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შესავალი

საარჩევნო პროცესებზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა, როგორც წესი, ადმინისტრაციული 
რესურსების გამოყენებას აქვს. ეს გავლენა იმდენად დიდი შეიძლება იყოს, რომ, ფაქტობრივად, 
არჩევნების შედეგებიც კი განსაზღვროს, შესაბამისად, ამ რესურსების გამოყენების შეზღუდვას ძალიან 
დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ ამ საკითხს უკვე მრავალი წელია იკვლევს. მიმდინარე 
წლის 30 სექტემბერს ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 
მონიტორინგის შუალედური შედეგები.1 ამჯერად გთავაზობთ საბოლოო ანგარიშს, რომელშიც 
შეფასებულია ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. 
საანგარიშო პერიოდი მოიცავს 2016 წლის 8 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე არსებულ დროის შუალედს. 8 
ივნისს ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია, ამიტომაც იქნა ეს თარიღი ათვლის წერტილად 
შერჩეული. რაც შეეხება ბოლო თარიღს, ბევრ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში დანიშნული მეორე 
ტურების გამო, არჩევნების შედეგები ოფიციალურ მხოლოდ 16 ნოემბერს შეჯამდა. გარდა ამისა, ნოემბრის 
მეორე ნახევარში გაირკვა პოლიტიკური პარტიების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების საკითხები. 

საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაცია აღნუსხავდა ყველა შემთხვევას, რომლის დროსაც შეიძლება ადგილი 
ჰქონოდა საარჩევნო მიზნით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას ან მისი მსგავსი ეფექტის მქონე 
ქმედებას. ეს ფაქტები შესწავლილი და გადამოწმებული იქნა ორგანიზაციის იურისტების, ოთხი რეგიონული 
ოფისისა და ექვსი გრძელვადიანი რეგიონული დამკვირვებლის მიერ. გარდა ამისა, იურისტების 
მიერ გადამოწმებულ იქნა რელევანტური შემთხვევების ქართულ საარჩევნო კანონმდებლობასა და 
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა. 

ანგარიშში თავდაპირველად განმარტებულია ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით 
გამოყენების არსი და ტიპები. მომდევნო ოთხი თავი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 
ადმინისტრაციული რესურსების შესაძლო გამოყენების კონკრეტულ შემთხვევებს მიმოიხილავს, ხოლო 
ბოლო თავში შეჯამებულია ჩვენი ორგანიზაციის რეკომენდაციები.

ძირითადი მიგნებები

2016 წლის 8 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე ჩვენ მიერ განხორციელებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ 
საპარლამენტო არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას არ მიუღწევია ისეთი 
მასშტაბებისთვის, რომ დიდი გავლენა მოეხდინა საარჩევნო გარემოზე. 

აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება

წინასაარჩევნოდ ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ხშირად კეთდებოდა განცხადებები მათ 
მხარდამჭერებსა და საარჩევნო კანდიდატებზე სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან განხორციელებული 
ზეწოლის შესახებ. მიუხედავად ამისა, რთული აღმოჩნდა ასეთი ფაქტების უმეტესობის გადამოწმება/
დადასტურება. ზოგ შემთხვევაში ზეწოლის სავარაუდო სამიზნეები თავად ამბობდნენ უარს ამ ფაქტების 
შესახებ მეტი დეტალების მოწოდებაზე, ზოგჯერ კი ფაქტები არ დასტურდებოდა. პოლიტიკური პარტიები, 
ასევე, ხშირად აცხადებდნენ, რომ მათ სააგიტაციო შეხვედრებს ესწრებოდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის (სუს) თანამშრომლები. 

ოქტომბრამდე არჩევნების პროცესზე ნეგატიური გავლენა ჰქონდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის 
ლიდერების შესახებ ინტერნეტით გავრცელებულ ფარულ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს, რომლებიც 
ეტაპობრივად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა ვებგვერდების მეშვეობით. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოს 
საგამოძიებო ორგანოებმა ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დაასრულეს გამოძიება წარმატებულად და ვერ 

1 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება 2016 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებისთვის საქართველოში, 2016 წლის 30 სექტემბერი: https://goo.gl/XU5qaO
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მისცეს პასუხისგებაში ამ ჩანაწერების ავტორი ანდა გამავრცელებელი. უფრო მეტიც, არჩევნებამდე 
რამდენიმე კვირით ადრე მთავარმა პროკურატურამ საზოგადოებას გააცნო 2011 წლის 26 მაისის 
დემონსტრაციის დაშლის ახალი ვიდეო კადრები, რომელთა საფუძველზეც ბრალი წაუყენეს კონსტიტუციური 
უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ უფროსს დათა ახალაიას. ამ ვიდეო კადრების ხუთი წლის 
შემდეგ, არჩევნებამდე მცირე ხნით ადრე გამოჩენა საფუძვლიან ეჭვს აჩენს ამ ქმედების საარჩევნო 
მოტივების შესახებ.
 
ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური ტენდენცია გამოიკვეთა 8 ოქტომბრის შემდეგ მეორე ტურამდე 
არსებულ პერიოდში, როდესაც დაფიქსირდა აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო 
გამოყენების ათზე მეტი შემთხვევა. კერძოდ, კონკრეტული ადამიანები საუბრობდნენ პოლიტიკური ნიშნით 
მათზე განხორციელებულ ზეწოლაზე. ასეთი განცხადებების სიხშირის მიუხედავად, სამართალდამცავ 
ორგანოებს არ მოუხდენიათ სათანადო რეაგირება ამ ფაქტების გამოსაძიებლად. ახალციხეში „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის” აქტივისტებზე მომხდარ ერთ ძალადობრივ ინციდენტზე დაიწყო გამოძიება, 
თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსის ისეთი მუხლით, რომელიც ამ შემთხვევის ადეკვატური არ იყო. 

არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ზოგიერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერები 
საუბრობდნენ საარჩევნო კომისიებში მათ მიერ დანიშნული წევრების ხელისუფლების მხრიდან 
განხორციელებულ ზეწოლასა და მოსყიდვაზე, თუმცა სამართალდამცავი უწყებების მიერ არც ამ 
შემთხვევების გამოძიება არ მომხდარა. 

სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება

სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენების სერიოზულ შემთხვევებს, 
ასევე, ადგილი არ ჰქონია. არ შეიმჩნეოდა სახელმწიფო უწყებების მობილიზება და აშკარა მიკერძოება 
რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ. მიუხედავად ამისა, იყო რამდენიმე 
შემთხვევა, როდესაც ზოგიერთმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ, ჩვენი აზრით, არასამართლიანი 
ან კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო. ამ კუთხით აღსანიშნავია პარლამენტის მიერ 
მიღებული უფასო სარეკლამო დროის განაწილების ახალი წესი, ცესკოს ორი დადგენილება და ცესკოს 
თავმჯდომარის განკარგულება პოლიტიკური პარტიებისთვის სახელმწიფო დაფინანსების გამოყოფის 
შესახებ.

 
ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება

საანგარიშო პერიოდში მრავალფეროვანი ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსი იქნა გამოყენებული 
საარჩევნო მიზნით, თუმცა ამ შემთხვევებსაც ისეთი მასშტაბისთვის არ მიუღწევია, რომ მნიშვნელოვანი 
გავლენა ჰქონოდა საარჩევნო გარემოზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მმართველი პარტიის „ქართულ 
ოცნების“ საარჩევნო ღონისძიებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანების მობილიზება, 
რასაც, ფაქტობრივად, ყველა რეგიონში ჰქონდა ადგილი. ეს შეხვედრები, ძირითადად, არასამუშაო 
საათებში ან დასვენების დღეებში ეწყობოდა, შესაბამისად, საჯარო მოხელეები აგიტაციის რეგულაციებს, 
როგორც წესი, არ არღვევდნენ. თუმცა, ყველაზე პრობლემური აქ ის იყო, რომ დიდი ალბათობით 
საბიუჯეტო ორგანიზაციის თანამშრომელი საკუთარი ნებით არ მონაწილეობდნენ ამ ღონისძიებებში.  
მიუხედავად იმისა, რომ ღიად საკუთარი აზრის დაფიქსირებას ერიდებოდნენ, თითოეულ შეხვედრაზე 
ჩვენს კოორდინატორებს, რამდენიმე რესპონდენტი უდასტურებდა, რომ მათ ზემდგომი პირისგან 
ჰქონდათ ინსტრუქცია მიღებული დასწრებოდნენ შეხვედრას.

ასევე, დაფიქსირდა უკანონო აგიტაციის ბევრი ფაქტი, მათ შორის, სოციალური ქსელის მეშვეობით. 
არჩევნების როგორც პირველი ისე მეორე ტურის წინ განსაკუთრებით გახშირდა სახელმწიფო უწყებების 
მიერ გაწეული საქმიანობის რეკლამირება ვიდეორგოლებით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებითა და 
სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით.
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ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება

საქართველოს „საარჩევნო კოდექსი“ არჩევნებამდე 60 დღის განმავლობაში კრძალავს საბიუჯეტო 
პროგრამების დაფინანსების ზრდას და ახალი პროგრამების წამოწყებას, გარდა გარკვეული 
გამონაკლისისა.

საანგარიშო პერიოდში არ დაფიქსირებულა ცენტრალური ან ადგილობრივ ბიუჯეტის ცვლილება, 
რომლითაც ცალსახად დაირღვეოდა „საარჩევნო კოდექსის“ ზემოთ აღნიშნული რეგულაციას. არჩევნების 
დღემდე სამოცი დღით ადრე, ანუ 8 აგვისტოდან რამდენიმე მუნიციპალიტეტმა ბიუჯეტში ცვლილებები 
შეიტანა, თუმცა ყველა მათგანი მთლიანობაში კანონის ფარგლებში ჯდებოდა. 

რაც შეეხება საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯებს, ანუ სიტუაციას, როდესაც არჩევნებამდე რამდენიმე 
თვით ადრე ისეთი საბიუჯეტო პროგრამების ინიცირება ხდება, რომლებიც ძირითადად ამომრჩევლის 
გულის მოსაგებად არის გამიზნული, აღსანიშნავი იყო ცენტრალური ხელისუფლების ორი ინიციატივა: 
ა) პენსიების მატება პირველი ივლისიდან და ბ) მაღალმთიანი დასახლებებისთვის პირველ სექტემბერს 
ამოქმედებული შეღავათები. არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ მსგავსი სახელმწიფო პროგრამების 
ინიცირება აღარ დაფიქსირებულა.

თავი I. რას გულისხმობს ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენება საარჩევნო მიზნით

ადმინისტრაციული რესურსის და მისი საარჩევნო მიზნით გამოყენების ზუსტი და საყოველთაოდ მიღებული 
დეფინიცია არც ქართულ და არც საერთაშორისო კანონმდებლობაში არ არსებობს, თუმცა ამ საკითხს 
არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტი ეხება და ცდილობს მასთან დაკავშირებით გარკვეული სახის 
ერთგვაროვანი მიდგომა ჩამოაყალიბოს. ამ დოკუმენტებისა და მეცნიერთა მოსაზრებების ანალიზზე 
დაყრდნობით ჩვენ ვიყენებთ ადმინისტრაციული რესურსების შემდეგ კატეგორიებს2:

2 How to Monitor and Report on the Abuse of State Resources – an Introduction, Dr. Magnus Ohman, April 14, 2014

ადმინისტრაციული
რესურსის ტიპი

არსი

აღსრულებითი

პოლიტიკური ოპონენტების, მათი მხარდამჭერებისა და ამომრჩევლების 
წინააღმდეგ სახელმწიფოს აღსრულებითი, მათ შორის ძალადობრივი, 
მექანიზმების შერჩევითად გამოყენება. მაგალითად, პოლიტიკური 
ნიშნით ადამიანების დაკავება, დაშინება, ცემა, მუქარა, სამსახურიდან 
გათავისუფლება და სხვა სახის ზეწოლა.

