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შესავალი 

 

2017 წლის 30 ივნისს, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 48-ე მუხლის მე-4  და მე- 5 პუნქტების შესაბამისად, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელი ორგანოს – მერის/გამგებლის 2017 წლის არჩევნების დროს საჯარო მოსამსახურეების მიერ საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციისა და დარღვევებზე რეაგირების მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაციისა 

და შესაბამისი წინადადებების შემუშავების უზრუნველსაყოფად საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №238 ბრძანებით შეიქმნა 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისია (შემდგომში − კომისია) და დამტკიცდა კომისიის 

დებულება. 

2017 წლის 30 ივნისის №238 ბრძანების თანახმად კომისია შედგება 15 წევრისგან (სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები). 

წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებზე ეფექტური რეაგირების მიზნიდან გამომდინარე, კომისიამ იხელმძღვანელა 

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დანერგილი პრაქტიკით და მის საქმიანობაში დამატებითი ორი უწყება ჩართო − ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური და სახელმწიფო აუდიტის სამსახური.  

კომისია, რომელიც დროებითი ორგანოა, კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხელს უწყობს დიალოგს 

სახელმწიფო უწყებებსა და საარჩევნო სუბიექტებს შორის, უზრუნველყოფს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების შესახებ 

დაინტერესებული მხარის მიერ მოწოდებული, ასევე, მედიით გავრცელებული ცნობების გადამოწმებას და, ინფორმაციის 

დადასტურების შემთხვევაში, დარღვევებზე რეაგირებისა და პრევენციის მიზნით შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საჯარო 

მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების მიმართ.  

2013 წლის საპრეზიდენტო, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის, 2015 წლის შუალედური და 2016 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების  წინასაარჩევნო პერიოდში დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, კომისიის საქმიანობაში კვლავ აქტიურად 

ჩაერთვნენ პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოება. ასევე, მნიშვნელოვან მექანიზმად იქნა მიჩნეული 2013, 2014, 2015 და 2016 

წლებში  კომისიის მიერ გამოცემული რეკომენდაციები და ინსტრუქციები. ამ მიზნით კომისიამ საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტის მეშვეობით არჩევნებისას შემუშავებული რეკომენდაციები და ინსტრუქციები ხელახლა გაავრცელა ადგილობრივ 

მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისთვის, რათა მათთვის შეეხსენებინა, თუ რისი უფლება აქვთ და რა 

ეკრძალებათ წინასაარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებამდე/გამოქვეყნებამდე.  
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უწყებათაშორისი კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა 2017 წლის 17 ივლისს. მანამდე კომისია საარჩევნო სუბიექტებთან ცხელი 

ხაზისა და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მუშაობდა. კანონმდებლობის შესაბამისად, 25 სექტემბრამდე სხდომები 

იმართებოდა ყოველ ორ კვირაში ერთხელ, ხოლო კანდიდატთა რეგისტრაციის შემდეგ, 2017 წლის 2 ოქტომბრიდან, გაიმართება 

კვირაში ერთხელ კანონით დადგენილი წესით. ჯამში, საანგარიშო პერიოდში 6 სხდომა ჩატარდა (თითოეულის საშუალო 

ხანგრძლივობა − 2 საათი). კომისიის სხდომებში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კომისიის 15 წევრის გარდა, მოწვევა ეგზავნება 

უკლებლივ ყველა საარჩევნო სუბიექტს (23 პარტიას, 5 ბლოკს, 1 საინიციატივო ჯგუფს), არჩევნებში სადამკვირვებლო 

გამოცდილების მქონე ადგილობრივ (სულ − 20) და საერთაშორისო ორგანიზაციებს (სულ − 9). კომისიის ცხელი ხაზი (599 85 00 11) 

ამოქმედდა კომისიის შექმნის დღიდან და მუშაობს 24 საათის განმავლობაში (რეაგირების კუთხით ცხელ ხაზზე შემოსულია 2 

ზარი).  კომისიის შექმნის დღიდან ამოქმედდა კომისიის ელექტრონული ფოსტაც (iatf@justice.gov.ge).   

