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 მიმოხილვა

საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა 
(IRI) განახორციელა არჩევნების ტექნიკური 
შეფასების საერთაშორისო მისია (TEAM) 
საქართველოს 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებისთვის. არჩევნებს წინ უძღოდა 
მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებები 
და საარჩევნო კოდექსის რეფორმა, რაც 
2019 წლის ივნისში დაიწყო და ინკლუზიური 
მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდის შემდეგ, 
მოხდა საქართველოს შერეული საარჩევნო 
სისტემის შეცვლა და პროპორციული ბარიერის 5 
პროცენტიდან 1-მდე შემცირება საპარლამენტო 
მანდატების მისაღებად. ბარიერის შემცირება, 
პირველ რიგში, ნიშნავდა საქართველოს 
მოქალაქეებისთვის შესაძლებლობის 
მინიჭებას, ხმა მიეცათ მესამე პოლიტიკური 
ძალისთვის; აღნიშნული ცვლილებები, 
ასევე, ქმნიდა ახალი რეფორმების 
პრაქტიკაში გატარების შესაძლებლობას, 
რომელთა მთავარ მიზანს წარმოადგენს 
პარლამენტში პოლიტიკური კონკურენციისა 
და გენდერული მრავალფეროვნების გაზრდა 
ათწლეულების განმავლობაში ერთპარტიული 
მმართველობის შემდეგ. კონსტიტუციური 
რეფორმები აღქმული იქნა, როგორც წინ 
გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის, 
განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ისინი 
საარჩევნო კანონმდებლობასთან 
დაკავშირებულ ცვლილებებს დაერთო, 
რომლებშიც ნაწილობრივ გათვალისწინებულია 
საერთაშორისო და ადგილობრივი 
დამკვირვებლების მიერ 2018 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებზე გაცემული 
რეკომენდაციები. მეორეს მხრივ, 2020 წლის 
წინასაარჩევნო პერიოდში გადაიდგა ნაბიჯები 
უფრო მრავალფეროვანი და მრავალპარტიული 
მთავრობის შექმნის, კამპანიის ხარჯების  
გამჭვირვალობის და საარჩევნო კოდექსის 
აღსრულების მხარდაჭერის მიმართულებებით.

წინასაარჩევნო გარემო იყო უმეტესად მშვიდი 
და პოლიტიკურად კონკურენტული, ძალადობის 
რამდენიმე შემთხვევით. პოლიტიკურ 
პარტიებსა და კანდიდატებს შეეძლოთ, 
თავისუფლად  ეწარმოებინათ კამპანია, ხოლო 

მოქალაქეებს ჰქონდათ წვდომა სხვადასხვა 
პოლიტიკურ მედია საშუალებებზე და 
ინფორმაციაზე. მიუხედავად აღნიშნულისა, 
არსებულ კანდიდატებს შორის დებატების 
სიმცირე და უკიდურესად პოლარიზებული 
მედია-გარემო იწვევდა საარჩევნო პროცესების 
ფოკუსირებას პიროვნებებზე და რიტორიკაზე 
და არა პოლიტიკაზე ან მოქალაქეების 
საჭიროებებზე.
  
ცენტრალური საარჩევნო კომისია ძალიან 
აქტიურად იყო ჩართული ამომრჩეველთა 
ინფორმირებაში. გლობალური პანდემიის 
ფონზე, ცესკო-მ გამოავლინა არჩევნების 
ჩატარებისა და ამომრჩეველთა ხმის მიცემის 
უფლების უზრუნველყოფისთვის მზაობა.  
საარჩევნო კომისიამ, მეტწილად, გამოაქვეყნა 
წესები COVID-19 პანდემიის დროს ხმის 
მიცემის ალტერნატიული გზების შესახებ. 
ეს ნაბიჯები უპრეცედენტო და აღსანიშნავი 
იყო. თუმცა, ისინი გადაფარა მოსახლეობის 
მხრიდან საუბნო საარჩევნო კომისიების 
წევრების მიმართ უნდობლობამ, რომლებიც 
აღქმულნი იყვნენ მმართველი პარტიის 
მხარდამჭერებად. 

31 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობამ, 
კოვიდ-19-ით ინფიცირების მაღალი რისკის 
მიუხედავად, არჩევნებზე წასვლით, 
დემოკრატიული პროცესის მიმართ ენთუზიაზმი 
გამოხატა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
(ცესკო) მონაცემებზე დაყრდნობით, 
ამომრჩეველთა აქტივობა 56.1%-ს შეადგენდა, 
რაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების 
მაჩვენებელთან შედარებით 5%-ით მეტია. 
აღსანიშნავია, რომ დაწეული ბარიერის 
პირობებში, საპარლამენტო მანდატების 
მოსაპოვებლად საკმარისი ხმების მიღება 
შეძლო ცხრა პოლიტიკურმა პარტიამ, 
თუმცა ბოლო პერიოდში შემცირებული 
ერთმანდატიანი ოლქები 73 – დან 30 – 
მდე და საზღვრების დელიმიტაცია, არ 
შეესაბამება   ხმის მიცემის თანაბარი უფლების 
საერთაშორისო სტანდარტებს.
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დამკვირვებელთა სანდო ჯგუფები და 
არაერთი თანამოსაუბრე, რომლებთანაც 
IRI შეხვედრებს მართავდა შეფასების 
მთელი პერიოდის განმავლობაში, 
აღნიშნავდნენ დარღვევების შესახებ, 
მათ შორის სახელმწიფო მოხელეების 
იძულებისა და დაშინების ფაქტებს, 
სახელმწიფო ადმინისტრაციული 
რესურსების უკანონოდ გამოყენების, 
პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან 
ჩარევისა და სხვა უკანონო ქმედებების 
შესახებ. ხარვეზები გამოვლენილი იქნა 
ასევე  შედეგების მართვის, შემოწმებისა 
და დადასტურების პროცესში. გაკრკვეული 
ხარვეზები გამოვლინდა შედეგების 
დათვლის, გადამოწმებისა და დადასტურების 
თვალსაზრისითაც. საუბნო საარჩევნო 
კომისიის დონეზე ხმის დათვლისა და 
შედეგების გადამოწმების სისტემების 
ანალიზისა და შემაჯამებელი ოქმების 
გადამოწმების შედეგად გაჩნდა შედეგების 
შესაძლო მანიპულაციის შესახებ ეჭვი. ამას 
გარდა, ჩართულმა და დაინტერესებულმა 
მხარეებმა, რომლებსაც IRI შეხვდა, 
განაცხადეს, რომ მათ არ გააჩნიათ 
ნდობა საარჩევნო კანონმდებლობის 
აღსრულების მიმართ, საარჩევნო საჩივრების 
განხილვისთვის აუცილებელი პირობების 
არარსებობის გამო. აღნიშნული კიდევ 
უფრო ზრდის მოსახლეობის უნდობლობას 
მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ. 
 
2020 წლის არჩევნებამდე მიღებული 
რეფორმები იყო პირველი ნაბიჯი 
უფრო თავისუფალი, თანასწორი და 
წარმომადგენლობითი საარჩევნო გარემოს 
შექმნისკენ, რომელთა  ეფექტური 
განხორციელება დადებითად აისახებოდა 
საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე. 
საქართველოს ახლადარჩეულმა მთავრობამ 
უნდა იმუშაოს დამკვირვებლების მიერ 
გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად 
და გაითვალისიწინოს მათი რეკომენდაციები 
მომავალი საარჩევნო პროცესების 
გასაუმჯობესებლად. რეკომენდაციებისთვის 
პრიორიტეტის მინიჭება, რაც მოიცავს 
დარღვევების აღმოსაფხვრელად 
შემდგომი რეფორმების გატარებასა და 
კანონის შესაბამისად ახალი რეფორმების 

განხორციელებას, შესაძლებელს გახდის, რომ 
საზოგადოებაში აღდგეს მომავალი საარჩევნო 
პროცესებისადმი ნდობა.

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს 
ინფორმაციას, რომელიც მოიპოვა 
ექვსმა გრძელვადიანმა ანალიტიკოსმა, 
რომლებიც  ატარებდნენ შეხვედრებს 
თბილისში 2020 წლის სექტემბრიდან 
ნოემბრის თვის ჩათვლით სახელმწიფო 
უწყებებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საარჩევნო 
ადმინისტრაციასა და სხვა ჩართული მხარეების 
წარმომადგენლებთან, რათა შეეფასებინათ 
საარჩევნო ადმინისტრაცია, წინასაარჩევნო 
კამპანია, შედეგების დათვლის პროცესი, 
მედია და საინფორმაციო სივრცე, ნაკლებად 
წარმოდგენილი ჯგუფების ჩართულობა და 
COVID-19-ით გამოწვეული გლობალური 
პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარების 
მზაობა. IRI მხარს უჭერს ქართველი ხალხის 
ერთიანობას დემოკრატიული განვითარებისკენ 
სწრაფვაში და იმედოვნებს, რომ წინამდებარე 
ანგარიშში წარმოდგენილი დასკვნები 
და რეკომენდაციები ხელს შეუწყობს 
საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებას 
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ზოგადი ინფორმაცია

საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა 
1991 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლის 
შემდეგ. ამასთან, სამოქალაქო ომის 
დაწყებამ და ტერიტორიების  დაკარგვამ 
შედეგად მოიტანა პოლიტიკური სისტემა, 
რომლის ფუნქციონირება მხოლოდ ფართოდ 
გავრცელებული კორუფციისა და კრიმინალის 
საშუალებით იყო შესაძლებელი. 2003 წელს 
ვარდების რევოლუციამ ამ ეპოქის დასრულება 
სცადა და დაიწყო მნიშვნელოვანი რეფორმების 
გატარება. 2003 წლიდან 2012 წლამდე, ყოფილი 
პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი 
პარტიის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 
მეთაურობით, საქართველომ შთამბეჭდავი 
ნაბიჯები გადადგა დემოკრატიისკენ კორუფციის 
შემცირების, თავისუფალი და მრავალფეროვანი 
მედიისა და პოლიტიკური პლურალიზმის 
კულტურის განვითარების თვალსაზრისით. 
თუმცა, საბოლოოდ თავი იჩინა ძალაუფლების 
ბოროტად გამოყენების, სამართალდამცავი 
ორგანოების მხრიდან ძალის გადამეტებისა 
და ცენზურის სავარაუდო ფაქტებმა. 2012 
წელს ხელისუფლება არჩევნებში დამარცხდა 
კოალიცია „ქართულ ოცნებასთან“. მას 
შემდეგ, ქართული ოცნება დომინირებს 
საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. 2016 
წლის საპარლამენტო არჩევნებში მან მოიპოვა 
საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ხოლო 2017 
წლის თვითმმართველობის  არჩევნებში 64 
მუნიციპალიტეტიდან უმრავლესობით გაიმარჯვა 
62-ში. თუმცა, მიუხედავად ქართული ოცნების 
ძლიერი უმრავლესობისა და პოლიტიკურ 
სივრცეში დომინირებისა, ნაციონალური 
მოძრაობა განაგრძობს მუშაობას, როგორც 
ძირითადი ოპოზიციური პარტია, რაც ახალი 
და პოზიტიური მოვლენაა საქართველოში 
დამარცხებული მმართველი პარტიებისთვის.

ისტორიულად, საქართველოს შერეული 
საარჩევნო სისტემით უპირატესობა ენიჭებოდა 
იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც მიიღებდა 
მანდატების ყველაზე დიდ რაოდენობას, 
მაგრამ არა აუცილებლად ყველაზე მეტ ხმას. 
დროთა განმავლობაში ამ რეალობამ გააღრმავა 
განხეთქილება მმართველ და ოპოზიციურ 

პარტიებსა და მათ მოკავშირეებს შორის. ეს კი 
ხელს უშლიდა ახალი პოლიტიკური ძალების 
წარმოქმნასა და თვითდამკვდირებას და 
ზღუდავდა ამომრჩევლისთვის ალტერნატიული 
არჩევანის შესაძლებლობას. ბოლო წლებში 
ქვეყნის პოლიტიკური დისკურსის გარშემო 
მიმდინარე მსჯელობა, განსაკუთრებით ქართულ 
ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობის შორის 
არსებული დაპირისპირების ფონზე, ხშირად 
ხასიათდებოდა ნეგატიური რიტორიკით 
და არა შინაარსობრივი განხილვებით. 
ამასთანავე, პოლიტიკური პარტიები, ხშირად, 
თავიანთ ოპონენტებს პრო-რუსულ ძალებად 
მოიხსენიებდნენ, განსაკუთრებით, იმ მიზეზით, 
რომ საქართველოს მიმართ არსებული 
საგარეო საფრთხე  უფრო რეალური გახდა. თუ 
გავითვალისწინებთ საქართველოს უახლეს 
გეოპოლიტიკურ ისტორიას, სახელწიფოს 
პოლიტიკური კულტურისთვის განსაკუთრებით 
საზიანო აღოჩნდა 2008 წელს რუსეთის 
შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე და 
ცხინვალის ანექსია, რამდენიმეწლიანი მცოცავი 
ოკუპაცია და ამ ყველაფრის ფონზე, საერთო 
მტრის წინააღმდეგ გაერთიანების უშედეგო 
მცდელობა. საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მიმართ ნდობის ნაკლებობა, განსაკუთრებით, 
საარჩევნო კომისიების ქვედა რგოლში 
პოლიტიკურად მიკერძოებული დანიშვნები, 
ზრდის პოლიტიკური აქტორებისა და საარჩევნო 
ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობას. 

მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო 
ჩარჩო ითვალისწინებს ფუნდამენტურ 
თავისუფლებებსა და დემოკრატიულ არჩევნებს, 
საქართველოსთვის გამოწვევას წარმოადგენს 
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების 
კანონმდებლობის ეფექტურად განხორციელება 
და აღსრულება. კანონის არაეფექტურმა 
გამოყენებამ საზოგადოების მრიდან გამოიწვია 
კრიტიკა იმის შესახებ, რომ, მაგალითად, 
სისხლის სამართლის ზოგიერთი მუხლის 
აღსრულება შერჩევით ხასიათს ატარებს. 
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მედია 
გარემო თავისუფალი და მრავალფეროვანია, 
თუმცა, საჯარო და კერძო მედია აღიქმება, 
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როგორც ორი მთავარი პოლიტიკური ძალის 
ინტერესების გამტარებელი.  როგორც ასეთი, 
ახალი ამბების მიუკერძოებლად გაშუქება 
დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. ამასთან, 

1995 წელს მიღებული საქართველოს 
კონსტიტუცია მოქალაქეებს საარჩევნო და 
პოლიტიკური უფლებების ფართო სპექტრის 
გარანტიას აძლევს. არჩევნები ტარდება 
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის და 
კანონის „საქართველოს მოქალაქეთა 
პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ 
შესაბამისად. საქართველოს საარჩევნო 
სისტემა არის შერეული - შედგება 
პროპორციული პარტიული სიისა და 
მაჟორიტარული სისტემისგან. 2020 წლის 
29 ივნისს, მთავარ პოლიტიკურ პარტიებს 
შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის 
საფუძველზე, კონსტიტუციაში მიღებულ 
იქნა საკანონმდებლო ცვლილებები, 
რომლებიც ქმნიდა   საარჩევნო სისტემის 
გაძლიერების იურიდიულ საფუძველს. 
აღნიშნული ცვლილებები ინკლუზიური და 
მრავალფეროვანი პარლამენტის ფორმირებას 
ისახავდა მიზნად და გულისხმობდა 77 
პროპორციული და 73 მაჟორიტარული 
წესით არჩეული მანდატების ნაცვლად, 
120 პროპორციული და 30 მაჟორიტარული 
სისტემით არჩეული წევრისგან შემდგარი 
პარლამენტის ფორმირებას. გარდა 
ამისა, პროპორციულ ნაწილში საარჩევნო 
ბარიერი 5%-დან 1%-მდე შემცირდა. 
ასევე, ამოქმედდა 40 პროცენტიანი 
ჩამკეტი მექანიზმი, რომელზე ნაკლების 
დაგროვების შემთხვევაში ვერცერთი პარტია 
ვერ შეძლებს უმრავლესობის მოპოვებას. 
ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო 
ოლქებში მონაწილეები  აირჩევიან მიცემული 
ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით. იმ 
შემთხვევებში, თუ საარჩევნო ოლქში 
ვერცერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს 
საჭირო ხმებს, მეორე ტური ჩატარდება ორ 
გამარჯვებულ კანდიდატს შორის.

სამართლებრივი ჩარჩო
და საარჩევნო სისტემა

30 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ახალი 
საზღვრები აღწერილია ივნისში მიღებულ 
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ კანონში და მეორდება 
საარჩევნო კოდექსში. ამომრჩეველთა საერთო 
რაოდენობამ საქართველოში 2020 წლის 
სექტემბრისთვის შეადგინა 3,511,338, საარჩევნო 
ოლქში ხმების საშუალო რაოდენობა შეადგენს 
117,044 ამომრჩეველს. ოლქების საშუალო 
ზომიდან გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 
15 პროცენტს ეთნიკური უმცირესობებისა და 
გეოგრაფიული ფაქტორების გამონაკლისების 
გარდა. ყველაზე მცირე რაოდენობის 
ამომრჩეველი არის მე-19 ოლქში (ამბროლაურის, 
ონის, ცაგერის, ლენტეხისა და მესტიის 
მუნიციპალიტეტები), სადაც რეგისტრირებულია 
44 110 ამომრჩეველი. ყველაზე მეტი კი -  23-ე 
ოლქში (ქუთაისის მუნიციპალიტეტი), 155 236 
ამომრჩეველი. ამომრჩეველთა რაოდენობის 
სხვაობა ამ ორ ოლქს შორის 111,126 შეადგენს. 
საარჩევნო ოლქების ნახევარზე მეტში (30 – დან 
18) საშუალო ზომიდან გადახრა 15 პროცენტზე 
მეტია, ხოლო ხუთ საარჩევნო ოლქში 30 
პროცენტზე მეტი. გადახრა და ამომრჩეველთა 
მნიშვნელოვნად არათანაბარი განაწილება 2020 
წელს, ეწინააღმდეგებოდა თანაბარი საარჩევნო 
უფლების პრინციპს.
    
2020 წელს მიღებულმა დამატებითმა 
საკანონმდებლო რეფორმებმა გარკვეული 
პროგრესი განიცადა საერთო საარჩევნო 
გარემოს გაუმჯობესების მიმართულებით, 
თუმცა ზოგიერთი რეფორმის არაეფექტური 
განხორციელება, კერძოდ დავების მოგვარების 
მექანიზმები, საოლქო და საუბნო საარჩევნო 
ადმინისტრაციის დაკომპლექტება და კამპანიის 
ფინანსური დარღვევების გამოძიება და 
აღსრულება წარმოადგენდა მნიშვნელოვან 

შიდა და გარე აქტორების მიერ წარმოებულმა 
დეზინფორმაციამ და აგიტაციამ კიდევ 
უფრო გაამწვავა საზოგადოებაში არსებული 
უნდობლობა და დაპირისპირება.
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შეფერხებას. მონაწილეები, რომლებთანაც 
არჩევნების ტექნიკური შეფასების 
საერთაშორისო მისია მუშაობდა, ხშირად 
გამოთქვამდნენ შეშფოთებას სასამართლოს 
დამოუკიდებლობის, პოლიტიკურად 
მოტივირებული ძალადობისა და დაშინების 
შემთხვევების, არაადეკვატური გამოძიებისა 
და საჩივრების არასათანადო განხილვის 
(ან უფრო ხშირად ურეაგიროდ დატოვების) 
შესახებ. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
საარჩევნო რეფორმები განხორციელდეს 

არჩევნების მართვის ორგანოები, 
რომლებიც პასუხისმგებელნი იყვნენ 
საარჩევნო ადმინისტრაციის ტექნიკური 
საკითხების მართვაზე, მათ შორის 
საჩივრების გადაწყვეტასა და კანდიდატთა 
რეგისტრაციაზე, იყვნენ:  ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია (ცესკო), 73 საოლქო 
საარჩევნო კომისია და 3 849 საუბნო 
საარჩევნო კომისია.1

ამომრჩეველთა რეგისტრაცია 
მიმდინარეობდა პასიურად და უწყვეტად. 
ცესკო პასუხისმგებელი იყო ამომრჩეველთა 
ერთიანი სიის შექმნაზე, რომელიც 
ეყრდნობოდა  სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოდან (იუსტიციის 
სამინისტრო), სხვა სამინისტროებიდან 
და სახელმწიფო დაწესებულებებიდან 
მიღებულ მონაცემებს. ცესკოს მონაცემებით, 
ამომრჩეველთა სია შედგებოდა 3,511 
853 ამომრჩევლისგან. აღსანიშნავია, 
რომ რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
ოფიციალური რაოდენობა გაცილებით 
მეტია, ვიდრე ხმის მიცემის ასაკის მქონე  

წინა საარჩევნო პერიოდი

კანონის შესაბამისად და საქართველოს 
მოქალაქეებმა შეძლონ, სრულად გამოიყენონ 
თავიანთი კონსტიტუციური უფლებები, 
საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ 
უპირატესობა უნდა მიანიჭოს კონსტიტუციისა 
და სამართლებრივი ჩარჩოების მუდმივ 
შესაბამისობას დემოკრატიული არჩევნების 
საერთაშორისო ნორმებთან, საარჩევნო 
სისტემით დაინტერესებულ მხარეებთან 
და სამოქალაქო საზოგადოებასთან 
კონსულტაციების გზით.

