოლუციური იყოს „ფეისბუქის“, 
„ტვიტერისა“ და სხვა მსხვილი სოციალური მედიის მიერ 
პოლიტიკური ხარჯვის გამჭვირვალობის გასაზრდელად 
ბოლო თვეებში დაანონსებული ახალი წესები. 
აუცილებელია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 
პროაქტიულად ითანამშრომლოს სოციალურ ქსელებთან 
რათა უზრუნველყოს საკუთარი საზედამხედველო 
ფუნქციის უკეთ შესრულება ინტერნეტ სივრცეში 
პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგთან 
დაკავშირებით. 

32 არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, 2 ოქტომბერი, 2017, http://www.isfed.ge/main/1287/geo/ 
33 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის არჩევნების მონიტორინგის ანგარიში (1 ივნისი - 19 ნოემბერი), http://bit.ly/2oy4D6N 
34  2017 წლის ადგილობრივი თვთმმართველობის ორგანოების არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის II შუალედური ანგარიში, გვ. 25, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოება“, http://www.isfed.ge/main/1285/geo/ 
„პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის“, 20 ოქტომბერი, 2017, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, http://www.transparency.
ge/ge/post/politikuri-partiebis-dapinanseba-2017-clis-adgilobrivi-tvitmmartvelobis-archevnebistvis 
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წინასაარჩევნო პერიოდში უწყებათაშორისმა 
კომისიამ მუშაობა კანონით დადგენილი ვადის 
შესაბამისად დაიწყო და რეგულარულად იკრიბებოდა. 
კომისიისთვის წარდგენილი საკითხების განხილვა 
ხშირად, პოლიტიკური დაპირისპირებებისა და 
ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა და 
სხდომაზე განხილული საკითხები ხშირად სცდებოდა 
კომისიის საქმიანობის მანდატს. 

თავისი საქმიანობის განმავლობაში კომისიამ 
6 რეკომენდაცია გამოსცა. უნდა აღინიშნოს, 
რომ უწყებათაშორისმა კომისიამ, საარჩევნო 
ადმინისტრაციისგან განსხვავებით, ადეკვატურად 
შეაფასა საჯარო მოხელეების მიერ სოციალური 
ქსელების პირადი გვერდებით გაწეული აგიტაციის  
შემთხვევები და შეიმუშავა შესაბამისი რეკომენდაცია 

VII     თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისია

აღნიშნული სამართალდარღვევის თავიდან აცილებისა 
და რისკების შესამცირებლად. 

კომისიის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისთვის, 
მნიშვნელოვანია მომავალში კანონით მკაფიოდ 
განისაზღვროს კომისიის საქმიანობის მანდატი, 
განცხადებების წარდგენის პროცედურა, საკითხების 
განხილვის ფორმატი და პროცედურები. კანონით უნდა 
დარეგულირდეს პოლიტიკური ნიშნით ძალადობისა 
და მუქარა/ზეწოლის ფაქტებზე რეაგირებისა და 
პრევენციის უწყებათაშორისი კომისიის მექანიზმი. 
ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, ჩამოყალიბდეს კომისიის 
მიერ გაცემული რეკომენდაციების იმპლემენტაციისა 
და მონიტორინგის სისტემა, რომელიც ამ ეტაპზე არ 
არსებობს.
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VIII     წინასაარჩევნო პერიოდი

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
წინასაარჩევნო პერიოდი ოფიციალურად 22 აგვისტოს 
დაიწყო და 21 ოქტომბრამდე ორი თვის განმავლობაში 
გრძელდებოდა. წინასაარჩევნო პერიოდი, ძირითადად, 
მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. გამოკვეთილად 
აქტიური იყო კამპანია დედაქალაქში, სადაც მერობის 
ძირითადი კანდიდატები საზოგადოებისთვის 
ოფიციალური საარჩევნო პერიოდის დაწყებამდე 
იყო ცნობილი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 
აშკარა იყო მმართველი პარტიის დომინანტური 
მდგომარეობა კამპანიის პერიოდში, რაც პარტიების 
შემოწირულობებისა და წინასაარჩევნო ხარჯვის 
მხრივ არსებულ საგრძნობ დისბალანსში გამოიკვეთა. 
ძალადობრივ ინციდენტებს მასიური სახე არ ჰქონია, 
თუმცა, არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად, 
მნიშვნელოვნად იმატა ზეწოლა-მუქარის შემთხვევებმა. 
როგორც პირველო, ისე მეორე ტურის წინ ზეწოლა-
მუქარის შემთხვევები კონცენტრირებული იყო იმ 
მუნიციპალიტეტებში, სადაც მმართველ პარტიას 
მაღალი მხარდაჭერის მქონე ოპოზიციური კანდიდატები 
უპირისპირდებოდნენ. ახალ ტენდენციას წარმოადგენდა 
სოციალური მედიის მეშვეობით დეზინფორმაციული 
კამპანია, ძირითადად თბილისის მერობის ოპოზიციური 
კანდიდატების წინააღმდეგ. ადგილი ჰქონდა 
წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლისა 
თუ აგიტაციაში კანონდარღვევით მონაწილეობის 
შემთხვევებს, მათ შორის საჯარო მოხელეებისა და 
საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ. პრობლემურად 
რჩება მმართველი პარტიის სასარგებლოდ 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ტენდენცია. 
ამომრჩევლის მოსყიდვის მნიშვნელოვანი ფაქტების 
შესახებ არ გამხდარა ცნობილი.

ზეწოლა-მუქარა

წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებულ პრობლემას 
წარმოადგენდა პოლიტიკურად აქტიური ან ოპოზიციურ 
საარჩევნო სუბიექტებთან დაკავშირებული პირების 
მიმართ, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით, ზეწოლის, 
მუქარის და დაშინების შემთხვევები, რომელთა შესახებ 
ინფორმაცია კენჭისყრის დღის მოახლოებასთან ერთად 
იზრდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზეწოლისა და 
დაშინების არაერთი სერიოზული ფაქტი დაფიქსირდა, 
მათზე სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირება 

ეფექტიანი არ ყოფილა. პროკურატურისა თუ შსს-ს მიერ 
ბევრ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო, მაგრამ 
რომელიმე ფაქტზე გამოძიების დასრულების შესახებ 
ცნობილი ჯერ კიდევ არ არის. 

„სამართლიანი არჩევნების“ პირველი და მეორე 
ტურების წინასაარჩევნო პერიოდის ანგარიშებში 
ზეწოლა-მუქარისა და სავარაუდო პოლიტიკური 
ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 46 შემთხვევა 
მოხვდა. დამკვირვებლების ინფორმაციით მსგავსი 
ქმედებები მიმართული იყო ოპოზიციური პარტიებისა 
და დამოუკიდებელი კანდიდატების, ასევე მათი 
აქტივისტების მიმართ, რის მიზანსაც მათი მიერ 
კანდიდატურის მოხსნის ან პოლიტიკური აქტივობის 
შეწყვეტა წარმოადგენდა35 . რამდენიმე ოლქში, 
საარჩევნო სუბიექტად რეგისტრირებულმა პირებმა 
კანდიდატურები, სავარაუდოდ, განხორციელებული 
ზეწოლის შედეგად მოიხსნეს 36.  განსაკუთრებული 
სიმწვავით ხასიათდებოდა ზეწოლისა და მუქარის 
ფაქტები ასპინძისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში, 
სადაც მოქმედი გამგებლები სახელისუფლებლო პარტიის 
მხარდაჭერით აღარ სარგებლობდნენ და არჩევნებში 
„ქართული ოცნების“ მიერ ნომინირებული კანდიდატების 
კონკურენტები იყვნენ. საჯაროდ გავრცელებული 
ინფორმაციის თანახმად, დმანისში, ზეწოლის შედეგად 
რამდენიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა 
უარი თქვა არჩევნებში მონაწილეობაზე, ხოლო 
სოფელ ირგანჩაიში მოსახლეობას ყურანზე და პურზე 
დაფიცებას აიძულებდნენ, იმის დასადასტურებლად, 
რომ „ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ მიცემდნენ 
ხმას. ასპინძაში მმართველი პარტიის შტაბში 
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეები დაიბარეს 
და მათი თქმით, შეხვედრაზე მმართველი პარტიის 
კანდიდატის მხარდაჭერა დაავალეს, ამასთან, 
შეხვედრის დაწყებამდე სპეციალურად შეამოწმეს, ხომ 
არ ჰქონოდათ თან მობილური ან სხვა საკომუნიკაციო 
საშულებები.  

რიგ შემთხვევებში საჯარო მოხელეებსა და პედაგოგებს 
მმართველი პარტიის სასარგებლოდ საქმიანობას 
სთხოვდნენ37. დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური 
ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების მხოლოდ 
ერთეული შემთხვევები, თუმცა ოპოზიციური 

35 არასამთავრობო ორგანიზაციები თეთრიწყაროს საარჩევნო ოლქში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურებიან, 14 ოქტომბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1292/geo/ 
36 ოფიციალური მონაცემებით, კანდიდატურის მოხსნისთვის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში რეგისტრაციიდან მოიხსნა სხვადასხვა ოლქში საკრებულოს დეპუტატობის 196 და მერობის 21 
კანდიდატი.http://cesko.ge/res/docs/Majoritarebimoxsnili10.10.2017GEO.pdf; http://cesko.ge/res/docs/Merebimoxsnili10.10.2017GEO.pdf
37 პარტიული შეხვედრა თუ ზეწოლა – ასპინძა ორ ბანაკად გაიყო, სამხრეთის კარიბჭე, 7 ოქტომბერი 2017, http://sknews.ge/index.php?newsid=15166  
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პარტიებისა თუ დამოუკიდებელი კანდიდატების 
მხარდამჭერები საუბრობდნენ მათი ან მათი ოჯახის 
წევრების სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარის 
შემთხვევებზე.

არჩევნების მეორე ტურის წინ ზეწოლისა და 
მუქარის ფაქტები ძირითადად ოზურგეთის ოლქში 
დაფიქსირდა. თითქმის ყველა ასეთ შემთხვევაში 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეები 
იყვნენ ჩართული, რომლებიც „ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული საქართველოს“ მერობის კანდიდატის 
- ბეგლარ სიორიძის სასარგებლოდ მოქმედებდნენ. 
ზოგიერთ შემთხვევაში, „სამართლიანი არჩევნების“ 
დამკვირვებელთან საუბრისას, ოზურგეთში მცხოვრები 
მოქალაქეები ადასტურებდნენ ზეწოლისა და მოსყიდვის 

ფაქტებს, თუმცა ითხოვდნენ ანონიმურობის დაცვას. 
ოზურგეთის გარდა, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან 
გათავისუფლების მუქარის ერთ ფაქტის შესახებ გახდა 
ცნობილი ხაშურის ოლქში38.

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით, 
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას 
მასშტაბური ხასიათი არ ჰქონია. თუმცა, ტენდენციას 
წარმოადგენდა საჯარო მოხელეების მობილიზება 
მმართველი პარტიის კამპანიურ ღონისძიებებზე. 
ასევე, შესამჩნევი იყო ადმინისტრაციული ორგანოების 
საკომუნიკაციო საშუალებების მმართველი პარტიის 
სასარგებლოდ გამოყენება39. 

საარჩევნო პერიოდის დადგომამდე, მნიშვნელოვან 
ტენდენციას წარმოადგენდა საბიუჯეტო ცვლილებები 
40-მდე მუნიციპალიტეტში. მასიური ცვლილებები 
ადგილობრივ ბიუჯეტებში ქმნიდა ადმინისტრაციული 
რესურსის გამოყენების განცდას, რაც ხელს არ უწყობს 
არჩევნების წინ თანასწორ საარჩევნო გარემოს. 
კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე, 22 აგვისტოდან,  
საარჩევნო კოდექსით აიკრძალა ახალი სოციალური 
და ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიცირება და 
შესაბამისი ცვლილებები სახელმწიფო, აჭარის ა/რ და 
ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებში. 
შესაძლოა, სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდებოდა 
ის გარემოება, რომ არაერთი მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ივნისის თვიდან 
აქტიურად ხორციელდებოდა, ხოლო სახელმწიფო და 
თვითმმართველობების ბიუჯეტით განსაზღვრული 
სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები 
ისე დაიგეგმა, რომ მათი ძირითადი აქტივობები, 
ხშირ შემთხვევაში, საარჩევნო კამპანიის პერიოდს 
ემთხვეოდა. აღნიშნული ფაქტები ქმნის შთაბეჭდილებას, 
რომ საარჩევნო პერიოდში ინფრასტრუქტურული 
და სოციალური პროექტების გააქტიურება და მათი 
დაფინანსების ზრდა მიმართული იყო არჩევნების 
წინ ამომრჩეველთა კეთილგანწყობის გასაზრდელად 
მმართველი პარტიის სასარგებლოდ. 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების სისტემური 
ხასიათი გამოკვეთა ჟურნალისტური გამოძიების 

38  2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები: მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის შეფასება, ISFED, 10 ნოემბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1308/geo/ 
39  ISFED წინასაარჩევნო აგიტაციის ფაქტებზე ცესკოს საჩივრით მიმართავს, 15 სექტემბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1282/geo/
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შედეგებმა, რომლის თანახმადაც, თბილისის ბაგა-
ბაღების გაერთიანების სააგენტოდან ბაღების 
ხელმძღვანელებს ავალებდნენ „ქართული ოცნების“ 
თბილისის მერობის კანდიდატის, კახა კალაძის 
სასარგებლოდ 100-დან 200-მდე მხარდამჭერის 
ხელმოწერის შეგროვებას40. მიუხედავად იმისა, რომ 
ზემოთაღნიშნული ფაქტი შეიცავდა სისხლის სამართლის 
დანაშაულის ნიშნებს, მასზე გამოძიება არ დაწყებულა. 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, აგიტაციის 
წესების დარღვევისა და უკანონო შემოწირულობის 
გამოყენების განცდა დატოვა 29 სექტემბერს 
გამართულმა საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩმა, 
რომელშიც მმართველი პარტიის თბილისის მერობის 
კანდიდატმა - კახა კალაძემ მსოფლიო ფეხბურთის 
ვარსკვლავებთან ერთად მიიღო მონაწილეობა41.  
აღნიშნულ მატჩს ორგანიზება ა(ა)იპ საქართველოს 
ფეხბურთის ფედერაციამ გაუწია. მიუხედავად იმისა, 
რომ მსოფლიო საფეხბურთო ვარსკვლავების ნაწილმა 
(ანდრეი შევჩენკო, პაოლო მალდინი და სხვები) 
კალაძის მერობასთან დაკავშირებით მხარდაჭერა ღიად 
დააფიქსირეს, საარჩევნო ადმინისტრაციამ საარჩევნო 
კანონმდებლობის დარღვევა ამ ქმედებებში ვერ დაინახა. 