2017 წლის 30 ივნისიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით კომისიის სახელზე ელექტრონული ფოსტისა და იუსტიციის სამინისტროს 

კანცელარიის მეშვეობით ჯამში შემოვიდა 43 განცხადება (შეად. 2014 წელს კომისიის სამთვიანი მუშაობის პერიოდში 151 

განცხადება; 2016 წელს კომისიის ხუთთვიანი მუშაობის პერიოდში 113 განცხადება). თუმცა, მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ 

კომისია,  მისი საქმიანობის პერიოდში დანერგილი პრაქტიკის თანახმად, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მუდმივ 

მედიამონიტორინგს აწარმოებს, რომლის საფუძველზეც სხდომაზე განხილულ ინფორმაციათა ნაწილს მედიაში გავრცელებული 

ცნობები  შეადგენს. მედიამონიტორინგის  ეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს წინასაარჩევნო პერიოდში კომისიის მიერ 

განხორციელებული მყისიერი რეაგირებები. ხშირია შემთხვევა, როცა საარჩევნო სუბიექტის ან არასამთავრობო ორგანიზაციის 

მიერ განცხადების შემოტანამდე კომისიის სამდივნოს მედიამონიტორინგის შედეგად რამდენიმე დღით ადრე აქვს შესაბამისი 

ღონისძიება გატარებული და უფლებამოსილი უწყებებიდან შუალედური ინფორმაცია მიღებული. 

კომისიამ საქმიანობის საწყის ეტაპზე, 2017 წლის 17 ივლისს, გამოსცა რეკომენდაცია სააგიტაციო მასალის განთავსების 

საკითხებთან დაკავშირებით, კერძოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს მიმართა, დაეწესებინათ იმგვარი 

სამართლებრივი რეგულაციები, რომ ადგილობრივ დონეზე თანაბარი პირობებით შესძლებოდათ პოლიტიკურ პარტიებს მათი 

სააგიტაციო მასალის განთავსება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის აქტიური ჩართულობით 

წინასაარჩევნო კამპანიის გამოცხადებისთვის მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას უკვე მიღებული ჰქონდათ შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტები. 

მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების დანიშვნის თაობაზე სამართლებრივი აქტი ჯერ გამოცემული არ აყო, საარჩევნო პროცესში 

ჩართულ პოლიტიკურ პარტიებს და არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ საჯაროდ გამოცხადებულ კანდიდატებს 2017 წლის 31 
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ივლისს კომისიამ მიმართა რეკომენდაციით, თავი შეეკავებინათ იმგვარი ქმედებებისგან, რომლებიც საზოგადოებაში 

ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნო მიზნებისათვის გამოყენების განცდას გააჩენდა და შეიძლება სხვა პოლიტიკური 

გაერთიანებებისა თუ კანდიდატების არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება გამოეწვია.  

რეკომენდაციებთან დაკავშირებით აღსანიშნავია 2017 წლის 25 სექტემბერს კომისიის მიერ გამოცემული რეკომენდაცია საარჩევნო 

სუბიექტების მიმართ, რაც სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანების კანდიდატის/წარმომადგენლის მხრიდან სახელმწიფო 

ინსტიტუტებისა და კონკურენტ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით გაკეთებულმა არაეთიკურმა განცხადებებმა განაპირობა. 

რეკომენდაციის თანახმად, კომისიამ მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს/ბლოკებს, გასცენ მკაფიო მითითება და არ დაუშვან მათი 

კანდიდატებისა თუ რიგითი წევრების მხრიდან ვერბალური ან/და ფიზიკური აგრესია, ზეწოლა ან სხვა სახის არაეთიკური 

ქმედებები ერთმანეთისა თუ სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და მათი წარმომადგენლებისადმი, რათა გამოირიცხოს პოლიტიკურ 

ნიადაგზე, თუნდაც, სიტყვიერი დაპირისპირება.   

კომისიის 29 აგვისტოს სხდომაზე მოსახლეობისა და დამსწრე ორგანიზაციების ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით სსიპ 

„სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ წარმომადგენელმა გამართა პრეზენტაცია, რომელიც შეეხებოდა 

ამომრჩეველთა ერთიანი სიების სრულყოფას. ვინაიდან, საარჩევნო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია იურიდიული ძალის მქონე  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ქონა, პრეზენტაცია მოიცავდა ბიომეტრიულ და არაბიომეტრიულ პასპორტებთან დაკავშირებულ 5-წლიან დინამიკას (2013-2017 

წწ.).  

2017 წლის 29 აგვისტოს მდგომარეობით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში გაცემულია 2 496 183 ბიომეტრიული დოკუმენტი 

(ელექტრონული პირადობის მოწმობა და ბიომეტრიული პასპორტი გადაფარვის გარეშე), რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ეტაპისათვის 

ფოტოსურათებიან საარჩევნო სიაში, რომელიც 2014 წელს დაინერგა, 2 665 548 მონაცემი საბოლოოდ დაზუსტებული და უტყუარია. 