საარჩევნო ადმინისტრაცია

1 3657 სტანდარტული საუბნო საარჩევნო კომისია; 127 სპეციალური საუბნო საარჩევნო კომისია სამედიცინო დაწესებულებებში და 
იზოლირებულთათვის (კარანტინში და იზოლაციაში მყოფთათვის), 11 სპეციალური საუბნო საარჩევნო კომისია პენიტენციურ და ფსიქიატრიულ 
დაწესებულებებში; საზღვარგარეთ 38 ქვეყანაში დაარსებული 54 საუბნო საარჩევნო კომისია. საზღვარგარეთ მდებარე 2 საუბნო საარჩევნო კომისიაში 
ხმის მიცემა არ ჩატარებულა. ამრიგად, ამ საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის არ არსებობდა შემაჯამებელი ოქმი. ცესკოს მონაცემებით, მათი 
შედეგები ემყარებოდა 3846 + 1 გაუქმებული უბნის ოქმებს.

მოსახლეობა. ამის მიუხედავად, იმ პირთა 
უმეტესობა, რომელთაც ანალიტიკოსთა სამუშაო 
გუნდი შეხვდა, არ გამოხატავს შეშფოთებას 
ამომრჩეველთა სიასთან ან რეგისტრაციის 
პროცესთან დაკავშირებით.

წინასაარჩევნო პერიოდი იყო კარგად 
ორგანიზებული, გამჭირვალე პროცესი, 
რომელმაც, მეტწილად,  კანონმდებლობის 
დაცვით ჩაიარა. ცესკო და საოლქო საარჩევნო 
კომისიები რეგულარულ შეხვედრებს 
ატარებდნენ პარტიის წარმომადგენლებისა 
და აკრედიტირებული დამკვირვებლების 
თანდასწრებით. მიღებული გადაწყვეტილებები 
და სხდომის ოქმები დაუყოვნებლივ 
ქვეყნდებოდა ცესკოს ვებგვერდზე. იგივე 
შეიძლება ითქვას საოლქო საარჩევნო 
კომისიების შესახებ, რომელთათვისაც 
გადაწყვეტილებების განთავსება და 
ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილი იყო 
ონლაინ. შეხვედრის ოქმების გამოქვეყნება 
კარგად  იყო ორგანიზებული, რამაც ხელი შეუწყო 
პროცესის საერთო გამჭვირვალობას.
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ცესკოს სასწავლო ცენტრმა შეიმუშავა და 
ჩაატარა ეტაპობრივი, ყოვლისმომცველი 
სასწავლო პროგრამა საოლქო საარჩევნო 
კომისიისა და საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებისთვის, ისევე როგორც 
სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. 
ცენტრის მიერ მომზადდა სხვადასხვა 
პროფესიული გაიდლაინები, განმარტებითი 
სახელმძღვანელოები და სასწავლო 
მასალა, მათ შორის უმცირესობების 
ენებზე.2 გავრცელდა სასწავლო მასალები 
ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე 
და ჩატარდა ტრენინგები პირისპირ და 
ონლაინ შეხვედრების რეჟიმში. გარდა 
იმ შემთხვევისა, როცა სოციალური 
დისტანცირება ყოველთვის არ ხერხდებოდა 
პირისპირ შეხვედრების დროს, ტრენინგები 
იყო ყოვლისმომცველი და მაღალ 
პროფესიულ სტანდარტებზე დაფუძნებული.  

არჩევნების  წინ მოქალაქეების სწრაფი 
ინფორმირების მიზნით, ცესკომ აქტიური 
ინიციატივა წამოიწყო, მათ შორის გარე 
რეკლამირება, სოციალური მედიის 
ჩართულობა და ამომრჩეველთან პირდაპირი 
შეხვედრები. სოციალურ ქსელში ასევე 
გამოქვეყნდა ამომრჩეველთათვის სასწავლო 
ვიდეოები ქართულ, აზერბაიჯანულ და 
სომხურ ენებზე და ჟესტების ენაზე. 
სასწავლო ვიდეო რგოლები მოიცავდა 
სარეგისტრაციო მონაცემების შემოწმებას 
და ამომრჩეველთა დახმარებას, თუ 
რა უბნები იყო ადაპტირებული ეტლით 
მოსარგებლეებისთვის, ასევე საზღვარგარეთ 
ხმის მიცემის პროცედურებისა და ხმის 
მიცემის წესებს კოვიდ-19-ით გამოწვეული 
პანდემიის დროს. ამ მიღწევების 
მიუხედავად, სამოქალაქო საზოგადოების 
ბევრმა ორგანიზაციამ და პოლიტიკურმა 
პარტიამ, რომლებთანაც ანალიტიკოსთა 
გუნდმა ჩაატარა შეხვედრები, გამოთქვა 
ეჭვი ადმინისტრაციის ნეიტრალიტეტისა და 
დამოუკიდებლობის შესახებ. ეს საკითხი 
IRI–ს 2020 წლის ივნის – ივლისის კვლევაშია 

ასახული, რომლის თანახმად გამოკითხული 
მოქალაქეების ნახევარს (50 პროცენტი) აქვს 
”უარყოფითი” დამოკიდებულება ცესკოს მუშაობის 
მიმართ, ხოლო 43 პროცენტს  -„დადებითი“.
ნეგატიური განწყობის მთავარი მიზეზი იყო 
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების 
დაკომპლექტების წესი. 12 წევრიანი კომისიის 
ნახევარს ნიშნავენ პოლიტიკური პარტიები, 
რომლებიც ქმნიან საპარლამენტო ფრაქციას, 
საპარლამენტო წარმომადგენლობის 
პროპორციულად. ეს შედარებით ახალი 
წესია, რომელიც მმართველმა უმრავლესობამ 
მიიღო 2017 წლის ივლისში. ეს ახალი წესი 
უზრუნველყოფდა, რომ მმართველ პარტიას 
თითოეულ კომისიაში ეყოლებოდა სამი 
დანიშნული წარმომადგენელი საარჩევნო 
ადმინისტრაციის თითოეულ დონეზე, 
ხოლო ნაციონალური მოძრაობას, ევროპულ 
საქართველოს და საქართველოს პატრიოტთა 
ალიანსს -  თითო წევრი. 

გარდა ამისა, ექვსი წევრი აირჩია ზემდგომმა 
საარჩევნო კომისიამ ღია კონკურსში მონაწილე 
ინდივიდუალური კანდიდატურებიდან, 
სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციური 
პარტიების მიერ მწვავე კრიტიკის ფონზე. 
კანდიდატების სიმცირიდან გამომდინარე, უმეტეს 
შემთხვევაში, საოლქო საარჩევნო და საუბნო 
საარჩევნო კომისიების არჩევნები ფორმალურ 
ხასაითს ატარებდა. 

პირველ სხდომაზე საუბნო საარჩევნო კომისია 
ირჩევს აღმასრულებელ წევრებს. აღსანიშნავია, 
რომ ცესკოს მონაცემებით, საუბნო საარჩევნო 
კომისიის აღმასრულებელ თანამდებობებზე 
არჩეულია 1483 ქართული ოცნების მიერ 
ნომინირებული წევრი მაშინ, როდესაც უბნის 
თავმჯდომარეებად, მოადგილეებად და 
მდივნებად ოპოზიციური წევრებიდან, ჯამურად, 
დანიშნულია მხოლოდ 13.3 საერთაშორისო და 
ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების 
მიერ მომზადებული წინა ანგარიშები მოიცავდა 
რეკომენდაციებს საოლქო და საუბნო საარჩევნო 
კომისიების დაკომპლექტების რეფორმის 

3   იხილეთ ცესკოს ოფიციალური მონაცემები: https://cesko.ge/eng/list/show/120718-informatsia-saubno-saarchevno-komisiebis-pirveli-skhdomebisa-da-
tavmdjdomare/moadgile/mdivnis-archevis-protsesis-shesakheb-statistika-2-oqtomberis-mdgomareobit
2  ცესკოს მიერ დამტკიცებული გაიდლაინები იყო დეტალური სახელმძღვანელო, სადაც განმარტებულია საარჩევნო კოდექსის დებულებების 
პრაქტიკული ასპექტების გამოყენების ეტაპობრივი ნაბიჯები მოცემულ სტატიებზე დაყრდნობით. ეს მოიცავდა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის, 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის სახელმძღვანელო მითითებებს, არჩევნების დღის პროცედურების, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 
სახელმძღვანელოს, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების სახელმძღვანელოს, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის საარჩევნო დავების 
შემთხვევაში დისციპლინური სასჯელის დაწესების შესახებ მითითებებს.
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5  22 ოქტომბერს ცესკო იძულებული გახდა გამოეცხადებინა ახალი კონკურსი 145 ვაკანსიის შესავსებად. ბათუმში 13 სპეციალური ჯგუფისთვის არ იყო 
არც ერთი მსურველი.

შესახებ, თუმცა, ეს რეკომენდაციები 
არ იყო გათვალისწინებული 2020 წელს 
განხორციელებულ საკანონმდებლო 
ცვლილებებში, რაც საქართველოს საარჩევნო 
სისტემისთვის საფრთხეს წარმოადგენს.4

საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი 
ქვეყანა, რომელიც გლობალური პანდემიის 
დროს არჩევნების ჩატარების გამოწვევას 
გაუმკლავდა. იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ მოქალაქეებს შეძლებოდათ თავიანთი 
კონსტიტუციური უფლებების უსაფრთხო 
გარემოში გამოყენება, ცესკომ შექმნა 
სპეციალური მულტი სექტორული სამუშაო 
ჯგუფი, რომელიც  სანიტარულ პროცედურებზე 
იყო პასუხისმგებელი, მათ შორის საარჩევნო 
პერსონალისთვის აღჭურვილობის 
მიწოდებაზე, ამომრჩეველთა ნაკადის 
კონტროლზე და ხმის მიცემის პროცედურების 
ორგანიზებაზე სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში, ინფიცირებულთა და 
საკარანტინე სივრცეში მყოფთათვის.

ოქტომბერში ჩატარდა შეხვედრები კოვიდ-
19-ის სამუშაო ჯგუფთან  მკვეთრად მზარდი 
კოვიდ-19 ინფექციის ფონზე. 19 ოქტომბერს, 
ცესკომ დიდხნიანი  ლოდინის შემდეგ 
მიიღო განკარგულება, რომლის თანახმად, 
იმ პირებს, რომლებიც საავადმყოფოში 
არიან მოთავსებული ან იმყოფებიან 
საკარანტინო სივრცეში ან ოფიციალურად 
თვითიზოლაციაში, ხმის მიცემა შეეძლებოდათ 
მხოლოდ გადასატანი ყუთების საშუალებით, 
რომლის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 
იქნებოდა საუბნო საარჩევნო კომისიის 
ფუნქციების მქონე „სპეციალური ჯგუფები“. 

თუმცა, ამ დადგენილების გვიან მიღებამ 
გამოიწვია  127 „სპეციალური ჯგუფისთვის“ 762 
წევრის აყვანა სამ დღეში. ეს განსაკუთრებით 
რთული იყო ბათუმისა და ქობულეთის 
ოლქებში, სადაც COVID-19 შემთხვევები 
გაიზარდა არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით 
ადრე.5 განკარგულების გვიან მიღება 

კოვიდ-19

კამპანიის ფინანსები

ნიშნავდა, რომ იზოლაციაში მყოფ ამომრჩევლებს 
ძალიან ცოტა დრო ჰქონდათ, დაერეკათ ცესკოს 
ცხელ ხაზზე, რათა დარეგისტრირებულიყვნენ 
“სპეციალურ ჯგუფში”. ცესკომ ვადა ორჯერ 
გაახანგრძლივა, თუმცა იმის გადამოწმება, იყო 
თუ არა „სპეციალურ ჯგუფში“ დარეგისტრირებული 
ამომრჩეველი ნამდვილად თვითიზოლაციაში, 
ხშირად პრობლემატური იყო. მიუხედავად 
ამისა, აღსანიშნავია ცესკოს აქტიური ნაბიჯები 
პანდემიის დროს, ყველა რეგისტრირებული 
მოქალაქის ხმის უფლების უზრუნველსაყოფად, 
მიუხედავად მათ ჯანმრთელობის 
მდგომარეობისა. 

საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქეთა 
პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, საარჩევნო 
კოდექსი და კანონი სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის შესახებ წარმოადგენს პოლიტიკური 
პარტიის საქმიანობის დაფინანსების იურიდიულ 
საფუძველს. საარჩევნო სუბიექტებს შეუძლიათ 
მიიღონ დაფინანსება როგორც კერძო 
შემომწირველისგან, ასევე სახელმწიფოსგან. 
2020 წლის ივლისის საქართველოს ორგანული 
კანონის „მოქალაქეთა პოლიტიკური 
გაერთიანების შესახებ“ შეიტანეს ცვლილებები 
პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის 
გასაზრდელად, აგრეთვე დაფინანსების უფრო 
მკაცრი რეგულაციები, მათ შორის კანონის 
დამრღვევთათვის სანქციების დაწესება. 
ცვლილებები ასევე შეიცავდა უფრო მკაცრ 
შეზღუდვებს საარჩევნო კამპანიის ხარჯვის 
ნაწილში, ხოლო უცხოური, საზოგადოების მიერ 
დაფინანსებული, რელიგიური და ანონიმური 
წყაროების შემოწირულობები აიკრძალა.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს - ორგანოს, 
რომელიც პასუხისმგებელია კამპანიის 
დაფინანსების რეგულირებაზე - აქვს 
უფლებამოსილება დააწესოს სანქციები, 
სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, 
პოლიტიკური პარტიების შემოწირულობების 
მარეგულირებელი ნორმების დარღვევისთვის 
და მოამზადოს პროკურატურისთვის ანგარიში 
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სისხლის სამართლის საქმეზე პარტიის 
მხრიდან ხმების მოსყიდვის თაობაზე. 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 
ასევე, აქვეყნებს პოლიტიკურ პარტიებს 
შემოწირულობების წყაროების ამომწურავ 
ჩამონათვალს. 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებამდე 19 პოლიტიკური პარტია იყო 
„კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი“, 
რომლებსაც შეეძლოთ დაფინანსება 
მიეღოთ სახელმწიფოსგან, მათ შორის 
წინა მოწვევის პარლამენტის ოთხი 
საპარლამენტო პარტია. ქართული ოცნების 
პარტიის შემოწირულება მნიშვნელოვნად 
აღემატებოდა ყველა ოპოზიციური პარტიის 
შემოწირულებებს (10,355,212), თუმცა „ლელომ 
საქართველოსთვის“ ოპოზიციურ პარტიებს 
შორის ყველაზე მაღალი შემოწირულება - 
2,599,290 ლარი მიიღო.
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა 
ბრალდებები მმართველ პარტიასა 
და სახელმწიფო მსხვილ ტენდერების 
მფლობელ ბიზნეს სუბიექტთა შორის, 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ ჰქონდა 
შესაძლებლობა სრულად გამოეძიებინა 
ბრალდებები და გაეანალიზებინა მმართველ 
პარტიასა და ბიზნესს შორის ფინანსური 
საქმიანობის კავშირები. 2020 წლის აგვისტოში 
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსმა, სავარაუდოდ, მიიღო 
დაფინანსება რუსეთის დაზვერვასთან 
დაკავშირებული წყაროებიდან, გარდა ამისა 
პარტიამ მიიღო თანხები მოსკოვში მოქმედი 
POLITSECRETS– ისგან, თუმცა, ამის შესახებ 
ინფორმაცია არ დაუდასტურებია ქართულ 
მხარეს. შედეგად,რამდენიმე ოპოზიციურმა 
პარტიამ ცესკო-ს აღნიშნული პარტიის 
რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით 
მიმართა და საქართველოს პროკურატურას 
ამ ფაქტზე გამოძიების დაწყებისკენ 
მოუწოდა. თუმცა, ამ საკითხზე  ქმედებები არ 
განხორციელებულა.

წინასაარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურმა წარმოადგინა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
რვა ოქმი და დაუწესა სანქციები კამპანიის 
ფინანსური კანონების დამრღვევ ზოგიერთ 
სუბიექტს (ხუთი შენიშვნა, ორი გაფრთხილება 
და ერთი ჯარიმა). მიუხედავად იმისა, რომ 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მუშაობა 
დადებითად ფასდება და სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურს და სამოქალაქო საზოგადოებას 
შორის თანამშრომლობა კონსტრუქციულია, 
აღნიშნული ორგანო მუდმივად განიცდის 
რესურსების ნაკლებობას, ჩვეულებრივ მას 
ჰყავს 15 – ზე ნაკლები სრულ განაკვეთზე 
დასაქმებული პირი (ზოგი სხვა უწყებიდან 
არის გაგზავნილი) და ამიტომაც ვერ ახერხებს 
საგამოძიებო მოქმედებების ეფექტურად 
შესრულებას, კამპანიის პირდაპირი და 
არაპირდაპირი  დაფინანსების გამოძიებას 
(მაგალითად, სახელმწიფო ადმინისტრაციული 
რესურსების ან სოციალური მედიის ხარჯების 
შესაძლო უკანონო შემოწირულობები). გარდა 
ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა 
მიიღოს სასამართლო ნებართვა პოლიტიკური 
პარტიებისა და დონორების საბანკო ანგარიშებზე 
წვდომისათვის, რამაც, შესაძლოა, ხელი 
შეუშალოს აუდიტის პროცესს. არასაკმარისი 
რესურსები და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
იურიდიული დეპარტამენტის მიერ კამპანიის 
ფინანსური რეგულაციების განხორციელებაში 
არსებული ხარვეზები აფერხებს გამოძიების 
პროცესს და, საბოლოოდ, ხელს უშლის კანონის 
აღსრულებას.

წინასაარჩევნო კამპანია

საარჩევნო კამპანიის ოფიციალური პერიოდი 1 
სექტემბერს დაიწყო. პარტიებს მოეთხოვებოდათ 
რეგისტრაცია ცესკოში “საარჩევნო სუბიექტებად” 
და პარტიული სიების წარდგენა 1 ოქტომბრამდე. 
ახალი რეფორმები, რომლებმაც გავლენა 
მოახდინეს პოლიტიკურ საქმიანობაზე, მოიცავდა 
რეგისტრაციისთვის საჭირო ხელმოწერების 
შემცირებას, ამომრჩეველთა იძულების და 
დაშინების აკრძალვას, სახელმწიფო რესურსების 
ბოროტად გამოყენების შემცირებისათვის 
დებულებების შემუშავებასა და სავალდებულო 
გენდერული კვოტის ამოქმედებას, რომლის 
თანახმად პარტიის სიაში ყოველი მეოთხე 
კანდიდატი უნდა იყოს განსხვავებული სქესის 
წარმომადგენელი. პროპორციულ არჩევნებში 
დარეგისტრირდა ორმოცდაათი საარჩევნო 
სუბიექტი, 48 პოლიტიკური პარტია და ორი ბლოკი.
ცესკოს მონაცემებით, დარეგისტრირდა 68 
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პარტია, ხუთმა მოხსნა საკუთარი თავი 
რეგისტრაციიდან, ხოლო 19-ს უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაზე. ოთხას ოთხმოცდათორმეტი 
კანდიდატი იბრძოდა მაჟორიტარული 
მანდატებისთვის, რომელთაგან 107 ქალი 
იყო (21,75 პროცენტი). საერთო ჯამში, 
პოლიტიკური სივრცე კონკურენტუნარიანი 
იყო და მონაწილეებს შეეძლოთ თავისუფლად 
ეწარმოებინათ კამპანია. მიუხედავად 
იმისა, რომ COVID-19– ის გამო 2020 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების კამპანიის 
მასშტაბი 2016 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებთან შედარებით მცირე იყო, 
გაგრძელდა კამპანიის ისეთი კომპონენტები, 
როგორიცაა კარ-და-კარი და სათემო 
შეხვედრები, ტრადიციული მედიისა 
(სატელევიზიო გადაცემები, დებატები, 
ფასიანი და უფასო საარჩევნო რეკლამები) და 
სოციალური მედიის კამპანიები. 

პოპულისტური რიტორიკა და ნეგატიური 
კამპანია სოციალურ მედიაში ხელს უშლიდა 
საკითხზე ორიენტირებული კამპანიის 
წარმართვის მცდელობებს. თუმცა, 
ინდივიდუალური და სათემო შეხვედრები 
კონკრეტული პროგრამის მოგვარებისკენ 
მიმართულ საკითხებს აჟღერებდა. სოციალურ 
მედიას სხადასხვაგვარად იყენებდნენ 
პარტიები, მაგრამ უპირველეს საკითხად 
მთავარი პრიორიტეტების ხაზგასმა 
რჩებოდა. ამასთან ერთად, მედია სივრცეში 
ვრცელდებოდა ნეგატიური ინფორმაცია ყალბი 
ანგარიშებისა და გვერდების საშუალებით, 
რომლებიც მიზნად ისახავდა ოპოზიციური 
მხარეების დისკრედიტაციას.

ოქტომბრის განმავლობაში სატელევიზიო 
დებატები გაიმართა საქართველოს 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, სადაც 
კანდიდატები, უმეტესწილად, ფოკუსირებულნი 
იყვნენ პარტიის პოლიტიკის საკითხებზე. 
დებატებში თითქმის ყველა პოლიტიკურმა 
პარტიამ მიიღო მონაწილეობა. მიუხედავად 
იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
დებატებში მრავალი მხარე მონაწილეობდა, 
ზოგიერთმა პარტიამ უარი თქვა პოლიტიკურ 
ოპონენტებთან დებატებში მონაწილეობაზე 
სხვა სამაუწყებლო ტელევიზიებში, რომლებიც, 
მათი აზრით, ოპოზიციის ინტერესების 
გამტარებელია. სტრუქტურული დებატების 

არარსებობამ მხარეებს შორის, ხელი შეუშალა 
შინაარსობრივი დისკუსიის წარმართვა და 
შეასუსტა ამომრჩევლის ინფორმირებული 
გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა. 
პოლიტიკური აქტორების მიერ საკითხებზე 
ორიენტირებულ განხილვებში ჩართვისგან 
თავის შეკავება ამომრჩევლისთვის საკუთარი 
პროგრამისა და ხედვის გაცნობის დაკარგულ 
შესაძლებლობას წარმოადგენს.