უკანონო აგიტაცია

წინასაარჩევნო პერიოდში უკანონო აგიტაციას 
სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა. ორგანიზაციის 
დამკვირვებლებმა წინასაარჩევნო კამპანიაში 
არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობის 15 
შემთხვევა დააფიქსირეს. აგიტაციაში უკანონოდ 
ძირითადად ადგილობრივი თვითმმართველობების 
საჯარო მოხელეები მონაწილეობდნენ. 7 
შემთხვევაში „სამართლიანმა არჩევნებმა“ საარჩევნო 
ადმინისტრაციას საჩივრით მიმართა და დამრღვევი 
პირებისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის 
დაკისრება მოითხოვა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ 
სამართალდარღვევად ჩათვალა ადმინისტრაციული 
ორგანოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და ფეისბუქ 
გვერდზე წარმოებული კამპანია, ხოლო საჯარო 
მოხელეების მიერ სოციალური ქსელებით წარმოებული 
აგიტაცია სამუშაო საათებში რეაგირების მიღმა დარჩა. 

დეზინფორმაცია სოციალურ ქსელებში

წინასაარჩევნო პერიოდს თან ახლდა სოციალურ მედიაში 
ინტენსიური კამპანია. მათ შორის, ორგანიზებული 
სახე ჰქონდა თბილისის მერობის ოპოზიციური 
კანდიდატების წინააღმდეგ დეზინფორმაციის 
კამპანიას სხვადასხვა ფეისბუქ-გვერდების მეშვეობით, 
რომლებიც, ძირითადად, მადისკრედიტირებელ 
ინფორმაციას დასპონსორებული პოსტების 
საშუალებით ავრცელებდნენ.  აღნიშნული აქტივობა 
არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად შესამჩნევად 
გააქტიურდა და ცრუ ინფორმაცია ვრცელდებოდა 
სხვადასხვა გვერდებზე გაურკვეველი დაფინანსების 
წყაროებით დასპონსორებული კონტენტის მეშვეობით. 
მსგავსი კამპანია წარმოებდა თბილისის მერობის 
თითქმის ყველა კანდიდატის წინააღმდეგ, თუმცა, 
მათ შორის გამოკვეთილად იდენტიფიცირებადი იყო 
დამოუკიდებელი კანდიდატის ალეკო ელისაშვილის 
წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაცია42. მსგავსი 
უკონტროლო დეზინფორმაციის გავრცელება, 
რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტური 
წინაღობა არ გააჩნია საფრთხეს უქმნის საარჩევნო 
პროცესს და თანასწორ საარჩევნო კამპანიას, აფერხებს 
დემოკრატიულ პროცესს. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 
სოციალურ ქსელებში საარჩევნო კამპანიის 
მიზნებისათვის ფინანსების ხარჯვასთან დაკავშირებულ 
გამოწვევებზე საპასუხოდ, სახელმწიფოს მინიმალური 
კონტროლის მექანიზმი არ აღმოაჩნდა. შესაბამისად, 
აუცილებელია, საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა 
სახელმწიფო ინსტიტუციებმა საერთაშორისო 
გამოცდილების საფუძველზე შეიმუშაონ გაურკვეველი 
ფინანსური წყაროებით წარმოებული დეზინფორმაციის 
კამპანიასთან ბრძოლის საერთო სტრატეგია.

40 აგროვებენ თუ არა საჯარო ბაღების დირექტორები “ქართული ოცნების” მხარდამჭერთა სიებს, სტუდია მონიტორი, 4 ოქტომბერი 2017, https://www.facebook.com/monitorstudio/vid-
eos/1582146188514746/ 
41 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის II შუალედური ანგარიში, გვ. 21, 29 სექტემბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1285/geo/ 
42 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების I შუალედური ანგარიში, გვ. 7, 8 სექტემბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1276/geo/
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43 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები: წინასაარჩევნო გარემოს შეფასება, ISFED, TI-Georgia, GYLA, 20 ოქტომბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1297/geo/ 
44  სტრატეგიული სიჩუმე, ISFED-ის ბლოგი, 8 თებერვალი 2017, http://www.isfed.ge/main/1192/geo/
45 ორგანიზაციები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წითელი ზონასა და ინტერVIEW-ს დახურვის ფაქტებს ეხმიანებიან, 15 ივნისი 2017, http://www.isfed.ge/main/1242/geo/ 
46  გადაწყვეტილება ამტკიცებს ეჭვებს სასამართლოს პროცესში უხეში ჩარევის შესახებ, არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, 3 მარტი 2017, http://www.isfed.ge/main/1199/geo/ 
47 სტრასბურგის სასამართლომ რუსთავი 2-ის საქმეზე დროებითი შეჩერების გადაწყვეტილება გააგრძელა. Civil Georgia, 8 მარტი 2017, http://civil.ge/geo/article.php?id=31092 
48 „იმედი“ აცხადებს, რომ „მაესტროს“ საკონტროლო პაკეტს ყიდულობს, Civil Georgia, 27 დეკემბერი 2016, http://civil.ge/geo/article.php?id=30897 

IX     მედია გარემო

მედია გარემო წინასაარჩევნო პერიოდში, ძირითადად 
მრავალფეროვანი იყო, თუმცა  კვლავ პრობლემურ 
საკითხად რჩება მაუწყებელთა პოლიტიზირება. 
ტელევიზიების უმეტესობამ ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნები აქტიურად გააშუქა, 
მათ შორის დებატებისა და სპეციალური ფორმატების 
მეშვეობით. მოსახლეობას ჰქონდა შესაძლებლობა 
საარჩევნო საკითხებს სხვადასხვა მაუწყებლების 
მეშვეობით გაცნობოდა, მაგრამ თავად ტელევიზიები 
ვერ უზრუნველყოფდნენ საკუთარ გადაცემებში ყველა 
კანდიდატის მიუკერძოებელ გაშუქებას43.

საარჩევნო წლის დადგომასთან ერთად, საზოგადოების 
ფართო განხილვის საგანი გახდა საზოგადოებრივ 
მაუწყებელზე განვითარებული მოვლენები. 2016 
წლის ბოლოს მაუწყებლის გენერალური დირექტორის 
ვადაზე ადრე გადადგომის შემდეგ, სამეურვეო 
საბჭომ აღნიშნულ თანამდებობაზე ყოფილ პრემიერ-
მინისტრთან დაახლოებული პირი დანიშნა, რამაც 
ეჭვები გააჩინა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის 
მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით 
მას შემდეგ, რაც ახალმა მენეჯმენტმა საზმაუს რეფორმის 
გეგმა წარადგინა44. აღნიშნული გეგმის თანახმად, 
მაუწყებელზე საინფორმაციო გამოშვების გარდა ყველა 
გადაცემა უნდა დახურულიყო. საზოგადოების  აქტიური 
ჩართულობისა და კრიტიკის შემდეგ, მაუწყებლის 
ახალი დირექტორის მიერ წარმოდგენილმა გეგმამ 
გარკვეული ცვლილებები განიცადა, თუმცა, მოგვიანებით, 
კრიტიკული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემები 
მაინც დაიხურა (მათ შორის რადიო „თავისუფლებასთან“ 
ერთობლივი პროექტები „ინტერვიუ“ და „წითელი ზონა“)45.  

საზოგადოებრივ მაუწყებელზე განვითარებული 
მოვლენების პარალელურად კვლავ გრძელდებოდა 
დისკუსია „რუსთავი 2“-ის საქმესთან დაკავშირებით. 
2 მარტს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
დიდმა პალატამ სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 
2“-ის წილების მესაკუთრედ ქიბარ ხალვაში (60%) 
და შპს „პანორამა“ (40%) ცნო. არასამთავრობო 
ორგანიზაციების შეფასებით, სამივე ინსტანციაში 
სასამართლო პროცესის მიმდინარეობა, ასევე საბოლოოდ 
მიღებული გადაწყვეტილება არ შეესაბამებოდა 
სამართლიანი სასამართლოს მოთხოვნებს და აჩენდა 
ეჭვებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ხელისუფლების ჩარევის შესახებ46.  ადამიანის უფლებათა 
ევროპულმა სასამართლომ 2017 წლის 3 მარტს 

მიღებული დროებითი ღონისძიებით შეაჩერა უზენაესი 
სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება, რომელიც 
8 მარტს გააგრძელა. სასამართლომ ასევე მოუწოდა 
ხელისუფლებას თავი შეეკავებინა ტელეკომპანიის 
სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევისგან47.  მედიის და 
განსაკუთრებით ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად 
განწყობილი მთავარი ეროვნული მაუწყებლის ირგვლივ 
განვითარებული მოვლინები სერიოზულს რისკებს 
შეიცავდა იმისა, რომ არჩევნებზე შესუსტებულიყო 
განსხვავებული აზრის და ოპოზიციური პარტიების 
საქმიანობის გაშუქება, რაც უარყოფით გავლენას 
მოახდენდა თანაბარი საარჩევნო გარემოს არსებობაზე. 
თუმცა, ადაიმიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ეს რისკები 
თავიდან იქნა აცილებული.  

2017 წლის დასაწყისში ასევე სამი მედიასაშუალება - 
ტელეკომპანია „მაესტრო“, „იმედი“ და „ჯიდიესი“ ერთ 
მედიაჰოლდინგში გაერთიანდა. მოლაპარაკებები ჯერ 
კიდევ  2016 წლიდან დაიწყო, რომელშიც აქტიურად 
იყო ჩართული მედიაჰოლდინგი „იმედი“. კომპანიების 
გაერთიანების შესახებ გადაწყვეტილება 2017 წლის 
იანვრიდან შევიდა ძალაში48  კომპანია „ჯიდიესი“ მანამდე 
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის 
საკუთრებას წარმოადგენდა.
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არჩევნების I ტური

„სამართლიანი არჩევნების“ შეფასებით, 2017 წლის 
21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებზე უბნების გახსნის, კენჭისყრის და ხმის 
დათვლის პროცესმა, ძირითადად, მშვიდ და ორგანიზებულ 
ვითარებაში, მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა. 

კენჭისყრის დღეს საყურადღებო ტენდენცია იყო 
საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების მიერ 
სამაგიდო სიებიდან ამომრჩევლების მონაცემების 
ჩანიშვნის ფაქტები. ქვეყნის მასშტაბით, ასეთი 
ფაქტები საარჩევნო უბნების 16.8%-ზე დაფიქსირდა. 
თუმცა, თბილისში სამაგიდო სიებიდან ამომრჩეველთა 
მონაცემების აღრიცხვის ფაქტები საარჩევნო 
უბნების 74.8%-ზე  დაფიქსირდა. ამ პრაქტიკის 
ფართომასშტაბიანმა გავრცელებამ თბილისში გააჩინა 
ეჭვები ამომრჩეველთა ნების კონტროლისა და მათი 
პირადი მონაცემების სავარაუდოდ ზეწოლის მიზნით 
გამოყენების შესახებ. საარჩევნო ადმინისტრაციამ ვერ 
მოახერხა აღეკვეთა ამომრჩევლის ნების გამოვლენაზე 
კონტროლისა და მათი პირადი მონაცემების უკანონოდ 
გამოყენების სავარაუდო შემთხვევები. 

უბნის გახსნისა და კენჭისყრის მიმდინარეობის 
დროს, „სამართლიანი არჩევნების“ მიერ დაფიქსირდა 
დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვის ფაქტები 
7 საარჩევნო უბანზე; მარკირების პროცედურის 
დარღვევის შემთხვევები 15 საარჩევნო უბანზე; ხმის 
მიცემის ფარულობის დარღვევის ფაქტები 3 საარჩევნო 
უბანზე; არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემის 
ფაქტები 3 საარჩევნო უბანზე; არაუფლებამოსილი 
პირების მიერ კენჭისყრაში მონაწიელობის ფაქტები 3 
საარჩევნო უბანზე; სხვის ნაცვლად ხმის მიცემის ფაქტი 
1 საარჩევნო უბანზე; უბნის გახსნისა და კენჭისყრის 
პროცედურების დარღვევის სხვა სახის ფაქტები 50-
ზე მეტ საარჩევნო უბანზე. „სამართლიანი არჩევნების“ 
დამკვირვებლებმა მნიშვნელოვანი ხასიათის დარღვევები 
შედარებით მასშტაბურად დააფიქსირეს მარნეულის 
საარჩევნო ოლქის 10 საარჩევნო უბანზე, მათ შორის, 
დარღვევებს განმეორებადი ხასიათი ჰქონდა მარნეულის 
31-ე, 18-ე და 50-ე საარჩევნო უბნებზე. 

ხმის დათვლის პროცესი, უმეტესწილად საარჩევნო 
პროცედურების დაცვით მიმდინაროებდა. შედარებით 
პრობლემური იყო კვლავ მარნეულის საარჩევნო ოლქი.