2013-2017 წლებში გაცემული ელექტრონული პირადობის მოწმობებიდან, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის სხვადასხვა 

ბრძანების საფუძველზე, 1 156 528 პირადობის მოწმობა უფასოდ გაიცა, ხოლო 190 864 პირადობის მოწმობა − შეღავათიან ფასად.   

ბოლო მსგავსი აქციები მოქმედებდა/მოქმედებს 2016 წლის 15 დეკემბრიდან 2017 წლის 09 იანვრამდე, 2017 წლის 15 თებერვლიდან 

31 ოქტომბრამდე (აქციები ეხება იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტების მფლობელებს; ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ მოქალაქეებს; არასწორი მისამართის მქონე, რეგისტრაციიდან მოხსნილ, მისამართის გარეშე რეგისტრირებულ,  

მონაცემთა ბაზაში უხარისხო ფოტოსურათის მქონე და უსურათო პირებს). 62 119-მა იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის 
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არმქონე პირმა მიიღო უფასოდ პირადობის მოწმობა და შეძლებს არჩევნებში მონაწილეობას; რეგისტრაციიდან მოხსნილმა 1627-

მა და მისამართის გარეშე რეგისტრირებულმა 777-მა პირმა  მიიღო უფასოდ პირადობის მოწმობა და გაიარა რეგისტრაცია 

კონკრეტულ მისამართზე. ასევე, 2016 წლის 15 დეკემბრიდან 2017 წლის 09 იანვრამდე და 2017 წლის 10 აპრილიდან 29 აპრილამდე 

პირადობის ელექტრონული მოწმობების მიღება ყველა მოქალაქისთვის იყო უფასო. ამ პერიოდში ეს დოკუმენტი გაიცა 120 558 

პირზე. მთლიანობაში ამ აქციების შედეგად 185 163-მა ამომრჩეველმა უფასოდ აიღო პირადობის მოწმობა და შეძლებს არჩევნებში 

მონაწილეობას.  

ასევე, პროექტ „საარჩევნო სიების სრულყოფა − 3“-ის ფარგლებში მონაცემთა ბაზებში დარეგისტრირდა 1 706 გარდაცვალების აქტი 

იმ პირებზე, რომელთა გარდაცვალების შესახებაც ოჯახის წევრებმა თავის დროზე არ შეატყობინეს სახელმწიფოს (მათ შორის, 

საზღვარგარეთ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გარდაცვლილ მოქალაქეებზე);  მონაცემთა ბაზაში ფოტოსურათის გარეშე 

ჩანაწერების და უხარისხო ფოტოსურათების შემცირების მიზნით 50 პირს საფასურის გადახდის გარეშე დაუმზადდა პირადობის 

ელექტრონული მოწმობა.  

საანგარიშო პერიოდში მედიამონიტორინგის შედეგად და სამდივნოში სხვა წყაროებიდან წარმოდგენილი განცხადებების 

საფუძველზე, პროკურატურის ზედამხედველობით სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოძიება უმოკლეს ვადებში დაიწყო 

სულ სისხლის სამართლის 11 საქმეზე; მათ შორის, სსკ-ის 151-ე მუხლით (მუქარა − 1 ფაქტი); სსკ-ის 126-ე მუხლით (ძალადობა − 6 

ფაქტი); სსკ-ის 187-ე მუხლით (სხვისი ქონების განზრახ დაზიანება − 3 ფაქტი) და 333-ე მუხლით (მოხელის მიერ სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება − 1 ფაქტი).        

აქედან 1 საქმეზე შეწყდა გამოძიება დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო.  

ამ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის 10 საქმეზე.  

არსებული მდგომარეობით, 1 საქმეზე („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრ ბეგლარ კაპანაძის და მისი ოჯახის წევრების 

მიმართ ჩადენილი ძალადობა) უკვე განხორციელდა სისხლისსამართლებრივი დევნა, რომლის შედეგადაც, 5 პირის 

მიმართ  („ქართული ოცნება − დემოკრატიული საქართველოს“ პარტიის წევრთა და აქტივისტთა მიმართ) სასამართლოს მიერ 

გამოყენებულია არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებები. 

