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ზოგადი მიმოხილვა 
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https://bit.ly/2J8oXtO
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https://bit.ly/37EcjfH
https://bit.ly/2J3j4Om
https://bit.ly/2WsBWcK
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https://bit.ly/2WsBWcK
https://bit.ly/37Efi7T
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https://bit.ly/2HLKjwb
https://bit.ly/3e6CpcF
https://bit.ly/2GdAG90
https://bit.ly/3jBO44b
https://bit.ly/2HLKjwb
https://bit.ly/34F0K6e
https://bit.ly/3jBO44b
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https://bit.ly/34IBlZD
https://bit.ly/3jBO44b
https://bit.ly/3mzNo1f
https://bit.ly/2JhXLZj
https://bit.ly/2HNYktt
https://bit.ly/32aAaAv
https://bit.ly/2HLKjwb
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https://bit.ly/3oNAC1c/
https://bit.ly/37RPsOb
https://bit.ly/37RPsOb
https://bit.ly/34ByPnO
https://bit.ly/3mwqOqi
https://bit.ly/37TxWsS
https://bit.ly/34BeLSv
https://bit.ly/34BeLSv
https://bit.ly/3jzwDkU
https://bit.ly/3mA9Yqq
https://bit.ly/385N5rd
https://bit.ly/2TzSbn5
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საკონსტიტუციო ცვლილებები 

                                                           

https://bit.ly/37SPqFK
https://bit.ly/3jBO44b
https://bit.ly/3kIjiIl
https://bit.ly/37W4xy2
https://bit.ly/3jlEym3
https://bit.ly/2YEEkhW
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ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში  

                                                           

https://bit.ly/3alKv1o
https://bit.ly/3gIHY0F
https://bit.ly/2D55Duk
https://bit.ly/3b2CQTG
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https://bit.ly/3jqmqYv
https://bit.ly/2XjaQWk
https://bit.ly/3n606Gf
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https://bit.ly/3aj1ilr
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საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის ღიაობა და 

გამჭვირვალობა 

                                                           

https://bit.ly/3nrG1d2
https://bit.ly/2J10R48
https://bit.ly/2J10R48
https://bit.ly/2J10R48
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https://bit.ly/2J10R48
https://bit.ly/2J10R48
https://bit.ly/3oYe0du
https://bit.ly/2WmxTif
https://bit.ly/3aheuHD
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COVID-19 და არჩევნები 

                                                           

https://bit.ly/2I2esHu
https://bit.ly/3mSPZng
https://bit.ly/2I2esHu
https://bit.ly/3mSPZng
https://bit.ly/3oWWvtW
https://bit.ly/3nzwpgs
https://bit.ly/2Wswl69
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https://bit.ly/34otpMm
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https://bit.ly/34pOh65
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https://bit.ly/2KDldAZ
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ამომრჩეველთა ინფორმირებულობა 

                                                           

https://bit.ly/34qLFF4
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პოლიტიკური პარტიების ქცევის კოდექსი 

                                                           

https://bit.ly/37ulb7p
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https://bit.ly/3r9fTGf
https://bit.ly/2K8ROPf
https://bit.ly/3oZjNPY
https://bit.ly/2KHYymM
https://bit.ly/2LLKZU1
https://bit.ly/3myvPhM
https://bit.ly/3nz5yRM
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კამპანიის დაფინანსება 

                                                           

https://bit.ly/3ar0X0m
https://bit.ly/2KzlDbs
https://bit.ly/3rdDC80
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https://bit.ly/34qIhcZ
https://bit.ly/3h26hZl
https://bit.ly/2J77YYS
https://bit.ly/37uAb5d
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კენჭისყრის დღის შეფასება 

                                                           

https://bit.ly/38j1SNt
https://bit.ly/3nzVhVh
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http://www.humanrights.ge/
https://bit.ly/3mAdYHl
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საარჩევნო უბნის გახსნა და კენჭისყრის დაწყება 

                                                           

https://bit.ly/3p53e5e
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ამომრჩეველთა მარკირება 

                                                                                                                                                                

https://bit.ly/3p53e5e
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დამკვირვებელთა საქმიანობისთვის ხელშეშლა 
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ზეწოლა humanrights.ge-ს ჟურნალისტზე 

აგიტაცია უბანზე 
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სხვადასხვა დარღვევები და შენიშვნები 

                                                           

https://bit.ly/2WxPwvz
https://bit.ly/2WxPwvz
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https://bit.ly/38oBjXr
https://bit.ly/2WshicK
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https://bit.ly/2Kb3iSn
https://sachivrebiapi.cec.gov.ge/api/file/DownloadFile?id=c7b2e3b0-fb06-4c72-b75d-ddcd0e6d597a
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https://sachivrebiapi.cec.gov.ge/api/file/DownloadFile?id=215ba1da-b945-4b37-9bbd-f856cdd5f2f8
https://results.cec.gov.ge/#/ka-ge/election_43/prot/fcdb923c-c630-49cb-be8a-64017e50c62e
https://sachivrebiapi.cec.gov.ge/api/file/DownloadFile?id=c7b2e3b0-fb06-4c72-b75d-ddcd0e6d597a
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საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები და 

საპროტესტო აქციები 

                                                           

https://bit.ly/3kTFnnr
https://bit.ly/2Kc0hk0
https://bit.ly/2I2esHu
https://bit.ly/3mSPZng
https://bit.ly/3jTVeRv
https://bit.ly/3eyfR4L
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https://bit.ly/2Kc0hk0
https://bit.ly/34rPDgl
https://bit.ly/34rPDgl
https://bit.ly/37AdHjn
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https://bit.ly/3kfG2OV
https://bit.ly/370N4n7
https://bit.ly/3oIEOyj
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პირველი ტურიდან - მეორე ტურამდე 
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არჩევნების მეორე ტურის შეფასება 

                                                           

https://bit.ly/2J3VSj4
https://bit.ly/2LTDQRN
https://bit.ly/3p2XOHO
https://bit.ly/2KiPfKg
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https://bit.ly/3h1egpr
https://bit.ly/38f1uj6
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ბიულეტენების  ბათილობა 

არჩევნებზე დაკვირვება 

                                                           

https://bit.ly/3atrolJ
https://bit.ly/3pcfyAT
https://bit.ly/3h2MsRu
https://bit.ly/3anyJU4
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მედია და საინფორმაციო გარემო 

                                                           

https://bit.ly/3anyJU4
https://bit.ly/3anyJU4
https://bit.ly/3anyJU4
https://bit.ly/3h61PZl
https://bit.ly/3msOw6o
https://bit.ly/34Jlqd9
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https://bit.ly/3ro0PVo
https://bit.ly/3ro0PVo
https://bit.ly/3rbeLBT
https://bit.ly/3rbeLBT
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რეკომენდაციები 
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