PVT დაკვირვების შედეგები

უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ უბნის გახსნის პროცესის 
შესახებ ინფორმაცია PVT-ის დამკვირვებლის 99.7% -სგან 
მიიღო. ორგანიზაციის 99.7% დამკვირვებელს უბანზე 
შესვლისა და შუზღუდავად დაკვირვების განხორციელების 
საშუალება მიეცა. პირველი ამომრჩევლის მისაღებად 
08:00 საათისთვის საარჩევნო უბნების 99.3% იყო მზად. 
საარჩევნო უბნების 99.7%-ზე კომისიის წევრებს შორის 
ფუნქციები წილისყრით დადგენილი წესით გადანაწილდა, 
ხოლო საარჩევნო უბნების 2.7%-ზე უბნის გახსნის 
პროცესთან დაკავშირებული დარღვევები დაფიქსირდა. 

კენჭისყრის პროცესი

საქართველოს მასშტაბით, საარჩევნო უბნების 97.4%-
ზე ამომრჩევლებმა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს 
სათანადო დოკუმენტაციით. აღნიშნული მაჩვენებელი 
თითქმის იდენტურია 2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა (97.7%) და 2016 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების მონაცემებთან (98%). ქვეყნის 
მასშტაბით გამოვლენილ ამ მონაცემთან შედარებით 
სათანადო დოკუმენტაციის გარეშე ხმის მიცემის ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებელი მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა.

საარჩევნო უბნების 97.3%-ზე მარკირება მოწმდებოდა 
კანონით დადგენილი წესისამებრ, რაც თითქმის არ 
განსხვავდება წინა წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან 
(97%) და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების მონაცემის (97.3%) იდენტურია. მარკირების 
შემოწმების დარღვევების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, 
ამ შემთხვევაშიც მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა. 

X     არჩევნების დღე

საარჩევნო უბნების

მზად იყო კენჭისყრის 

დასაწყებად 8:00 საათისთვის

99.3 % 
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საარჩევნო უბნების 99.3%-ზე ბიულეტენები 
სათანადოდ მოწმდებოდა ხელმოწერითა და ბეჭდით. 
ეს მონაცემი სტატისტიკურად განსხვავებული არ 
არის 2016 წლის საპარლამენტო (98%) და 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების (99.7 %) 
მონაცემებისგან. 

საარჩევნო უბნების 99.7%-ზე ამომრჩევლებს 
ყოველთვის უკეთდებოდათ მარკირება, რაც 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება 
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან, როდესაც 
მარკირება გაკეთდა საარჩევნო უბნების 98.7%-ზე და 
გაუმჯობესებულია 2014 წლის თვითმმართველობის 
არჩევნებთან შედარებით, როდესაც მარკირება შემოწმდა 
უბნების 96%-ზე. ამ შემთხვევაშიც, დარღვევების 
შედარებით მაღალი მაჩვენებელი მარნეულის ოლქში 
დაფიქსირდა.

საარჩევნო უბნების 98%-ზე ხმის მიცემის ფარულობა 
ყოველთვის დაცული იყო. ეს მაჩვენებელი მცირედ 
გაუმჯობესებულია 2016 წლისა (95%) და 2014 (96.3%) 
წლის ანალოგიურ მონაცემებთან შედარებით; ქვეყნის 
მასშტაბით, ხმის მიცემის ფარულობა ყველაზე ნაკლებად 
დაცული იყო მარნეულისა და ბათუმის ოლქებში. 

მუქარისა და ზეწოლის ფაქტები დაფიქსირდა საარჩევნო 
უბნების მხოლოდ 1%-ზე, რაც სტატისტიკურად არ 
განსხვავდება 2014 წლის თვითმმართველობისა (1.3%) და 
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონაცემებისგან 
(1%). 

კენჭისყრის პროცესთან დაკავშირებული სხვა ტიპის 
დარღვევები დაფიქსირდა საარჩევნო უბნების 5.4%-ზე. 

ხმების დათვლის პროცესი

„სამართლიანი არჩევნების“ PVT დამკვირვებელთა 
99.3% მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, 
შეგვიძლია დავასკვნათ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 
საარჩევნო უბნების 99.3%-ზე  ხმის დათვლის პროცესმა 
ინციდენტების გარეშე ჩაიარა, რაც სტატისტიკურად 
არ განსხვადება წინა წლის საპარლამენტიო არჩევნების 
(98%) მონაცემისგან და მცირედ გაუმჯობესებულია 2014 
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
(96.6%) მონაცემთან შედარებით. ინციდენტების 
შედარებით მაღალი მაჩვენებელი მარნეულის ოლქში 
დაფიქსირდა. 

საარჩევნო უბნების 99.3%-ზე არაუფლებამოსილი 
პირების ყოფნის შემთხვევები არ დაფიქრირებულა. 
არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელი გამოიკვეთა ქუთაისში, თუმცა ეს პრობლემა 
თითქმის ყველა შემთხვევაში აღმოიფხვრა. 

ამომრჩეველთა აქტივობა

ხმების პარალელური დათვლის (PVT) მონაცემებით 
ქვეყნის მასშტაბით ამომრჩეველთა აქტივობამ 45.65% 
(+/-0.3% ცდომილების ხარისხით) შეადგინა, რაც მცირედ 
აღემატება 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების მონაცემს, როცა ამომრჩევლის აქტივობა 43% 
იყო (+/- 0.2% ცდომილების ხარისხით).

12:00 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობამ 
16.3% (+/- 0.3% ცდომილების ხარისხით) შეადგინა, 
რაც სტატისტიკურად არ განსხვავდება 2014 წლის 
თვითმმართველობის არჩევნების მონაცემისგან (16.6%). 
12 საათისთვის, ქვემოთ მოცემულ მუნიციპალიტეტებში 
ამომორჩეველთა აქტივობა იყო შემდეგი: 

საარჩევნო უბნების 

ამომრჩევლებს უკეთდებოდათ 

მარკირება

99.7 % 

საარჩევნო უბნების 

ამომრჩევლებს უკეთდებოდათ 

99.7 %
ამომრჩევლებს უკეთდებოდათ 

მარკირება

ამომრჩევლებს უკეთდებოდათ 

მარკირება

ამომრჩევლებს უკეთდებოდათ 

99.7 %
ამომრჩევლებს უკეთდებოდათ 

მარკირება

99.7 %

საარჩევნო უბნების

ბიულეტენები ყოველთვის მოწმდებოდა 

ხელმოწერითა და ბეჭდით

99.3 % 
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• თბილისი - 14.7% (+/- 0.2% ცდომილების 
ხარისხით), რაც მცირედ აღემატება 2014 წლის 
არჩევნების აქტივობას დედაქალაქში (12.7%)
• ქუთაისი - 13.6%
• ბათუმი - 12.5% 
• რუსთავი - 14.8%
• ფოთი - 16.9%
• მარნეული - 15.4%
• ახალციხე - 18.2%

17:00 საათისთვის ქვეყნის მასშტაბით ამომრჩეველთა 
აქტივობამ 36.5% (+/-0.5% ცდომილების ხარისხით) 
შეადგინა, რაც მცირედით აღემატება 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების იმავე 
მაჩვენებელს (34.4%). 17 საათისთვის, ქვემოთ მოცემულ 
მუნიციპალიტეტებში ამომორჩეველთა აქტივობა იყო 
შემდეგი:
• თბილისი - 34.5% (+/-0.3% ცდომილების 
ხარისხით), რაც გაზრდილია 2014 წლის არჩევნებთან 
შედარებით, როდესაც 17 საათისთვის აქტივობა 29.1% 
იყო. 
• ქუთაისი - 28.3%
• ბათუმი - 29.1% 
• რუსთავი - 30.9%
• ფოთი - 37.2%
• მარნეული - 30.8%
• ახალციხე - 41.8%

PVT-ის ინფორმაციის ანალიზი, ასევე, იძლევა საშუალებას 
ამომრჩეველთა აქტივობის მონაცემების საფუძველზე 
დადგინდეს თითოეულ დასაკვირვებელ საარჩევნო უბანზე 
ხმის მიცემის სიჩქარე. 8:00-დან 12:00-მდე უბნების 
92.3%-ში ხმის მიცემის სისწრაფე წარმოადგენდა ერთ 
ამომრჩეველს წუთში, ხოლო უბნების 7.7%-ში ხმის 
მიცემის სისწრაფე იყო 1-დან 2 ამომრჩევლამდე წუთში. 
17 საათამდე პერიოდში, უბნების 92.6%-ში ხმის მიცემის 
სისწრაფე წარმოადგენდა წუთში ერთ ამომრჩეველზე 
ნაკლებს, ხოლო უბნების 7.4%-ში ხმის მიცემის სისწრაფე 
იყო 1-2 ამომრჩევლამდე წუთში.

არჩევნების საბოლოო შედეგები ხმების პარალელური 
დათვლის (PVT) მიხედვით 

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. 

კანდიდატი გამოთვლილი 
პროცენტი

ცდომილების
 ხარისხი 49

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 %

49 ცდომილების ხარისხი დაანგარიშდა 95%-იანი სანდოობის ინტერვალით.

არჩევნების დღის შედეგები მერის არჩევნებისთვის

თბილისი 

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

„სამართლიანი არჩევნების“ PVT შედეგების მიხედვით, 
„ქართული ოცნების“ კანდიდატის კახა კალაძის 
შედეგი მერყეობდა 50.03%-სა და 51.25%-ს შორის. 
აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატის, 
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ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ მიღებული ხმების 
პროცენტული მაჩვენებელი მერყეობდა 17.04%-სა 
და 18%-ს შორის, ხოლო ენმ-ს კანდიდატის ზაალ 
უდუმაშვილის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული 
მაჩვენებელი - 16.39%-სა და 17.21%-ს შორის. იმდენად, 
რამდენადაც, სტატისტიკურად, თანაბარი ალბათობით 
არის შესაძლებელი, რომ შედეგი იყოს ინტერვალის 
ნებისმიერ წერტილში, „სამართლიან არჩევნებს“ არ 
შეეძლო დარწმუნებით ეთქვა, თუ რომელმა კანდიდატმა 
დაიკავა 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%
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 
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გამსახურდიას გზა - 0.61%

პროპორციული  სისტემით არჩევნების შედეგები

თბილისი (PVT-ის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 
გამოვლენილი უბნების 100%-დან მიღებულ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით).

„სამართლიანი არჩევნების“ PVT შედეგების მიხედვით, 
„შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული 
პარტიის“ მიერ თბილისი საკრებულოს პროპორციული 
სიით არჩევნებში მიღებული ხმების პროპორციული 
მაჩვენებელი მერყეობდა 3.88%-სა და 4.18% შორის 
ინტერვალში, შესაბამისად ორგანიზაციას არ შეეძლო 
დარწმუნებით ეთქვა, 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 

50 ცდომილების ხარისხი დაანგარიშდა 95%-იანი სანდოობის ინტერვალით.

პარტია/ბლოკი გამოთვლილი 
პროცენტი

ცდომილების 
ხარისხი 50

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 %

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 %
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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%

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%

არჩევნების მეორე ტური

„სამართლიანი არჩევნების“ დაკვირვებით, 12 
ნოემბერს, არჩევნების მეორე ტურზე, უბნების 
გახსნის, კენჭისყრის და ხმის დათვლის პროცესი 
ექვსივე საარჩევნო ოლქის მასშტაბით, ძირითადად, 
მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში მიმდინარეობდა. 
ტენდენციის სახით გამოიკვეთა, საარჩევნო უბნების 
გარე პერიმეტრზე პარტიული კოორდინატორებისა 
და სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლების 
სიმრავლე, განსაკუთრებით ოზურგეთის საარჩევნო 
ოლქში.

„სამართლიანი არჩევნების“ განსაკუთრებული 
ყურადღების ცენტრში იყო ოზურგეთის #59 საარჩევნო 
უბანი დაბა ნასაკირალში51, სადაც, ხმის დათვლის 
პროცესის დროს, სავარაუდოდ, ადგილი ჰქონდა 
უბანზე არეულობის მოწყობისა და ამ მიზეზით უბნის 
შედეგების გაბათილების მიზანმიმართულ მცდელობას, 
რაც ოზურგეთის ოლქში მერის არჩევნების შედეგეზე 
გავლენას მოახდენდა. მიუხედავად ამისა, საარჩევნო 
დოკუმენტაციის მთლიანობას საფრთხე არ შექმნია და 
საბოლოოდ ამომრჩევლის ნება შემაჯამებელ ოქმში 
სათანადოდ აისახა.

51 ოზურგეთის #59 საარჩევნო უბნის შედეგები არ უნდა გაბათილდეს, ISFED, 13 ნოემბერი 2017, http://www.isfed.ge/main/1313/geo/
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პირველი ტურის მსგავსად, არჩევნების მეორე ტურზე 
დაფიქსირებულ დარღვევებს არ ქონია მასშტაბური 
ხასიათი და შესაბამისად არ მოუხდენია ზეგავლენა 
არჩევნების საბოლოო შედეგებზე.

PVT დაკვირვების შედეგები

უბნის გახსნის და მოწყობის პროცესი

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ უბნის გახსნის 
პროცესის შესახებ ინფორმაცია PVT დამკვირვებლის 
99.7% -სგან მიიღო. ორგანიზაციის ყველა (100%) 
დამკვირვებელს უბანზე შესვლისა და შუზღუდავად 
დაკვირვების განხორციელების საშუალება მიეცა, 
რაც სტატისტიკურად პირველი ტურის არჩევნების 
მონაცემის (99.7%) მსგავსი იყო52. პირველი 
ამომრჩევლის მისაღებად 08:00 საათისთვის საარჩევნო 
უბნების 99.7% იყო მზად.  აღნიშნული მაჩვენებელი 
სტატისტიკურად არ განსხვავდება არჩევნების 
პირველი ტურის მონაცემისგან (99.3%). ყველა (100%) 
საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებს შორის ფუნქციები 
წილისყრით დადგენილი წესით გადანაწილდა, რაც 
სტატისტიკურად არჩევნების პირველი ტურის 
მონაცემის მსგავსია  (99.7%). საარჩევნო უბნების 
0.9%-ზე უბნის გახსნის პროცესთან დაკავშირებული 
დარღვევები დაფიქსირდა, რაც სტატისტიკურად 
მცირედ გაუმჯობესებული მაჩვენებელია არჩევნების 
პირველი ტურთან შედარებით (2.7%).
 