სამართლებრივი 
(საკანონმდებლო და 
მარეგულირებელი) 

საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ორგანოების 
რომელიმე პარტიის ან კანდიდატის საარჩევნო ინტერესების 
სასარგებლოდ/საწინააღმდეგოდ გამოყენება. მაგალითად, კანონის 
მიღება, რომელიც უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს რომელიმე 
პარტიას.

ინსტიტუციური

სახელმწიფო ინსტიტუტების ადამიანური და არაფულადი რესურსის, მათ 
შორის, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ან/და მის მფლობელობაში 
მყოფი მედია და საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება რომელიმე 
პარტიის ან კანდიდატის საარჩევნო აქტივობების ხელშეწყობის ან 
ხელშეშლისთვის

ფინანსური
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ფულადი რესურსების 
მიმართვა რომელიმე პარტიის ან კანდიდატის საარჩევნო აქტივობების 
ხელშეწყობისთვის.

5



აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ძალიან ვიწროდ განმარტავს ადმინისტრაციული 
რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენებას და ხშირ შემთხვევაში ბევრი საკითხი რეგულირების გარეშე 
რჩება. კერძოდ, ადმინისტრაციულმა ორგანომ შეიძლება განახორციელოს რიგი ქმედებები, რითაც იგი 
კანონს არ დაარღვევს, თუმცა მის მიერ საზოგადოებისთვის გაწეული კონკრეტული სიკეთეები შეიძლება 
ისეთი სახით იქნეს მიწოდებული, რომ მას დიდი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამომრჩევლის ნებაზე. 
ასეთ შემთხვევებში, როგორც წესი, რთულად გასავლებია ზღვარი სახელმწიფოსა და პარტიას შორის, 
რასაც ეუთოს 1990 წლის კოპენჰაგენის კონფერენციის დოკუმენტი3 ითხოვს. 

აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით 
გამოყენებაზე, მხედველობაში გვაქვს არამხოლოდ უშუალოდ ქართული კანონმდებლობის დარღვევა, 
არამედ კოპენჰაგენის დოკუმენტის სულისკვეთებისა და საყოველთაოდ აღიარებული საარჩევნო 
პრინციპების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებიც.

თავი II. აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების 
საარჩევნო მიზნით გამოყენება 

როგორც წინა წლების გამოცდილებამ აჩვენა, სახელმწიფოს აღსრულებითი რესურსების საარჩევნო 
მიზნით გამოყენება, ძირითადად გამოიხატებოდა ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის აქტივისტების 
წინააღმდეგ სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლაში, რასაც, როგორც წესი, ფორმალური 
ან არაფორმალური ხასიათი ჰქონდა. ფორმალურ ზეწოლას ადგილი აქვს, როდესაც პოლიტიკურად 
აქტიური პირის მიმართ ოფიციალურად მიმდინარეობს სისხლის სამართლის დევნა (ან ადმინისტრაციული 
წარმოება). არაფორმალური რეპრესიების დროს თანამდებობის პირების მხრიდან ადგილი აქვს 
ზეწოლას, რომელსაც ისინი არაოფიციალურად ახორციელებენ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების 
ბოროტად გამოყენების ხარჯზე. მსგავსი სახის პოლიტიკური ზეწოლას მრავლად ჰქონდა ადგილი 2012 
წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, რაც აისახა ჩვენს ანგარიშებშიც.4

რაც შეეხება 2016 წელს, წინასაარჩევნოდ ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ხშირად კეთდებოდა 
განცხადებები მათს მხარდამჭერებსა და საარჩევნო კანდიდატებზე სამართალდამცავი უწყებების 
მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის შესახებ. ეს შემთხვევები განსაკუთრებით გახშირდა ოქტომბრის 
ბოლოსკენ - არჩევნების მეორე ტურისწინა პერიოდში. ეს იყო ის მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომელიც 
8 ოქტომბრის შემდეგ დაფიქსირდა. ასეთი განცხადებების სიხშირის მიუხედავად, სამართალდამცავ 
ორგანოებს არ მოუხდენიათ სათანადო რეაგირება ამ ფაქტების გამოსაძიებლად. ახალციხეში „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის” აქტივისტზე მომხდარ ერთ ძალადობრივ ინციდენტზე დაიწყო გამოძიება, 
თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსის ისეთი მუხლით, რომელიც ამ შემთხვევის ადეკვატური არ იყო. 

არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ზოგიერთი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ლიდერები 
საუბრობდნენ საარჩევნო კომისიებში მათ მიერ დანიშნული წევრების ხელისუფლების მხრიდან 
განხორციელებულ ზეწოლასა და მოსყიდვაზე5, თუმცა სამართალდამცავი უწყებების მიერ ამ შემთხვევების 
გამოძიება არ მომხდარა. 