წინამდებარე შუალედურ  ანგარიშში ასახულია კომისიის საქმიანობა 2017 წლის  30 ივნისიდან  1 ოქტომბრის  ჩათვლით. 
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თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის 

უწყებათაშორისი კომისიის 

რეკომენდაციები 

 

2017 წლის 17 ივლისი 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი 

კომისია,  

 

აკისრია რა პასუხისმგებლობა, ხელი შეუწყოს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამჭვირვალე და 

სამართლიან გარემოში ჩატარებას, 

მნიშვნელოვან სამართლებრივ მექანიზმად თვლის 2013 წლის საპრეზიდენტო, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის და 

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში მის მიერ გამოცემულ რეკომენდაციებს,  

კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტისა და კანდიდატისათვის თანაბარი კონკურენტული გარემოს არსებობა 

არის მნიშვნელოვანი, და  

რეკომენდაციით მიმართავს 

არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს,  საარჩევნო სუბიექტებს:  

იმისათვის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ყველა  კანდიდატი უზრუნველყოფილ იქნეს, თანაბარი პირობებით განათავსონ 

ბეჭდური სააგიტაციო  მასალა, პოლიტიკურმა პარტიებმა  თბილისის მასშტაბით იმოქმედონ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის №16-38 დადგენილებით  განსაზღვრული წესების შესაბამისად, რომლის 
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თანახმადაც, სააგიტაციო მასალისათვის გათვალისწინებულ სტენდებზე თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს უფლება აქვს, გააკრას 1 

ცალი საარჩევნო პლაკატი ზომით არაუმეტეს სიგრძე 60 სმ, სიგანე 42 სმ (A2 ფორმატი).  

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს:  

წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებული საკითხების  მოწესრიგების მიზნით, რათა ადგილობრივ დონეზე 

თანაბარი პირობებით შეძლონ პოლიტიკურმა პარტიებმა მათი სააგიტაციო მასალის განთავსება, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებმა უზრუნველყონ შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციების დაწესება და მათ შესრულებაზე 

კონტროლი.  

 

 

2017 წლის 31 ივლისი 

 

საარჩევნო პროცესში ჩართულ პოლიტიკურ პარტიებსა და არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ საჯაროდ გამოცხადებულ 

კანდიდატებს: 

მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების დანიშვნის თაობაზე სამართლებრივი აქტი ჯერ გამოცემული არ არის, საარჩევნო პროცესში 

ჩართულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და არჩევნებში მონაწილეობის მსურველმა საჯაროდ გამოცხადებულმა კანდიდატებმა თავი 

შეიკავონ იმგვარი ქმედებებისგან, რომლებიც საზოგადოებაში ადმინისტრაციული რესურსის საარჩევნო მიზნებისათვის 

გამოყენების განცდას გააჩენს და შეიძლება სხვა პოლიტიკური გაერთიანებებისა თუ კანდიდატების არათანაბარ მდგომარეობაში 

ჩაყენება გამოიწვიოს.  
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2017 წლის 25 სექტემბერი 

 

არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებს,  საარჩევნო სუბიექტებს:  

შიდაპარტიული დისციპლინის განმტკიცებისა და საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის  პრევენციის მიზნით პოლიტიკურმა 

პარტიებმა/ბლოკებმა გასცენ მკაფიო მითითება და არ დაუშვან მათი კანდიდატებისა თუ რიგითი წევრების მხრიდან ვერბალური 

ან/და ფიზიკური აგრესია, ზეწოლა ან სხვა სახის არაეთიკური ქმედებები ერთმანეთისა თუ სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და მათი 

წარმომადგენლებისადმი,  რათა გამოირიცხოს პოლიტიკურ ნიადაგზე, თუნდაც, სიტყვიერი დაპირისპირება.   

 

 

 

უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები, ასევე, განთავსებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე 

ქართულად და ინგლისურად: http://justice.gov.ge/Ministry/Index/1502  

 

 

 

უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმები ასევე განთავსებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე: 

http://justice.gov.ge/Ministry/Index/1501 

http://justice.gov.ge/Ministry/Index/1502
http://justice.gov.ge/Ministry/Index/1501
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ცხრილი №1.  კომისიის სახელზე შემოსული ინფორმაცია, რომელიც გახდა პრევენციის ან/და რეაგირების საგანი 

 

№ შეტყობინების 

ავტორი/ თარიღი 

შეტყობინების შინაარსი რეაგირება / გადაწყვეტილება 

1 საარჩევნო 

გაერთიანება 

„ზვიადის გზა − 

უფლის სახელით“  

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge-

ზე ელექტრონული 

სახით 

13.07.2017 

 

კომისიის 17 ივლისის სხდომისთვის პარტიამ 

წარმოადგინა წინადადებები სააგიტაციო 

მასალის განთავსების საკითხებთან 

მიმართებით, კერძოდ, ითხოვენ, კვლავ 

ამოქმედდეს უწყებათაშორისი კომისიის 

რეკომენდაცია და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების მიერ სპეციალურად 

გამოყოფილ სტენდებზე საარჩევნო 

სუბიექტის მიერ გაიკრას მხოლოდ ერთი 

პლაკატი ერთ სტენდზე; ზომები: სიგრძე 60 სმ, 

სიგანე 42 სმ  (A2 ფორმატი); 

ზედამხედველობის სამსახურების მხრიდან 

სანქციები გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ 

ზემოხსენებული რეგულაციის დარღვევის 

შემთხვევაში. 