კენჭისყრის პროცესი

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ კენჭისყრის პროცესის 
შესახებ, ექვსივე საარჩევნო ოლქიდან ინფორმაცია PVT 

დამკვირვებლების 99.7%-სგან მიიღო. 

საარჩევნო უბნების 99.1%-ზე ამომრჩევლებმა 
არჩევნებში მონაწილეობა სათანადო დოკუმენტაციით 
მიიღეს. აღნიშნული მაჩვენებელი მცირედით 
გაუმჯობესებულია არჩევნების პირველი ტურის 
მონაცემთან (97.4%) შედარებით.

საარჩევნო უბნების 99.1%-ზე მარკირება კანონით 
დადგენილი წესის შესაბამისად მოწმდებოდა, რაც 
წარმოადგენს უმნიშველო გაუმჯობესებას არჩევნების 
პირველ ტურთან შედარებით (97.3%).

საარჩევნო უბნების 99.7%-ზე ბიულეტენები 
ხელმოწერითა და ბეჭდით სათანადოდ მოწმდებოდა. 
ეს მაჩვენებელი სტატისტიკურად არ განსხვავდება 
არჩევნების პირველი ტურის მონაცემისგან (99.3%). 

საარჩევნო უბნების 99.7%-ზე ამომრჩეველებს 
ყოველთვის უკეთდებოდათ მარკირება, რაც არჩევნების 
პირველი ტურის იდენტურია (99.7%).

საარჩევნო უბნების 98.7%-ზე ხმის მიცემის ფარულობა 
ყოველთვის დაცული იყო, რაც სტატისტიკურად 
პირველი ტურის მონაცემის (98%) მსგავსია.

კენჭისყრის პროცესთან დაკავშირებული სხვა 
დარღვევები დაფიქსირდა უბნების 2.8%-ზე. აღნიშნული 
მაჩვენებელი არჩევნების პირველ ტურზე 5.4% იყო.

საარჩევნო უბნების

დაცული იყო ხმის მიცემის 

ფარულობა

 98.7% 

სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების

მიეცა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა 

უბნის გახსნის პროცედურებს

99.7%
სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების

მიეცა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა 

99.7%
სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებისსამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების

მიეცა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა მიეცა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა 

უბნის გახსნის პროცედურებს

მიეცა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა 

უბნის გახსნის პროცედურებს

სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების

მიეცა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა 

99.7%
მიეცა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა მიეცა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა 

უბნის გახსნის პროცედურებს

99.7%

52 მეორე ტურისა და პირველ ტურის მონაცემების შედარებისას გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მეორე ტური მხოლოდ 6 
საარჩევნო ოლქში ტარდება, ხოლო პირველი ტურის მონაცემები მთელი საქართველოს სურათს ასახავს. 
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ხმების დათვლის პროცესი

„სამართლიანი არჩევნების“ PVT მონაცემებზე 
დაყრდნობით, ხმის დათვლის პროცესმა დარღვევების 
გარეშე ჩაიარა საარჩევნო უბნების 99.7%-ზე, რაც 
სტატისტიკურად არ განსხვავდება პირველი ტურის 
მონაცემისგან (99.3%).

ამომრჩეველთა აქტივობა

ხმების პარალელური დათვლის (PVT) მონაცემებით, 
ამომრჩეველთა აქტივობამ ექვსივე ოლქის მასშტაბით 
33.24 % შეადგინა, რაც უფრო დაბალი მაჩვენებელია, 
ვიდრე არჩევნების პირველი ტურის მონაცემი (45.65%). 
ყველაზე მაღალი აქტივობა ოზურგეთის საარჩევნო 
ოლქში დაფიქსირდა და 56.7% შეადგინა. შედარებით 
მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა ასევე ბორჯომისა 
(52.89%) და ყაზბეგის (52.95%) საარჩევნო ოლქებშიც. 
მარტვილის საარჩევნო ოლქში აქტივობა 38.49% იყო, 
ხოლო ხაშურის საარჩევნო ოლქში - 34.66%. ყველაზე 
დაბალი აქტივობა (17.98%) ქუთაისის თვითმმართველ 
ქალაქში დაფიქსირდა. 

12:00 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობამ 11.5% 
შეადგინა, რაც დაბალი მაჩვენებელია არჩევნების 
პირველ ტურთან შედარებით (16.3%)53. 12 საათისთვის, 
საარჩევნო ოლქების მიხედვით, ამომრჩეველთა 
აქტივობა იყო შემდეგი: 

o ოზურგეთი - 21.6%
o ბორჯომი - 18.1%
o ყაზბეგი - 17.3 %
o ხაშური - 11.6 %
o მარტვილი - 11.5% 
o ქუთაისი - 6.1%  

17:00 საათისთვის ექვსი ოლქის მასშტაბით 
ამომრჩეველთა აქტივობამ 27% შეადგინა. აღნიშნული 
მაჩვენებელი საგრძნობლად შემცირებულია არჩევნების 
პირველ ტურთან შედარებით (36.5%)54.17 საათისთვის, 
საარჩევნო ოლქების მიხედვით, ამომრჩეველთა 
აქტივობა იყო  შემდეგი: 
o ოზურგეთი - 47%
o ბორჯომი - 45%
o ყაზბეგი - 44%
o მარტვილი - 31% 
o ხაშური - 27%
o ქუთაისი - 14%  

PVT-ის ინფორმაციის ანალიზი, ასევე, იძლევა 
საშუალებას ამომრჩეველთა აქტივობის მონაცემების 
საფუძველზე დადგინდეს თითოეულ დასაკვირვებელ 
საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის სიჩქარე. 8:00-დან 
12:00-მდე უბნების 92.1%-ში ხმის მიცემის სისწრაფე 
წარმოადგენდა ერთ ამომრჩეველს წუთში, ხოლო 
უბნების 7.9%-ში ხმის მიცემის სისწრაფე იყო 1-დან 
2 ამომრჩევლამდე წუთში. ამ მხრივ აღსანიშნავია 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სადაც უბნების 
32.3%-ზე ხმის მიცემის სისწრაფემ წუთში 1-დან 2 
ამომრჩევლამდე შეადგინა. 17 საათამდე, უბნების 
90.8%-ში ხმის მიცემის სისწრაფე წარმოადგენდა ერთ 
ამომრჩეველს წუთში, ხოლო უბნების 9.2%-ში ხმის 
მიცემის სისწრაფე იყო 1-დან 2 ამომრჩევლამდე წუთში. 
ოზურგეთში უბნების 35.5%-ზე ხმის მიცემის სისწრაფემ 
წუთში 1-დან 2 ამომრჩევლამდე შეადგინა.

ამომრჩეველთა აქტივობა  12:00

საქართველოს მასშტაბით

11.5%

ამომრჩეველთა აქტივობა  12:00

11.5%

ამომრჩეველთა აქტივობა  12:00ამომრჩეველთა აქტივობა  12:00

საქართველოს მასშტაბითსაქართველოს მასშტაბით

ამომრჩეველთა აქტივობა  12:00

11.5%
საქართველოს მასშტაბით

11.5%

53 მეორე ტურისა და პირველ ტურის მონაცემების შედარებისას გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მეორე ტური მხოლოდ 6 საარჩევნო ოლქში ტარდება, ხოლო პირველი ტურის მონაცემები 
მთელი საქართველოს სურათს ასახავს.
54 მეორე ტურისა და პირველ ტურის მონაცემების შედარებისას გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მეორე ტური მხოლოდ 6 საარჩევნო ოლქში ტარდება, ხოლო პირველი ტურის მონაცემები 
მთელი საქართველოს სურათს ასახავს
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მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

არჩევნების დღის მიმდინარეობის თაობაზე მიღებული 
ინფორმაციის საფუძველზე, „სამართლიანი არჩევნები“ 
დარწმუნებულია ხმების პარალელური დათვლის 
(PVT) შედეგებში. ორგანიზაციამ ინფორმაცია 
დამკვირვებლების 99.7%-ისგან მიიღო. 

ოზურგეთი
• №41 ბეგლარ სიორიძე - ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო - 49.89%
• №42 კონსტანტინე შარაშენიძე - საინიციატივო 
ჯგუფი - 50.11%

ბორჯომი
• №8 ზაზა ჩაჩანიძე - საქართველოს პატრიოტთა 
ალიანსი - 45.05%
• №41ლევან ლიპარტია- ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო - 54.95%

ხაშური
• №41 გიორგი გურასპაშვილი - ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო - 61.05%
• №42 რამაზ ნოზაძე - საინიციატივო ჯგუფი - 38.95%

ყაზბეგი
• №3 სანდრო ყამარაული- დემოკრატიული მოძრაობა-
თავისუფალი საქართველო - 31.05%
• №41 ალექსანდრე ზაგაშვილი - ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო - 68.65%

ქუთაისი
• №5 გრიგოლ ვაშაძე - ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა - 12.93%
• №41 გიორგი ჭიღვარია - ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო - 87.07%

მარტვილი
• №5 მამუკა დანელია - ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა - 6.96%
• №41 ალექსანდრე გრიგალავა - ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო- 93.04%
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XI     არჩევნების შემდგომი პერიოდი და 

საჩივრების განხილვა

საოლქო კომისიებში საჩივრების განხილვისას 
„სამართლიანი არჩევნების“ წარმომადგენლებს 
შესაძლებლობა ჰქონდათ დასწრებოდნენ განხილვის 
პროცესს და დაეფიქსირებიათ პოზიცია წარდგენილ 
საჩივრებზე. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ განხილვის 
შედეგად გამოვლინდა მთელი რიგი პრობლემები და 
ტენდენციები, რაც საჭიროებს რეაგირებას როგორც 
კანონმდებლობის დონეზე, ასევე საარჩევნო კომისიის 
წევრების უკეთ ინფორმირების კუთხით.

• განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენდა 
საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ გადაწყვეტილებების 
მიღება მხოლოდ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების 
ახსნა-განმარტებებზე დაყრდნობით, რამაც 2017 წლის 
თვითმმართველობის არჩევნებზე გამოკვეთილად 
უარყოფითი ტენდენციის სახე მიიღო. საუბნო კომისიის 
წევრების მიერ შედგენილ ახსნა-განმარტებებს საოლქო 
კომისიები იღებდნენ, როგორც უტყუარ და საკმარის 
მტკიცებულებას ნებისმიერი დარღვევის გარემოებების 
დასადგენად, განურჩევლად დარღვევის სიმძიმისა. 
თავისთავად, დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში 
მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისმა კომისიის წევრებმა 
წარმოადგინონ თავისი ახსნა-განმარტება, რომელშიც 
მოცემული იქნება მათი მოსაზრება დარღვევის 
გარემოებებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება ერთ-ერთი 
მტკიცებულება იყოს საოლქო კომისიის მიერ საქმის 
შესწავლის პროცესში. თუმცა, სამწუხაროდ, საოლქო 
კომისიებმა ახსნა-განმარტებების გამოყენების სრულიად 
მიუღებელი და გაუმართლებელი პრაქტიკა დაამკვიდრეს.

აღსანიშნავია, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ახსნა-
განმარტებები იწერებოდა კენჭისყრის დღის შემდეგ 
საოლქო კომისიებში, რაც კიდევ უფრო მიუღებელს ხდის 
დამკვიდრებულ პრაქტიკას, რომ საოლქო კომისიები 
ამ ახსნა-განმარტებებს მიიჩნევენ ფაქტობრივი 
გარემოებების დასადგენად საკმარის მტკიცებულებად. 
დარღვევიდან მეორე და მესამე დღეს დაწერილი 
ახსნა-განმარტება არ შეიძლება ჩაითვალოს სარწმუნო 
ინფორმაციად. 

წინა წლებისგან განსხვავებით, სიახლეს წარმოადგენდა 
ის, რომ აღნიშნული ახსნა-განმარტებები გამოიყენებოდა 
საოლქო კომისიების მიერ დარღვევის ჩამდენი კომისიის 
წევრების პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების 
საფუძვლად. მთელ რიგ შემთხვევებში, მიუხედავად 
დარღვევის ფაქტის აღიარებისა საოლქო კომისიებმა 
მიიჩნიეს, რომ ახსნა-განმარტების დაწერა დარღვევის 
აღმოფხვრას უტოლდება, რაც სრულიად ალოგიკურია. 

მიუღებელია საარჩევნო ადმინისტრაციის მსგავსი 
მიდგომა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების 
მიმართ. ნებისმიერი სახის დარღვევის ახსნა-განმარტებით 
გამართლება და მის საფუძველზე აღმოფხვრილად მიჩნევა 
აკნინებს საარჩევნო კანონმდებლობისა და კანონით 
გათვალისწინებული სანქციების მნიშვნელობას. ასეთი 
პრაქტიკა ხელს უწობს ასევე მომავალში საუბნო კომისიის 
წევრების მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვის 
უგულვებელყოფას.   

• საოლქო კომისიები თავს არიდებდნენ კენჭისყრის 
შედეგების გადასინჯვას, მიუხედავად დარღვევის 
სიმძიმისა (როგორიცაა, ოქმში მონაცემების გადაკეთება; 
ბალანსის არ არსებობა ოქმში, ა.შ.). უნდა აღინიშნოს, რომ 
ასეთ შემთხვევებშიც, ისინი საუბნო კომისიის წევრების 
ახსნა-განმარტებას ან შესწორების ოქმს ეყრდნობოდნენ, 
რომელიც, ასევე, ძირითადად, კენჭისყრის დღის შემდგომ 
იყო შედგენილი. 