უფრო ადრეული შემთხვევები ჩვენს შუალედურ ანგარიშში იყო დეტალურად განხილული. კერძოდ, 
არჩევნების პროცესზე ნეგატიური გავლენა ჰქონდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერების 
შესახებ ინტერნეტით გავრცელებულ ფარულ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს, რომლებიც ეტაპობრივად 
ქვეყნდებოდა სხვადასხვა ვებგვერდების მეშვეობით. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოს საგამოძიებო 
ორგანოებმა ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ დაასრულეს გამოძიება წარმატებულად და ვერ მისცეს 
პასუხისგებაში ამ ჩანაწერების ავტორი ანდა გამავრცელებელი. საზოგადოებაში არსებობს ეჭვი, რომ ამ 

3 ეუთოს 1990 წლის კოპენჰაგენის კონფერენციის დოკუმენტი: http://www.osce.org/odihr/elections/14304
4 2012 წლის 10 სექტემბრის შუალედური წინასაარჩევნო ანგარიში http://goo.gl/p0eL7p;
იმავე წლის 27 სექტემბრის საბოლოო წინასაარჩევნო ანგარიში: http://goo.gl/hzguL3
5 http://rustavi2.com/ka/news/59925
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ჩანაწერების დამზადება/გავრცელების უკან ჩვენი ქვეყნის სპეციალური სამსახურები დგანან, რომელთა 
მიზანია საარჩევნოდ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დისკრედიტაცია. ამ ეჭვს აძლიერებს ისიც, 
რომ ამ შემთხვევების გამოსაძიებლად და დამნაშავეების გამოსავლენად შესაბამის უწყებებს საკმარისი 
დრო ჰქონდა, თუმცა ჯერ-ჯერობით სასურველი შედეგი არ დამდგარა. 

უფრო მეტიც, არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე მთავარმა პროკურატურამ საზოგადოებას გააცნო 
2011 წლის 26 მაისის დემონსტრაციის დაშლის ახალი ვიდეო კადრები, რომელთა საფუძველზეც ბრალი 
წაუყენეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ უფროსს დათა ახალაიას. ამ ვიდეო 
კადრების ხუთი წლის შემდეგ, არჩევნებამდე მცირე ხნით ადრე გამოჩენა საფუძვლიან ეჭვს აჩენს ამ 
ქმედების საარჩევნო მოტივების შესახებ. 

აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდოდ საარჩევნო მიზნით გამოყენების სხვა 
ყურადსაღები შემთხვევა საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებისას გამოიკვეთა. ასევე, 
აღსანიშნავია მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ზოგიერთი ბაგა-ბაღის თანამშრომლების საეჭვო 
გარემოებებში გათავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურიდან გათავისუფლების ეს შემთხვევები 
სცდება საანგარიშო პერიოდს, დიდი მნიშვნელობის გამო მაინც მოვახვედრეთ ჩვენს კვლევაში.

ვინაიდან 30 სექტემბრამდე აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების 
შემთხვევების დეტალური აღწერა შუალედურ ანგარიშში გვქონდა მოცემული, ამ ანგარიშში დეტალურად 
მხოლოდ 30 სექტემბრის შემდეგ დაფიქსირებულ მნიშვნელოვან ფაქტებს წარმოვადგენთ.

1. შესაძლო ძალადობის და მუქარის შემთხვევები მეორე ტურის წინ

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ინფორმაციით, 27 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ მუსხში მათი შტაბის წევრი ნიკოლოზ ხიზაძე პარტიის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მიდიოდა, რა 
დროსაც სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორ აკაკი მაჭუტაძის მანქანით გზა გადაუღობეს, რის შემდეგაც მას 
ფიზიკურად გაუსწორდა ახალციხის კეთილმოწყობის სამსახურის ყოფილი უფროსი გია ბალიაშვილი, 
კამერა წაართვა და ტერიტორია გუბერნატორთან და სხვა პირებთან ერთად დატოვა.6

განსაკუთრებით შეშფოთებას იწვევდა ინციდენტში გუბერნატორის და სხვა საჯარო მოხელეების შესაძლო 
მონაწილეობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადეკვატური რეაგირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი 
იყო, მათ შორის არჩევნების მეორე ტურის წინ მსგავსი შემთხვევების პრევენციის თვალსაზრისით. 
აღსანიშნავია, რომ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება ძარცვის მუხლით დაიწყო, თუმცა მომხდარი 
შესაძლოა, ასევე, სამოხელეო დანაშაულის ნიშნებსაც შეიცავდეს.

ახალციხეში უმწეოთა სასადილოს ორმა ბენეფიციარმა დაგვიდასტურა, რომ სასადილოში უთხრეს, თუ 
„ქართულ ოცნებას“ მხარს არ დაუჭერდნენ შეშის ყიდვისთვის განკუთვნილ დაფინანსებს ვერ მიიღებენ, 
შესაბამისად, ვერც საკვებს მოამზადებენ. 

დმანისში სოფელ კარაბულაკის სკოლაში, რომლის დირექტორიც „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 
მხარდამჭერი იყო, 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ განათლების სამინისტროს ადგილობრივმა 
რესურსცენტრმა სკოლის ფინანსური დოკუმენტაცია გამოითხოვა გადამოწმების მიზნით. სკოლის 
დირექტორი ამ ფაქტს მის პოლიტიკურ მოსაზრებებს უკავშირებდა. 

ნინო ხარაიშვილი ადიგენში სოფელ ფხეროს საჯარო სკოლის დამლაგებლად მუშაობს, ის „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერია. მისი თქმით, სკოლის დირექტორმა ვლადიმერ ველიჯანაშვილმა 
არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ მას მოსთხოვა შეეწყვიტა „ნაციონალური მოძრაობისთვის” ღია 
მხარდაჭერა, წინააღდეგ შემთხვევაში გაათავისუფლებდა სამსახურიდან. დირექტორმა ერთ-ერთ 
მიზეზად ასევე დაასახელა ის, რომ მასზე ზეწოლას ახდენენ ადიგენის გამგეობიდან, საიდანაც მას 
სკოლაში მომუშავე „ნაციონალური მოძრაობს“ მხარდამჭერების სია მიაწოდეს.