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო 
რესურსების ბოროტად გამოყენება სისხლის 
სამართლის დანაშაულია სისხლის სამართლის 
კოდექსის 332-ე მუხლით, ანალიტიკოსებმა 
მიიღეს ინფორმაცია, ადმინისტრაციული 
რესურსების არამიზნობრივად გამოყენების 
შესახებ: სამუშაო საათებში კამპანიაში საჯარო 
მოხელეების ჩართვის პრეცედენტები, სოციალური 
დახმარებით მანიპულირების ფაქტები და 
ადგილობრივი ძალოვანი ორგანოების მიერ 
დაშინების შემთხვევები. ანალიტიკოსებმა, 
ასევე, მიიღეს ინფორმაცია საარჩევნო კამპანიის 
აქტივისტებზე განხორციელებული თავდასხმების, 
საარჩევნო კამპანიისთვის განკუთვნილი ქონების 
განადგურების, სავარაუდო ხმების მოსყიდვის 
და სხვა პროვოკაციების შესახებ, როგორიცაა 
ე.წ. ”სპორტსმენების” გამოყენება ამომრჩევლის 
დასაშინებლად.

სექტემბერში 40-მა პოლიტიკურმა პარტიამ 
ხელი მოაწერა პოლიტიკური პარტიების 
ქცევის კოდექსს. წინასაარჩევნო კამპანიის 
დროს დაფიქსირდა რამდენიმე სერიოზული 
დარღვევა, თუმცა, მათი რიცხვი არჩევნების დღის 
მოახლოებასთან ერთად გაიზარდა. სომხეთსა და 
აზერბაიჯანს შორის მთიან ყარაბაღში საომარი 
მოქმედებების დაწყებამ კიდევ უფრო გაამწვავა 
დაძაბულობა მჭიდროდ დასახლებულ ეთნიკური 
უმცირესობების რეგიონებში სამცხე-ჯავახეთსა და 
ქვემო ქართლში.

ამ რეგიონებში, მხოლოდ რამდენიმე 
პოლიტიკურმა პარტიამ შეინარჩუნა რეგიონალური 
ოფისები და გამოაქვეყნა საარჩევნო კამპანიის 
მასალები ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, 
რამაც შეამცირა მათი ხელმისაწვდომობა 
ადგილობრივი ელექტორატისთვის. ეს 
განსაკუთრებით გამოიკვეთა პანკისის ხეობაში 
მცხოვრებ ქისტ თემში, სადაც წასვლის 
სურვილი მხოლოდ რამდენიმე პოლიტიკურმა 
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პარტიამ გამოთქვა. მიუხედავად იმისა, 
რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებმა 
განაცხადეს, რომ სამცხე-ჯავახეთში საარჩევნო 
კამპანია წინა წლებთან შედარებით უფრო 
მშვიდ გარემოში მიმდინარეობდა, არჩევნების 
დღემდე ორი კვირით ადრე ქვემო ქართლში 
ადგილი ჰქონდა მრავალ ინციდენტს, 
თავდასხმის, მუქარისა და ქონების დაზიანების 
ჩათვლით.

ასევე, დაფიქსირდა სიძულვილის ენის 
გამოყენების შემთხვევა ეთნიკურად 
აზერბაიჯანელე მოქალაქეების მიმართ, 
ჟურნალისტზე თავდასხმის ფაქტი და პოლიციის 
მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევა. 
თავად ცესკო ასევე იყო იმ ზეწოლის სამიზნე, 
რომელსაც სავარაუდოდ ახორციელებდნენ 
ოპოზიციური პარტიების აქტივისტები, 
რომლებმაც ჩამოკიდეს პლაკატები ცესკოს 
თავმჯდომარის დაპატიმრების მოთხოვნით. 
კიდევ ერთი ფართოდ გახმაურებული 
ინციდენტი მოხდა მარნეულში, სადაც ფიზიკურ 
დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი ნაციონალურ 
მოძრაობისა და ქართული ოცნების პარტიის 
წარმომადგენლებს შორის. ძალადობის, 
დაშინების და შიდაპარტიული  კონფლიქტების 
არსებობამ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით 
ადრე დაძაბული პოლიტიკური საარჩევნო 
გარემოს შექმნას შეუწყო ხელი.

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების 
უწყებათაშორისი კომისია (IACFFE), 
რომელსაც თავმჯდომარეობდა იუსტიციის 
სამინისტრო და რომელიც მიზნად ისახავდა 
სამთავრობო უწყებებსა და პოლიტიკურ 
პარტიებს შორის კოორდინაციის გაძლიერებას, 
ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ არ 
იქნა აღქმული, როგორც კოორდინაციის 
სანდო მექანიზმი. ზოგიერთი პოლიტიკური 
პარტია ესწრებოდა საკოორდინატო კომიის 
შეხვედრებს, თუმცა, ოპოზიციური პარტიების 
უმეტესობამ, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ 
კომისია მოქმედებდა მმართველი პარტიის 
ინტერესებიდან გამომდინარე, მაშინ, როცა 
მისი მიზანი უნდა ყოფილიყო არჩევნებზე 
არასათანადო მოპყრობის თავიდან აცილება 
და საჩივრების ეფექტური გადაწყვეტა, მას 
ბოიკოტი გამოუცხადა.

ნაკლებად წარმოდგენილი 
ჯგუფების ჩართულობა

საქართველში, ეთნიკური უმცირესობები 
მოსახლეობის დაახლოებით 13 პროცენტს 
შეადგენს, აქედან 6,3 პროცენტი აზერბაიჯანელია, 
ხოლო 4,55 პროცენტი სომეხი. აზერბაიჯანელთა 
და სომეხთა უმეტესობა ცხოვრობს 
მარნეულის / გარდაბნისა და ახალქალაქის 
/ ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში. მათ 
ხშირად ექმნებათ წინააღმდეგობა აქტიური 
პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით, 
მათ შორის ენობრივი ბარიერი, განათლების 
ნაკლებობა და ეკონომიკური მარგინალიზაცია. 
წინასაარჩევნო პერიოდში, მთიან ყარაბაღში 
საომარი მოქმედებების დაწყებამ სომხეთსა 
და აზერბაიჯანს შორის დაძაბული ვითარება 
შექმნა სამცხე – ჯავახეთისა და ქვემო 
ქართლის ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ 
დასახლებულ რეგიონებში და შესაძლოა, ხელი 
შეუშალა ზოგიერთი ჯგუფის სრულყოფილ 
ჩართულობას საარჩევნო პროცესებში როგორც 
ამომრჩევლების, ასევე კადიდატების სახით.

საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობდა  
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 17 
კანდიდატი, მათ შორის სამი ქალი ეთნიკური 
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული 
ორი რეგიონიდან. ბოლო დროინდელი საარჩევნო 
რეფორმების შედეგად, რომელმაც შეამცირა 
მაჟორიტარული მანდატების რაოდენობა, 
ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში საარჩევნო 
კამპანია უფრო ღია და კონკურენტუნარიანი 
გახადა, ვიდრე 2016 წელს იყო. რამდენიმე 
პოლიტიკურმა პარტიამ ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენელი კანდიდატი პარტიულ სიაში 
ჩასვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური 
უმცირესობები ისტორიულად ყოველთვის 
მმართველ პარტიას უჭერდნენ მხარს, ეთნიკური 
უმცირესობების ახალგაზრდა წარმომადგენლები 
აქტიურად ეძებენ მათი პოლიტიკური 
ინტერესების რეალიზებისა და პროცესებში 
მონაწილეობის გზებს. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყო 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა. ნებისმიერი სახის საარჩევნო 
ინფორმაცია და ბიულეტენები როგორც ქართულ, 
ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე 
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მომზადდა. იმისათვის, რომ ხმის მიცემა 
და ინფორმაცია უფრო ხელმისაწვდომი 
ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთათვის, ცესკომ ასევე თარგმნა 
საინფორმაციო ვიდეორგოლები ჟესტურ 
ენაზე; ცესკო-მ საუბნო და საოლქო საარჩევნო 
კომისიის წევრებისთვის ჩაატარა ტრენინგი 
უსინათლო ამომრჩევლისთვის სპეციალური 
ჩარჩოს გამოყენებასთან დაკავშირებით 
და ეტლით მოსარგებლეთათვის დროებითი 
ზომები შეიმუშავა. ცესკო-ს ვებ-გვერდზე 
გამოქვეყნდა ინტერაქტიული რუკა, 
რომელზეც ეტლით მოსარგებლეთათვის 
1126 (დაახლოებით 29%)  ადაპტირებული 
საარჩევნო უბანია დატანილი. 

თბილისი პრაიდი, სამოქალაქო მოძრაობა, 
რომელიც ებრძვის ჰომო/ტრანსფობიას 
საქართველოში და ახდენს ლგბტქ თემის 
პრობლემების ადვოკატირებას (ლესბოსელი, 
გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, 
ჰომოსექსუალი და ინტერსექსუალი), 
აცხადებს, რომ კამპანიის პერიოდი 
შედარებით თავისუფალი იყო ჰომოფობიური 
რიტორიკისგან, თუმცა სულ რამდენიმე 
პოლიტიკურმა პარტიამ გაითვალისწინა 
ლგბტქ საკითხები, ან გამოეხმაურნენ ლგბტქ 
საზოგადოების დისკრიმინაციის ფაქტებს. 
აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთმა კანდიდატმა 
გამოხატა მხარდაჭერა ლგბტქ საზოგადოების 
უფლებებისადმი და აქტივისტებმა დაინახეს, 
ზოგიერთი კანდიდატის მხრიდან LGBTQ  
საკითხების განხილვის უფრო მეტად 
მიმღებლობა ვიდრე წინა არჩევნებში. 
ამ მიზნით, ბევრმა პროდასავლურმა 
პოლიტიკურმა პარტიამ ხელი მოაწერა 
ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლითაც 
ისინი აღკვეთენ ლგბტქ ადამიანის უფლებების 
დისკრიმინაციას საქართველოში და თავიანთ 
კამპანიის ფარგლებში, არ გამოიყენებენ 
ჰომოფობიურ ენას.

2020 წელს ამოქმედებული გენდერული 
კვოტა ავალდებულებს პოლიტიკურ პარტიებს, 
წარმოადგინონ პროპორციული სიები, 
რომელშიც ყოველი ოთხი კანდიდატიდან 
მინიმუმ ერთი განსხვავებული სქესის 
იქნება. 50 რეგისტრირებული საარჩევნო 
სუბიექტიდან გენდერული კვოტა ყველამ 

დააკმაყოფილა, ხოლო 29 პარტია/ სააჩევნო 
ბლოკი დამატებით 30 %-იან ფინანსურ 
წახალისებას მიიღებს. გენდერული კვოტა 
იქნება უფრო მეტად ინკლუზიური პარლამენტის 
საფუძველი. საქართველოს ამომრჩეველთა 
53.7% ქალია, თუმცა, პარლამენტში დღეს ქალ 
დეპუტატთა რაოდენობა მხოლოდ 14%-ია, ხოლო 
ადგილობრივ თვითმმართველობებში - 13%.

ზოგიერთი კანდიდატი ქალი აღნიშნავდა, რომ 
ისინი მედიაში დამცირების საგანი გახდნენ 
და ადგილი ჰქონდა  გენდერული შევიწროების, 
სექსისტური კიბერბულინგის, შეურაცხყოფის და 
მათი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების 
გამომჟღავნების მუქარის ფაქტებს. მიუხედავად 
ამისა, ქალები უმრავლესობას წარმოადგენდნენ 
საარჩევნო ადმინისტრაციის ორგანოებში. 
ცესკოს თავმჯდომარის გარდა, ქალებს  საოლქო 
საარჩევნო კომისიებში მუდმივი და დროებითი 
თანამდებობების 60 პროცენტი ეკავათ, ხოლო 
საუბნო საარჩევნო კომისიებში - 74 პროცენტი.

მედია
ქართული მედია სივრცე რეგულირდება 
რამდენიმე კანონით, მათ შორის კანონით 
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების 
შესახებ, კანონი მაუწყებლობის შესახებ, 
კანონი ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ, 
კანონი საავტორო უფლებებისა და მასთან 
დაკავშირებული უფლებების შესახებ, კანონი 
რეკლამის შესახებ, კანონი პირადი მონაცემების 
დაცვის შესახებ და სხვა. კონსტიტუციის 
მე -17 მუხლი უზრუნველყოფს გამოხატვის 
თავისუფლებას ინტერნეტ სივრცეშიც.

2020 წლის ივლისში, საარჩევნო კოდექსში 
შეტანილი ცვლილებები შეიცავდა არჩევნებთან 
დაკავშირებულ მედიაში განხორციელებულ 
რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის, ფასიანი 
რეკლამირების დროის განაწილების 
შეზღუდვას, არჩევნების დღეს და რვა 
საათით ადრე პოლიტიკური რეკლამების 
აკრძალვას და რეგულაციებს მაუწყებლების 
მიერ საზოგადოებრივი გამოკითხვებთან 
დაკავშირებით. კიდევ ერთი ახალი დებულება 
ავალდებულებს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, 
უზრუნველყონ სპეციალური დრო უფასო 
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პოლიტიკური რეკლამირებისთვის ყველა 
პოლიტიკურ პარტიისა და საარჩევნო 
ბლოკისთვის, მათ შორის იმათთვისაც, ვინც 
არ იღებს სახელმწიფო დაფინანსებას.

წინასაარჩევნო პერიოდში, საქართველოს 
მედია სივრცე თავისუფალი და 
მრავალფეროვანი იყო, უამრავი 
სატელევიზიო, რადიო, ახალი ამბების 
ბეჭდური და ონლაინ მედიის საშუალებით, 
რომლებიც მოქალაქეთა უმეტესობისთვის 
ხელმისაწვდომი იყო. სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე ინფორმაცია 
მწირია, რაც ზრდის უცხოური წყაროებიდან 
დეზინფორმაციის რისკს, რადგან 
უმცირესობების ჯგუფები ინფორმაციის 
მისაღებად მიმართავენ სომხურ, თურქულ 
და რუსულ წყაროებს. არსებული პროექტები, 
რომლის ფარგლებშიც ცალკეული მედია 
საშუალებები ეთნიკური უმცირესობების 
ენებზე გადასცემენ ინფორმაციას, არ 
არის სისტემური ხასიათის და ძირითადად 
არსებობს საერთაშორისო დონორების 
დაფინანსებით.

საერთო ჯამში, მედია გარემო უკიდურესად 
პოლარიზებული იყო და მჭიდროდ იყო 
დაკავშირებული წარსულ და ამჟამინდელ 
პოლიტიკურ აქტორებთან და ბიზნეს 
ჯგუფებთან. ამ რეალობამ ხელი შეუწყო 
სარედაქციო პოლიტიკის ზეგავლენით 
მომზაედბული, და არა ფაქტებზე 
დაფუძნებული ახალი ამბების სიმრავლეს 
და  მნიშვნელოვანი გამონაკლისების 
გარდა, განსაკუთრებით თვალსაჩინო 
იყო ონლაინ სივრცეში,6 სადაც ხშირად 
მედია საშუალებები  ვერ ასხვავებდნენ 
ფასიან და რედაქციის ინიციატივით 
მომზადებულ მასალას. სატელევიზიო მედია, 
ქართველებისთვის ახალი ამბებისა და 
ინფორმაციის მთავარი წყარო, ჩვეულებრივ 
აღიქმებოდა ხელისუფლების ან ოპოზიციის 
მხარდამჭერად. 

პოლიტიკური დისკურსი იშვიათად ეხებოდა 
მოსახლეობის პროლემებს და ძირითადად 

ურთიერთბრალდებებზე იყო დაფუძნებული.  
უფრო მეტიც, დებატებში მონაწილეობაზე უარის 
თქმამ ხელი შეუშალა მოქალაქეებს მიეღოთ 
სრული ინფორმაცია ამა თუ იმ პოლიტიკური 
პარტიის პროგრამის შესახებ და, შესაბამისად, 
ვერ შეძლო გაეკეთებინა ინფორმირებული 
არჩევანი. საარჩევნო კოდექსი ავალდებულებს 
მაუწყებლებს, რომლებიც აშუქებენ არჩევნებს, 
მოაწყონ დებატები ყველა კვალიფიციური 
საარჩევნო სუბიექტისთვის. საზოგადოებრივმა 
მაუწყებელმა დამატებით ორგანიზება გაუწია 
ოთხ დებატს სხვა საარჩევნო სუბიექტებთან.

ამჟამად, ტელევიზია კვლავ რჩება 
ინფორმაციის მთავარ წყაროდ საქართველოს 
მოსახლეობისთვის. ამასთან, IRI– ს 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ფარგლებში 
გამოკითხული მოქალაქეების 62-მა პროცენტმა 
განაცხადა, რომ ისინი სარგებლობენ 
ინტერნეტით ყოველდღიურად. მიუხედავად 
იმისა, რომ ტელევიზია მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს ინფორმაციულ სივრცეში, მედიის 
მიმართ ნდობა დაბალია. საქართველოში 
ყველაზე სანდო ტელევიზია ახალი ამბებისა 
და პოლიტიკური ინფორმაციის თვალსაზრისით 
არის ტელეკომპანია იმედი (40% / 50% მეორე 
პარამეტრების დათვლისას), შემდეგ მოდის 
მთავარ არხი (16% / 24%), რუსთავი 2 (11% / 
34%) და TV პირველი (5% / 15%). 18-დან 29 
წლამდე მოქალაქეთა 84 პროცენტი, რომლებიც 
ინფორმაციას იღებენ პოლიტიკური პარტიებისა 
და კანდიდატების შესახებ სოციალური მედიის 
საშუალებით, ამბობენ, რომ ისინი ენდობიან 
სოციალურ მედიაში მოპოვებულ ინფორმაციას 
ბევრად ან გარკვეულწილად უფრო მეტად, 
ვიდრე ტრადიციული სამაუწყებლო მედიადან 
მოპოვებული ინფორმაციას.7

საქართველოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 
ვერ მოიპოვა ფართო საზოგადოების ნდობა 
და ყურადღება, როგორც მისი მიკერძოებულად 
აღქმის, ასევე ნაკლებად საინტერესო კონტენტის 
გამო.  მისიაში ჩართულმა პირებმა რომლებსაც 
IRI შეხვდა,საზოგადოებრივი მაუწყებელი  
განიხილეს როგორც პრო-სამთავრობო არხი, 
იმის მიუხედავად, თუ რომელი პარტია არის 

6  “ონლაინ მედია მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში. 15 ივნისი – 21 ნოემბერი2020.” საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, 2020, ge.undp.org/
content/dam/georgia/docs/publications/DG/undp_ge_dg_election_media_monitoring_final%20report_online%20media_2020_eng.pdf
7 “საზოგადოებრივი აზრის კვლევა: საქართველოს მოქალაქეები. აგვისტო 4-21, 2020.” საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, 2020, iri.org/sites/
default/files/iri_poll_presentation-georgia_august_2020.pdf, pp. 48; 52.
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ხელისუფლებაში. სანდო, ნეიტრალური 
და დაბალანსებული საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის არარსებობამ, უფრო გაამყარა 
არსებული პოლიტიკური სივრცე. გარდა 
ამისა, უნდა აღინიშნოს დაპირისპირება 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 
ტელევიზიასა და რადიოში 2019 წლის 
აპრილში, ტელევიზიის  დირექტორის 
თანამდებობიდან გადაყენებისა და 
შეცვლის შედეგად,  ასევე მთავრობის 
მიერ შემოთავაზებული გამოძიება 
მაუწყებლის ზოგიერთი თანამშრომლის 
გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, 
რომლებიც აცხადებენ, რომ ისინი 
გაათავისუფლეს, მხოლოდ იმიტომ,რომ 
იყვნენ კრიტიკულები ახალი მენეჯმენტის 
მიმართ. ამ ყველაფერმა ასევე 
ხელი შეუწყო  აზრის დამკვიდრებას 
მაუწყებლის მიკერძოებულობასა და 
დამოკიდებულებაზე.8 დამოუკიდებელი და 
რეგიონალური მაუწყებლების (ეთნიკური 
უმცირესობებისთვის ინფორმაციის მიღების 
მნიშვნელოვანი წყარო) ეკონომიკური 
მდგრადობა, ასევე წარმოადგენდა 
შეშფოთების საგანს და მათთან 
დაკავშირებული იყო მრავალი ინციდენტი, 
მათ შორის, 29 სექტემბერს, მარნეულში 
ადგილორივი მედიის წარმომადგენლის 
წინააღმდეგ განხორციელებული მუქარა, 
რომლის დროსაც მთავარი არხის 
ჟურნალისტი სერიოზულად დაშავდა, ხოლო 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორის 
კამერა დაზიანდა. 

წინასაარჩევნო პერიოდში კვლავ 
პრობლემა იყო როგორც შიდა, ასევე გარე 
დეზინფორმაცია. ეს ყველაზე მეტად 
გამოიხატა სოციალურ მედიაში, სადაც 
ქვეყნდებოდა არასწორი ინფორმაცია, 
რომელიც მიზნად ისახავდა საზოგადოების 
შეცდომაში შეყვანას  და უთანხმოების 
გამოწვევას. 2020 წლის აპრილში 
Facebook–მა გამოავლინა საზოგადოების 
დეზინფორმაციის აშკარა მცდელობა 

ზოგიერთი საარჩევნო სუბიექტის მხრიდან 
ყალბი სოციალური ქსელის ანგარიშების 
იდენტიფიცირებით, რომლებიც დაკავშირებული 
იყო ქართულ ოცნებასთან აფილირებულ 
კომპანიებთან და კერძო პირებთან, ხოლო, ზოგ 
შემთხვევაში, ნაციონალურ მოძრაობასთან.9

წინასაარჩევნო პერიოდში გავრცელებული სხვა 
დეზინფორმაციები ეხებოდა COVID-19-ს, მთიანი 
ყარაბაღის კონფლიქტს და პატრიოტთა ალიანსის 
წევრების მიერ თურქოფობიული შინაარსის მქონე 
განცხადებებს.