• საოლქო კომისიები საჩივრების არ 
დაკმაყოფილებისას ხშირად მიუთითებდნენ, რომ 
ადგილი არ ჰქონია კანონმდებლობის უხეშ დარღვევას, 
რაც გავლენას მოახდენდა არჩევნების შედეგებზე და 
ამომრჩეველთა თავისუფალი ნების გამოვლენაზე. 
აღნიშნული არგუმენტი სრულიად გაუმართლებელია, 
ვინაიდან კონკრეტული ფაქტი შესაძლოა არ 
ახდენდეს გავლენას არჩევნების შედეგებზე, მაგრამ 
კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დარღვევას 
წარმოადგენდეს. შესაბამისად, კანონით დადგენილი 
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პროცედურების და მოთხოვნების უგულვებელყოფა, 
რაც საუბნო კომისიის წევრებისთვის პასუხისმგებლობის 
თავიდან არიდებას ემსახურება, მიუღებელია. 

• საოლქო კომისიები თავს არიდებდნენ 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამოყენებას. 
რამდენიმე შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ 
დარღვევის ჩადენა კომისიამ დადასტურებულად მიიჩნია, 
საუბნო კომისიის წევრებს ნაცვლად ადმინისტრაციულისა 
დისციპლინარული პასუხისმგებლობა დააკისრა. ასეთი 
მიდგომა აზრს უკარგავს კონკრეტული დარღვევების 
შემთხვევაში კანონმდებლობით დადგენილი 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის არსებობას.

• არაადეკვატური იყო რეაგირება დამკვირვებლის 
უფლებების შეზღუდვასთან დაკაშირებით წარდგენილ 
საჩივრებზე. საოლქო კომისიები ყოველმხრივ 
ცდილობდნენ საუბნო კომისიის წევრებისთვის 
თავიდან აერიდებინათ პასუხისმგებლობის დაკისრება. 
რიგ შემთხვევებში საუბნო კომისიის წევრები თავად 
ცდილობდნენ დამკვირვებლის დადანაშაულებას 
საარჩევნო კოდექსის დარღვევაში და მიუხედავად მათი 
განცხადებების აბსურდულობისა საოლქო კომისიებმა 
ისინი სარწმუნოდ ჩათვალეს და ამის საფუძველზე მიიღეს 
გადაწყვეტილებები. ასეთ ფაქტებს ადგილი ჰქონდა 
ლანჩხუთისა და ამბროლაურის საოლქო კომისიების 
მხრიდან. 

• საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებები, გარკვეულ შემთხვევებში, არ იყო 
სათანადოდ დასაბუთებული. მაგალითად, საბურთალოს, 
რუსთავის, ფოთის, მარნეულის, ახალქალაქის საოლქო 
კომისიების გადაწყვეტილებები. 

• საოლქო კომისიები არასწორად განმარტავდნენ 
საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრის 
წარდგენის ვადებს. მაგალითად, საოლქო კომისიამ 
საჩივრები განუხილველად დატოვა იმ არგუმენტით, 
რომ საჩივარი ყუთის გახსნამდე დაიწერა, მაგრამ 
დარღვევიდან რამდენიმე საათის შემდეგ და არა 
დაუყოვნებლივ. ასეთ შემთხვევებს ადგილი ჰქონდა 
მაგალითად ბათუმის, რუსთავის, ბორჯომის, კასპის, 
საბურთალოს საოლქო კომისიების მხრიდან;

• გაუგებრობას იწვევდა ხმის დათვლისა და 
კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების 
დარღვევებზე საჩივრების წარსადგენად დადგენილი 
განსხვავებული ვადები, რომლის თანახმადაც ასეთ 
დარღვევებზე საჩივრის წარდგენა უნდა მოხდეს ყუთის 

გახსნიდან შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე. თუ 
საჩივარი საუბნო კომისიას წარედგინა, ეს უკანასკნელი 
საჩივარს 2 დღის ვადაში გადასცემს საოლქო კომისიას. 
იმავე მუხლით მომჩივანს შეუძლია იმავე დარღვევაზე 
იმავე ვადაში განცხადება/საჩივარი უშუალოდ გადასცეს 
საოლქო კომისიას. თუ საარჩევნო უბანი 2 დღის ვადაში 
გადასცემს საჩივარს საოლქო კომისიას და ამავე ვადაში 
შეიძლება უშუალოდ საოლქო კომისიას წარედგინოს 
საჩივარი განმცხადებლის მიერ, გაუგებარია რა საჭიროა 
დროის შეზღუდვა ყუთის გახსნიდან შემაჯამებელი ოქმის 
შედგენამდე, რაც არალოგიკური და თავად საოლქო 
კომისიებისთვის დამაბნეველია.  

• ადგილი ჰქონდა არათანაბარ მიდგომას 
(მაგალითად, ბათუმის, მარნეულის საოლქო კომისიების 
მხრიდან), როდესაც ერთი და იმავე სახის დარღვევისთვის 
ერთი საუბნო კომისიის წევრებს დაეკისრათ 
პასუხისმგებლობა, ხოლო მეორე საუბნო კომისიის 
წევრებს  - არა. 

• საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებს არ 
აღმოაჩნდათ საჭირო ცოდნა და მგრძნობელობა  
სექსუალური შევიწროების საქმის განსახილველად.

სასამართლოსთან მიმართებით პრობლემას 
წარმოადგენს სარჩელის წარდგენის წესი. იმის 
გათვალისწინებით, რომ საარჩევნო საკითხებზე სარჩელის 
სასამართლოში წარსადგენად შემჭირდოებული ვადებია 
გათვალისწინებული, ის წესები რომელიც სარჩელის 
წარდგენას არეგულირებს და სტანდარტულია ყველა 
ადმინისტრაციული სარჩელის შემთხვევაში ზედმეტად 
რთულია ტექნიკური თვალსაზრისით და ხელს უშლის 
სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს დროულად წარადგინონ 
სარჩელები სასამართლოში.

გარდა ამისა, სასამართლოში სარჩელის წარდგენის 
შემჭიდროვებული ვადების გამო, უმეტეს შემთხვევებში 
სარჩელის მომზადება ხდება საოლქო კომისიის 
განკარგულების გარეშე. საოლქო კომისიები 
განკარგულებას მხარეს აბარებენ გადაწყვეტილების 
მიღებიდან მეორე დღეს, თუმცა ამ ვადის დაცვა 
ყოველთვის ვერ ხდება. შესაბამისად, ხშირად სარჩელის 
მომზადებისას საოლქო კომისიის არგუმენტაცია საჩივრის 
არ დაკმაყოფილების/განუხილველად დატოვების შესახებ 
უცნობია, რაც ართულებს სარჩელზე მუშაობას.

I ტური
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ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებზე  85 საჩივარი  საუბნო საარჩევნო კომისიებს 
წარედგინათ, ხოლო 206 საჩივარი საოლქო საარჩევნო 
კომისიებს. 36 შემთხვევაში საუბნო კომისიებმა დროული 
რეაგირება მოახდინეს დარღვევაზე და შესაბამისად ამ 
დარღვევებზე საჩივარი არ დაწერილა, რაც დადებითად 
უნდა შეფასდეს.

საუბნო კომისიებში წარდგენილი საჩივრები

საუბნო კომისიებში წარდგენილი 85 საჩივრიდან 1 
შემთხვევაში მოხდა შესაბამისი რეაგირება და საოლქო 
კომისიაში დამატებითი საჩივარი არ წარდგენილა. 1 
შემთხვევაში საუბნო კომისიამ ბათილად ცნო გადასატანი 
ყუთის შედეგები. საუბნო კომისიებში წარდგენილი 
საჩივრებით ძირითადი მოთხოვნა იყო შესაბამისი 
რეაგირების მოხდენა და დარღვევის აღმოფხვრა.

საუბნო კომისიებში წარდგენილი საჩივრებიდან 24 
საჩივარი შეეხებოდა საარჩევნო დოკუმენტაციის 
არასათანადოდ წარმოებას, 11 საკონტროლო ფურცლის 
არასათანადოდ შედგენას; 11 მარკირების შემოწმების 
ან გაკეთების გარეშე ხმის მიცემას; 4 დამკვირვებლის 
უფლებების შეზღუდვას, 4 არასათანადო დოკუმენტით 
ხმის მიცემას და სხვ. სამ შემთხვევაში საუბნო კომისიამ 
უარი თქვა საჩივრის რეგისტრაციაზე, რაც გასაჩივრდა 
ზემდგომ კომისიაში.

საოლქო კომისიებში წარდგენილი საჩივრები

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ თვითმმართველობის 
არჩევნების პირველ ტურზე საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში 206 საჩივარი შეიტანა. აქედან, 65 
საჩივარი დაკმაყოფილდა, 40 საჩივარი ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა, 92 საჩივარი არ დაკმაყოფილდა, ხოლო 8 
საჩივარი განუხილველი დარჩა. ერთ საჩივარზე ზუგდიდის 
საოლქო საარჩევნო კომისიამ საერთოდ უარი განაცხადა 
გადაწყვეტილების მიღებაზე.

საოლქო კომისიებში წარდგენილი საჩივრებით 
დაფიქსირებული დარღვევები: 

საოლქო კომისიებში წარდგენილი საჩივრების 
უმეტესობაში მოთხოვნა იყო საარჩევნო კომისიის 
შესაბამის წევრთათვის დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობის დაკისრება. ასევე 21 
შემთხვევაში მოთხოვნილი იქნა ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობის დაკისრება დამკვირვებლის 
უფლებების შეზღუდვის თუ შემაჯამებელ ოქმში 
მონაცემების გადასწორებისთვის. ერთ შემთხვევაში 
ორგანიზაციამ შეცვალა მოთხოვნა საუბნო კომისიის 
მიერ მოგვიანებით რეაგირების მოხდენის გამო, რის 
შედეგადაც დამკვირვებელს მიეცა ჩანაწერთა წიგნში 
შენიშვნის დაფიქსირების უფლება.  ოთხ შემთხვევაში 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ნაცვლად 
კომისიის წევრებს დაეკისრათ დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობა, დანარჩენ შემთხვევებში 
ადმინისტაციული პასუხისმგებლობის შესახებ საჩივრები 
არ დაკმაყოფილდა ან განუხილველი დარჩა. 

41 საჩივრით მოთხოვნილი იყო კენჭისყრის შედეგების 
გადასინჯვა, რომელთაგან არცერთი დაკმაყოფილდა. 
აღნიშნული მოთხოვნილი იქნა ძირითადად ისეთ 
შემთხვევებში, რა დროსაც შემაჯამებელი ოქმში 
გადასწორებული იყო მონაცემები; არ დგებოდა ბალანსი, 
კერძოდ, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და 
ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა აღემატებოდა 
არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას.

ოქმის არასათანადოდ შედგენა 

დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

სხვა დარღვევები

ბიულეტენების მეტობა ხელმოწერებზე

შემაჯამებელი ოქმის გადაკეთება

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

მარკირების წესის დარღვევით ხმის მიცემა 

საკონტროლო ფურცლის არასათანადოდ შევსება

მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

ოქმის ასლის არასწორად გაცემა

ხმის დათვლის წესის დარღვევა

წილისყრის წესის დარღვევა

ხელმოწერები აღემატება ბიულეტენებს 

განმეორებით ხმის მიცემა

ფარულობის დარღვევა

აგიტაცია

კენჭისყრის დაგვიანებით დაწყება

კენჭისყრის შეწყვეტა

ბიულეტენზე მინიშნების გაკეთება

სექსუალური შევიწროება

37
67

20
19

16

13
12
12

10
5
5

5

5

4

3

3
2

1
1

1
1
1

92

8

40

65

დაკმაყოფილდა

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

არ დაკმაყოფილდა

განუხილავი დარჩა



კენჭისყრის შედეგების ბათილობა დაყენებული იქნა 1 
შემთხვევაში მარნეულის #31 უბანთან დაკავშირებით 
კენჭისყრის უკანონოდ შეწყვეტის და ამ უბანზე 
მომხდარი არაერთი სხვა სერიოზული დარღვევის გამო,55  
რომლებიც ერთობლიობაში გავლენას მოახდენდნენ 
კენჭისყრის შედეგებზე.  საჩივარი არ დაკმაყოფილდა 
არც საოლქო კომისიის და არც ბოლნისის რაიონული 
სასამართლოს მიერ. ამ უკანასკნელმა მიიჩნია, რომ 
სავარაუდო დარღვევების ხასიათი არ იყო იმ მასშტაბის 
და შინაარსის, რაც გავლენას მოახდენდა უბნის 
შედეგებზე. 

განსაკუთრებით შემაშფოთებელია არაეფექტური და 
არასენსიტიური რეაგირება ფოთის #21 საარჩევნო 
უბანზე პოლიტიკური პარტიის მიერ დანიშნული 
კომისიის ერთ-ერთი წევრის მხრიდან „სამართლიანი 
არჩევნების“ დამკვირვებლის სექსუალური შევიწროების 
ფაქტზე. „სამართლიანმა არჩევნებმა“ მიმართა ფოთის 
საოლქო კომისიას და მოითხოვა შესაბამისი პირისთვის 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება. 
ორგანიზაციის შეფასებით აღნიშნული წარმოადგენდა 
დისციპლინურ გადაცდომას, რაც გათვალისწინებულია 
საქართველოს ორგანული კანონის „საარჩევნო 
კოდექსის“ 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ 
ქვეპუნქტით, კერძოდ, ეთიკის ნორმების, ქცევის ზოგადი 
წესების უგულებელყოფა ან დარღვევა, რომელიც 
მიმართულია მოხელისა და საქართველოს საარჩევნო 
ადმინისტრაციის დისკრედიტაციისაკენ, მიუხედავად 
იმისა, სამსახურშია იგი ჩადენილი თუ სამსახურის 
გარეთ. მიუხედავად ამისა, საოლქო კომისიამ არ 
განიხილა საჩივარი იმ მოტივით, რომ აღნიშნული 
ფაქტის დადგენა არ განეკუთვნება საარჩევნო კოდექსის 
28-ე მუხლის (საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების 
წევრების დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომები) 
რეგულირების სფეროს. 
 