6 https://goo.gl/vMDltK
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სავარაუდოდ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდაჭერის გამო იძულებული გახდა სამსახურიდან 
გათავისუფლების შესახებ განცხადება დაეწერა გიორგი ჩილინგარაშვილს, რომელიც სოფელ არალში 
ვეტერინარად მუშაობდა. მისი თქმით, განცხადების დაწერას მას სურსათის უვნებლობის სააგენტოს 
ადიგენის სერვის ცენტრის თანამშრომლები მერაბ ვარდოსანიძე და ამირან ჩიტაძე აიძულებდა.

წყალტუბოში მუნიციპალიტეტის ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც ასევე „ნაციონალური მოძრაობის“ 
მხარდამჭერია, გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან. მისი თქმით, ისინი სამთვიანი 
ხელშეკრულებებით იყვნენ დასაქმებულები და 118 თანამშრომლიდან მხოლოდ მას არ გაუგრძელეს 
ხელშეკრულება. რესპონდენტმა საკუთარი უსაფრთხოებისთვის ანონიმურობის დაცვა გვთხოვა.

სავარაუდო ზეწოლა განხორციელდა ქალაქ ზუგდიდის დევნილთა დასახლებაშიც, სადაც მაღაზიის 
გამყიდველმა გვითხრა, რომ მასთან იყვნენ მისული მერიიდან (მისი ვარაუდით, ზედამხედველობის 
სამსახურის წარმომადგენლები) და დაემუქრნენ „ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერობის გამო; 
უთხრეს, რომ დააჯარიმებენ და ჯიხურს დაუხურავენ, რადგანაც ნებართვის გარეშე აქვს განთავსებული. 
მას მოსთხოვეს, ხმა აუცილებლად „ქართულ ოცნებას” მისცეს; მაღაზიის გამყიდველმა ასევე თქვა, რომ 
მას აიძულეს მმართველი პარტიის სააგიტაციო მასალის გაკვრა ჯიხურის კედელზე. გამყიდველს არ 
სურდა, რომ მისი ვინაობა გასაჯაროვებულიყო, რადგან დაჯარიმების ეშინოდა. 

ზუგდიდში, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერის განცხადებით, რომელმაც უსაფრთხოების 
მიზნით ანონიმურად დარჩენა მოითხოვა, „ქართული ოცნების” სახელით მას დაუპირისპირდა ვინმე 
ვალერი გუგუჩია, რომელიც, მისი ინფორმაციით, არის კრიმინალური ავტორიტეტი. გუგუჩიამ მას 
მოსთხოვა, რომ შეეწყვიტა „ნაციონალური მოძრაობის” ამომრჩეველთა მიკროავტობუსით გადაყვანა, 
ამავე მოთხოვნით დაუპირისპირდა მეორე ტურის დანიშვნის შემდგომაც.

თავი III. სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსების 
საარჩევნო მიზნით გამოყენება

სახელმწიფოს სამართლებრივი რესურსები, როგორც წესი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იარაღია 
პოლიტიკური ოპონენტების არათანაბარ პირობებში ჩასაყენებლად და მმართველი პარტიისთვის 
უპირატესი მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად. ამგვარ რესურსებში სახელმწიფოს საკანონმდებლო, 
აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებების საარჩევნო მიზნებით გამოყენება იგულისხმება. 
ასეთი ქმედებები შეიძლება იყოს კანონის იმგვარი ცვლილება, რომელიც მხოლოდ გარკვეულ პოლიტიკურ 
ჯგუფ(ებ)ს აზიანებს,  არასამართლიანი სასამართლო გადაწყვეტილებების მიღება და სხვა.

საანგარიშო პერიოდში სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენების 
სერიოზულ შემთხვევებს ადგილი არ ჰქონია. არ შეიმჩნეოდა სახელმწიფო უწყებების მობილიზება და 
აშკარა მიკერძოება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ. მიუხედავად 
ამისა, იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ზოგიერთმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ, ჩვენი აზრით, 
კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო. ამ კუთხით აღსანიშნავია ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის (ცესკო) ორი დადგენილება, ცესკოს თავმჯდომარის ერთი განკარგულება და პარლამენტის 
მიერ მიღებული უფასო სარეკლამო დროის განაწილების ახალი წესი. 

ვინაიდან შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნების (30 სექტემბერი) შემდეგ სამართლებრივი 
ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით სავარაუდო გამოყენების მხოლოდ ერთი შემთხვევა 
დაფიქსირდა, დეტალურად მხოლოდ მას მიმოვიხილავთ. დანარჩენი ფაქტების შესახებ კონკრეტული 
ინფორმაცია მოცემულია შუალედურ ანგარიშში. 
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1. ცესკოს თავმჯდომარის 22 ნოემბრის განკარგულება პოლიტიკური პარტიების 
სახელმწიფო დაფინანსების შესახებ 

ცესკოს თავმჯდომარის 2016 წლის 22 ნოემბრის #221/2016 განკარგულებით7, საქართველოს სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან პირდაპირ პარტიებზე გასანაწილებელი დაფინანსების ოდენობები განისაზღვრა. 
განკარგულება „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული 
კანონს ეწინააღმდეგება, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ  პოლიტიკურმა გაერთიანებამ -  „მრეწველობა 
გადაარჩენს საქართველოს“  საპარლამენტო არჩევნებში კანონით დადგენილი 3%-იანი ბარიერი ვერ 
გადალახა, ბიუჯეტიდან დამატებით 300 000 ლარს მიიღებს. 