8  “წინადადება აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლების მიმართ განხორციელებულ სავარაუდო დანაშაულებრივ ფაქტზე გამოძიების დაწყების შესახებ”. 
საქართველოს სახალხო დამცველი, 2020 წლის 26 ოქტომბერი, , ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/tsinadadeba-acharis-televiziis-tanamshromlebis-mimart-
gankhortsielebul-savaraudo-danashaulebriv-faktze-gamodziebis-datsqebis-shesakheb 
9 2019 წლის დეკემბერში Facebook- მა წაშალა 418 ანგარიში კოორდინირებული არაავთენტური ქმედების გამო, მათ შორის 344 გვერდი, 13 ჯგუფი, 39 
პროფილი და 22 ინსტაგრამის ანგარიში. 2020 წლის აპრილში Facebook– მა განაცხადა, რომ მან წაშალა Facebook– ის 511 გვერდი, 101 Facebook– ის 
ანგარიში, 122 ჯგუფი და 56 Instagram– ის ანგარიში, რომლებიც დაკავშირებულია Espersona– ს კომპანიასთან და 23 Facebook– ის ანგარიში, 80 გვერდი, 
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არჩევნების დღე

საარჩევნო ადმინისტრაცია მოქმედებდა 
შესაბამისი კანონმდებლობის ფარგლებში 
და რეგიონალურ დონეზე შედეგების 
შეჯამების პროცესის გარდა, ტექნიკური 
და ადმინისტრაციული საქმიანობა 
ეფექტურად იყო განხორციელებული. 
ზოგადად, საარჩევნო კომისიები 
იცავდნენ არჩევნების დღის გახსნისა 
და ხმის მიცემის პროცედურებს და 
ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობებს 
პროფესიონალურად.10 პროცედურული 
დარღვევების შესახებ განაცხადები გააკეთეს 
ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა და 
ადგილი ჰქონდა უშუალოდ ანალიტიკოსთა 
ჯგუფის მონიტორინგის დროსაც, თუმცა 
პროცედურული დარღვევები უმეტესად მცირე 
იყო.11 

ამომრჩეველთა აქტივობა საპარლამენტო 
არჩევნების პირველ ტურში გაიზარდა 5 
პროცენტით-  2016 წლის 51,63%-დან, 2020 
წელს 56,11 პროცენტამდე. ხმის მიცემა 
განხორციელდა 3 847 უბანში, საიდანაც 3 657 
იყო საქართველოში არსებული რეგულარული 
უბანი, 127 უბანი შეიქმნა სპეციალურად 
სამედიცინო დაწესებულებებში და 
იზოლირებაში მყოფი ამომრჩეველთათვის,  
შეიქმნა 11 უბანი განსაკუთრებული 
შემთხვევებისთვის (10 სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებაში და 1 ფსიქიატრიულ 
დაწესებულებაში) და 52 უბანი საზღვარგარეთ 
(2 ავღანეთში).

ხმის დათვლა და შედეგების 
შეჯამება

2020 წლის არჩევნები რთული და 
უპრედენტო იყო, საარჩევნო სუბიექტებისა 
და კანდიდატების განსაკუთრებული 
რაოდენობის გამო - ორჯერ მეტი, ვიდრე 
2016 წელს.12 პროცესის გამჭვირვალობის 
მიზნით, ცესკომ დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნა 
საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი 
ოქმები, თანდართული ახსნა -განმარტებები 
და ცვლილებები, მათ შორის ოქმები აშკარა 
მათემატიკური შეუსაბამობით და სხვა 
ხარვეზებით - თუმცა ბევრი ოქმი სწრაფად 
გასწორდა არჩევნების დღის შემდეგ. 
მიუხედავად ამისა, გამჭვირვალობის ეს 
მნიშვნელოვანი მექანიზმი ბოროტად 
გამოიყენა ზოგიერთმა პოლიტიკურმა აქტორმა, 
რომლებმაც გაავრცელეს წუნდებული ოქმები,  
რათა ყურადღება გაემახვილებინათ შედეგების 
ფალსიფიკაციაზე, რაც მიმართული იყო ცესკოს 
დისკრედიტაციისკენ. ამ მიზნით, ასევე, 
მშეიქმნა საეჭვო წარმომავლობის სპეციალური 
გვერდი Facebook- ზე სახელწოდებით “ყალბი 
ოქმები”.13 

მონიტორინგის ჯგუფებმა, მათ შორის 
მისიის ანალიტიკოსებმა  აღნიშნეს, რომ 
მათემატიკურად დისბალანსირებული 
ან სხვა ხარვეზის მქონე ოქმების დიდი 
რაოდენობა იყო. მაგალითად, არასამთავრობო 
ორგანიზაციამ iFact- მა გადაიანგარიშა ყველა 
პროპორციული ოქმის შედეგები, არჩევნების 
ღამეს ან 1 ნოემბრის დილით შედგენილი 
ცვლილებების ოქმების გათვალისწინებით.14 
ორგანიზაციამ დაასკვნა, რომ ქვეყნის 3,791 
პროპორციული ოქმიდან 930 (25 პროცენტი) 
ოქმში არ იყო დაცული ბალანსი  და არჩევნებში 

10   ამომრჩევლებმა მონაწილეობა მიიღეს ვალიდური დოკუმენტაციის საფუძველზე უბნების, სადაც ხორციელდებოდა მონიტორინგი  99.6 პროცენტში . 
ბიულეტინები  იყო ბეჭდიანი და სათანადოდ ხელმოწერილი უბნების,სადაც ხორციელდებოდა მონიტორინგი, 99,5 პროცენტში. ამომრჩევლებს 
ჩაუტარდათ მარკირება უბნების, სადაც ხორციელდებოდა მონიტორინგი, 98.6 პროცენტში. ხმის მიცემის ფარულობა შენარჩუნებული იყო უბნების, სადაც 
ხორციელდებოდა მონიტორინგი, 95.6 პროცენტში.სამართლიანი არჩევნების საარჩევნო პრეს რელიზი  - ხმის მიცემისა და უბნების დახურვის 
პროცედურების შესახებ.
11 მიუხედავად იმისა, რომ IRI– მ არ განახორციელა სისტემური დაკვირვება საარჩევნო უბნებზე ან საოლქო საარჩევნო კომისიებში,  ანალიტიკოსები 
აკვირდებოდნენ არჩევნების დღეს თბილისის საარჩევნო უბნებს. მაგალითად, უბანი დაგვიანებით გაიხსნა სამოქალაქო დამკვირვებლების 
დაგვიანებით მოსვლის გამო და რეგისტრაციის აუცილებელი ოქმის საჯაროდ განთავსების გარეშე; ერთზე მეტი პარტიის წარმომადგენელი იყო ერთსა 
და იმავე დროს; მოვალეობების განაწილების ლატარიის პროცედური დაირღვა; ამომრჩეველთა არ ჩაუტარდათ მარკირება; მოქმედი ქსერო ასლების 
გადამღები მოწყობილობის ნაკლებობა, თუმცა ეს გამოწვეული იყო ტექნიკის დისფუნქციით, ვიდრე პროცედურული დარღვევებით.  
12  50 საარჩევნო სუბიექტმა დაარეგისტრირა პარტიული სია, ხოლო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მხოლოდ 25-მა.
ჯგუფი და Instagram– ის 9 ანგარიში, რომლებიც დაკავშირებულია ეროვნულ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ პირებთან.
13  3 სექტემბერს შეიქმნა ეს ვებ გვერდი, იხილეთ აქ.
14  თუ „კომისიის ყველა წევრმა მოაწერა ხელი“, ეს უცნაური მოთხოვნაა, რადგან საჭირო მინიმალური ქვორუმი შვიდი წევრია. იხილეთ iFact -ის ვებ 
გვერდი.
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მისულ ამომრჩეველთა რაოდენობასთან 
შედარებით ბიულეტინების მეტობა ან 
ნაკლებობა აისახა.15 ზოგიერთ ოლქის 
შემთხვევაში ეს პროცენტული მაჩვენებელი 
გაცილებით მეტი იყო და 40 პროცენტზე მეტი  
დისბალანსირებული ოქმი იყო ასახული.16 

ცესკომ რამდენიმე განმარტებითი 
განცხადების გაკეთებით სცადა კრიზისის 
განმუხტვა.17 დისბალანსირებული ოქმების 
რაოდენობის ასახსნელად, ცესკომ 
დაადასტურა, რომ რამოდენიმე ტრენინგი 
მხოლოდ მდივნებთან ჩატარდა; რომ 
საარჩევნო სუბიექტების რაოდენობის 
გაზრდამ, ასევე, გაზარდა ადამიანური 
შეცდომების რისკი, რომ ხარვეზიანი 
პროპორციული ოქმების აბსოლუტური 
უმრავლესობის დისბალანსი გამოწვეული იყო 
ხუთზე ნაკლები ბიულეტენით. მიუხედავად 
იმისა, რომ ეს ინფორმაცია სიმართლეს 
შეესაბამებოდა, მაინც არსებობდა მთელი 
რიგი უბნები, რომლებშიც აღინიშნებოდა 
უფრო დიდი დისბალანსი. მაგალითად, 
მარნეული-გარდაბნის საარჩევნო ოლქში, 
ოქმის კორექტირებისა და საჩივრების 
განხილვის პროცედურების დასრულების 
შემდეგ, 37 დისბალანსირებული 
პროპორციული ოქმი კვლავ არსებობს, აქედან 
13 ხუთზე მეტი ბიულეტენით.18 ამ 13 უბნის 
პროპორციულ ოქმში ერთობლივი გადაცდომა 
იყო 217 ბიულეტენი.

ანალიტიკოსთა ჯგუფმა გამოავლინა 
მრავალი ფაქტორი, რამაც შეუწყო ხელი 
დისბალანსირებული ოქმების დიდ 
რაოდენობას, კერძოდ,  შემოწმების 

სუსტი მექანიზმები საუბნო საარჩევნო 
კომისიის დონეზე ოქმების ჯვარედინი 
შემოწმებისა და მათემატიკური კორექტირების 
უზრუნველსაყოფად  საოლქო კომისიებში 
ჩაბარებამდე.19

უცნაურია, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიებმა 
თავდაპირველად მიიღეს მათემატიკური 
შეცდომების მქონე ოქმებიც, რაც მიუთითებს 
პროცედურების არასრულფასოვან დაცვაზე. რაც 
შეიძლება მეტი საუბნო საარჩევნო კომისიის 
საბოლოო ოქმების რიცხვითი სიზუსტე უნდა 
შემოწმდეს და გადამოწმდეს საარჩევნო 
უბნის დონეზე, ანუ საუბნო კომისიების 
მიერ, როდესაც მათ საარჩევნო მასალებზე 
აქვთ წვდომა და დაუყოვნებლივ შეუძლიათ 
შემოწმება და ხელახალი დათვლა. საოლქო 
საარჩევნო კომისიის დონეზე გადამოწმების 
პროცედურის ჩატარება უფრო პრობლემატურია, 
რადგან ეს მოიცავს უკვე დალუქულ საუბნო 
საარჩევნო კომისიის მასალების გახსნას, რამაც 
შეიძლება შეაფერხოს შედეგების შეჯამების 
პროცესი და აიძულებს ცესკოს მიიღოს 
გადაწყვეტილება, თუ რამდენად უნდა გახსნას, 
გადაამოწმოს და გადაიანგარიშოს საოლქო 
საარჩევნო კომისიის მიერ წარმოდგენილი 
შედეგები ან მიიღოს თუ არა საუბნო 
საარჩევნო კომისიების მიერ წარმოებული სხვა 
დოკუმენტაცია.

შემაჯამებელი ოქმები, რომლებიც გამოიყენეს 
2020 წლის არჩევნებში, არ შეიცავს ისეთ 
ძირითად მონაცემებს, როგორიცაა საარჩევნო 
ყუთებიდან ამოღებული ბიულეტენების 
რაოდენობა და ყველა სუბიექტის მიერ 
მიღებული ხმების დაგროვილი რაოდენობა 

15  უფრო მეტი ან ნაკლებია მოქმედი და ბათილი ბიულეტენების საერთო რაოდენობა მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობასთან შედარებით 
(ფაქტობრივად, ხელმოწერების რაოდენობა ამომრჩეველთა სიებში).
16  iFact-ის მონაცემთა ბაზის მიხედვით, საბურთალოს რაიონში, პროპორციული ოქმების 46 პროცენტი დისბალანსირებულია, ისანში 42 პროცენტი, 
დიდუბე – ჩუღურეთი 42 პროცენტი, ბათუმში 41,6 პროცენტი და ქობულეთში 45,2 პროცენტი. 
17  1 ნოემბერი -  ცესკოს განცხადება საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით გავრცელებულ 
არასწორ ინფორმაციებზე; 2 ნოემბერი - განცხადება შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით მიზანმიმართულ დეზინფორმაციაზე, 4 ნოემბერი -  ცესკოს 
განცხადება სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით. 
18  უბანზე 13.21.21 -   7 ბიულეტინით ნაკლები, 13.21.26 - 21 ბიულეტინით ნაკლები, 13.21.41 – 13 ბიულეტინით ნაკლები, 13.21.59 – 9 ბიულეტინით 
ნაკლები, 13.22.22 – 6 ბიულეტინით ნაკლები, 13.22.25 – 8 ბიულეტინით ნაკლები, 13.22.30 – 11 ბიულეტინით ნაკლები, 13.22.34 – 8 ბიულეტინით ნაკლები, 
13.22.40 – 9 ბიულეტინით ნაკლები, 13.22.48 – 11 ბიულეტინით ნაკლები, 13.22.65 – 17 ბიულეტინით ნაკლები, 13.22.69 – 14 ბიულეტინით ნაკლები, 13.22.89 
– 83 ბიულეტინით ნაკლები.  იხილეთ ცესკოს მონაცემები აქ.
19   მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის ცესკოს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო მოიცავს ერთ წინადადებას თვლის სიზუსტის 
შემოწმების აუცილებლობის შესახებ. “კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს თითოეული საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობას და 
კომისიის მდივანთან ერთად ამოწმებს მონაცემების სისწორეს.” (გვ49).
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პლუს ბათილი ხმები.20 ეს უკანასკნელი 
ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია 
დათვლილი შედეგების სიზუსტის 
უზრუნველსაყოფად, რაც ჯვარედინად 
(ორმაგად) უნდა გადამოწმდეს არჩევნებზე 
მისულ ამომრჩეველთა რაოდენობის 
მიხედვით (ხელმოწერების საფუძველზე).21 
ამ უბრალო კუმულაციური გაანგარიშების 
შესრულების (მიღებული ხმები და ბათილი 
ხმები) მოთხოვნა,  რომ საარჩევნო უბნებში  
საბოლოო შედეგები შემაჯამებელ ოქმში 
შეიტანონ  ამომრჩეველთა ხელმოწერებთან 
შედარების შემდეგ (სასურველია შეადარონ 
ასევე საარჩევნო ყუთებიდან ამოღებული 
ბიულეტენების რაოდენობასთანაც), და 
აგრეთვე, შეუსაბამობის შემთხვევაში 
დათვლის პროცედურის გაიმეორება, 
შეამცირებს  მათემატიკურ დისბალანსს 
ოქმებში,  რომლებიც საბოლოოდ იგზავნება 
საოლქო საარჩევნო კომისიებში. 

შემაჯამებელი ოქმების კიდევ ერთი 
თავისებურება ის იყო, რომ პროპორციულ და 
მაჟორიტარულ  სიებში  ამომრჩეველთა ერთი 
და იგივე რაოდენობა იყო, თუმცა  ყველა 
ამომრჩეველს, ვინც ხმა მისცა პროპორციული 
სიით, არ ჰქონდა უფლება მონაწილეობა 
მიეღო მაჟორიტარების არჩევაში, 
(რადგან მათი იურიდიული მისამართი არ 
შეესაბამებოდა იმ უბანს, სადაც მათ ხმა 
მისცეს). მაჟორიტარული და პროპორციული 
არჩევნების შემაჯამებელ ოქმებში 

ამომრჩველების ერთი და იგივე რაოდენობის 
აღრიცხვამ, შეიძლება, გამოიწვიოს 
დამატებითი დაბნეულობა, შეუსაბამო შედეგები 
და პრაქტიკულად რთული დასამტკიცებელი 
გახადოს, თუ რამდენად ემთხვევა საარჩევნო 
სუბიექტებისთვის მიღებული ვალიდურ 
ბიულეტენებს პლუს ბათილი ბიულეტენების 
რაოდენობა ამომრჩეველთა იმ რაოდენობას, 
ვინც რეალურად მაჟორიტარულ კენჭისყრაში 
მიიღო მონაწილეობა.22

გარდა ამისა, სამართლებრივი რეგულაციები 
და პროცედურები საშუალებას აძლევს საუბნო 
დონეზე საარჩევნო კომისიებს შეცვალონ 
შემაჯამებელი ოქმი ცესკოს მიერ შემუშავებული 
“შესწორების ოქმის” გამოყენებით. პრაქტიკა 
დადებითია იმით, რომ ის საშუალებას 
იძლევა, დაიცვან, დააფიქსირონ და შეცვალონ 
შემაჯამებელ ოქმებში არსებული შეცდომები. 
ამასთან, 2017 წლის ივლისის საარჩევნო 
კოდექსში შეტანილმა ცვლილებამ „საუბნო 
საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილების“ 
ჩამონათვალში საუბნო საარჩევნო კომისიას 
უფლება მისცა, საჭიროების შემთხვევაში, 
შემაჯამებელი ოქმი შეესწორებინა ხმის 
მიცემის პროცედურის დასრულების 
შემდეგ, კენჭისყრისა და მომდევნო დღის 
ჩათვლით, მაშინ, როცა საარჩევნო მასალები 
უკვე დალუქულია.23 საუბნო საარჩევნო 
კომისიის უფლება, შეიტანოს ცვლილებები 
შემაჯამებელ ოქმში არჩევნების მეორე 
დღეს, დოკუმენტაციურ წყაროზე  წვდომის  

20   2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე  ეუთო / ოდირის სადამკვირვებლო მისიის დასკვნით ანგარიშში აღნიშნულია “ის ფაქტი, რომ აჩევნების 
შედეგების შემაჯამებელი ოქმები ,,გამარტივდა” იმით, რომ მასში არ ხდებოდა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შეტანა ართულებს ოქმებში მოცემული 
რიცხვების შედარებას.” ინფორმაციაში იგულისხმება “რომ საარჩევნო ყუთებში არსებული ბიულეტინების რაოდენობა არ იყო შესული ოქმში.“ ოქმში 
ვკითხულობთ „ამ პრობლემათა უმეტესობა შეეხებოდა საარჩევნო სუბიექტებისთვის მიცემულ ხმათა ჯამს და ბათილი ხმების ჯამს, რომელიც 
ხელმოწერათა რაოდენობაზე ნაკლები იყო. თუმცა ადგილი ჰქონდა შემთხვევებს, როდესაც საარჩევნო სუბიექტებისთვის მიცემულ ხმათა და ბათილი 
ხმების საერთო ჯამი აღემატებოდა ამომრჩველთა სიებში არსებულ ხელმოწერებს”, რაც ძალიან ჰგავს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს 
დაფიქსირებულ პრობლემებს.
21   ზემოხსენებული მიზეზების გამო, საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმების ფორმა შეიძლება შეიცვალოს, რომ შეიცავდეს დამატებით ინსტრუქციას 
და უჯრას (ბათილი ბიულეტენების ადგილის პირდაპირ - სვეტი N6), სადაც კომისია ვალდებული იქნება  ჩასვას ხმების ერთიანი რაოდენობა თითოეული 
საარჩევნო სუბიექტისთვის, პლუს ბათილი ბიულეტენები და ამის შედარება მონაწილე ამომრჩეველთა ზემოთ მოცემულ რაოდენობასთან (სვეტი N4). 
ამჟამად მხოლოდ ამომრჩეველთა ერთიანი რაოდენობაა დადგენილი - ამომრჩეველთა ხელმოწერების საფუძველზე და მონაცემები იგივეა როგორც 
პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული ოქმისთვის.
22   რომ არაფერი ვთქვათ საარჩევნო ყუთებიდან ამოღებული ბიულეტენების რაოდენობასთან შედარებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე 
ბიულეტენის დანაკლისი შეიძლება ბუნებრივი იყოს, უფრო დიდი შეუსაბამობა უნდა განიხილებოდეს, როგორც გაფრთხილება იმისა, რომ შეიძლება 
შეცდომაა დაშვებული დათვლისას და უნდა მოხდეს გადათვლა შედეგების შესამოწმებლად და (თუ შესაძლებელია) შეუსაბამობის მიზეზის 
დასადგენად. იგივე უნდა გაკეთდეს თუნდაც ერთი ბიულეტენის მეტობის შემთხვევაში. ეს პრობლემა უკვე ასახულია  ეუთო / ოდირის სადამკვირვებლო 
მისიის დასკვნით ანგარიშში წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს. ანგარიშში ვკითხულობთ “სხვადასხვა მიზეზების გამო საჭირო გახდა ოქმების 
შესწორება, მათ შორის გაუგებარი იყო ინსტრუქციები მაჟორიტარული შედეგების ოქმების შევსებისას ამომრჩეველთა სპეციალური სიებში 
ხელმოწერების დათვლასთან დაკავშირებით (მხოლოდ პროპორციულ არჩევნებში მონაწილეობენ).”
23   26 მუხლის 2 პუნქტის დ1 ქვეპუნქტის მიხედვით საუბნო საარჩევნო კომისია „საჭიროების შემთხვევაში, არაუგვიანეს კენჭისყრის დღის მომდევნო 
დღისა ადგენს საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმს შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრების ახსნა-განმარტებების ან/და სხვა სამართლებრივი და ფაქტობრივი საფუძვლების არსებობისას“.
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და გადამოწმების გარეშე,  საუკეთესო 
შემთხვევაში, ემყარება უბნის წევრების 
მეხსიერებას, მოსაზრებას და საუბნო 
საარჩევნო კომისიის ახსნა-განმარტებით 
ბარათებს, ხოლო უარეს შემთხვევაში, ზრდის 
მანიპულაციის ალბათობას. 