 

საკითხი განხილულ იქნა უწყებათაშორისი კომისიის 17 ივლისის 

სხდომაზე. კომისიის წევრების თანხმობით დაკმაყოფილდა მიხეილ 

(გელა) სალუაშვილის ინიციატივა და განახლდა 2016 წელს 

გამოცემული რეკომენდაცია სააგიტაციო მასალების განთავსების 

საკითხებთან დაკავშირებით. 

 

გთხოვთ, იხილოთ უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 17 ივლისის 

რეკომენდაცია  (იხ. ბმული http://justice.gov.ge/Mi№istry/I№dex/1502). 

2 „სამოქალაქო 

საზოგადოების და 

დემოკრატიის 

განვითარების 

ცენტრი“,  

ვლადიმერ ბოჟაძე 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge-

ზე ელექტრონული 

სახით 

წარმოდგენილი ინფორმაციით, 

კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე, „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 31-ე მუხლის 

საფუძველზე  100 000-ზე მეტი საქართველოს 

მოქალაქე არ იქნება შეყვანილი 

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. 

განმცხადებელი ითხოვს, კომისიის სხდომაზე 

მოწვეულ იქნეს სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი, 

რათა წარმოადგინოს საქართველოს 

2017 წლის 29 აგვისტოს სხდომაზე სსიპ „სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს“ თავმჯდომარის მოადგილემ დეტალური 

პრეზენტაცია გამართა ამომრჩეველთა ერთიან სიასთან 

დაკავშირებით. პრეზენტაცია მოიცავდა ბიომეტრიულ და 

არაბიომეტრიულ პასპორტებთან დაკავშირებულ 5-წლიან დინამიკას 

(2012-2017 წწ.).  

 

დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ, იხილოთ ანგარიშის შესავალ 

ნაწილში. 

http://justice.gov.ge/Ministry/Index/1502
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16.07.2017 

 

ამომრჩეველთა ერთიანი სია არსებული 

მდგომარეობით; ხოლო, ანგარიშის 

შედეგებიდან გამომდინარე, გაეწიოს 

რეკომენდაციები საქართველოს პარლამენტს, 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და 

საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიას, კენჭისყრის დღემდე დარჩენილ 

პერიოდში განხორციელდეს საკანონმდებლო 

ან/და სხვა სახის აქტივობები, რათა არ 

დაირღვეს 100 000-ზე მეტი ამომრჩევლის 

კონსტიტუციით გარანტირებული აქტიური 

საარჩევნო ხმის მიცემის უფლება. 

 

 

3 „ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობა“ 

 ნიკანორ მელია 

(553/01) 

სამინისტროს 

კანცელარია 

26.07.2017, 

№01/12662 

 

1) წარმოდგენილი ინფორმაციით, 2017 წლის 

13 ივლისს  რესტორან „ბარაკონში“ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლები და ბაგა-ბაღის 

თანამშრომლები მიწვეულ იქნენ 

შეხვედრაზე,  სადაც დაგეგმილი იყო 

შეხვედრა  „ქართული ოცნების“   თბილისის 

მერობის  კანდიდატ   კახა კალაძესთან. 

მედიასაშუალებების მიერ ამ ინფორმაციის 

გავრცელების შედეგად აღნიშნულ ადგილას 

შეხვედრა აღარ შედგა. შეხვედრაზე 

იმყოფებოდა ქ. თბილისის  211-ე ბაგა-ბაღის 

დირექტორის მოადგილე ხათუნა 

მთვრალაშვილი, რომელმაც დაადასტურა, 

რომ  გამგეობისა და  ბაგა-ბაღის 

თანამშრომლები  ჯერ რესტორანში 

დაპატიჟეს,   შემდეგ კი კახა კალაძესთან 

შესახვედრად პარტიის ოფისში მიიყვანეს. 