კანონის მიხედვით დამატებით 300 000 ლარის მიღება იმ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, თუკი პარტია 
3%-იანი ბარიერის გადალახვის შემდეგ პარლამენტში ფრაქციის შექმნას მოახერხებს. მიმდინარე წლის 
18 ნოემბერს, მე-9 მოწვევის პარლამენტის პირველივე სხდომაზე, საპარლამენტო უმრავლესობის 
ფარგლებში ორი ფრაქცია შეიქმნა: „ქართული ოცნება“, და „ქართული ოცნება - მრეწველები.“8 მეორე 
ფრაქციაში „ქართული ოცნების“ ხუთი და საარჩევნო ბლოკის „თოფაძე მრეწველები, ჩვენი სამშობლოს“ 
მიერ წარდგენილი ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი - სიმონ ნოზაძეა გაერთიანებული. შესაბამისად, გარდა 
იმისა, რომ პარტიას გადალახული არ აქვს 3%-იანი ბარიერი, გაუგებარია, თუ რა კრიტერიუმით უნდა 
ჩაითვალოს ეს ფრაქცია პარტიის „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ მიერ შექმნილად და ამის 
საფუძველზე პარტიას მიეცეს ბიუჯეტიდან წლიურად 300 000 ლარი.

ცესკოს თავმჯდომარის მიერ კანონის ამგვარი განმარტება უსაფუძვლოდ პრივილეგირებულ 
მდგომარეობაში აყენებს ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებას -  „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ 
და ზღუდავს მეორე პოლიტიკური პარტიის - „თავისუფალი დემოკრატების” უფლებებს, რადგან ამ 
განკარგულების საფუძველზე, „თავისუფალი დემოკრატები“, რომელმაც გადალახა კანონით დადგენილი 
3%-იანი ბარიერი და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად დაფინანსებაც მოიპოვა, საარჩევნო 
ადმინისტრაციებში კომისიის წევრის ყოლის უფლებას კარგავს.

აღნიშნული განკარგულება სასამართლოში გაასაჩივრა პ/გ „თავისუფალმა დემოკრატებმა”, რომელსაც 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარმოადგენდა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველო” დავაში სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) სტატუსით მონაწილეობდა. როგორც 
თბილისის საქალაქო ისე სააპელაციო სასამართლომ არ გაიზიარა მოსარჩელისა და ჩვენი პოზიციები 
და სარჩელი არ დააკმაყოფილა.

თავი IV. ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსების 
საარჩევნო მიზნით გამოყენება

სახელმწიფოს ინსტიტუციური რესურსის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება ადმინისტრაციული 
რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენების ერთ-ერთი სახეა და გულისხმობს წინასაარჩევნო 
ღონისძიებების ორგანიზება-ჩატარებისთვის სახელისუფლო სტრუქტურების საოფისე ტექნიკის, 
სატრანსპორტო საშუალებების, შენობა-ნაგებობების, დაქვემდებარებული საჯარო მოხელეების და 
სახელმწიფოს თანხებით დაფინანსებული სხვა მატერიალური და ადამიანური რესურსების გამოყენებას. 
ამასთანავე, ეს კატეგორია მოიცავს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მედიასაშუალების რომელიმე 
პარტიის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ გამოყენებას. თუმცა, როგორც უკვე ითქვა, ეს არ არის 
მკაცრად განსაზღვრული დეფინიცია და ინსტიტუციური რესურსების უკანონო გამოყენებამ შესაძლოა 
უფრო ფართო შინაარსიც შეიძინოს. 

7 https://goo.gl/PWXmlR
8 https://goo.gl/J8KRGb
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საანგარიშო პერიოდში მრავალფეროვანი ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსი იქნა გამოყენებული 
საარჩევნო მიზნით, თუმცა ამ შემთხვევებს ისეთი მასშტაბისთვის არ მიუღწევია, რომ მნიშვნელოვანი 
გავლენა ჰქონოდა საარჩევნო პროცესებზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მმართველი პარტიის „ქართულ 
ოცნების“ საარჩევნო ღონისძიებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში9 დასაქმებული ადამიანების მასშტაბური 
მობილიზება, რასაც, ფაქტობრივად, ყველა რეგიონში ჰქონდა ადგილი. ასევე, დაფიქსირდა უკანონო 
აგიტაციის ბევრი ფაქტი, მათ შორის, სოციალური ქსელის მეშვეობით. არჩევნების როგორც პირველი ისე 
მეორე ტურის წინ გახშირებული იყო სახელმწიფო უწყებების მიერ გაწეული საქმიანობის რეკლამირება 
ვიდეორგოლებით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებითა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით.

სხვა თავების მსგავსად, ამ თავშიც დეტალურად მხოლოდ იმ შემთხვევებს მიმოვიხილავთ. რომლებიც 30 
სექტემბერის შემდეგ დაფიქსირდა. უფრო ადრეული ფაქტების შუალედურ ანგარიშში არის მოცემული.

1. საბიუჯეტო დაწესებულებები თანამშრომელთა მობილიზება წინასაარჩევნო 
აგიტაციისთვის

25 ოქტომბერს გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი,10 სადაც „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატი ხაშურში - ვალერი გელაშვილი - ხვდებოდა ხაშურის გამგეობის თანამშრომლებს და 
მოითხოვდა მათ მხარდაჭერას. ჩანაწერში მხარეები პირდაპირ საუბრობენ ადმინისტრაციული რესურსების 
„ქართული ოცნების“ კანდიდატის სასარგებლოდ გამოყენებაზე. შეხვედრის ფაქტს ვალერი გელაშვილიც 
ადასტურებს. 11

გელაშვილმა პირველ ტურში „ქართული ოცნების“ კანდიდატებიდან ყველაზე დაბალი - 20%-იანი 
მხარდაჭერა მიიღო და მეორე ტურში „მრეწველების“ კანდიდატის წინააღმდეგ იბრძოდა საპარლამენტო 
მანდატისთვის.
 
კონკრეტული პირების მიერ თავიანთი თანამდებობის გამოყენებით ამომრჩევლებზე ზეგავლენის 
მოხდენის მცდელობა ინსტიტუციური რესურსი გამოყენებაა, რაც „საარჩევნო კოდექსის” მიხედვით 
პირდაპირ აკრძალულია. 