ცესკოს სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს 
დაუბალანსებელ ოქმებთან დაკავშირებული 
პრობლემების მასშტაბებს.24 საუბნო 
საარჩევნო კომისიების რაოდენობა, სადაც 
შესწორების ოქმები შედგა, იყო 507 (13 
პროცენტი) პროპორციული ხმისთვის და 
584 (15 პროცენტი) მაჟორიტარულისთვის. 
საერთო ჯამში, სულ მცირე, 1091 
შესწორების ოქმი გამოქვეყნდა. 2016 წლის 
წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს 
შესწორების ოქმების ჯამი 624 იყო. ამრიგად, 
შესწორებული ოქმების რაოდენობა 74 
პროცენტით გაიზარდა.25 შესწორებული 
ოქმების რაოდენობის მნიშვნელოვანი 
ზრდა ცხადყოფს, რომ შედეგების დათვლა 
ხშირად არ იყო სათანადოდ გადამოწმებული 
მათემატიკური ბალანსის თვალსაზრისით, 
ვიდრე შედგებოდა საბოლოო ოქმები 
და წარედგინებოდა საოლქო საარჩევნო 
კომისიებს.26 

ევროსაბჭოს 2019 წლის საქართველოში 
საარჩევნო დავების გადაწყვეტის 
ანალიზის თანახმად, საოლქო საარჩევნო 
კომისიებმა შეიტანეს ცვლილებები საუბნო 
საარჩევნო კომისიების მიერ წარმოდგენილ 
შემაჯამებელ ოქმებში იმის თაობაზე, 
რომ „ქვედა რგოლის ადმინისტრაციული 
ორგანოს წარმომადგენლის განცხადება არ 
შეიძლება ჩაითვალოს ადმინისტრაციული 
წარმოების საფუძვლად, რომელსაც ნდობას 

გამოუცხადებენ არჩევნებში მონაწილე 
მხარეები.” 27 2020 წელს საოლქო საარჩევნო 
კომისიების მიერ მხოლოდ 39 ნაწილობრივი 
გადათვლა განხორციელდა და ზოგიერთი 
ცვლილება მიღებულ იქნა მხოლოდ საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრების ახსნა-
განმარტების საფუძველზე, რაც წარმოადგენს 
შედეგებისადმი საზოგადოების ნდობის 
ჩამოშლას. შემაჯამებელ ოქმებში შეტანილი 
ცვლილებების რაოდენობა, ასევე, აშკარა 
იყო რეგიონალურ დონეზე, განსაკუთრებით, 
ქვემო ქართლში, სადაც შეიქმნა სამი 
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი და სადაც 
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა შეაჯამა 
შემაჯამებელი ოქმების და თანდართული 
ახსნა-განმარტებითი ბარათების სტატისტიკა 
- ჯამში 450 საუბნო საარჩევნო კომისიიდან 
190-მა წარმოადგინა ახსა-განმარტებები და 
შეიტანა ცვლილებები ოქმებში, რაც რეგიონის 
საერთო ოქმების 42,2 პროცენტია.28

ზემოთ აღწერილი ოქმებში შეტანილი 
ცვლილებები არ განმარტავს დისბალანსის 
ყველა შემთხვევას. ცესკოს მონაცემებით, 
943 პროპორციულ ოქმში დარჩა ”ე.წ. 
დისბალანსი”.29  67-ზე მეტ პროპორციულ 
ოქმს აკლდა 10 და მეტი ბიულეტენი - სხვაობა 
ამომრჩეველთა სიებში ხელმოწერების 
რაოდენობასა და ბათილ ხმებს პლუს ყველა 
საარჩევნო სუბიექტის ხმების  რაოდენობას 
შორის. ეს დანაკლისი განსაკუთრებით აშკარა 
იყო მარნეული-გარდაბნის რაიონის მე -13 
ოლქში (ქვემო ქართლი), სადაც სულ 124 
საარჩევნო უბნიდან შვიდ უბანში 10-ზე მეტი 
ბიულეტინი აკლდა. ამ შვიდი უბნის ოქმებში 
მითითებულია, რომ ჯამში ხელმოწერები 
170-ით აღემატება, საარჩევნო ყუთებიდან 
ამოღებულ ბიულეტენებს.30

24  2იხილეთ ცესკოს პრეს რელიზი  სტატისტიკური ინფორმაცია შესწორების ოქმებისა და ახსნა-განმარტებების შესახებ.
25 აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა დაწერეს 1089 ახსნა-განმარტება, 
ხოლო 2020 წელს  615, რაც თვალშისაცემი ფაქტია, შესწორებული შემაჯამებელი ოქმების რაოდენობის მკვეთრი ზრდის გათვალისწინებით, რომელსაც, 
სავარაუდოდ, უნდა ახლდეს შესაბამისი ახსნა განმარტებები. . როგორც ჩანს, 2020 წელს საუბნო საარჩევნო კომისიები გაცილებით ნაკლებად 
თვლიდნენ საჭიროდ შესწორებების ოქმების დასაბუთებასა და ახსნა-განმარტებას, ვიდრე ეს წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს ხდებოდა. უფრო 
მეტიც, სავარაუდოდ, ბევრად უფრო ხშირად, ვიდრე ადრე, შედგენილ ახსნა-განმარტებებს შეიძლება უკავშირდებოდეს ყველაზე კრიტიკული 
მონაცემების შეცვლა - საარჩევნო სუბიექტების ხმების რაოდენობა. ეს იმიტომ ხდება, რომ ახსნა-განმარტებითი ბარათების რაოდენობა მკვეთრად 
შემცირდა, ამავდროულად მკვეთრად გაიზარდა შესწორების ოქმების რაოდენობა, რომლებიც გავლენას ახდენდა საარჩევნო სუბიექტების მიერ 
მიღებული ხმების რაოდენობაზე. 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემთხვევაში ეს იყო 198 შესწორების ოქმი, ხოლო 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების შემთხვევაში 523 ოქმი, ზრდა 164 პროცენტით.
26 წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიებს მოუწევთ შეაფასონ და გამოასწორონ აშკარა შეუსაბამობები - მაგალითად, 
ბიულეტენების მნიშვნელოვანი დეფიციტი ან ჭარბი რაოდენობა - შემაჯამებელი ოქმების შემუშავებამდე. 
27  გვ 25. იხილეთ აქ. 
28  იხილეთ ადამიანთა უფლებათა ცენტრის მერ მომზადებული  საპარლამენტო არჩევნების I და II ტურის მიმოხილვა ქვემო ქართლში. 
29   მონაცემები 14 ნოემბრის მდგომარეობით, არჩევნებიდან 2 კვირის შემდეგ. 
30  საარჩევნო უბანი 13.21.26 – 21 ბიულეტინით ნაკლები, 13.21.41 – 13, 13.22.30 – 11, 13.22.48 – 11, 13.22.65 – 17, 13.22.69 – 14 და 13.22.89 – 83. იხილეთ 
ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული ცხრილი პროპორციული დაუბალანსებელი ოქმების საერთო მონაცემებით. 
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ოპოზიციურმა პარტიებმა, კერძოდ, 
„გაერთიანებულმა ოპოზიციამ“, რომლებშიც 
შედიან ევროპული საქართველო, 
ერთიანი საქართველო, გირჩი, სტრატეგია 
აღმაშენებელი და გამარჯვებული 
საქართველო, დედაქალაქში დააარსეს 
ხმების დაცვის ოპოზიციური ცენტრი, რომლის 
მიზანი იყო ყველა საჩივრისა  და არჩევნების 
დღეს მომხდარი დარღვევების ცენტრში 
თავმოყრა. მართალია, ეს ყველაფერი 
ინოვაციური ხასიათის იყო, ხმის გაყალბების 
აღმოჩენის ცენტრმა, როგორც ჩანს, ვერ 
მოახერხა საჭირო მტკიცებულებების 
სისტემატიურად შეგროვება მათი საჩივრების 
დასადასტურებლად.

დამკვირვებლების მიერ არჩევნებთან 
დაკავშირებული საჩივრების უმეტესობა 
ეხებოდა დაუბალანსებელ შემაჯამებელ 
ოქმებს. მიუხედავად იმისა, რომ დაფიქსირდა 
დისბლანსირებული შემაჯამებელი ოქმების, 
შედეგების გადამოწმებისა და შესწორების 
საკმაოდ ბევრი შემთხვევა, რაც საფრთხეს 
უქმნის საარჩევნო პროცესის გამართულობას, 
მათი  მასშტაბი არ ახდენს გავლენას 
არჩევნების საბოლოო შედეგებზე. 

ბარიერის დაწევის შედეგად, პროპორციული 
სიით, ცხრა პოლიტიკურმა პარტიამ მიიღო 
საარჩევნო ხმების მინიმუმ 1 პროცენტი, 
რომელიც საჭიროა პარლამენტში 
შესასვლელად. ახალმა საარჩევნო სისტემამ 
(120 პროპორციული და 30 მაჟორიტარული 
მანდატი), ასევე, გამოიწვია მმართველი 
პარტიისთვის, ქართული ოცნებისთვის, 
საპარლამენტო მანდატების რაოდენობის 
შემცირება, რომელთა რიცხვი 2016 წელს 115-
ს შეადგენდა.

შედეგები

პოლიტიკური 
პარტია 

ხმების 
პროცენტული 
რაოდენობა

ქართული ოცნება 
- დემოკრატიული 

საქართველო
48.23%

ერთიანი 
ნაციონალური 

მოძრაობა - 
გაერთიანებული 

ოპოზიციის საარჩევნო 
ბლოკი 

27.17%

ევროპული 
საქართველო 

3.79%

„სტრატეგია 
აღმაშენებელი“

3.15%

ლელო 
საქართველოსთვის

3.15%

საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსი 

3.14%

გირჩი 2.89%

მოქალაქეები 1.32%

ლეიბორისტული 
პარტია

1%

OTHER

ქართულმა ოცნებამ და ერთიანმა 
ნაციონალურმა მოძრაობამ დააკმაყოფილეს 
გენდერული კვოტის მინიმალური მოთხოვნა 
- წარადგინეს ხუთი ქალი კანდიდატი 
პარტიული სიის პირველ ოცეულში, აქედან 
სამი - პირველ ათეულში. გამარჯვებული 
ცხრა პოლიტიკური პარტიიდან სამს, 
პარტიული სიის პირველ ოცეულში ექვსი 
ქალი კანდიდატი ჰყავდა წარდგენილი, 
ხოლო „სტრატეგია აღმაშენებელს“ - რვა. 
პატრიოტთა ალიანსმა და პარტიამ „ერთიანი 
საქართველო“ პარტიული სიის პირველ 
ნომრად ქალი კანდიდატი დაასახელეს. 
„ერთიანი საქართველო“  იმ პარტიების 
მცირერიცხოვან სიას მიეკუთვნება, 
რომელთა ლიდერი ქალია, თუმცა მან ვერ 
გადალახა პარლამენტში შესასვლელად 
აუცილებელი ერთ პროცენტიანი ბარიერი. 
კიდევ ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ 
„სამართლიანობისთვის“, რომლის ლიდერიც, 
ასევე, ქალი პოლიტიკოსია, პარტიული 
სიის ნახევარი ქალი კანდიდატებით 
დააკომპლექტა, თუმცა ბარიერის 
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გადალახვა ვერც მან შეძლო. საერთო 
ჯამში, პროპორციული სიიდან არჩეულ 
იქნა 29 ქალი კანდიდატი, რის შედეგადაც 
ქალების წარმომადგენლობა საქართველოს 
პარლამენტში, 2016 წელს არსებული  14 
პროცენტიდან, 2020 წელს 19 პროცენტამდე 
გაიზარდა. არჩეული ქალი კანდიდატებიდან 
15 მიეკუთვნება ქართულ ოცნებას, რვა 
- ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ორი - 
სტრატეგია აღმაშენებელს, ერთი - ლელოს, 
ერთი - ევროპულ საქართველოს, ერთი - 
გირჩს და ერთი - პატრიოტთა ალიანსს. 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 
მონაწილე  (56.11 პროცენტი)ამომრჩევლის 
50.28 პროცენტი ქალი იყო. ცესკო-ს 
მონაცემებით, აკრედიტირებული საარჩევნო 
დამკვირვებლების 56 პროცენტს, ასევე, 
ქალები წარმოადგენდნენ. 

მიუხედავად იმისა, რომ შშმ პირებს 
ჰქონდათ შესაძლებლობა, ესარგებლათ 
ცესკო-ს მიერ უზრუნველყოფილი 
საინფორმაციო მასალებით მათთვის 
საჭირო სერვისის ხელმისაწვდომობის 
თაობაზე, ამ ჯგუფის  საარჩევნო აქტივობა, 
ტრადიციულად, წელსაც დაბალი იყო. 
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 
რეგისტრირებულ პირთა მხოლოდ 2.9 
პროცენტმა მიიღო მონაწილეობა 2018 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ საკითხებზე 
მომუშავე ჯგუფების თანახმად, COVID-19 
პანდემიას შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა 
შშმ პირების საარჩევნო აქტივობაზე, 
თუმცა, ისინი უფრო მეტად იქნებოდნენ 
მოტივირებულნი არჩევნებში მონაწილეობის 
მისაღებად, პოლიტიკურ პარტიებს 
თავიანთ პროგრამებსა და კამპანიაში 
მათი პრობლემები უფრო ნათლად რომ 
წარმოეჩინათ. ცესკო-ს თანახმად, ეტლით 
მოსარგებლე მხოლოდ 14-მა მოქალაქემ 
განახორციელა სატელეფონო ზარი ცესკო- 
ში არჩევნების დღეს მათ საარჩევნო ოლქში 
არსებულ ადაპტირებულ უბანზე ხმის მიცემის 
მოთხოვნით.

მაჟორიტარული ოლქების რაოდენობის 
შემცირებისა და მცირე ზომის ოლქების 
გაერთიანების შედეგად, ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენლობის რიცხვი 
საქართველოს პარლამენტში შვიდიდან 
ექვსამდე შემცირდა, რაც პარლამენტის 4 
პროცენტს წარმოადგენს და არც ერთ ქალს 
არ მოიცავს. 

შედეგებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა 
ეთნიკური უმცირესობების მიერ მმართველი 
პარტიის მხარდაჭერის ხანგრძლივი 
ტენდენცია, მიუხედავად იმისა, თუ 
რომელი პოლიტიკური პარტია არის 
ხელისუფლებაში. ქართული ოცნებიდან 
არჩეულ იქნა ეთნიკური უმცირესობის ხუთი 
კანდიდატი - სამი პარტიული სიიდან და ორი 
მაჟორიტარულ ოლქში. ერთი კანდიდატი 
იქნა არჩეული ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის პარტიული სიიდან. იმ ცხრა 
პარტიიდან, რომლებმაც გადალახეს 
ერთპროცენტიანი ბარიერი, ყველას არ 
დაუსახელებია ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენელი პარტიული სიის 
კანდიდატად და მხოლოდ ერთმა პარტიამ  
წარადგინა უმცირესობის კანდიდატი სიის 
პირველ ათეულში. ოთხმა პოლიტიკურმა 
პარტიამ ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელი დაასახელა პირველ ოც 
ან ოცდაათ კანდიდატში, ხოლო უმეტესობის 
შემთხვევაში, ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელი კანდიდატები მოხვდნენ 
რიგით ორმოცდამეათე კანდიდატის შემდეგ. 
საქართველოს მოსახლეობის, დაახლოებით, 
13 პროცენტი ეთნიკურ უმცირესობას 
წარმოადგენს, თუმცა, პარლამენტში 
მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების ყველაზე 
დიდი - აზერბაიჯანული და სომხური 
ჯგუფების წარმომადგენლები შევლენ. 

საარჩევნო ხმების 40 პროცენტზე მეტის 
მიღებით, 21 ნოემბრის მეორე ტურის 
ჩატარებამდე, ქართულმა ოცნებამ 
მიიღო ხმათა ის რაოდენობა, რომელიც 
ხელისუფლების ერთპიროვნულად 
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ფორმირებისთვისაა აუცილებელი. 
მაჟორიტარულ ოლქებში ქართულმა 
ოცნებამ 30-დან 29 ოლქში მიიღო ხმათა 
უმრავლესობა. 13 მაჟორიტარულ ოლქში 
ქართულმა ოცნებამ მიიღო ხმათა 50 
პროცენტზე მეტი, რაც საკმარისია პირველივე 
ტურში გამარჯვებისთვის. დარჩენილ 17 
მაჟორიტარულ ოლქში ქართულმა ოცნებამ 
მონაწილეობა მიიღო მეორე ტურში, 
რომელიც 21 ნოემბერს გაიმართა. 

სამწუხაროდ, დარღვევები არჩევნების 
დღეს, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა წინა 
არჩევნების დროს, 2020 წელსაც განმეორდა. 
საარჩევნო ადმინისტრაციამ არჩევნების 
მონიტორინგისთვის აკრედიტაცია 
მიანიჭა საარჩევნო სუბიექტების 80 819 
წარმომადგენელს (პარტიისა და ბლოკის 
დამკვირვებლები), 46 981 უპარტიო 
დამკვირვებელს და 5 971 მედიის 
წარმომადგენელს.31

სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა 
არაერთხელ განაცხადეს, რომ საარჩევნო 
უბანზე საარჩევნო სუბიექტები და მედიის 
წარმომადგენლები ჭარბად იქვნენ 
წარმოდგენილი, რაც პოლიტიკური პარტიების 
მიერ, საარჩევნო დაკვირვების უპარტიო  
მექანიზმის ბოროტად გამოყენებაზე 
მიუთითებს. საკანონმდებლო ცვლილებებმა, 
რომელიც მიზნად ისახავდა საარჩევნო 
სუბიექტების მიერ ისეთი  არასათანადო 
საქმიანობის აღკვეთას, როგორიცაა 
საარჩევნო კამპანიის წარმოება 
საარჩევნო უბნებში ან მათ მახლობლად, 
პრაქტიკაში ეფექტურად ვერ იმოქმედა.   
არჩევნების დღეს საარჩევნო სუბიექტების 

დარღვევები 

დამკვირვებლების (პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლების) გადაჭარბებულმა 
რაოდენობამ საარჩევნო უბნებში და 
მათ გარშემო ხელი შეუწყო ქაოტური 
საარჩევნო გარემოს შექმანს32 და წარმოშვა 
კითხვები იმის შესახებ, თუ რამდენად 
თავისუფლად შეეძლო ამომრჩეველს 
საკუთარი არჩევანის დაფიქსირება 
პოლიტიკური წარმომადგენლების ზეწოლის 
გარეშე, რომლებიც თავს  დამოუკიდებელ 
დამკვირვებლებად წარმოადგენდნენ.  