შეხვედრას, ასევე, ესწრებოდნენ თბილისის 

87-ე საბავშვო ბაღის დირექტორი ნინო 

განცხადება დაუყოვნებლივი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს,  შსს-ს, 

მთავარ პროკურატურას, ცესკო-ს და საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

 

1)  

იხ. კომისიის მიერ 2017 წლის 31 ივლისს გამოცემული რეკომენდაცია 

http://justice.gov.ge/Mi№istry/I№dex/1502 

 

ცესკო:  

„ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შემადგენლობა დგება 

მხოლოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის პროცესში, 

რომელიც, საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

შესაბამისად, იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე გამოცემული 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. ამდენად, 

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თაობაზე შესაბამისი 

რეაგირების განხორციელების ვალდებულება საარჩევნო 

ადმინისტრაციაში შესაბამისი უფლებამოსილ პირთა მიერ 

წარმოიქმნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება არჩევნების 

http://justice.gov.ge/Ministry/Index/1502
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ცოცხალიძე, ქ. თბილისის 212-ე ბაგა-ბაღის 

დირექტორის მოადგილე ქეთევან კორძახია 

და საბურთალოს რაიონის გამგებელი ბექა 

მიქაუტაძე. განმცხადებელი მიიჩნევს, რომ 

აღნიშნული ფაქტით მმართველი პარტია 

პირდაპირ მოუწოდებს საჯარო 

მოსამსახურეებს კანონის დარღვევისკენ.  

 

2)   წერილის თანახმად, „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ გლდანის 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად 

წარდგენილ გოჩა კოკაიას სახლში 

წარდგენიდან რამდენიმე დღეში სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა 

ჩაატარეს ჩხრეკა.  მომხდარი ფაქტი ბადებს 

ეჭვს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების 

თანამდებობის პირებისა და მათთან 

დაახლოებული პირების მხრიდან 

ხორციელდება ზეწოლა მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატის 

მიმართ. 

 

3) წარმოდგენილი ინფორმაციით, 2017 წლის 

16 ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ურაველში, დაახლოებით, 17:00 

საათზე თავს  დაესხნენ მპგ „ერთიანის 

ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერ 

ბეგლარ კაპანაძეს და მისი ოჯახის წევრებს. 

თავდამსხმელები ფიზიკურ და სიტყვიერ 

შეურაცხყოფას აყენებდნენ მათ. აღსანიშნავია, 

რომ თავდამსხმელებს შორის იყო 

საქართველოს პარლამენტის აპარატის №44-ე 

მაჟორიტარული საარჩევნო  ოლქის გიორგი 

დანიშვნის თაობაზე შესაბამისი სამართლებრივი აქტი (დაიწყება 

წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია)). განსახილველ შემთხვევაში 

საუბარია 2017 წლის 13 ივლისს ჩატარებულ ღონისძიებაზე, 

არჩევნების დანიშვნის შესახებ სამართლებრივი აქტი კი გამოქვეყნდა 

22 აგვისტოს“. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

 

1) 

 მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წერილი, სადაც მითითებულია 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 48-ე მუხლის  დარღვევაზე, საფუძველს მოკლებულია: 

 

„საბავშვო ბაგა-ბაღები დაფუძნებულია არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის სახით. შესაბამისად, „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირის თანამშრომელი 

არ არის საჯარო მოსამსახურე. ამასთან, წერილში მოხსენიებული 

ბაგა-ბაღების თანამშრომლები ხსენებული თარიღისთვის - 2017 წლის 

13 ივლისისთვის, იმყოფებოდნენ შვებულებაში. შესაბამისად, 

შეჩერებული ჰქონდათ სამსახურებრივი უფლებამოსილება. უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ შეხვედრა განხორციელდა არასამუშაო 

საათებში. 

 

გარდა განცხადებაში მითითებული პირების სამართლებრივი 

სტატუსისა, ამავე განცხადებაში არ არის მითითებული და სათანადო 

წესით დასაბუთებული, კონკრეტულად, რით გამოიხატა საარჩევნო 

მიზნებისათვის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და 

ამგვარი მსჯელობა შეიძლება ემყარებოდეს მხოლოდ განმცხადებლის 

ვარაუდს. 
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კოპაძის ბიუროს თანამშრომელი ზაზა 

გელაძე. მიაჩნიათ, რომ სახეზეა  ბეგლარ 

კაპანაძისა და მისი ოჯახის პოლიტიკური 

ნიშნით  დევნა დამამძიმებელ  გარემოებებში 

და მიზნად ისახავს „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ წინასაარჩევნო კამპანიის ხელის 

შეშლას და  მხარდამჭერების დაშინებას. 

 

4)     განცხადების თანახმად, 2017 წლის 18 

ივლისს ქ. თბილისში, დიდი დიღმის მე-2 

მკრნ-ში,  იოანე პეტრიწის ქუჩა №4-ში 

მდებარე მპგ „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატისთვის მხარდაჭერილი დავით 

ლაგვილავას საარჩევნო შტაბს და იქ მდგომ 

ამავე პარტიის მხარდამჭერებს თავს დაესხნენ 

უცნობი პირები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ 

აგრესიით  და სიტყვიერი  და ფიზიკური 

შეურაცხყოფა მიაყენეს მათ.  