გადაწყვეტილება გასაჩივრდა ფოთის საქალაქო 
სასამართლოში, რომელმაც ის ბათილად ცნო 
კანონთან შეუსაბამობის გამო, ვინაიდან არ იყო 
დაცული მისი მომზადების და გამოცემის კანონით 
დადგენილი მოთხოვნები. რაც შეეხება მეორე 
მოთხოვნას-საოლქო კომისიისთვის ახალი აქტის 
გამოცემის დავალდებულებას, სასამართლომ თავად 
შეისწავლა საქმის გარემოებები და დაადგინა, რომ #21 
საუბნო კომისიის წევრის მხრიდან დისციპლინარულ 

გადაცდომას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად, ამ 
ნაწილში სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. სასამართლომ 
ასევე აღნიშნა, რომ სარჩელის განხილვის დროს 
საუბნო საარჩევნო კომისიას უკვე შეწყვეტილი ჰქონდა 
უფლებამოსილება და იმ პირის მიმართ, რომელსაც 
აღარ აქვს კომისიის წევრის სტატუსი ვერ მოხდებოდა 
საარჩევნო კოდექსის გამოყენება. 

ეს შემთხვევა ცალსახად აჩვენებს, რომ საარჩევნო 
პროცესში, არ არსებობს ადეკვატური მექანიზმები 
სექსუალური შევიწროების ფაქტების შეტყობინებისა 
და სათანადო რეაგირების მიზნით. „სამართლიანი 
არჩევნები“ მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საარჩევნო 
ადმინისტრაციაში სექსუალური შევიწროების და სხვა 
გენდერულად სენსიტიურ საკითხებზე ადეკვატური 
რეაგირების მექანიზმების დანერგვა და კომისიების 
წევრთათვის შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება. 

სასამართლოში წარდგენილი სარჩელები

„სამართლიანმა არჩევნებმა“, 21 ოქტომბრის 
არჩევნებთან დაკავშირებით, სასამართლოებში 9 
სარჩელი წარადგინა, აქედან, 7 სარჩელი  პირველი 
ინსტანციის სასამართლოებს წარედგინა, ხოლო 2 
სააპელაციო სასამართლოებს. პირველი ინსტანციის 
სასამართლოებში წარდგენილი სარჩელებიდან 1 
სრულად დაკმაყოფილდა, 1 ნაწილობრივ და 5 არ 
დაკმაყოფილდა. სააპელაციო სასამართლოებში 
წარდგენილი 2 საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარედგინა 
სარჩელი ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
გადაწყვეტილებების გაუქმებასთან დაკავშირებით, 
რომლებიც შეეხებოდა #16 და #55 საარჩევნო 
უბნებს. #16 უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველზე 
გასცა ზედმეტი ბიულეტენი, ხოლო #55 უბანზე 
რეგისტრატორს სამი ამომრჩევლის ხელმოწერა გამორჩა 
სიაში. ორივე შემთხვევაში ორგანიზაციის მიერ საოლქო 
კომისიაში წარდგენილი საჩივრებით მოთხოვნილი 
იყო რეგისტრატორებისთვის დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობის დაკისრება, რაც საოლქო კომისიამ 
არ დააკმაყოფილა იმ მოტივით, რომ რეგისტრატორებს 
ახსნა-განმარტება ჰქონდათ დაწერილი და ამის გამო 
დარღვევა აღმოფხვრილი იყო. საოლქო კომისიის ასეთი 
მიდგომა სრულიად მიუღებელია, ვინაიდან ზედმეტი 

55 მათ შორის: დამკვირვებელზე ხდებოდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მას არ აძლევდნენ დაკვირვების განხორციელების შესაძლებლობას, ასევე არ დაარეგისტრირეს მისი საჩივარი და არ მისცეს 
შენიშვნის დაფიქსირების უფლება ჩანაწერთა წიგნში, ამომრჩევლებს უბანზე მარკირების შემოწმების გარეშე უშვებდნენ, უბანზე დაუდგენელი პირი იმყოფებოდა, რომელიც ეხმარებოდა ამომრჩევლებს 
ბიულეტენების კონვერტში მოთავსებაში.
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ბიულეტენის გაცემა, თუ ხელმოწერის გამორჩენა სიაში 
დასრულებული დარღვევაა და ახსნა-განმარტებით 
მისი გამოსწორება ვერ მოხდება. ახსნა-განმარტების 
დაწერა და რეგისტრატორის მიერ „შეცდომის“ აღიარება 
ვერ გააბათილებს დარღვევის ფაქტს. მითუმეტეს იმის 
გათვალისწინებით, რომ ამას შეიძლება ამომრჩევლის 
ხმის გაბათილება მოჰყვეს, თუ ხმის დათვლის 
დროს კონვერტში ერთი და იმავე სახის ერთზე მეტი 
ბიულეტენი აღმოჩნდება. 

აქედან გამომდინარე, „სამართლიანმა არჩევნებმა“ 
მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რომელმაც 
ძალაში დატოვა ნაძალადევის საოლქო კომისიის 
გადაწყვეტილებები. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება გასაჩივრდა თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში, რომელმაც ნაწილობრივ დააკმაყოფილა 
ორგანიზაციის მოთხოვნა და გააუქმა ნაძალადევის 
საოლქო კომისიის გადაწყვეტილებები. ამის შედეგად 
საოლქო კომისიამ მიიღო ახალი გადაწყვეტილებები და 

დისციპლინარული პასუხისმგებლობა დააკისრა ორივე 
რეგისტრატორს. 

ახალციხის საოლქო კომისიამ არ დააკმაყოფილა 
საჩივრები კომისიის წევრებისთვის დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ, რომლებიც  
შეეხებოდა:
• #30 და #35 უბნებს, სადაც შემაჯამებელი 
ოქმები არ იყო დამოწმებული კომისიის ბეჭდებით. 
საოლქო კომისიამ ეს მნიშვნელოვან დარღვევად არ 
ჩათვალა, რაც არასწორი მსჯელობაა, ვინაიდან ოქმი 
არის მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი, რომლის შევსების 
წესები დეტალურად გაწერილია კანონმდებლობით. 
მხოლოდ კომისიის წევრების ხელმოწერა საკმარისი რომ 
ყოფილიყო ბეჭდის დასმის ვალდებულება არ იქნებოდა 
მოთხოვნილი;
• #10 უბანს, სადაც რეგისტრატორმა ზედმეტი 
ბიულეტენი გასცა, რაც ხმის დათვლის დროს კონვერტში 
აღმოჩნდა და ამომრჩევლის ხმა გაბათილდა, თუმცა 
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საოლქო კომისიამ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის 
დაკისრების მოთხოვნა მაინც არ დააკმაყოფილა იმ 
არგუმენტით, რომ ეს რეგისტრატორს შემთხვევით 
მოუვიდა;
• #29 უბანს, სადაც შემაჯამებელ ოქმში მისი 
შედგენის დრო იყო გადასწორებული. კომისია დაეყრდნო 
საუბნო კომისიის თავმჯდომარის განმარტებას, რომ 
შესწორების ოქმში არაა დროის შესასწორებელი გრაფა 
და ამიტომ არ შეადგინეს შესწორების ოქმი. 

საოლქო კომისიის ეს გადაწყვეტილებები გასაჩივრდა 
ახალციხის რაიონულ სასამართლოში, რომელმაც 
ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სარჩელი და ბათილად 
ცნო საოლქო კომისიის გადაწყვეტილებები. 
აღნიშნულის საფუძველზე საოლქო კომისიამ მიიღო 
ახალი გადაწყვეტილება და დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობა დააკისრა შესაბამისი საუბნო 
კომისიების წევრებს. 

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ ბათუმის საქალაქო 
სასამართლოში სამი სარჩელი წარადგინა, რომლებიც 
შეეხებოდა ბათუმის საოლქო კომისიის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილებების გაუქმებას და ახალი 
გადაწყვეტილებების გამოცემას შემდეგ საარჩევნო 
უბნებთან დაკავშირებით: 

ა) #46 და #6 საარჩევნო უბნების შემაჯამებელ 
ოქმებში (სამივე სახის) არ იყო მითითებული მათი 
შედგენის თარიღი და დრო. ბათუმის საოლქო 
კომისიისთვის წარდგენილი საჩივრით მოთხოვნა 
იყო თავმჯდომარეებისა და მდივნებისთვის 
პასუხისმგებლობის დაკისრება, რაც მხოლოდ #46 
საარჩევნო უბნის შემთხვევაში დაკმაყოფილდა. 
ერთმა და იმავე საოლქო კომისიამ გამოავლინა 
არაერთგვაროვანი მიდგომა, ერთგვაროვანი დარღვევის 
მიმართ, რადგან იდენტური დარღვევების არსებობისას, 
ერთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა დააკისრა კომისიის 
წევრებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში რეაგირება არ 
მოახდინა. სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა 
ორგანიზაციის სარჩელი, რის საფუძველზეც ბათუმის 
საოლქო კომისიამ მიიღო ახალი გადაწყვეტილება 
და პასუხისმგებლობა დააკისრა #6 უბნის კომისიის 
თავმჯდომარესა და მდივანს მოვალეობის არაჯეროვნად 
შესრულებისთვის; 
ბ) #29 უბანზე, სადაც რეგისტრატორი ახორციელებდა 

ბიულეტენების დანომრვას, რაც შეიცავდა ამომრჩევლის 
იდენტიფიცირების და ხმის მიცემის ფარულობის 
დარღვევის რისკს. ორგანიზაციამ მოითხოვა კენჭისყრის 
შედეგების გადასინჯვა, მოცემული ბიულეტენების 
ბათილობა და რეგისტრატორისთვის პასუხისმგებლობის 
დაკისრება, რაც საოლქო კომისიამ არ დააკმაყოფილა;
გ) #29 უბანზე ნაკადის მომწესრიგებელმა მარკირების 
მქონე ორი ამომრჩეველი შეუშვა უბანზე; #60 
უბანზე ამომრჩეველს, რომელმაც ერთი ბიულეტენი 
არ მოათავსა კონვერტში და აპირებდა უბნიდან 
წაღებას, კომისიის თავმჯდომარემ მოთხოვა მისი 
განადგურება, რაზეც მოთხოვნილი იქნა თავმჯდომარის 
დისციპლინარული პასუხისმგებლობა; #2 უბანზე 
რეგისტრატორმა ბიულეტენები არასწორად გასცა, 
რაზეც ასევე მოთხოვნილი იქნა რეგისტრატორის 
პასუხისმგებლობა. აღნიშნული საჩივრები განუხილველი 
დარჩა საოლქო კომისიის მიერ იმ მოტივით, რომ ისინი 
ვადის დარღვევით, კერძოდ დარღვევიდან რამდენიმე 
საათში იყო წარდგენილი, რაც აბსურდულ არგუმენტს 
წარმოადგენს.  

ბ) და გ) შემთხვევებში ორგანიზაციამ ორი სარჩელი 
წარადგინა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, 
რომელმაც არცერთი დააკმაყოფილა. ბიულეტენების 
დანომვრასთან დაკავშირებით სასამართლომ ვიწროდ 
განმარტა საარჩევნო კოდექსი და ერთი მხრივ 
აღნიშნა, რომ ასეთი სახის დარღვევა, მისი არსებობის 
შემთხვევაშიც, არ იწვევს ბიულეტენის ბათილად ცნობას, 
ხოლო მეორე მხრივ, პირის იდენტიფიცირებასთან 
დაკაშირებით მიუთითა, რომ არც ეს წარმოადგენს 
ბათილობის საფუძველს და ეს შეიძლება შეფასდეს, 
როგორც პერსონალური მონაცემების დარღვევა, რაზეც 
კონკრეტულ პირს შეუძლია მოითხოვოს საკუთარი 
მონაცემების დაცვა. მსგავსი მიდგომა მიუღებელია, 
რადგან ამ განმარტებაზე დაყრდნობით გამოდის, 
რომ კომისიის წევრების მხრიდან ბიულეტენზე 
მონიშვნის გაკეთება იმის დასადგენად, თუ ვის მისცა 
კონკრეტულმა ამომრჩეველმა ხმა სცდება საარჩევნო 
კოდექსის რეგულირების სფეროს. 