2016 წელს ISFED–მა დააფიქსირა ფიზიკური 
ძალადობისა და მუქარის შემთხვევები 
სადამკვირვებლო უბნების ერთ პროცენტში, 
ხოლო 2020 წელს ISFED– მა დააფიქსირა 
ფიზიკური ძალადობის და მუქარის 
შემთხვევები სადამკვირვებლო უბნების 
ორ პროცენტში, რაც 100 პროცენტიანი 
ზრდაა.33 ფიზიკური დაპირისპირებები მოხდა 
საბურთალოს, სამგორის, გლდანის, გურჯაანი-
საგარეჯო-სიღნაღის-დედოფლისწყაროს, 
რუსთავი-გარდაბნის, მარნეული-
გარდაბნის, ქუთაისისა და ზუგდიდის 
რაიონების საარჩევნო უბნებთან ახლოს. 
დამკვირვებლებმა, ეთნიკური უმცირესობებით  
მჭიდროდ დასახლებულ  რეგიონებში ასევე 
აღნიშნეს საარჩევნო პროცედურებისა და 
ჯანმრთელობის უსაფრთხოების პროტოკოლის 
დარღვევის შემთხვევები არჩევნების 
დღეს. ამომრჩეველზე ზეწოლა ხდებოდა 
საარჩევნო უბნებში და მის გარეთ ან არ იყო 
დაცული ხმის მიცემის ფარულობა. ადამიანის 
უფლებათა ცენტრმა აღნიშნა, რომ ზოგიერთი 
ამომრჩეველის  ქართული ენის სუსტი ცოდნა 
ხელს უშლიდა საუბნო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარეებს ეთნიკური უმცირესობების 
ზოგიერთ სოფელში ამომრჩევლებთან და 
დამკვირვებლებთან კომუნიკაციაში. ასევე, 
მარნეულში დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს 
უკანონო ხმის მიცემის ფაქტი.34  

31  “ცესკოს თავმჯდომარის სიახლეების შემაჯამებელი ბრიფინგი. ” ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 2020 წლის 30 ოქტომბერი, cesko.ge/eng/list/
show/122181-tseskos-tavmdjdomaris-shemadjamebeli-sainformatsio-brifingi 
32  საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-12 პუნქტი განსაზღვრავს, რომ“აკრძალულია კენჭისყრის შენობაში ან ამ შენობიდან 25 მეტრის მანძილზე 
პირის მიერ არჩევნებზე გამოცხადებული ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება.”
33 სამართლიანი არჩევნების არჩევნების დღის პრესრელიზიდან მიღებული მონაცემები ხმის მიცემისა და საარჩევნო უბნების დახურვის პროცესის 
შესახებ. https://isfed.ge/geo/presrelizebi/kenchiskris-mimdinareobisa-da-ubnis-dakhurvis-protsesi-
34  მრავალჯერადი ხმის მიცემის ფაქტი დააფიქსირა ვიდეო ჩანაწერით  საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო- ს დამკვირვებელმა  მარნეულის 
უბანზე 13.22.65. შემდგომი სამართლებრივი წარმოების აღწერა და დეტალები მოცემულია ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენების 
შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშში (გვერდი 21-24). საერთო სამოქალაქო მოძრაობა - მრავალეროვანი საქართველომ 
განაცხადა ერთი და იმავე პირების მიერ უბანზე მრავალჯერადი ხმის მიცემის მცდელობის შესახებ 13.22.49, 18 წლის ასაკის არ მქონე  პირის მიერ ხმის 
მიცემის მცდელობის შესახებ, რომელმაც მიიღო ბიულეტინი საარჩევნო უბანზე 13.22.35 და უბანზე დათვლის დროს კონვერტში ნაპოვნი ოთხი 
ბიულეტენის შემთხვევის შესახებ13.22.72.
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შეშფოთება გამოიწვია მედიასთან 
დაკავშირებულმა საკითხებმა. მედიას 
ფართო წვდომა ჰქონდა საარჩევნო 
ადმინისტრაციის ყველა პროცედურულ 
საფეხურზე, თუმცა, ზოგიერთ ადგილას 
ადგილობრივმა სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ 
ჟურნალისტების მიმართ განხორციელდა 
მუქარა და ძალადობა, მათ საქმიანობაში 
ჩარევა და ადგილი ჰქონდა მედიის 
წარმომადგენლების მიერ ამომრჩეველთა 
გადამეტებულ ვიდეო/ფოტო გადაღებას 
ისე, რომ ეს არ ხდებოდა საერთაშორისო 
სტანდარტებისა და ნორმების შესაბამისად. 
პოლიტიკურად აფილირებული მედია 
საშუალება Newpost-ი საია-ს და ISFED– ის 
დამკვირვებელთა მოხსენებებში 13 – ჯერ იყო 
ნახსენები ამომრჩეველთა გადამეტებული 
ფოტოგადაღების გამო, რაც პოტენციურად 
ხმის მიცემის ფარულობას არღვევდა, 
ხოლო საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველო თავის განცხადებაში 
აღნიშნავდა, რომ „მედია ორგანიზაციის 
ნიუპოსტის წარმომადგენლები იღებენ ყველა 
ამომრჩეველს საარჩევნო უბნებში”.35 

ფართოდ გავრცელებულმა განცხადებებმა 
მედია საშუალების წარმომადგენლების 
მხრიდან ამომრჩეველთა ფოტო გადაღება 
ან ამომრჩეველთა ახლო მანძილზე 
გადაღება (და სავარაუდოდ სახის ამომცნობი 
პროგრამით) შეშფოთება გამოიწვია ფარული 
კენჭისყრის უფლებასთან მიმართებაში. 
ადგილობრივი სადამკვირვებლო ჯგუფების 
მიერ მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 
საუბნო საარჩევნო კომისიის ზოგიერთმა 
წარმომადგენელმა სწრაფად დააფიქსირა 
დამკვირვებლის შეშფოთება ხელის 
შემშლელ ჟურნალისტებთან დაკავშირებით, 
ხოლო რიგი საჩივრებისა არ დაკმაყოფილდა. 
ამასთან, არჩევნების დღეს, საარჩევნო 
სუბიექტების დამკვირვებლებთან 
მიმართებით მედიის წარმომადგენელი 
დამკვირვებლების არაპროპორციულმა 

რაოდენობამ წარმოშვა ეჭვი, რომ 
პოლიტიკურ პარტიებთან აფილირებული 
მედია საშუალებები, ზოგ შემთხვევებში, 
აფერხებდნენ ადმინისტრაციულ პროცესებს 
და ზღუდავდნენ მოქალაქეების ფარული ხმის 
მიცემის უფლებას. 

ზოგიერთი ჟურნალისტი  არჩევნების დღეს 
ძალადობის მსხვერპლი გახდა. ყველაზე მძიმე 
ინციდენტი ჟურნალისტების მონაწილეობით 
თბილისში, კერძოდ გლდანის ოლქში მოხდა, 
სადაც ფიზიკური დაპირისპირება დაიწყო 
მმართველი და ოპოზიციური პარტიების 
მომხრეებს შორის. შედეგად, ონლაინ 
საინფორმაციო გამოცემა Publika- სა და 
TV Pirvel- ის ჟურნალისტებმა, რომლებიც 
აღნიშნულ ინცდინენტს აშუქებდნენ, ფიზიკური 
დაპირისპირებისას მიიღეს დაზიანებები. 
ინციდებტი დასრულდა ექვსი ადამიანის 
დააკავებით.36 მეორე ინციდენტის დროს, 
პოლიციამ, როგორც ცნობილია, TV პირველის 
ჟურნალისტი არ შეუშვა სოფელ ყარაჯალაში 
(თელავი) საარჩევნო უბანზე იმ მოტივით, რომ 
ჟურნალისტს შეეძლო ჩარეულიყო საარჩევნო 
კომისიის საქმიანობაში.

კომუნიკაციების კომისიამ, რომელიც 
მაუწყებლობის მარეგულირებელი ეროვნული 
ორგანოა, შეადგინა ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმები ხუთი 
სატელევიზიო არხის - კერძოდ მთავარ არხის, 
იმედის, პალიტრისა და ილიონის წინააღმდეგ 
- კენჭისყრამდე 48 საათის განმავლობაში 
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის 
გამოქვეყნების გამო და ტელეკომპანია 
ფორმულას წინააღმდეგ  საზოგადოებრივი 
აზრის გამოკითხვის გამოქვეყნებისას 
კანონით გათვალისწინებული ინფორმაციის 
წარუდგენლობის ნიადაგზე.37

კიდევ ერთი ახალი და შემაშფოთებელი 
დარღვევა იყო დამოუკიდებელი 
დამკვირვებლების მიმართ 
განხორციელებული ზეწოლისა და 

35  “2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დაკვირვების შედეგების შეჯამება.” საერთაშორისო გამჭვირვალობა, 2020 წლის 1 ნოემბერი, 
transparency.ge/en/post/summary-monitoring-31-october-2020-parliamentary-elections
36 “შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის - კახაბერ საბანაძის ბრიფინგი. ” შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 2020 წლის 1 ნოემბერი, police.ge/
en/shinagan-saqmetaministris-pirveli-moadgilis-kakhaber-sabanadzis-brifingi/14096.
37 ”კომუნიკაციების კომისიამ შეუდგინა ოქმი მთავარ არხს, იმედს, ფორმულასა და პალიტრა TV– ს  საარჩევნო კოდექსის დარღვევის გამო. TV 
პირველსა და 4 რეგიონული მაუწყებელს - არა. ” კომუნიკაციების საბჭო, 2020 წლის 5 ნოემბერი, comcom.ge/ge/news/press-releases/komunikaciebis-
komisiam-saarchevno-kodeqsisdargvevistvis-mtvar-arxs-imeds-formulas-da-palitra-tv-is-oqmi-sheudgina-tv-pirvels-da-4-regionuli-mauwyebels-ara.page
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ძალადობის შემთხვევების მნიშვნელოვანი 
ზრდა. კერძოდ, სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნების, 
საიას და გამჭირვალობა-საქართველოს 
წარმომადგენლების დაშინება. ეს 
განსაკუთრებით გამოიკვეთა არჩევნების 
დღეს და საჩივრებზე რეაგირების პროცესში 
და აიძულა საქართველოს სახალხო 
დამცველი 3 ნოემბერს გაეკეთებინა 
საჯარო განცხადება დამკვირვებელთა 
დაშინების შესახებ.38 მრავალ უბანზე 
დაშინების ფაქტების არსებობამ, რომლებიც 
დამოუკიდებელი დამკვირვებლებისკენ 
იყო მიმართული, შეუზღუდა ამომრჩეველს 
არჩევანის თავისუფლებას, ხოლო 
დამკვირვებლებს -  სრულფასოვანად 
მუშაობის შესაძლებლობა.

ოცმა პარტიამ უარყო 31 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნების შედეგები (მათ 
შორის, რვამ გადალახა ერთ პროცენტიანი 
ბარიერი საპარლამენტო მანდატების 
მისაღებად) და განაცხადეს, რომ სისტემურმა 
ხარვეზებმა და დარღვევებმა გავლენა 
მოახდინა არჩევნების გამართულობაზე (და 
პოტენციურად შედეგებზე). დაპირისპირების 
შედეგად, მმართველი პარტია (ქართული 
ოცნება), რომელსაც ჰყავდა კანდიდატი 
დარჩენილ 17 ოლქში, გახდა ერთადერთი 
მონაწილე იყო ნოემბრის მეორე ტურის 
არჩევნებში (სადაც კანდიდატებმა 
პირველ ტურში ვერ მიიღეს ხმების 50 
პროცენტიანი მინიმალური ზღვარი ), რის 
შედეგადაც ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა 
დარჩენილი 17 მაჟორიტარული მანდატი, 
61 პროპორციული ადგილისა და 13 უკვე 
მოპოვებული მაჟორიტარული ადგილისა 
ახალ პარლამენტში (სულ 91). 107 ქალიდან, 
რომლებიც პირველ ტურში იყრიდნენ კენჭს 
მაჟორიტარული მანდატებისთვის- რომლებიც 

38  “სადამკვირვებლო ორგანიზაციები მაწვდიან ინფორმაციას, რომ საჩივრების განხილვის დროს მათი დამკვირვებლების მიმართ საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში ადგილი აქვს შეურაცხმყოფელ და აგდებულ  დამოკიდებულებას, რაც, ხშირ შემთხვევაში, ქმნის დამაშინებელ გარემოს.” 3 ნოემბერს 
სახლხო დამცველის მიერ Facebook-ის  პირად  გვერდზე გაკეთებული პოსტი.

მეორე ტური

არ ექვემდებარებოდნენ გენდერულ კვოტას - 
არცერთი არ იქნა არჩეული და მხოლოდ ოთხი 
გადავიდა მეორე ტურში.

რომ არა ბოიკოტი, თბილისის გარეთ ცხრა 
ოლქში გაიმართებოდა მეორე ტური ქართულ 
ოცნებასა და ნაციონალური მოძრაობის 
კანდიდატებს შორის, ხოლო თბილისში 
ქართული ოცნება შეეჯიბრებოდა ნაციონალურ 
მოძრაობას (სამ საარჩევნო ოლქში), 
ევროპულ საქართველოს (ორ საარჩევნო 
ოლქში), ლეიბორისტულ პარტიას (ერთი 
საარჩევნო ოლქი), გირჩის ახალი პოლიტიკურ 
ცენტრს (ერთ საარჩევნო ოლქში) და პარტია 
მოქალაქეებს (ერთ საარჩევნო ოლქში). 
რადგანაც ქართულმა ოცნებამ 21 ნოემბრის 
მეორე ტურამდე ხმების 40 პროცენტზე 
მეტი მიიღო და შედეგად, მთავროვის 
ერთპიროვნულად ჩამოეყალიბება შეძლო. 
პირველი ტურის შედეგად, ქართულმა 
ოცნებად 61 მანდატი მოიპოვა. გარდა 
ამისა, ოცდაათივე მაჟორიტარული ოლქის 
მოგებით, ქართულმა ოცნებამ სულ მოიპოვა 91 
საპარლამენტო მანდატი. ამასთან, საარჩევნო 
კოდექსის შესაბამისად, იმისათვის, რომ 
თავიდან იქნას აცილებული ერთპარტიული 
დომინირება მომავალ მოწვევების 
პარლამენტში, არავის შეუძლია აიღოს 90 
ადგილზე მეტი. საბოლოოდ ქართულმა ოცნება 
პარლამენტში წარმოდგენილია 90 მანდატით, 
ხოლო დანარჩენ 60 გადანაწილდა ოპოზიციურ 
პოლიტიკურ პარტიებზე, პროპორციული 
არჩევნების შედეგების შესაბამისად. 
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ცესკოს მონაცემებით, ადგილობრივმა 
სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და 
საარჩევნო სუბიექტებმა  საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში შეიტანეს 2 029 საჩივარი. 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაციის (საია) მიერ შეტანილ საჩივრებს 
შორის იყო შედეგების მართვასთან 
დაკავშირებული საჩივრები, როცა საოლქო 
საარჩევნო კომისიები რეგულარულად 
ასწორებდნენ შემაჯამებელ ოქმებს საუბნო 
საარჩევნო კომისიის წევრების ახსნა-
განმარტებების საფუძველზე, ზოგჯერ 
საჩივრის განხილვამდეც კი და ისე, რომ 
დალუქული დოკუმენტები არ გახსნილა 
და არც ახსნა-განმარტებებში მოცემული 
მონაცემები გადამოწმებულა.

მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური 
საჩივრების წარსადგენად მხოლოდ ორ 
დღეა გათვალისწინებული, საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, 
საერთაშორისო გამჭვირვალობამ, 
სამართლიანმა არჩევნებმა და 
მრავალეროვანმა საქართველომ საუბნო 
საარჩევნო კომისიასთან მიმართებით 
დაწერეს 400 საჩივარი, რომლებშიც 
ითხოვდნენ ხმების გადათვლას ან/
და შედეგების გაუქმებას. მიუხედავად 
ამისა, გადათვლასა და შედეგების 
გაუქმებასთან დაკავშირებული მცდელობების 
უმეტესობა უშედეგო აღმოჩნდა. თუმცა, 
დასახელებული ოთხი ორგანიზაციებიდან, 
ამ მხრივ, საია-მ ყველაზე დიდ წარმატებას 
მიაღწია.39 საოლქო საარჩევნო კომისიებმა 

პოსტ საარჩევნო პერიოდი

საჩივრები
შედეგები გადაითვალეს 39 უბანზე აქედან, 
6 ინიცირებული იყო სოლქო საარჩევნო 
კომისიების მიერ, 14 იყო საჩივრების 
შედეგი, ხოლო 19 - სასამართლოების 
გადაწყვეტილებით.

არჩევნების მომდევნო დღეს შეტანილ 
საჩივრებთან ერთად, საიას, საერთაშორისო 
გამჭვირვალობისა და ISFED–ის ცნობით, 
წინასაარჩევნო პერიოდში არჩევნებთან 
დაკავშირებული 250 საჩივარი იქნა 
შეტანილი საოლქო საარჩევნო კომისიაში. 
საჩივრები ძირითადად ეხებოდა სავარაუდო 
სამართალდარღვევებს, ადმინისტრაციული 
რესურსის უაკნონოდ გამოყენების ფაქტებს, 
როგორიცაა საჯარო მოხელეების მიერ 
კამპანიის წარმოება სამუშაო საათებში. 
ფართოდ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 
საოლქო საარჩევნო კომისიებში / საუბნო 
საარჩევნო კომისიებში შეტანილი საჩივრები 
ხშირად უარყოფილი იყო ოფიციალური 
„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმის“ გარეშე, იმის გამო, რომ მოსარჩელემ 
საჩივარი არ დააფიქსირა სათანადოდ, 
შეიტანა საბოლოო ვადის გასვლის შემდეგ 
ან წარუდგინა არასათანადო საარჩევნო 
ადმინისტრაციულ ორგანოს. ცესკოს 
მონაცემებით, დამკვირვებლებისა და 
საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილმა 
საჩივრების საერთო რაოდენობამ, 
რომელიც იურიდიულად არასწორი იყო 
ან არსებითად არ იქნა განხილული, იყო 
1116, აქედან 975 (87,37%) წარდგენილია 
საარჩევნო სუბიექტების, ხოლო 141 (12,63%) 

39   ცესკოს მონაცემებით, ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საჩივრების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 633, აქედან 492 (77,73%) იყო 
იურიდიულად სწორი (წარდგენილია გასაჩივრების ვადისა და წესების შესაბამისად), აქედან 178 (36,18%) დაკმაყოფილდა / ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა და 311 (63.21%) არ დაკმაყოფილდა, ერთი საჩივარი (0.20%) გადაეცა შესაბამის უწყებას შემდგომი პასუხის გასაცემად, ხოლო ორი 
(0.41%) საჩივარი უკან გამოიტანა ორგანიზაციამ. საჩივრებმა, რომლებიც იურიდიულად არასწორი იყო (წარდგენილია საჩივრის ვადისა და წესების 
დარღვევით), შეადგინა 141 (22,27%). რაც შეეხება საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილ საჩივრებს - არჩევნების დღეს და მომდევნო დღეებში, 
საერთო ჯამში, საოლქო საარჩევნო კომისიებში შეიტანეს 1 459 საჩივარი. საარჩევნო სუბიექტების მიერ შეტანილი საჩივრებიდან იურიდიულად სწორი 
იყო 484 (33.17%) (წარდგენილია ვადისა და გასაჩივრების წესის შესაბამისად), აღნიშნული რაოდენობიდან 94 (19,42%) დაკმაყოფილდა / ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა, ხოლო 387 (79,96%)არ დაკმაყოფილდა, ერთი (0.21%) გადაეცა შესაბამის უწყებას შემდგომი პასუხის გასაცემად, ორი (0.41%) საჩივარი 
უკან გაიტანა წარმდგენმა ორგანიზაციამ. საჩივრებმა, რომლებიც იურიდიულად არასწორი იყო (წარდგენილია საჩივრის ვადისა და წესების 
დარღვევით), შეადგენდა 975-ს (66.83%).
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დამკვირვებლების მიერ.

მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუცია 
უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უფლებებს 
დავის ეფექტურად გადაწყვეტაზე, ბევრმა 
არასამთავრობო ორგანიზაციამ და 
პოლიტიკურმა აქტორმა, რომელთანაც 
ანალიტიკოსთა ჯგუფი თანამშრომლობდა, 
მიიჩნიეს, რომ სამართალდამცავი 
ორგანოების ძალისხმევა არ იყო საკმარისი 
საარჩევნო კანონდარღვევის საჩივრების 
გამოძიებისთვის.40 არჩევნებამდე  რამდენიმე 
დღის განმავლობაში, სავარაუდოდ,  
72 საჩივარი შევიდა არჩევნებთან 
დაკავშირებული დარღვევების შესახებ, 
რომლებსაც იძიებდა შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, მაგრამ მათგან მხოლოდ 
რამდენიმე მიეცა სისხლის სამართლის 
პასუხისგებაში. დამოუკიდებელი 
დამკირვებლების მიერ საარჩევნო 
დარღვევებთან დაკავშირებული 300-
მდე ანგარიშიდან, პროკურატურას 
არ გაუსაჯაროებია იმ ანგარიშების 
რაოდენობა, რომლებიც შეიცავდა საკმარის 
მტკიცებულებებს ან იურიდიულ საფუძველს. 
ასევე, პროკურატურას არ გაუსაჯაროებია 
იმ საქმეების რაოდენობა, რომლებიც 
სასამართლოში იქნა შეტანილი, რაც იწვევს 
შეშფოთებას   მოქალაქეების სარჩელის 
დაკმაყოფილების ფუნდამენტური უფლების 
და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან 
დამნაშავეთა პასუხისგებაში მიცემის 
თაობაზე.

მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი და 
სამართლიანი არჩევნების უწყებათაშორისი 
კომისია (IACFFE) ეცადა, რომ საჯარო 
მოხელეებს მოეხდინათ საარჩევნო 
კანონმდებლობის დარღვევების პრევენცია 
და მათზე რეაგირება, რისთვისაც შეიქმნა 
საჩივრების ცხელი ხაზი და მოპოვებულ 
იქნა ინფორმაცია 258 სარჩევნო დარღვევის 
შესახებ, მათმა რეკომნადციებმა 
საჯარო მოხელეების მიმართ, რეაგირება 

მოეხდინათ აღნიშულ დარღევებზე, მედიის 
მხრიდან ნაკლები ყურადღება მიიქცია. 
გარდა ამისა, ამჟამად, საარჩევნო კოდექსი 
ითვალისწინებს ამომრჩევლის უფლებას, 
წარადგინოს არჩევნებთან დაკავშირებული 
საჩივრები, რომლებიც ეხება მათ 
რეგისტრაციას ამომრჩევლის ერთიან სიაში 
და აძლევს მოაქალაქეს შეზღუდულ უფლებას, 
შეეწინააღმდეგოს ცესკოს დადგენილებას 
(იშვიათ შემთხვევებში მოქალაქეები ამ 
უფლებას იყენებენ). თუმცა, 1990 წლის 
კოპენჰაგენის არჩევნების დეკლარაციის 
შესაბამისად, თითოეულ ამომრჩეველს 
უნდა მიენიჭოს საჩივრის წარდგენის 
უფლება, მიუხედავად მისი შინაარსისა. 
დაზარალებული მოსარჩელეების ეფექტური 
დაცვის უზრუნველსაყოფად საჭიროა 
შემდგომი სამართლებრივი რეფორმების 
გატარება პარტიების, დამკვირვებლებისა 
და ამომრჩეველთა უფლებების დასაცავად 
საჩივრების შეტანისა და საჩივრების 
დაუყოვნებლად განხილვის თვალსაზრისით. 