2. მუნიციპალური SMS-ები მმართველი პარტიის სასარგებლოდ

საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურამდე 2-3 კვირით ადრე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებმა ერთდროულად დაიწყეს მოქალაქეებისთვის მოკლე ტექსტური 
შეტყობინებისა (SMS) და ელექტრონული წერილების აქტიური გაგზავნა, რომლებიც  მათ ტერიტორიაზე 
დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა. მუნიციპალიტეტები 
შეტყობინებებს ხშირ შემთხვევაში ტერიტორიული პრინციპით აგზავნიდნენ. მათ აღნიშნული პრაქტიკა 
არჩევნების პირველი ტურის შემდეგაც გააგრძელეს. 

ჩვენი აზრით, ერთი მხრივ კარგია, რომ მუნიციპალიტეტებმა მოქალაქეებთან ეფექტური კომუნიკაციის 
საშუალება აირჩიეს, თუმცა, მეორე მხრივ, წინასაარჩევნო პერიოდში ასეთი გააქტიურება რამდენიმე 
მიმართულებით კითხვებს აჩენს. განხორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 
უშუალოდ წინასაარჩევნო პერიოდში შეიძლება აღქმული იქნას, როგორც მმართველი პარტიის 
სასარგებლოდ ამომრჩეველზე პირდაპირი გავლენის მცდელობა, გარდა ამისა კითხვებს აჩენს თავად 
ამ შეტყობინების მიმღებთა პერსონალური ინფორმაციის ხელშეუხებლობაც: მუნიციპალიტეტებიდან 
მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, მათ ამ მომსახურებას მობილური კომპანია „მაგთიკომი” უწევთ. 
საკამათოა, აღნიშნული მომსახურება რამდენად კანონშესაბამისია. 

9 საბიუჯეტო ორგანიზაცია − მხარჯავი დაწესებულება ან/და ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების 
ფარგლებში თანხის განკარგვის უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს საკუთარი ბიუჯეტის 
პროექტის მომზადებას, ბიუჯეტის შესრულებასა და ანგარიშგებას დადგენილი ნორმების, პროცედურებისა და წესების 
თანახმად.
10 https://goo.gl/xzzsYa
11 https://goo.gl/4ycc3P
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3. სახელმწიფო უწყებების რეკლამები წინაასაარჩევნოდ

საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურამდე წინასაარჩევნო პერიოდში ტელევიზიებსა და სოციალური 
ქსელებში ხშირად ჩანდა ვიდეო რგოლები და სხვა სახის ვიზუალური მასალა, რომლებშიც მოთხრობილი 
იყო  მთავრობის, ან სხვა საჯარო უწყებების მიღწევების თუ სამომავლოდ დაგეგმილი ღონისძიებების 
შესახებ.  აღნიშნული პრაქტიკა არჩევნების პირველი ტურის შემდეგაც გაგრძელდა. მიგვაჩნია, რომ 
ასეთი ტიპის ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლის მხრიდან შესაძლოა აღქმულ იქნეს, 
როგორც ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის საარჩევნო რეკლამა, ეს კი, თავის მხრივ, ადმინისტრაციული 
რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენების ნიშნებს ატარებს. დამატებით პრობლემაა თუ ასეთი 
ვიდეორგოლები სოციალური რეკლამის სტატუსით არის განთავსებული მაუწყებლებში. 

ჩვენი აზრით, კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი 
სახის ადმინისტრაციული რესურსი არ იქნეს გამოყენებული საარჩევნო მიზნებით, მიუხედავად იმისა, 
ასეთი ქმედება პირდაპირ ეწინააღმდეგება თუ არა კანონს. საქართველოს „საარჩევნო კოდექსი” 
საკმარისად ვერ არეგულირებს ამ საკითხს და კრძალავს მხოლოდ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ისეთი 
ვიდეორგოლების ან სხვა მასალის გავრცელებას, რომელშიც ფიგურირებს საარჩევნო სუბიექტი და 
მისი რიგითი ნომერი.

თავი V. ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების 
საარჩევნო მიზნით გამოყენება

ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი რესურსია წინასაარჩევნოდ 
სერიოზული უპირატესობის მოსაპოვებლად. საქართველოს „საარჩევნო კოდექსი“ კრძალავს მხოლოდ 
არჩევნებამდე 60 დღის განმავლობაში საბიუჯეტო პროგრამების დაფინანსების ზრდას და ახალი 
პროგრამების წამოწყებას. აქ იგულისხმება ის, რომ აღნიშნულ პერიოდში არ უნდა მოხდეს კანონში 
ამ სახის ცვლილების შეტანა, თუმცა წინასწარ დაგეგმილი პროგრამის განხორციელებას კანონი არ 
კრძალავს. სწორედ ამიტომ ხელისუფლებას, როგორც წესი, უადვილდება ხოლმე ამ რეგულაციის გვერდის 
ავლა, თუნდაც იმით, რომ ბიუჯეტში ცვლილებს წინასწარ დაგეგმავს და კონკრეტულ პროგრამების 
წინასაარჩევნოდ უპრობლემოდ განახორციელებს. ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ამ საკითხის შესწავლისას 
ჩვენ არამარტო კანონის დარღვევაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, არამედ ვაანალიზებთ იმ საბიუჯეტო 
პროგრამებსაც, რომლებიც კანონის დაცვით არის ინიცირებული და განხორციელებული, თუმცა 
არჩევნების შედეგებზე სერიოზული გავლენა შეიძლება ჰქონდეს.