 

მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 

ითხოვს აღნიშნულ ფაქტებზე მონიტორინგის 

განხორციელებას და უსწრაფესი და 

ეფექტიანი გამოძიების ჩატარებას. 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ადგილი არ ჰქონია 

პოლიტიკური მიზნებისათვის ადმინისტრაციული რესურსის 

გამოყენების ფაქტს“. 

 

2) 

 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური:  

„სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული 

სააგენტოს საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს საგამოძიებო 

ცენტრალური სამმართველოს წარმოებაშია სისხლის სამართლის 

საქმე საჯარო მოხელის მიერ ქრთამის აღების ფაქტზე, რასთან 

დაკავშირებითაც დაკავებულია და აღკვეთის ღონისძიების სახით 

პატიმრობა აქვს შეფარდებული სსიპ „საქართველოს ვეტერანთა 

საქმეების სახელმწიფო სამსახურის“ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სამმართველოს სპეციალისტ თ.ი.-ს.   

 

რაც შეეხება  გოჩა კოკაიას, ამ ეტაპზე იგი საქმეში მოწმის სტატუსით 

ფიგურირებს. მან გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა 

და მის მიმართ განხორციელებული ყველა საგამოძიებო მოქმედება 

სასამართლოს განჩინების საფუძველზეა ჩატარებული, დანიშნულია 

სხვადასხვა სახის ექსპერტიზა და სწორედ საგამოძიებო 

მოქმედებების შემდეგ გახდება ცნობილი, ეს  პიროვნება საქმეში 

მოწმის სტატუსით დარჩება, თუ მის მიმართაც დაიწყება 

სისხლისსამართლებრივი დევნა. 

გამოძიება ჯერჯერობით არ დასრულებულა. გამოძიების 

დასრულების შემდეგ მისი შედეგების მიხედვით მიიღება შესაბამისი 

გადაწყვეტილება. 

 

რაც შეეხება ფარული აუდიო-ვიდეოჩაწერის საკითხს, აღნიშნულ 

საქმეზე 2017 წლის 24 ივნისს სასამართლოს მიერ გაიცა განჩინება ლ.გ.-

ს, თ.ი.-სა და გოჩა კოკაიას შორის შეხვედრებისა და საუბრების 
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„ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერის შესახებ“ ვადით 2017 წლის 24 

ივლისამდე“. 

 

3) 

მთავარი პროკურატურა: 

„2017 წლის 16 ივლისს შსს ახალციხის რაიონულ სამმართველოში 

დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე ნოდარ, ბეგლარ, 

ზურაბ და თეიმურაზ კაპანაძეების ცემის ფაქტზე, დანაშაული 

გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 126-ე მუხლით. 

 

საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ 2017 წლის 16 

ივლისს ოჯახის წევრები - ნოდარ, ბეგლარ, ზურაბ და თეიმურაზ 

კაპანაძეები ავტომანქანებით შეჩერდნენ ურაველის ხეობაში არსებულ 

წყალსაცავთან, რა დროსაც ამავე ადგილზე, ასევე, ავტომანქანებით 

შეჩერდნენ  პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნების“ აქტივისტი 

ნოდარ კურტანიძე, ახალციხის მერიის დასუფთავების სამასახურის 

უფროსი გიორგი ლონდარიძე და ახალციხის მერიის 

წარმომადგენელი რაბათის უბანში დავით სამსონიძე, „ქართული 

ოცნების“ აქტივისტი გრიგოლ რუხაძე, ახალციხე-ადიგენის 

მაჟორიტარულ ოლქში პარლამენტის წევრ გიორგი კოპაძის ბიუროს 

უფროსი ზაზა გელაძე. ზაზა გელაძე, გრიგოლ რუხაძე და ნოდარ 

კურტანიძე მიესალმნენ ბეგლარ კაპანაძეს, რის შემდეგაც მალევე 

ჩასხდნენ ავტომანქანებში და წავიდნენ სოფელ ურაველის 

მიმართულებით. ნოდარ, ბეგლარ, ზურაბ და თეიმურაზ კაპანაძეები 

ავტომანქანებით შეჩერდნენ ურაველის ე.წ. წითელ კლდეებთან, 

სადაც გზის სავალ ნაწილზე ავტომანქანებით გაჩერებული იყვნენ 

ზემოთ ჩამოთვლილი პირები, ისე, რომ მანქანების გავლა 

შეუძლებელი იყო. ბეგლარ კაპანაძე იძულებული შეიქნა, ავტომანქანა 

შეეჩერებინა. ნოდარ კურტანიძე და გრიგოლ რუხაძე მიუახლოვდნენ 

ბეგლარ კაპანაძეს და მოსთხოვეს მანქანის ძრავის გამორთვა, შეაგინეს 

და შეეცადნენ, მანქანიდან ძალის გამოყენებით ჩამოეყვანათ იგი. 