40  საქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 31 – საპროცესო უფლებები. 1. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავის უფლებათა დასაცავად მიმართოს 
სასამართლოს. საქმის სამართლიანი და დროული განხილვის უფლება უზრუნველყოფილია. 2. ყოველი პირი უნდა განსაჯოს მხოლოდ იმ სასამართლომ, 
რომლის იურისდიქციასაც ექვემდებარება მისი საქმე. 3. დაცვის უფლება გარანტირებულია. ყველას აქვს უფლება სასამართლოში დაიცვას თავისი 
უფლებები პირადად ან ადვოკატის მეშვეობით, აგრეთვე კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში − წარმომადგენლის მეშვეობით. ადვოკატის 
უფლებების შეუფერხებელი განხორციელება და ადვოკატთა თვითორგანიზების უფლება გარანტირებულია კანონით.
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დასკვნა 

საარჩევნო რეფორმებმა, რომლებმაც 
მცირე პარტიებს საშუალება მისცა, 
შესულიყვნენ პარლამენტში და გადაელახათ 
ბიპოლარული სისტემა, შედეგად გამოიღო 
გაუმჯობესებული პოლიტიკური და გენდერული 
წარმომადგენლობა. 

 საარჩევნო მართვის ორგანოებმა 
უსაფრთხოების ზომები მიიღეს COVID-19– 
ის გავრცელების პრევენციის მიზნით 
არჩევნებამდე და არჩევნების დღეს.  ცესკო, 
საარჩევნო სუბიექტები და ამომრჩეველები 
მზად აღმოჩნდნენ COVID-19- ის გამო 
შექმნილ გამოწვევებთან რეაგირებისთვის. 
31 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობამ, 
კოვიდ-19-ით ინფიცირების მაღალი რისკის 
მიუხედავად, არჩევნებზე წასვლით, 
დემოკრატიული პროცესის მიმართ 
საკუთარი ენთუზიაზმი გამოხატა. საარჩევნო 
სუბიექტების, საინიციატივო ჯგუფების, 
პარტიული სიების და ინდივიდუალური 
კანდიდატების ინკლუზიურმა რეგისტრაციამ, 
აგრეთვე საარჩევნო მოხელეების 
ტრენინგებმა და სამოქალაქო განათლების 
ინიციატივამ ცესკოს კომპეტენციის მაღალი 
ხარისხი აჩვენა. გარდა ამისა, საყურადღებოა 
ცესკოს მზაობა გლობალური პანდემიის დროს 
საკარანტინო სივრცეში, თვითიზოლაციაში 
მყოფი და ინფიცირებული ამომრჩევლების 
ხმის მიცემის ხელშესაწყობად. 

მიუხედავად ამისა, დაშინების ფაქტებმა, 
სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენების შესახებ ინფორმაციამ, 
ჟურნალისტებზე ძალადობის შემთხვევებმა 
და დისბალანსირებულმა  შემაჯამებელმა 
ოქმებმა ხელი შეუშალეს საერთო მიღწევებს. 
გარდა ამისა, საარჩევნო კომისიის 
ზედა დონეზე სუსტი რეაგირების გამო, 
საზოგადოებირივი ნდობა საარჩევნო 
ინსტიტუტების მიმართ დაბალი დარჩა, 
განსაკუთრებით, შემაჯამებელი ოქმების 
დისბალანსის ჭრილში. ამავე დროს, 
პარტიულმა პოლემიკამ შეამცირა ნდობა 
საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა 
დონეზე - განსაკუთრებით ოპოზიციური 
პარტიების მხრიდან, რომლებიც დაჟინებით 

ცდილობდნენ ცესკოს დისკრედიტაციას. 
უფრო მეტიც, საარჩევნო მენეჯმენტის 
შერჩევის და დაკომპლექტების პროცედურებმა 
კვლავ ხაზგასმით აღნიშნა საპარლამენტო 
უთანასწორო წარმომადგენლობა რეგიონალურ 
საარჩევნო კომისიებში, განსაკუთრებით, 
აღმასრულებელ თანამდებობებზე, რაც 
საზიანოა საარჩევნო კომისიების მიმართ 
ნდობის მოპოვებისთვის, კერძოდ, საარჩევნო 
ადმინისტრაციული ორგანოების ქვედა 
რგოლებში. დაბოლოს, საჩივრების განხილვისა 
და რეაგირების პროცესის არასათანადოდ 
შესრულებამ შეაფერხა პოლიტიკურად 
დაინტერესებული მხარეებისა და სამოქალაქო 
საზოგადოების უფლება გაეგრძელებინათ 
იურიდიული დავები, რადგან ისინი უფრო 
მეტად ორიენტირებულნი არიან პროცედურული 
ბარიერების გადალახვაზე, ვიდრე თითოეული 
საჩივრის შინაარსზე.

მედია გარემო თავისუფალი იყო, რაც 
საშუალებას აძლევდა ყველა პოლიტიკურ 
გაერთიანებას ამომრჩეველთან 
კომუნიკაციისთვის. ამასთან, მედიაში 
დომინირებდა ორი ძირითადი პარტია, 
რამაც გააძლიერა არსებული პოლემიკა. 
სამომავლოდ მთავრობამ უნდა გააცნოს თავისი 
პოლიტიკა მოქალაქეებს სხვადასხვა მედია 
პლატფორმების საშუალებით. საგრძნობლად 
შემცირდა პოლიტიკოსებისა და პოლიტიკური 
პარტიების მხრიდან შეურაცმხყოფელი 
განცხადებების გაკეთება სამაუწყებლო მედია 
საშუალებებით მათი ოპონენტების წინააღმდეგ, 
მაგრამ ვრცელდებოდა  დეზინფორმაცია და 
პროპაგანდა სოციალური მედიის საშუალებით. 
გარკვეული პარტიებისა და კანდიდატების მიერ 
წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობაზე 
უარი, აგრეთვე ჟურნალისტებზე თავდასხმების 
გაგრძელება სამსახურეობრივი მოვალეობის 
შესრულების დროს, საჭიროებს ზომების 
მიღებას. საზღვრების ბუნდოვანება მმართველ 
პარტიასა და სახელმწიფოს შორის, ისევე 
როგორც პოლიტიკასა და მედიას შორის 
გაგრძელდა მთელ რიგ ადმინისტრაციულ 
ორგანოებსა და მმართველ პარტიაში და 
(ნეგატიურად) დაარეგულირა საარჩევნო 
დარღვევები, რომელთა უმეტესობა 



29IRI  | IRI | საქართველო • არჩევნების ტექნიკური შეფასების
საერთაშორისო მისიის ანგარიში

წარმოადგენს საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის დარღვევას, მაგრამ 
დარჩა დაუსჯელი. ამ შემაშფოთებელმა 
ტენდენციებმა შეიძლება გამოიწვიოს 
ასეთი ნეგატიური პრაქტიკის დანერგვა 
საზოგადოებაში, გარდა ამისა, შემცირდება 
დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკის ხარისხი და 
სანდოობა.
 
გენდერული კვოტის 2020 წლის მიღებამ 
არამარტო უზრუნველყო ქალთა გაზრდილი 
მონაწილეობა და წარმომადგენლობა 
ამჟამინდელ პარლამენტში, არამედ 
უზრუნველყო წარმომადგენლობის იგივე 
დონე 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებში. 
საარჩევნო კოდექსში შეტანილმა 
ცვლილებებმა, ასევე, შექმნა საფუძველი   
ეთნიკური უმცირესობებით მჭირდროდ 
დასახლებულ რეგიონებში, უფრო ღია და 
კონკურენტულ მაჟორიტარული საარჩევნო 
გარემოს შექმნისთვის, ვიდრე წარსულში. 
ცესკომ გადადგა მნიშვნელოვანი და 
აღსანიშნავი ნაბიჯები საარჩევნო პროცესში 
ნაკლებად წარმოდგენილი ჯგუფების 
ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, მათ 
შორის, საარჩევნო მასალების გავრცელება 
უმცირესობების ენებზე, უსინათლოთათვის 
სპეციალური ხმის მისაცემი ჩარჩოების 
უზრუნველყოფა, საინფორმაციო ვიდეოების 
ჟესტურ ენაზე თარგმნა და ადაპტირებული 
საარჩევნო უბნების რაოდენობის გაზრდა 
ეტლით მოსარგებლეთათვის. ეს უპრეცედენტო 
მიღწევები უნდა შენარჩუნდეს.

განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო 
ამომრჩეველთა მიმართ ძალადობისა და 
იძულების მუდმივი ფაქტები, რაც, ზოგჯერ, 
საფრთხის შემცველი იყო, განსაკუთრებით 
კი ეთნიკური უმცირესობებით მჭირდოდ 
დასახლებულ რეგიონებში. ქალთა 
პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის 
მიზნით მიღწეული შედეგების მიუხედავად, 
კანდიდატი ქალები კვლავ განიცდიან 
გენდერული შევიწროების ფორმებს, 
ზოგიერთი კანდიდატი ქალი, აღნიშნავდა, 
რომ ისინი  გახდნენ დამცირების საგანი 
მედიაში და ადგილი ჰქონდა  გენდერული 
შევიწროების, სექსისტური კიბერბულინგის, 
შეურაცხყოფის და მუქარის ფაქტებს მათი 
პირადი ცხოვრების გამომჟღავნების მიზნით. 

გაზრდილი მიმღებლობის მიუხედავად, 
ეთნიკური უმცირესობების კანდიდატებს 
კვლავ უკავიათ მხოლოდ რამდენიმე 
თანამდებობა პარტიულ სიებში, და ისიც დაბალ 
თანამდებობებზე. ხმის ყიდვა, მოსყიდვა, 
დაშინება, ადმინისტრაციული რესურსის 
უკანონოდ გამოყენება, კრიმინალური 
ელემენტების არსებობა - თითოეულმა ამ 
პრობლემამ, რომელიც წამოჭრა მმართველმა 
პარტიამ თუ ოპოზიციურმა პარტიებმა, კიდევ 
უფრო შეუწყო ხელი პოლიტიკური ლიდერების 
მიმართ ნდობის შემცირებას.
 
მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები ჩატარდა 
გლობალური პანდემიით გამოწვეულ შეზღუდულ 
პირობებში, ბევრი პოლიტიკური აქტორი 
არა მხოლოდ დარეგისტრირდა არჩევნებში 
მონაწილეობისთვის, არამედ სხვადასხვა 
გზით მოახერხა საარჩევნო კამპანიის 
ჩატარება. ცხრა პარტიამ გადალახა ბარიერი, 
რომელიც წარმოადგენს მრავალფეროვნებას 
იდეოლოგიური პლატფორმების, ეთნიკურ 
წარმომავლობის, სქესის და გამოცდილების 
მხრივ. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო 
კამპანიის გარემოება ექსტრემალური 
პოლარიზაციით გამოირჩეოდა, ოპოზიციურმა 
პარტიებმა, რომელთა ინტერესები და 
პოლიტიკის ინიციატივები ერთმანეთისგან 
განსხვავდებოდა, შეძლეს გაერთიანება. 
მიუხედავად პოლიტიკური ხედვის 
არარსებობისა არჩევნების შემდგომი 
მოლაპარაკებების წარმართვის პროცესში, 
ბევრმა პარტიამ მიმართა საარჩევნო 
კამპანიის ინოვაციურ გზას და შეიმუშავა 
სტრატეგია მოქალაქეების ჩართულობისთვის, 
ინვესტიცირება მოახდინა მედია საშუალებებით 
კომუნიკაციაში და ზოგ შემთხვევაში, საერთო 
მიზნების მისაღწევად გვერდზე გადადო 
განსხვავებული პოზიეციები. 

დემოკრატია სტაბილური და ამავე დროს 
მყიფეა, მაგრამ საკანონმდებლო პროცესში 
არსებითი ჩართულობით, მრავალფეროვანი 
წარმომადგენლობის გზით მმართველი 
ინსტიტუტების გაძლიერებით და მოქალაქეთა 
საჭიროებების პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე 
მაღლა დაყენებით, საქართველოს შეუძლია 
განამტკიცოს მდგრადი გზა დემოკრატიისა და 
სრული ევროპული ინტეგრაციისკენ. 
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ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები 

საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მისწრაფების 
შესაბამისად, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის საარჩევნო ტექნიკური შეფასების მისიამ 
შეიმუშავა 45 ძირითადი მიგნება და რეკომენდაცია. 

წინა საარჩევნო ანგარიშებში საერთაშორისო და ადგილობრივმა სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციებმა გასცეს რეკომენდაცია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განეახლებინა 
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცედურები, თუმცა, ეს 
რეკომენდაცია საქართველოს პარლამენტის მიერ არ იქნა გათვალისწინებული. თუკი 
საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების არსებული მოდელი შენარჩუნდება, ამ შემთხვევაში, 
უნდა გადაიხედოს პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრების 
დაკომპლექტების რეგულაციები იმისთვის, რომ საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლების 
რაოდენობა უფრო დაბალანსებული იყოს. ამასთან, რეკომენდირებულია ადრე არსებულ 
მიდგომაზე გადასვლა, რომლის მიხედვითაც, თითო პოლიტიკურ პარტიას მაქსიმუმ ერთი 
წარმომადგენლის დანიშვნის უფლება ჰქონდა ყველა დონის საარჩევნო კომისიაში, რაც 
ინკლუზიურობასა და საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. 

არაერთმა მხარემ, რომელთანაც IRI-ს ჰქონდა შეხვედრა, გამოთქვა ეჭვი ცესკო-ს მხრიდან 
საარჩევნო საჩივრების განხილვისა და გადაჭრის პროცესის მიმართ, განსაკუთრებით, საოლქო 
და საუბნო საარჩევნო კომისიების დონეზე. ცესკო-მ და მის დაქვემდებარებაში მყოფმა 
ადმინისტრაციულმა ერთეულებმა უნდა განიხილონ საჩივრები მათი მნიშვნელოვნების 
მიხედვით და იმუშაონ მათ ძირეულ მოგვარებაზე, საჩივრების მასშტაბურობის 
გათვალისწინებით. იმ შემთხვევებში, როცა შედეგების ვალიდურობა კითხვის ნიშნის ქვეშაა, 
უნდა მოხდეს შედეგების დროული და გამჭვირვალე გადათვლა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ცესკო-მ შემაჯამებელი ოქმები საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადა, 
IRI-ს ტექნიკური შეფასების მისიამ აღნიშნა, რომ საარჩევნო უბანზე მიღებული შედეგების 
გადამოწმებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა და პროტოკოლი ცვლილებას საჭიროებს. 
იმისთვის, რომ მომავალი არჩევნების შედეგები მისაღები იყოს მოსახლეობისთვის, ცესკო-მ 
უნდა გადადგას სწრაფი ნაბიჯები შედეგების დათვლისა და გადამოწმების პროცესის 
დახვეწისათვის, რომლებიც, მათ შორის, მოიცავს შემაჯამებელი ოქმების შესწორების სადაო 
პროცედურას. ამასთან, ხმის მიცემის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და გამოყენება შეიცავს 
არსებული სანდოობის პრობლემის გაუარესების რისკს, შესაბამისად, არ უნდა განხორციელდეს, 
ვიდრე არ დადასტურდება მისი საჭიროება და არ მოხდება ტექნიკური მხარის, დაგეგმვის 
პროცესის, სერტიფიცირებისა და განხორციელების სიღრმისეული შესწავლა; ასევე, არ მოხდება 
საჯარო განხილვა და დადასტურება, რომ საარჩევნო კომისიასა და მოსახლეობას აქვს 
საკმარისი ტექნიკური ცოდნა მისი მიზანმიმართული გამოყენებისთვის. 

რეკომენდაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის

წინასაარჩევნო

არჩევნების დღე

1.

2.

3.
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მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო დღის ადმინისტრაციული ნაწილი პროფესიონალურად 
და კანონის დაცვით იქნა შესრულებული, უბნის შემაჯამებელი ოქმები, მასთან ასოცირებული 
წესები, პროცედურები და სამართლებრივი რეგულაციები უნდა გადაიხედოს, რათა 
შემუშავებულ იქნას უფრო ძლიერი მექანიზმები იმისთვის, რომ მიღებული შედეგები 
მათემატიკურად ყოველთვის სწორი იყოს, არსებობდეს მათი გადამოწმების შესაძლებლობა და  
არსებითი შეუსაბამობის შემთხვევაში, მოხდეს სასწრაფო გადათვლა უბანზე ზუსტი შედეგების 
მისაღებად. 
 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ტრენინგ ცენტრმა სიღრმისეულად უნდა გააანალიზოს 
საუბნო საარჩევნო კომისიის დონეზე დაშვებული ყველა შეცდომა და ხარვეზი შემაჯამებელ 
ოქმებთან დაკავშირებით და ამის საფუძველზე, შეიმუშაოს ცალკეული ტრენინგის მოდული 
უზუსტობების რაოდენობის შესამცირებლად (და საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის გაგზავნილი 
დაუბალანსებელი ოქმების რაოდენობის შესამცირებლად). ტრენინგის მოდული უნდა 
მოიცავდეს ყველაზე გავრცელებული შეცდომების მაგალითებსა და პრაქტიკულ სავარჯიშოებს 
სწორი დათვლის, გადამოწმებისა და შედეგების აღრიცხვის კუთხით. 
 
არაერთმა მხარემ აღნიშნა დამოუკიდებელი უპარტიო დამკვირვებლების მიმართ 
განხორციელებული შევიწროების ფაქტები უბანზე, რომლის დროსაც საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრები ყველაზე ხშირად იყვნენ ნახსენები მათ უფლებების დამრღვევებად. 
ნებისმიერი სახის ძალადობა და შევიწროება, განსაკუთრებით დამკვირვებლების (და 
ჟურნალისტების) მიმართ, დაუშვებელია დემოკრატიული არჩევნების პროცესში. იმისთვის, 
რომ უპარტიო, დამოუკიდებელი დამკვირვებლების უფლებები დაცული იყოს და მათ შეძლონ 
შეუფერხებლად მუშაობა, საარჩევნო კომისიის ყველა წევრმა - განსაკუთრებით კი მათ, ვისაც 
ევალება საჩივრების დარეგისტრირება - პატივი უნდა სცეს მიუკერძოებელი დაკვირვების 
პროცესს და დაემორჩილოს საქართველოს სახალხო დამცველის მოწოდებას და თავი აარიდოს 
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიმართ ნებისმიერი სახის შევიწროებას. გარდა ამისა, 
ცესკო-მ უნდა გადადგას ნაბიჯები ქცევის კოდექსის გაძლიერებისთვის საარჩევნო კომისიის 
ყველა დონეზე და დააწესოს სანქცია ან პოზიციიდან გაათავისუფლოს კოდექსის დამრღვევი 
ნებისმიერი წევრი. ამასთან, უპარტიო დამკვირვებლებმა უნდა დაიცვან მოქალაქეთა 
ოგანიზაციების უპარტიო საარჩევნო დაკვირვებისა და მონიტორინგის პრინციპების 
დეკლარაცია. 
 
ბევრმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ სადამკვირვებლო მექანიზმები 
პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის მიერ არასწორად იქნა გამოყენებული. კერძოდ, უბნებზე 
ფიქსირდებოდა ხალხმრავლობა და საარჩევნო სუბიექტებისა და მედიის წარმომადგენლების 
სიჭარბე. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც მიზნად ისახავდა საარჩევნო სუბიექტების 
გადაჭარბებული ქმედებების აღკვეთას, როგორიცაა აგიტაცია უბანზე ან საარჩევნო უბნის 
მახლობლად, ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდა პრაქტიკაში. ცესკო-მ უნდა შეიმუშაოს უფრო 
მკაცრი რეგულაციები იმ უპარტიო დამოუკიდებელი დამკვირვებლების მონიტორინგისა და 
სანქციონირებისთვის, რომლებიც არასათანადოდ იყენებენ საკუთარ როლს და დაატრენინგონ 
საარჩევნო კომისიის წევრები ამ რეგულაციების ეფექტურად გასატარებლად. 
 
საერთაშორისოდ აღიარებული დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისთვის, რომელიც 
საქართველოს სახელმწიფოს პრიორიტეტია, დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს უნდა ჰქონდეთ 
უფლება, ხმა მისცენ საკუთარ სადამკვირვებლო უბანზე. 
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არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა განაცხადეს საჯარო 
მოხელეებისა და პარლამენტის წევრების შესახებ, რომელთა მხრიდან ხდებოდა სოციალური 
დახმარებების გაცემა ან ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. სახელმწიფო რესურსების 
არასათანადოდ გამოყენება საარჩევნო აქტივობებისთვის ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისა 
თუ კანდიდატის სასარგებლოდ უნდა იყოს სანქცირებული, 1990 წლის ეუთო-ს კოპენჰაგენის 
ხელშეკრულების თანახმად. ხელისუფლებამ, ცესკო-მ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა და 
უწყებათაშორისმა კომისიამ უნდა აკრძალონ საჯარო მოხელეების პარტიულ აქტივობებში 
მონაწილეობა და მათ მიერ ოფიციალურ განკარგულებაში არსებული ადმინისტრაციული 
რესურსების გამოყენება. გამჭვირვალეობისა და ანგარიშვალდებულების გასაძლიერებლად 
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტები უნდა განიხილოს მიუკერძოებელმა 
სასამართლომ და მათი ნამდვილობის დადასტურების შემთხვევაში, უნდა მოხდეს დამრღვევთა 
გასაჯაროება და სანქცირება. 
 
1990 წლის არჩევნების შესახებ კოპენჰაგენის ხელშეკრულებისა და საერთაშორისო 
სტანდარტების თანახმად, რომელთაც საქართველო უერთდება, დაზარალებულ მოქალაქეებს 
უნდა მიეცეთ საჩივრის დაწერის უფლება. დღეის მდგომარეობით, მოქალაქეებს საჩივრის 
დაწერა შეუძლიათ მხოლოდ ამომრჩეველთა სიაში საკუთარ სახელთან დაკავშირებულ 
პრობლემებზე. პარლამენტმა უნდა შეიტანოს ცვლილება საარჩევნო კოდექსში და მისცეს 
მოქალაქეებს უფლება, საჩივარი დაწერონ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. 
 