ამ შემთხვევებში ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე სახელმწიფო სახსრების საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯვაზე, 
ანუ სიტუაციაზე, როდესაც არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ისეთი საბიუჯეტო პროგრამების ინიცირება 
ხდება, რომლებიც ძირითადად ამომრჩევლის გულის მოსაგებად არის გამიზნული და შეიძლება არ 
შეესაბამებოდეს ქვეყნის გრძელვადიან ინტერესებს. ამასთანავე, არსებობს განსაკუთრებული სოციალური 
დატვირთვის მქონე გარკვეული სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც ითვალისწინებს მოსახლეობის 
ფართო ფენებისთვის თვალსაჩინო სოციალური სიკეთეს პირდაპირ გადაცემას. ამის მაგალითი შეიძლება 
იყოს სოციალური დახმარებებისა და სხვა სახის შეღავათების გაზრდა.

ჯანსაღი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოსთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი პროგრამების 
ინიცირება არ მოხდეს არჩევნებამდე მცირე ხნით ადრე, რადგან ამით სახელისუფლო კანდიდატი/
პარტია სერიოზულ უპირატესობას მიიღებს.

საანგარიშო პერიოდში არ დაფიქსირებულა ცენტრალური ან ადგილობრივ ბიუჯეტის ცვლილება, 
რომლითაც დაირღვეოდა „საარჩევნო კოდექსის“ ზემოთ აღნიშნული რეგულაცია. არჩევნების დღემდე 
სამოცი დღით ადრე, ანუ 8 აგვისტოდან რამდენიმე მუნიციპალიტეტმა ბიუჯეტში ცვლილებები შეიტანა, 
თუმცა ყველა მათგანი კანონის ფარგლებში ჯდებოდა. რაც შეეხება საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯებს, 
30 სექტემბრის შემდეგ ამ მიზნით არც ერთი სახელმწიფო პროგრამა არ დაწყებულა. 30 სექტემბრამდე 
პერიოდს რაც შეეხება, შუალედურ ანგარიშში დეტალურად განვიხილეთ პირველი ივლისიდან  გაზრდილი 
პენსიებისა და მაღალმთიანი რეგიონებისთვის პირველი სექტემბრიდან განსაზღვრული შეღავათების 
საარჩევნო მოტივაცია.
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რეკომენდაციები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიერ 8 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე საარჩევნოდ 
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგმა გამოავლინა შემდეგი რეკომენდაციის 
გათვალისწინების აუცილებლობა:

• სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან მეტი ძალისხმევაა საჭირო, რათა სათანადოდ იქნეს 
გამოძიებული წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებზე სავარუდო ზეწოლის ფაქტები;

• 
• სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ არსებული რეგულაციები 

საჭიროებს გადახედვასა და დახვეწას. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” 
საქართველოს ორგანულ კანონში უფრო ნათლად უნდა განიმარტოს, რა შემთხვევაში და რა 
ოდენობით იღებს ესა თუ ის პარტია სახელმწიფო დაფინანსებას;

• 
• საჭიროა, საარჩევნო კომისიების პროფესიული ნიშნით დასანიშნი თანამდებობის შევსების პროცესის 

მეტი რეგლამენტაცია და მკაფიო საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამოყალიბება. უნდა შემუშავდეს 
კანდიდატთა შერჩევის ისეთი პროცედურები, რომლებიც მინიმუმამდე დაიყვანენ იმის შანსებს, რომ 
პოლიტიკური პარტიების აქტივისტები დაინიშნონ ამ თანამდებობებზე;

• უფასო სარეკლამო დრო პოლიტიკურ პარტიებს შორის უნდა გადანაწილდეს უფრო სამართლიანად. 
ახალ წესში გარკვეული პროპორციით გათვალისწინებული უნდა იყოს საარჩევნო სუბიექტების 
მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. ასევე, საარჩევნო ბლოკში შემავალ პარტიასა და არჩევნებში 
ინდივიდუალურად მონაწილე პარტიებს შორის სარეკლამო დროის განაწილება უნდა მოხდეს 
დიფერენცირებულად, კერძოდ, ინდივიდუალურად მონაწილე პარტიას შედარებით უფრო მეტი დრო 
უნდა მიეცეს, რათა თავიდან ავიცილოთ საარჩევნო ბლოკების შექმნის ინსტრუმენტის ბოროტად 
გამოყენება;

• 
• საჭიროა, მოსამართლეთა კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლება საარჩევნო დავების კუთხით;
• 
• საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა თავი უნდა შეიკავონ მათზე დაქვემდებარებული 

საჯარო მოხელეების წინასაარჩევნო აგიტაციაში უკანონო ჩაბმისგან და პატივი სცენ მათ შრომით 
უფლებებს. ასევე, თანამშრომელთა აგიტაციაში ჩაბმით არ შეაფერხონ მუნიციპალური ორგანოების 
ფუნქციონირება;

• 
• საჯარო მოხელეებმა სამუშაო საათებში არ უნდა გაწიონ აგიტაცია, მითუმეტეს, თუ ისინი აგიტაციისას 

იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსებს;
• 
• სახელმწიფო უწყებებმა თავი უნდა შეიკავონ მათ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების 

პირადი მონაცემების იმგვარი გამოყენებისგან, რომელიც გააჩენს ეჭვებს საარჩევნო მიზნით 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და პერსონალური მონაცემების დაუცველობასთან 
დაკავშირებით;

• 
• სახელმწიფო უწყებებმა წინასაარჩევნო პერიოდში თავი უნდა შეიკავონ მათ მიერ დაგეგმილი თუ 

განხორციელებული პროექტების აქტიური რეკლამირებისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
მართლაც სოციალური რეკლამასთან გვაქვს საქმე და არა ამ სტატუსის ბოროტად გამოყენებასთან;

• 
• როგორც ადგილობრივმა, ისე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ წინასაარჩევნო პერიოდში არ უნდა 

გაზარდოს სოციალური დახმარებების ან მსგავსი ეფექტის მქონე პროგრამების დაფინანსება. ასევე, 
სასურველია ახალი მასშტაბური ინიციატივების წარდგენა არ მოხდეს არჩევნებამდე მცირე ხნით ადრე.
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