რაც შეეხება საჩივრების განუხილველად დატოვებას, 
აქაც სასამართლომ ძალაში დატოვა საოლქო კომისიის 
გადაწყვეტილებები და აღნიშნა, რომ დარღვევებს 
რეალურად ჰქონდა ადგილი და რადგან საუბნო 
კომისიის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილ საჩივრებზე 
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რეაგირება არ მოხდა, ორგანიზაციის წარმომადგენელს 
დაუყოვნებლივ უნდა მიემართა ზემდგომი საოლქო 
კომისიისთვის და არა რამდენიმე საათის შემდეგ. 
ამასთან, სასამართლომ საოლქო კომისიაში საჩივრის 
დაუყოვნებლივ წარდგენის უფლება განმარტა, 
როგორც ვალდებულება. ეს „საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსის“ არასწორ განმარტებას წარმოადგენს, 
ვინაიდან კოდექსით ზუსტად არის გაწერილი 
საჩივრის წარდგენის ვადები, კერძოდ, კენჭისყრის 
პროცედურებთან დაკავშირებით საჩივარი საარჩევნო 
ყუთის გახსნამდე უნდა იყოს წარდგენილი და ეს ვადა 
დაცული იყო ყველა მოცემულ შემთხვევაში. გარდა 
ამისა, ყველა ამ შემთხვევაში დარღვევა უკვე მომხდარი 
იყო და ვერც საუბნო და ვერც საოლქო კომისიები მის 
აღმოფხვრას ვეღარ მოახერხებდნენ. შესაბამისად, 
საჩივრების დაუყოვნებლივ წარდგენას საოლქო 
კომისიაში ლოგიკურადაც არანაირი აზრი ჰქონდა. 
ასეთი განმარტება განსაკუთრებით არასწორია, როცა 
საკითხი მხოლოდ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის 
დაკისრებას ეხება. 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
გასაჩივრდა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში, 
რომელმაც ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საჩივარი 
და ბათილად ცნო ბათუმის საოლქო კომისიის 
გადაწყვეტილებები. საჩივარი არ დაკმაყოფილდა 
#29 უბანთან მიმართებით იმ ნაწილში, რომელიც 
შეეხებოდა შედეგების გადასინჯვას და დანომრილი 
ბიულეტენების ბათლად ცნობას. ამ ნაწილში 
სააპელაციო სასამართლომ გაიზიარა ბათუმის 
საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. სააპელაციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ბათუმის 
საოლქო კომისიამ დისციპლინარული პასუხისმგებლობა 
დააკისრა დარღვევის ჩამდენ საუბნო კომისიის წევრებს. 

II ტური

„სამართლიანი არჩევნების“ მიერ 2017 წლის 12 
ნოემბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებზე 15 საჩივარი საუბნო კომისიებს წარედგინათ, 
19 საჩივარი საოლქო კომისიებს და 3 შენიშვნა 
დაფიქსირდა ჩანაწერთა წიგნში.

საოლქო კომისიებში წარდგენილი საჩივრებით 
დაფიქსირებული დარღვევები: 

ძირითადად საჩივრებით დაყენებული იყო 
საუბნო კომისიის წევრების დისციპლინარული ან 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. მხოლოდ ერთ 
შემთხვევაში ოზურგეთის #59 უბანთან დაკავშირებით 
მოთხოვნილი იქნა ბათილი ბიულეტენების გადათვლა, 
რაც არ დაკმაყოფილდა.

საუბნო და საოლქო კომისიებში წარდგენილი 
საჩივრები

საუბნო კომისიებში წარდგენილი 15 საჩივრიდან 1 
შემთხვევაში კომისიამ შესაბამისი რეაგირება მოახდინა 
საჩივარზე და საოლქო კომისიებში დამატებითი 
საჩივარი არ წარდგენილა. საჩივრებიდან 4 შეეხებოდა 
საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოებას, 
2 - არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემას, თითო 
საჩივარი სიაში არსებულ ხარვეზებს, კეჭისყრის 
ფარულობის დარღვევას და საკონტროლო ფურცლის 
არასათანადოდ შევსებას, სხვ. 

საოლქო საარჩევნო კომისიებში შეტანილი 19 
საჩივრიდან 5 საჩივარი დაკმაყოფილდა, 1 საჩივარი 
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, ხოლო 13 საჩივარი არ 
დაკმაყოფილდა. 

დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

სხვა დარღვევები

არასათანადო დოკუმენტით ხმის მიცემა

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

ოქმის არასათანადოდ შევსება

ბიულეტენის არ დამოწმება

საკონტროლო ფურცლის არასათანადოდ შევსება

გადასატანი სიის ხარვეზი

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

4
5

2
2
2

1 
1
1

1

დაკმაყოფილდა

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა

არ დაკმაყოფილდა

5

1

13
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საკანონმდებლო რეკომენდაციები

1. დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხილვასთან 
ერთად, პარლამენტმა უნდა დაიწყოს მსჯელობა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო 
სისტემის რეფორმის შესახებ. ამ მიზნით უნდა შეიქმნას 
ინკლუზიური სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც პარლამენტის 
წევრებთან ერთად, მონაწილეობას მიიღებენ 
სამოქალაქო საზოგადოებისა და დაინტერესებული 
მხარეების წარმომადგენლები. საარჩევნო სისტემაზე 
მსჯელობის პროცესში, მნიშვნელოვანია გააზრებული 
იქნას დეცენტრალიზაციის ამოცანები, ქვეყნის წინაშე 
თვითმმართველობის კუთხით არსებული გამოწვევები 
და მოქმედი საარჩევნო სისტემის პრობლემები, მათ 
შორის ხმის წონის თანაბრობისა და ამომრჩეველთა 
მიერ არჩევნებში გამოვლენილი ნების პროპორციულად 
ასახვის კუთხით.

2. უნდა გადაიხედოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 
დაკომპლექტების წესი ყველა დონეზე. გრძელვადიან 
პერიოდში, საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციურ 
და მიუკერძოებელ ორგანოდ ჩამოსაყალიბებლად, 
მნიშვნელოვანია, უპირატესობა მიენიჭოს წევრების 
პროფესიული ნიშნით შერჩევას, რაც უზრუნველყოფს 
საარჩევნო კომისიების პროფესიონალიზმის ამაღლებას 
და ხელს შეუწყობს პოლიტიკური ზეგავლენისგან მათ 
გათავისუფლებას. მოკლევადიან პერიოდში, პარტიული 
წარმომადგენლობის შენარჩუნების შემთხვევაში, 
აუცილებელია უპირატესობა მიენიჭოს საარჩევნო 
ადმინისტრაციის დაკომპლექტების ისეთ წესს, 
რომელიც უზრუნველყოფს დაბალანსებულ პოლიტიკურ 
წარმომადგენლობას.

3. სასურველია შემცირდეს კომისიის წევრთა 
რაოდენობა ყველა დონეზე, რაც შესაძლებელს გახდის 
უფრო კვალიფიციური კადრების დასაქმებას საარჩევნო 
ადმინისტრაციებში უფრო მაღალი ანაზღაურებით. 
ამან, თავის მხრივ, ხელი უნდა შეუწყოს დარღვევების 
რაოდენობის შემცირებას.
 
4. საუბნო საარჩევნო კომისიებში პროფესიული 
დონის ამაღლების მიზნით, სასურველია, საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის სავალდებულო 
გახდეს საარჩევნო სერტიფიკატის ქონა, რისთვისაც 
შესაძლებელია დაიხვეწოს სერტიფიცირების პროცესი და 

შეიქმნას განსხვავებული სირთულის გამოცდები საუბნო 
და საოლქო კომისიის წევრობის მსურველთათვის.

5. აუცილებელია, „საარჩევნო კოდექსში“ 
გადაიხედოს საარჩევნო დავების მარეგულირებელი 
ნორმები და დაკონკრეტდეს ბუნდოვანი დებულებები, 
რაც გამორიცხავს მომავალში საარჩევნო 
კომისიების მიერ აღნიშნული ნორმების არასწორ 
და არაერთგვაროვან გამოყენებას. ამ კუთხით, 
უნდა მკაფიოდ და გასაგებად გაიწეროს „საარჩევნო 
კოდექსის“ 73-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით 
რეგულირებული ხმის დათვლის და შედეგების შეჯამების 
პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების შესახებ 
და კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის ან ბათილად 
ცნობის მოთოხვნით საჩივრების წარდგენის ვადები. 
ეს ვადა არ უნდა იყოს შეზღუდული საარჩევნო ყუთის 
გახსნიდან შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე პერიოდით, 
არამედ პირდაპირ უნდა იყოს დადგენილი 2 დღიანი ვადა 
საჩივრის წარსადგენად საოლქო კომისიაში. უბანზე 
საჩივრის წარსადგენად კი ვადა უნდა განისაზღვროს არა 
ოქმის შედგენამდე, არამედ სარეგისტრაციო ჟურნალის 
დახურვამდე იმაზე მითითებით, რომ ეს შეზღუდვა 
შეეხება მხოლოდ უბანზე საჩივრის წარდგენას, რაც არაა 
სავალდებულო.  ასევე, 72-ე მუხლის მე-3 პუნქტიდან 
ამოღებულ უნდა იქნას სიტყვა „დაუყოვნებლივ“ საოლქო 
საარჩევნო კომისიაში საჩივრების წარდგენასთან 
დაკავშირებით, როდესაც საუბნო კომისია არ ახდენს 
რეაგირებას უბანში წარდგენილ საჩივარზე. 

6. საარჩევნო კოდექსით უნდა დადგინდეს, რომ 
კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა სავალდებულოდ 
ხდება იმ შემთხვევაში, როცა შემაჯამებელ ოქმში 
გადასწორებულია სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები, 
ამომრჩეველთა რაოდენობა, ბათილი  ბიულეტენები  
ან როდესაც სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა 
და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა აღემატება 
არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობას. 

7. სასურველია, გამარტივდეს კენჭისყრის 
პროცედურები. მაგალითად, შეიძლება გაუქმდეს 
საარჩევნო კონვერტი, რაც დაზოგავს დროს როგორც 
ხმის დათვლისას, ასევე ადგილი აღარ ექნება 
კონვერტთან დაკავშირებით არსებულ დარღვევებს, 
როგორიც არის ბიულეტენების არასწორად მოთავსება 
კონვერტში, ბიულეტენის კონვერტის გარეშე მოთავსება 

XII     რეკომენდაციები 
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ყუთში, რაც ბიულეტენების ბათილობას იწვევს. 

8. შემაჯამებელი ოქმების გასაჩივრების ვადა უნდა 
აითვლებოდეს ოქმის შედგენიდან და არა კენჭისყრის 
დღიდან. გარდა იმისა, რომ ეს მეტ დროს მისცემს 
ოქმების შემოწმების კუთხით დაინტერესებულ მხარეებს, 
უფრო ლოგიკური და სწორია ვადის ათვლა ოქმის 
შედგენიდან ხდებოდეს.

9. ადმინისტრაციული რესურსის პარტიის 
სასარგებლოდ გამოყენების მაქსიმალურად 
გამორიცხვის მიზნით, უნდა დავიწროვდეს 
თანამდებობის პირთა წრე, რომელთაც წინასაარჩევნო 
კამპანიასა და აგიტაციაში მონაწალეობის შეუზღუდავი 
უფლება აქვთ.

10. პარლამენტმა მხარი უნდა დაუჭიროს 
გენდერული კვოტირების შესახებ საკანონმდებლო 
ინიციატივას. 

საარჩევნო ადმინისტრაციას

11. საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა მოახდინოს 
მკაცრი რეაგირება „საარჩევნო კოდექსის“ 911 მუხლის 
უსაფუძვლოდ გამოყენების ფაქტებზე და გასცეს 
შესაბამისი რეკომენდაციები საოლქო საარჩევნო 
კომისიების მიმართ. 

12. საჩივრების განხილვისა და კანონის 
გამოყენების ნაწილში საარჩევნო ადმინისტრაციამ 
თავი უნდა აარიდოს კანონის ვიწრო და სიტყვასიტყვით 
განმარტების პრაქტიკას და იმოქმედოს კანონის და 
ნორმის სულისკვეთების შესაბამისად. 

13. საარჩევნო ადმინისტრაციამ ყველა დონეზე, 
ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირება უნდა 
მოახდინოს საჯარო მოხელეების მიერ უკანონო 
აგიტაციის გაწევის ფაქტებზე. 

14. საარჩევნო ადმინისტრაციამ მკაფიო რეაგირება 
უნდა მოახდინოს საარჩევნო კომისიის წევრთა 
ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევებზე. ზემდგომმა 
საარჩევნო კომისიებმა უნდა უზრუნველყონ ინტერესთა 
კონფლიქტის შემთხვევების პროაქტიული გამოვლენა და 
დაუყოვნებლივი აღმოფხვრა.

15. საუბნო კომისიაში საჩივრის წარდგენა არ 
უნდა განიხილებოდეს როგორც ვალდებულება და 
ერთადერთი მტკიცებულება იმისა, რომ დარღვევას 
ჰქონდა ადგილი, როგორც ამას განმარტავს საარჩევნო 
ადმინისტრაცია. აღსანიშნავია, რომ ეს პრაქტიკაც არ 
არის თანამიმდევრული, ვინაიდან მაშინაც კი, როცა 
საჩივარი დაწერილია უბანზე, საოლქო კომისია ამას 
საკმარისად არ თვლის და მაინც არ აკმაყოფილებს 
საჩივრებს. შესაბამისად, საარჩევნო უბანზე საჩივრის 
დაწერა, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც 
დარღვევა უკვე დასრულებულია და საუბნო კომისია 
მასზე რეაგირებას ვეღარ მოახდენს, აზრს მოკლებული 
და არაგონივრულია. გარდა ამისა, ეს იწვევს ხშირ 
შემთხვევაში უბანზე დაძაბულობას და აგრესიას 
დამკვირვებლების მიმართ.  

16. არჩევნების შედეგად გამოვლენილი 
პრობლემებიდან გამომდინარე, უნდა გაუმჯობესდეს 
საუბნო კომისიის წევრების ტრენინგი შემაჯამებელი 
ოქმების შედგენის კუთხით. ასევე, სასურველია, 
საოლქო კომისიის წევრების მომზადებისას მეტი დრო 
დაეთმოს საარჩევნო დავების განხილვის წესებს, ვადებს, 
საარჩევნო კანონმდებლობით გაწერილი პროცედურების, 
დაწესებული სანქციების მნიშვნელობას და მათი დაცვის 
აუცილებლობას. 

17. საუბნო და საოლქო კომისიების ტრენინგისას 
ყურადღება უნდა გამახვილდეს დამკვირვებლების 
მნიშვნელობაზე და მათთან ურთიერთობის ეტიკეტზე. 
საარჩევნო ადმინისტრაცია დამკვირვებლებს არ უნდა 
აღიქვამდეს როგორც მოწინააღმდეგე მხარეს. საოლქო 
კომისიებმა ობიექტურად და მიუკერძოებლად უნდა 
განიხილონ დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვასთან 
დაკავშირებით მიღებული საჩივრები და დასაბუთებული 
გადაწყვეტილებები მიიღონ. 