არაერთი მხარე, რომელსაც საარჩევნო ტექნიკური შეფასების მისია შეხვდა, 
უწყებათაშორისი კომისიის მუშაობას აფასებდა, როგორც არაეფექტურს. უწყებათაშორისმა 
კომისიამ უნდა ჩაატაროს შიდა აუდიტი და შეფასება, რათა აღმოაჩინოს ხარვეზები 
და მოახდინოს რესტრუქტურიზაცია მომავალი შეხვედრების პროფესიონალურად და 
ყველა მხარის ჩართულობით ჩასატარებლად; ასევე, საკუთარი მანდატისა და მრჩევლის 
ფუნქციის შესასრულებლად, რომელიც წარმოადგენს „არჩევნებში ჩართულ სახელმწიფო 
სტრუქტურებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობის შესაძლებლობების უზრუნველყოფას“. 
 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები საარჩევნო კამპანიის 
დაფინანსებასა და ხარჯებთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკური შეფასების 
მისიასთან მოსაუბრე მხარეებმა აუდიტის სამსახური დადებითად დაახასიათეს, შეფასების 
მისია აღნიშნავს, რომ აუდიტის სამსახური რესურსების სიმცირეს განიცდის: მას არ ჰყავს 
საკმარისი თანამშრომლები და აკლია შესაძლებლობა და ძალაუფლება კომპლექსური 
პოლიტიკური შემოწირულებების სიღრმისეული გამოძიებისთვის. პარლამენტმა უნდა 
გაუზარდოს დაფინანსება სახელმწიფო აუდიტს მისი პასუხისმგებლობების პროპორციულად. 
ასევე, საჭიროა დამატებითი პერსონალი იმისთვის, რომ მოხდეს კამპანიის ფინანსებისა 
და ხარჯების დროული გამოძიება და გამოქვეყნება. გარდა ამისა, გაზრდილი სახელმწიფო 
დაფინანსების შედეგად, სახელმწიფო აუდიტის ოფისმა უნდა შეძლოს დამოუკიდებელი 
საგამოძიებო საქმიანობის წარმოება საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით და არ უნდა 
ეყრდნობოდეს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის მიერ გავრცელებულ 
ინფორმაციას. 2012 წლის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კანონის თანახმად, შინაგან 
საქმეთა სამინისტრომ, პროკურატურამ და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უკეთ უნდა 
ითანამშრომლონ, ერთმანეთს გაუზიარონ ინფორმაცია საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებაზე 
და დააწესონ სანქციები კანონდამრღვევი პოლიტიკური პარტიებისთვის.

 

რეკომენდაციები ხელისუფლებისთვის: 
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არჩევნების შემდგომ პერიოდში მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და კანონის უზენაესობის 
დაცვისთვის, შსს უნდა იცავდეს პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს და ადამიანის უფლებების 
სტანდარტებს, მათ შორის შეკრების უფლებასა და შეკრებილთა უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფას. სამართალდამცავი ორგანოები უნდა იცავდნენ ძირეულ თავისუფლებებს 
არჩევნებამდე, არჩევნების დღესა და შემდგომ პერიოდში მშვიდობიანი გარემოს შენარჩუნების 
მიზნით.  

13.

ის არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური აქტორები, რომლებსაც საერთაშორისო 
რესპუბლიკური ინსტიტუტის ტექნიკური შეფასების მისია შეხვდა, მიიჩნევენ, რომ 
გამოძიება საარჩევნო დარღვევებზე არასათანადოდ ჩატარდა და სკეპტიკურად უყურებენ 
სამართალდამცავი ორგანოების მოვალეობის შესრულებისა და პასუხისმგებელ პირთა მიმართ 
სანქციების გამოყენების საკითხს. ანგარიშვალდებულების კულტურის გასაძლიერებლად, 
სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა ეფექტიანად უნდა ჩაატარონ გამოძიება და შესაბამისი 
პასუხისმგებლობა დააკისრონ იმ სუბიექტებს, რომლებმაც მიმართეს ამომრჩევლის მოსყიდვასა 
და დაშინებას, ან ხელი შეუშალეს ჟურნალისტებისა და დამკვირვებლების საქმიანობას.

სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პროცესი საარჩევნო 
დარღვევების გამოძიების შესახებ არასაკმარისი იყო. შემუშავებული უნდა იქნას ახალი 
კანონმდებლობა, რომელიც პოლიციასა და პროკურატურას დაავალდებულებს, გამოაქვეყნონ 
ინფორმაცია გამოძიებისა და პროცედურების შესახებ, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი 
ფორმით, რაც გააუმჯობესებს მომავალ საარჩევნო პროცესს, გაზრდის გამჭვირვალობას, 
შეამცირებს პოლიტიკური მიკუთვენბის შესახებ ბრალდებებს და გაზრდის საზოგადოების 
ნდობას სამართლადამცავი პრგანოების მიმართ. 

ბევრი ქალი კანდიდატი და არჩეული თანამდებობის პირი, რომელთაც მისიის 
წარმომადგენლები ესაუბრნენ, აცხადებენ, რომ მათ წინააღმდეგ ადგილი ჰქონდა 
გენდერული შევიწროების, კიბერბულინგისა და ძალადობის შემთხვევებს. 2019 წლის 
ანტიდისკრიმინაციული კანონში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე, სექსუალური 
შევიწროება არის დანაშაული, რომელიც ისჯება კანონით. ამასთან, აღნიშნული კანონის 
აღსრულება სრულყოფილად ვერ ხერხდება. სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა მიიღონ 
ზომები სექსუალური შევიწროების პრაქტიკის აღსაკვეთად, მათ შორის, პირადი და ოჯახური 
ცხოვრების უფლების სრული დაცვის გზით. 

ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხაზი გაუსვა მუქარის, დაშინების და პოლიტიკურად 
მოტივირებული ძალადობის შემთხვევებს კამპანიის პერიოდში. ფიზიკური ძალადობის 
შემთხვევების ზრდა არჩევნების დღეს, ასევე, იძულებითი და სხვა ძალადობრივი ქმედებები, 
წარმოადგენს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევას. პოლიტიკურმა 
პარტიებმა, კანდიდატებმა და საარჩევნო კამპანიის გუნდებმა უნდა მოუწოდონ თავიანთ 
მომხრეებს, თავი შეიკავონ ძალადობისგან, პროვოკაციისა ან დაშინებისგან და თავიანთი 
პოზიციის გამოსახატავად, ჩართონ საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცეულ, კონსტრუქციულ 
დიალოგსა და მოლაპარაკებებში. მხარეები უნდა გამოხატავდნენ სურვილს ჩაერთონ 
კონსტრუქციულ დებატებში, სადაც ყურადღება გამახვილებული იქნება საქართველოს 
მოსახლეობის წინაშე არსებულ პრობლემურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის 
ეთნიკური უმცირესობების და ნაკლებადწარმოდგენილი ჯგუფების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. 

რეკომენდაციები სამართალდამცავი ორგანოებისთვის:

რეკომენდაციები პოლიტიკურ პარტიებს, კანდიდატებსა და 
საარჩევნო შტაბებს:

14.

15.

16.

17.
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პოლიტიკურმა პარტიებმა, საარჩევნო სუბიექტებმა და მათმა კოორდინატორებმა უნდა დაიცვან 
პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების 
უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები, რათა უზრუნველყონ, რომ მათი მხარდამჭერები 
არ ჩაერევიან ოპონენტების კამპანიის ან სადამკვირვებლო პროცესებში და საჯაროდ დაგმობენ 
ყოველგვარ ქმედებას, რომელიც შეიცავს იძულებას, დაშინებას ან მოსყიდვას. 

პოლიტიკურმა პარტიებმა თავი უნდა აარიდონ და საჯაროდ დაგმონ სოციალური მედიით 
მანიპულირება, რომელიც გამოიყენება პარტიული იდენტობის მიზანმიმართულად კითხვის 
ნიშნის ქვეშ დასაყენებლად, პოლარიზაციის გასაღრმავებლად და დეზინფორმაციის 
გასავრცელებლად ამომრჩევლის დაბნევის მიზნით.  

თუ გავითვალისწინებთ საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ისტორიულ 
მნიშვნელობასა და ტრადიციას და ცოტა ხნის წინ მიღებულ გენდერულ კვოტას, აუცილებელია 
პოლიტიკურმა პარტიებმა მიიღონ ზომები იმისათვის რომ ქალი წევრები სამართლიანად 
იღებდნენ და იყენებდნენ პარტიის რესურსებს. აუცილებელია ქალთა მუდმივი მხარდაჭერა 
მათი უნარების ამაღლებისა და ტრენინგების გზით, რაც გააუმჯობესებს მმაღტველობის 
ხარისხს ყველა მოქალაქისთვის.

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კანდიდატების უმრავლესობა 
მათი პრობლემებით მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში ინტერესდება. იმისათვის, რომ 
ნაკლებადწარმოდგენილი ჯგუფების მარგინალიზება თავიდან იყოს აიცლებული, პოლიტიკურმა 
პარტიებმა უნდა შეძლონ უმცირესობების წარმომადგენლებთან აქტიური კომუნიკაცია წლის 
განმავლობაში, გახსნან პარტიის ოფისები ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში 
და ამომრჩეველს მიაწოდონ ინფორმაცია ეთნიკური უმცირესობების ენებზე. გარდა ამისა, 
საქართველოში ახალგაზრდების პოლიტიკური მონაწილეობის დონე დაბალია, განსაკუთრებით 
ქვემო ქართლში, ეთნიკურად აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში; პანკისში, ეთნიკურად მუსლიმ 
ჩეჩენ (ქისტ) მოსახლეობაში და სამცხე-ჯავახეთში, ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობაში. 
იმისათვის, რომ გაიზარდოს სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში მცხოვრები და ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელი კანდიდატების რაოდენობა და პოლიტიკური ჩართულობა, 
პარტიებმა უნდა შეიმუშაონ ან / და გააძლიერონ კანდიდატების შერჩევის შიდა დემოკრატიული 
პროცესები. ასევე, შეიმუშაონ კამპანიის მესიჯები, რომლებიც ისეთივე მრავალფეროვანი 
იქნება, როგორც საქართველოს მოსახლოება და ინვესტიცია ჩადონ ახალგაზრდებთან, 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან და განსაკუთრებული საჭიროებბების მქონე 
პირებთან კომუნიკაციაში.

18.

19.

20.

21.

22. საარჩევნო უბანზე მუშაობისას, ჟურნალისტებმა საკუთარი პროფესიული მოვაოლეობა უნდა 
შეასრულონ ჩარევის გარეშე და თავი შეიკავონ ამომრჩეველზე ზეწოლისგან. ჟურნლისტებმა, 
ასევე უნდა გადაამოწმონ საინფორმაციო წყაროს ნამდვილობა და სანდობაა და პროფესიული 
კონფიდენციალურობის დარღვევის გარეშე, გაამოწმონ წყაროს შინაარსი. მედია საშუალებებმა 
აუცილებლად უნდა ჩადონ ინვესტიციები ტრენინგებსა და სასწავლო პროგრამებში, რომლებიც 
საშუალებას მისცემს ახალგაზრდა ჟურნალისტებს შექმნან საგამოძიებო პროგრამები და 
სიღრმისეულად გააანალიზონ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხები, 
როგორიცაა საარჩევნო კამპანიის ფინანსები, კანდიდატები და მათი ხედვები, არჩევნები და 
მასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა.

რეკომენდაციები ჟურნალისტებისთვის და მედია 
ორგანიზაციებისთვის:
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მედია საშუალებებმა მკაცრად უნდა დაიცვან სამაუწყებლო, ბეჭდური და ონლაინ მედიის 
ეთიკური გაშუქების საყოველთაო პრინციპები. ამისათვის აუცილებელია, რომ მედია 
საშუალებებმა უზრუნველყონ ჟურნალისტების მაღალი პროფესიონალიზმი და მათ მიერ 
ეთიკური სტანდარტების დაცვა, ჟურნალისტების გადამზადების გზით. ნდობის ამაღლებისა 
და პროცესების გამჭვირვალობის მიზნით, მედია საშუალებებმა უნდა გაასაჯაროვონ 
თვითრეგულაციის პროცესები, ხელი შეუწყონ თვითრეგულაციის შიდა მექანიზმების 
განვითარებას, რომლებიც ზოგიერთი მხარის მიერ ფასდება, როგორც სუსტი და არაეფექტური 
და სისტემატიურად და საჯაროდ გამოაქვეყნონ თავიანთი გადაწყვეტილებები.  

უცხოური დეზინფორმაციისგან თავის დასაცავად და ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლებისთის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, აუცილებელია 
ინვესტირება მედიის წარმომადგენელთა ტრენინგებში, რათა გაიზარდოს მათი დაფარვის 
არეალი და რესურსები. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა მიიღოს ზომები და 
უზრუნველყოს ახალი ამბების, განსაკუთრებით სატელევიზიო ფორმატის, ინკლუზიურობა და 
ხელმისაწვდომობა ფართო აუდიტორიისთვის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისთვის, მათი 
საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და უცხოური ან/და ადგილობრივი დეზინფომრაციის მიმართ 
მოწყვლადობის შემცირების მიზნით.

მხარეები, რომელლებსაც საარჩევნო ტექნიკური შეფასების მისია შეხვდა, საქართველოს 
თვითრეგულირებად მედიას სტუსტად მიიჩნევენ. გამჭირვალე პროცესების ხელშეწყობისა 
და ნდობის მოპოვების მიზნით, მედია საშუალებებმა უნდა გააძლიერონ თვითრეგულირების 
მექანიზმები და საჯაროდ გამოაქვეყნონ ყველა შესაბამისი გადაწყვეტილება. 

არჩევნების ტექნიკური შეფასების მისია, პოლიტიკური დებატების ხარისხს არასათანადოდ 
სუსტად მიიჩნევს. განსაკუთრებით დაძაბული დებატების მომზადების დროს, როდესაც 
პროგრამაში მონაწილეობას ორი უკიდურესად დაპირსპირებული მხარე იღებს, 
საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა და სხვა მედია საშუალებებმა, შესაძლოა, განიხილოს 
ჟურნალისტების გადამზადება მედიაციის, სიტუაციის განმუხტვისა და კომუნიკაციის 
ტექნიკებში. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ასევე უნდა ითანამშრომლოს არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, რათა დაადგინოს ის გზები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მის, როგორც 
დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მაუწყებლად აღქმას. მაგალითისთვის, ასეთ საშუალებას 
წარმოადგენს ყველა პოლიტიკური სუბიექტისთვის დებატებისთვის გამოყოფილი საეთერო 
დროის შეთავაზება, მიუხედავად იმისა, არიან თუ არა ისინი კვალიფიციური საარჩევნო 
სუბიექტები. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა განიხილოს ადგილობრივ მედია 
საშუალებებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობები, რაც გაზრდის მისი პროგრამების 
დაფარვის არეალს. 

23.

24.

25.

26.
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მადლიერების გამოხატვა

არჩევნების ტექნიკური შეფასების საერთაშორისო მისიის შესახებ  

საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი 
(IRI) არის არაკომერციული, უპარტიო 
ორგანიზაცია, რომელიც ემსახურება 
თავისუფლებისა და დემოკრატიის ხარისხის 
ამაღლებას მსოფლიოში. IRI ხელს უწყობს 
პოლიტიკურ პარტიებს, გახდნენ პრობლემებზე 
ორიენტირებულნი და და მოსახლეობის 
სჭიროებებზე ორიენტირებულნი; ხელს უწყობს 
მოქალაქეზე ორიენტირებულ მმარტველობას 
და მხარს უჭერს ნაკლებადწარმოდგენილი 
ჯგუფების როლის გაზრდას პოლიტიკურ 
პროცესებში. 1983 წლიდან IRI აკვირდება 
და აფასებს 200-ზე მეტ საარჩევნო პროცესს, 
დაახლოებით 60 ქყევანაში. IRI მადლობას 
გამოთქვამს ქვეყანაში ყველა მხარესთან 
თანამშრომლობისთვის, მათ შორის 
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, 
პოლიტიკურ პარტიებთან, ხელისუფლების 
წარმომადგენლებთან, უპარტიო საარჩევნო 
დამკვირვებლებთა, სამოქალაქო 
საზოგადოების ლიდერებთან და სხვა ჩართულ 
მხარეებთან. შეფასების მიზანი იყო IRI–ს 
მხარდაჭერის დემონსტრირება სანდო, 
მშვიდობიანი არჩევნებისადმი;  ზუსტი და 
მიუკერძოებელი ანგარიშის მომზადება 
საარჩევნო პროცესების შესახებ; და 
რეკომენდაციების შემუშავება სამომავლო 
პროცესების გასაუმჯობესებლად.

საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი 
ეყრდნობა საერთაშორისო საარჩევნო 
დაკვირვების პრინციპების დეკლარაციასა 
და საერთაშორისო დამკვირვებლების 
ქცევის კოდექსს, ამავე დროს ემორჩილება 
საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრის მიერ შემუშავებულ ჯანმრთელობისა 
და უსაფრთხოების პროტოკოლს.

ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას, 
რომელიც მოიპოვა ექვსმა გრძელვადიანმა 
ანალიტიკოსმა, რომლებიც  იყვნენ თბილისში 
2020 წლის სექტემბრიდან ნოემბრის თვის 
ჩათვლით. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის  

მხარდაჭერით ანალიტიკოსები შეხვდნენ 
მთავრობის წარმომადგენლებს, პოლიტიკურ 
პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 
საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს 
და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, რათა 
შეეფასებინათ საარჩევნო ადმინისტრაცია, 
საარჩევნო კამპანია, მედია და საინფორმაციო 
გარემო, ნაკლებად წარმოდგენილი ჯგუფების 
ჩართულობა და არჩევნების ჩასატარებლად 
მზადყოფნა COVID-19 პანდემიის დროს.

ამერიკის შეერთებული შტაბების სახელმწიფო 
დეპარტამენტის მხარდაჭერით, 6 
საერთაშორისო გრძელვადიანი ანალიტიკოსი 
აშშ-დან, პოლონეთიდან, იტალიიდან, 
ესპანეთიდან, ავსტრიიდან და ფინეთიდან 
იმყოფებოდნენ თბილისში 2020 წლის 
სექტემბრიდან ნოემბრის ჩათვლით და 
ჩაატარეს 100-ზე მეტი შეხვედრა და ინტერვიუ 
სხვადასხვა მხარეებთან, მათ შორის 
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, 
პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთამ, 
საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთან, 
ჟურნალისტებთან, მედია საშუალებებთან, 
ახალგაზრდულ ქსელებთან და სხვა ჩართულ 
მხარეებთან. არჩევნების ტექნიკური 
შეფასების მისიას ხელმძღვანელობდნენ  
ჯესიკა კიგანი, IRI-ს მრჩეველი საერთაშორისო 
საარჩევნო საკითხვებში და სლავომირ 
ჟიშკა, იანა კარჰილო, ფილიპო როსინი, 
ხუან მარია კასტრიონი და კირსტენ 
საქსინგერი, რომლებმაც შეაფასეს საარჩევნო 
ადმინისტრაცია, პოლიტიკური ჩართულობა, 
საკანონმდებლო ჩარჩო, კამპანიის გარემო და 
მედია სივრცე. აღნიშნული გუნდი მადლობას 
უხდის ჯონ დიპიროს, ნინო დოლიძესა და 
ბადრი ქოჩორაძეს სიღრმისეული ანალიტიკური 
მხარდაჭერისთვის,  ასევე 5 ქართველ 
მკვლევარს ტექნიკური მხარდაჭერისთვის, 
რომლებმაც თავდაუზოგავად იმუშავეს 
საინფორმაციო მასალების მოძიებისთვის. მათი 
პროფესიონალიზმის, გუნდური მუშაობისა და 
დახმარების გარეშე, მისია  ვერ შედგებოდა. 
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საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის შესახებ

IRI ახორციელებს დემოკრატიისა და 
მმართველობის განვითარებისთვის 
მთელი რიგ პროგრამებს, მათ შორის არის  
პოლიტიკური პარტიების გაძლიერება,  
არჩევნები, ახალგაზრდობის განვითარება, 
ქალთა პოლიტიკური ჩართულობა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ინიციატივების მხარდაჭერა. IRI მუშაობს 
პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებისთვის, 
რათა ისინი გახდნენ კონკრეტულ 
საკითხებზე ორიენტირებულნი და 
ამომრჩეველთან ანგარიშვალდებულნი 
და ასევე ეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს 
განავითარონ ინოვაციური მექანიზმები 

მოქალაქეთა ჩართულობისთვის. IRI– ს მიერ 
განხორციელებული საზოგადოებრივი აზრის 
კვლევა ინფორმაციას აწვდის სხვადასხვა 
დაინტერესებულ მხარეს და ხელს უწყობს 
ქართველის ხალხისთვის მნიშვნელოვანი 
საკითხების იდენტიფიცირებას, ხოლო მონაცემთა 
ბაზაზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების 
მიღების საფუძველს წარმოადგენს. 2010 
წლიდან IRI– ს კვლევა სხვა საკითხებთან ერთად 
აკვირდება საქართველოს დამოკიდებულებას 
განვითარებასთან, საერთაშორისო და 
ეკონომიკურ მისწრაფებებთან და მოსალოდნელ 
გლობალურ საფრთხეებთან დაკავშირებით.
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