18. საარჩევნო პროცესში ჩართული ათი ათასობით 
კომისიის წევრის, დამკვირვებლის, პარტიების 
წარმომადგენლებისა თუ მედიის ინტერესებიდან 
გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საარჩევნო 
ადმინისტრაცია იყოს მგრძნობიარე საარჩევნო 
პროცესში ჩართული ინდივიდების შესაძლო სექსუალური 
შევიწროების ფაქტებისადმი. აუცილებელია საარჩევნო 
ადმინისტრაციამ შექმნას საარჩევნო პროცესში 
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სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე ეფექტური 
კომუნიკაციისა და რეაგირების მექანიზმები. 

19. საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების 
ტრენინგები უნდა შეიცავდეს ცალკე მოდულს 
სექსუალური შევიწროების შესახებ, კერძოდ, რა 
რეაგირება უნდა მოახდინონ კომისიის წევრებმა 
ასეთ ფაქტებზე, როგორ განიხილონ საჩივრები და 
ა.შ. ასევე, აუცილებელია ეთიკის კოდექსით მკაფიოდ 
განისაზღვროს, რომ ასეთი ქმედება კომისიის წევრის 
მხრიდან წარმოადგენს ეთიკის ნორმების დარღვევას და 
ექვემდებარება პასუხისმგებლობას. 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს

20. საარჩევნო დავებზე დაწესებული 
შემჭიდროვებული ვადების გათვალისწინებით 
მიზანშეწონილია სასამართლოში სარჩელის 
წარსადგენად შემუშავდეს გამარტივებული ფორმა. ამავე 
მიზეზით, აუცილებელია, შესაძლებელი იყოს სარჩელის 
ელექტრონულად წარდგენა.  

21. მნიშვნელოვანია მოსამართლეების მომზადება 
საარჩევნო დავების განხილვის კუთხით. ეს ეხება 
როგორც კენჭისყრის დღეს მომხდარ დარღვევებთან 
და შემაჯამებელი ოქმის შედგენასთან დაკავშირებულ 
დავებს, ასევე წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში 
სხვადასხვა დარღვევებზე წარდგენილი საჩივრების 
განხილვას. აუცილებელია მოსამართლეებს უკეთ 
ესმოდეთ არჩევნების სპეციფიკა და საარჩევნო 
კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციების მიზანი და 
არსი. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს

22. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა 
უზრუნველყოს ეფექტიანი მეთოდოლოგიის 
შემუშავება სოციალურ ქსელებში კამპანიის 
ხარჯების მონიტორინგისა და შესაძლო უკანონო 
შემოწირულობების შემთხვევებზე ადეკვატური 
რეაგირებისათვის. 

პოლიტიკურ პარტიებს

23. პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა აღკვეთონ 
ოპონენტი პარტიების/საარჩევნო სუბიექტების საჯარო 
შეხვედრებზე საკუთარი მხარდამჭერების მობილიზება 
და დასწრება; ასევე, 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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XIII     მეთოდოლოგია

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
საერთაშორისო საზოგადოებამ 2017 წლის 21 
ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების ყოვლისმომცველი მონიტორინგი 
წინასაარჩევნო პერიოდის, არჩევნების დღის, 
მეორე ტურისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის 
განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 
განახორციელა. 

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი 2017 წლის 
24 ივლისს დაიწყო. თუმცა, პროცესის სრულყოფილად 
შეფასებისთვის, ორგანიზაციის ანგარიშებში მოხვდა ის 
მოვლენებიც, რომლებიც მონიტორინგის ოფიციალურად 
დაწყებამდე დაფიქსირდა და რასაც შესაძლოა 
გავლენა ჰქონდა საარჩევნო გარემოზე. ორგანიზაცია 
წინასაარჩევნო პერიოდის დაკვირვებას ყველა 
საარჩევნო ოლქში 70 გრძელვადიანი დამკვირვებლის 
მეშვეობით ახორციელებდა. არჩევნების მეორე ტურზე 
6 გრძელვადიანი დამკვირვებელი წინასაარჩევნო 
პროცესებს ყველა იმ საარჩევნო ოლქში აკვირდებოდა, 
სადაც არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. 

გრძელვადიანი დამკვირვებლები თავიანთი 
საქმიანობისას ხელმძღვანელობდნენ სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციებისათვის დადგენილი საერთაშორისო 
სტანდარტებით56,  რაც პირველ რიგში პროცესის 
სრულყოფილად, ობიექტურად, გამჭვირვალედ 
და მიუკერძოებლად დაკვირვებას გულისხმობს. 
წინასაარჩევნო პერიოდის დაკვირვების ძირითადი 
მიმართულებები მოიცავდა შემდეგ საკითხებს:
• პოლიტიკური პარტიების/საარჩევნო სუბიექტების 

მიერ საჯარო შეხვედრებისა და პოლიტიკური 
საქმიანობის, აგრეთვე მათ მიერ ამომრჩევლისათვის 
მიცემული დაპირებების მონიტორინგს;

• საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების 
პროცესზე და საქმიანობაზე დაკვირვებას;

• პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა/მუქარის, 
პოლიტიკური საქმიანობისათვის ხელის შეშლისა და 
ამომრჩევლის მოსყიდვის შემთხვევების გამოვლენას;

• ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად 
გამოყენების ფაქტების იდენტიფიცირებას.

სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით მუქარა-ზეწოლის 
ფაქტების გამოსავლენად „სამართლიანი არჩევნები“ 
აკვირდებოდა ხომ არ ხდებოდა: 
• სახელმწიფო დაწესებულებების 
თანამშრომლებზე, ამომრჩევლებზე, პოლიტიკური 
პარტიების წარმომადგენლებზე, საარჩევნო 
სუბიექტობის კანდიდატებზე სავარაუდოდ პოლიტიკური 
ნიშნით მუქარა ან ზეწოლა;  
• ძალადობის სხვადასხვა ფორმით 
ამომრჩევლების, საჯარო მოხელეების, პოლიტიკური 
პარტიების, საარჩევნო სუბიექტებისა და სხვა პირთა 
საქმიანობის შეზღუდვა. 

მონიტორინგის პროცესში, ინფორმაციის წყაროს 
წარმოადგენდა როგორც ადმინისტრაციული 
დაწესებულებებიდან გამოთხოვილი საჯარო 
ინფორმაცია, ასევე, უშუალოდ, საარჩევნო 
სუბიექტებისგან, მედია-საშუალებებისგან, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და 
მოქალაქეებისგან მიღებული ინფორმაცია. 
თითოეული მოპოვებული ფაქტი მოწმდებოდა 
უშუალოდ თვითმხილველებთან და შემთხვევის 
მონაწილე მხარეებთან. დაკვირვების პარალელურად, 
ორგანიზაცია ინფორმაციას დაფიქსირებული 
დარღვევების შესახებ, დროული რეაგირების მიზნით, 
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის 
უწყებათაშორისი კომისიის სხდომებზე წარადგენდა. 
ასევე, სამართლებრივი რეაგირების მიზნით საჩივრით 
მიმართავდა შესაბამის საარჩევნო კომისიას. 

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ არჩევნების დღის 
დაკვირვება  ხმების პარალელური დათვლის (PVT) 
მეთოდოლოგიიის საფუძველზე განახორციელა57. 
არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, ორგანიზაციამ 
ხმების პარალელური დათვლის (PVT) სრული სიმულაცია 
ჩაატარა, რომელიც მიზნად ისახავდა გამოცდას, 

56 „სამართლიანი არჩევნები“ დაკვირვების პროცესში ხელმძღვანელობს საერთაშორისო დეკლარაციით „არაპარტიული საარჩევნო დაკვირვებისა და სამოქალაქო მონიტორინგის გლობალური 
პრინციპების შესახებ“, დეკლარაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles; ხოლო შეფასებების დროს ეყრდნობა და იზიარებს ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტის 
პრინციპებსა და სულისკვეთებას.
57 არჩევნების დღეს PVT მეთოდოლოგიის გამოყენების მეშვეობით ორგანიზაციას შესაძლებლობა აქვს შეაგროვოს  ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაცია შემთხვევით შერჩეული უბნებიდან 
და მოახდინოს მიღებული ინფორმაციის ანალიზი; სისტემურად და მიუკერძოებლად შეაფასოს არჩევნების დღის მთლიანი პროცესი: უბნის გახსნა, ხმის მიცემა, უბნის დახურვა, ხმების დათვლა და 
შედეგების შეჯამება; მიიღოს ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რომელზედაც შესაძლებელია შესაბამისი რეაგირების მოხდენა პროცესის გასაუმჯობესებლად; აღმოაჩინოს ხარზვები/დარღვევები 
უბნის გახსნის, კენჭისყრისა და ხმების დათვლის განმავლობაში; განაზოგადოს შერჩეული უბნებიდან მიღებული ინფორმაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით; გადაამოწმოს არჩევნების დღის ოფიციალური 
შედეგები.
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თუ რამდენად გამართულად მუშაობს პროგრამა 
და რამდენად ხარისხიანად და სრულყოფილად 
აგზავნიან ინფორმაციას დამკვირვებლები მოკლე 
ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით. სიმულაციამ 
წარმატებით ჩაიარა, რადგან ორგანიზაციამ 98% 
დამკვირვებლებისაგან სრულყოფილად მიიღო 
ინფორმაცია. 

არჩევნების დღისთვის მომზადების პირველ 
ეტაპზე დამუშავდა დაკვირვების მეთოდოლოგია, 
ანგარიშგებისა და კომუნიკაციის სისტემა, მონაცემთა 
ბაზები, მონიტორინგის ფორმები, ინსტრუქციები, 
სახელმძღვანელოები და სხვა საარჩევნო მასალები. 
არჩევნების დღის სადამკვირვებლო მისიის მომზადების 
ეტაპზე ორგანიზაციამ ჩაატარა:

• 1100-მდე მოკლევადიანი დამკვირვებლის 50 
ტრენინგი;                                   
• 73 საოლქო კომისიის დამკვირვებლის 4 
ტრენინგი;
• 80 მობილური ჯგუფის 4 ტრენინგი;
• 13 იურისტის 2 ტრენინგი;
• 18 ოპერატორის ტრენინგი.

არჩევნების დღეს და მეორე ტურზე ცენტრალურ ოფისში 
ფუნქციონირებდა SMS ცენტრი და ინცინდენტების 
ცენტრი. მთელი დღის განმავლობაში, SMS ცენტრში 
დამკვირვებლებისგან ტექსტური შეტყობინების სახით 
შემოსული ინფორმაცია თავს იყრიდა სპეციალურ 
მონაცემთა პროგრამაში, რომელიც საჭიროების 
შემთხვევაში მოწმდებოდა ოპერატორების მიერ. 
გადამოწმებული ინფორმაციის დამუშავებას და ანალიზს 
ახორციელებდა ექსპერტთა ჯგუფი.

არჩევნების დღეს, საარჩევნო უბნებზე ან ოლქებში 
დარღვევების დაფიქსირებისთანავე, ინფორმაცია 
მიეწოდებოდა ინცინდენტების ცენტრს, რომელიც 
იურისტებისაგან შედგებოდა. იურისტებთან 
კონსულტაციის შემდეგ დამკვირვებლები ახდენდნენ 
შესაბამის რეაგირებას მათ საარჩევნო უბანზე ან ოლქში 
გამოვლენილ თითოეულ დარღვევაზე. გადამოწმებული 
და დამუშავებული ინფორმაცია იურისტებს შეჰყავდათ 
ინცინდენტების მონაცემთა ბაზაში, რომელიც 
მოიცავდა ინფორმაციას არა მხოლოდ დარღვევების, 
არამედ საარჩევნო უბნებზე და საოლქო კომისიებში 
წარდგენილი საჩივრების შესახებ.

„სამართლიანი არჩევნები“ საზოგადოებას არჩევნების 
დღეს პირველ და მეორე ტურზე პროცესის 
მიმდინარეობის, გამოვლენილი ტენდენციების, 
დაფიქსირებული დარღვევებისა და კენჭისყრის 
შედეგების შესახებ, ინფორმაციას განცხადებებისა და 
პრესკონფერენციების მეშვეობით აწვდიდა. 

არჩევნების დღეს აქტიურად ფუნქციონირებდა 
საარჩევნო პორტალი (www.electionsportal.ge), 
სადაც ინფორმაცია იდებოდა ორგანიზაციის მიერ 
დაფიქსირებული ინციდენტების შესახებ. 

„სამართლიანი არჩევნების“ მიერ შემუშავებული 
სტრატეგიის თანახმად, საარჩევნო უბანზე დარღვევის 
აღმოჩენისთანავე დამკვირვებელი პირველ ეტაპზე 
ზეპირ მითითებას აძლევდა საარჩევნო კომისიას, რომ 
დროულად მომხდარიყო დარღვევაზე რეაგირება. 
კომისიის მხრიდან დარღვევაზე არაადეკვატური 
რეაგირების შემთხვევაში კი ხდებოდა საჩივრის 
წარდგენა.

საჩივრების წარდგენა და ნებისმიერი სხვა სახის 
რეაგირება გამოვლენილ დარღვევებზე უმთავრესად 
სამ მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურებოდა: ა) დარღვევის 
დაფიქსირება და მისი დროულად აღმოფხვრა; ბ) 
საარჩევნო კომისიების არაკომპეტენტური წევრების 
გამოვლენა, რომ, ერთი მხრივ, მომავალში მოხდეს 
მათი ჩანაცვლება კვალიფიციური კადრით და მეორე 
მხრივ, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების 
მოსამზადებელ ტრენინგებზე აქცენტი გაკეთდეს 
ყველაზე უფრო პრობლემატურ საკითხებზე; გ) 
საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით 
რეკომენდაციების შემუშავება.