ბეგლარ კაპანაძემ გიგი რუხაძისა და ნოდარ კურტანიძის 
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მიმართულებით მოიქნია რკინის ძალაყინი, რომელიც წაართვეს და 

ზემოაღნიშნულმა პირებმა დაუწყეს ფიზიკური შეურაცხყოფის 

მიყენება. დასახელებულმა პირებმა ბეგლარ კაპანაძის 

დასახმარებლად მისულ ნოდარ, თეიმურაზ და ზურაბ კაპანაძეებსაც 

მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა.  

 

კონფლიქტის განმუხტვაში მონაწილეობა მიიღეს სასულიერო 

პირებმა, რომლებმაც თავიანთი ძალისხმევით მხარეები დააშორეს 

ერთმანეთს. ბეგლარ, ნოდარ და ზურაბ კაპანაძეები მიღებული 

დაზიანებების გამო მოთავსებულ იქნენ „უნიმედ სამცხის 

კლინიკაში“, სადაც გაეწიათ შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. 

 

2017 წლის 3 აგვისტოს ნოდარ კურტანიძეს ბრალი წარედგინა 118-ე 

მუხლის პირველი ნაწილით და 120-ე მუხლით (გირაო 5000 ლარი), 

გრიგოლ რუხაძეს ბრალი  წარედგინა 126-ე მუხლის პირველი პრიმა 

ნაწილის „ბ“ და „გ“ პუნქტებით (გირაო 3000 ლარი), ზაზა გელაძეს  

ბრალი  წარედგინა 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილის „ბ“ და „გ“ 

პუნქტებით (გირაო 3000 ლარი), გიორგი ლონდარიძეს  ბრალი  

წარედგინა 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილის „ბ“ პუნქტით 

(გირაო 3000 ლარი), დავით სამსონიძეს  ბრალი  წარედგინა 126-ე 

მუხლის პირველი პრიმა ნაწილის „ბ“ პუნქტით (გირაო 3000 ლარი). 

წინასასამართლო სხდომა  დანიშნულია  2017 წლის 25 ოქტომბერს. 

ამჟამად საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. 

 

საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით აღნიშნული დანაშაულის ჩადენის 

დროს პოლიტიკური მოტივი არ გამოიკვეთა“. 

 

4) 

მთავარი პროკურატურა: 

 

„2017 წლის 18 ივლისს საქმეზე დაიწყო გამოძიება. გამოძიების 

მიმდინარეობისას გამოიკითხა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

საბურთალოს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე და №4 

მაჟორიტარული ოლქის დეპუტატობის კანდიდატი დავით 

ლაგვილავა, რომელმაც განმარტა, რომ 2017 წლის 18 ივლისს 
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იმყოფებოდა ქ.თბილისში, დიდ დიღომში, პეტრიწის ქუჩა №4-ში 

მდებარე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საარჩევნო შტაბში. 

დაახლოებით, 15:30 საათზე გაიგონა, თუ როგორ აყენებდა მისთვის 

უცნობი ორი პიროვნება სიტყვიერ შეურაცხყოფას შტაბის წევრებს - 

ლაშა ცუცქირიძეს, ზვიად კუპრავას და ბადრი ხიდეშელს, ასევე, 

იგინებოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის - მიხეილ 

სააკაშვილის მისამართით. დავით ლაგვილავას განმარტებით, მან 

დაინახა, თუ როგორ ჩაარტყა ფეხი მისთვის უცნობმა მამაკაცმა ბადრი 

ხიდეშელს, ხოლო მეორე პიროვნება ცდილობდა თავში ბოთლის 

ჩარტყმას. მოწმე ბადრი ხიდეშელმა განმარტა, რომ 2017 წლის 18 

ივლისს, დაახლოებით, 16:00 საათზე იმყოფებოდა ,,ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ საარჩევნო ოფისში, რა დროსაც შეესწრო 

მისთვის უცნობი ორი მოქალაქის და შტაბის წევრების - ლაშა 

ცუცქირიძეს და ზვიად კუპრავას - შორის კამათს. მან უცნობ 

მოქალაქეებს მოუწოდა სიმშვიდისკენ, თუმცა, მათ მიაყენეს 

სიტყვიერი შეურაცხყოფა. კონფლიქტის დასრულების შემდეგ  მას 

ზვიად კუპრავამ უთხრა, რომ ერთ-ერთმა მათგანმა ფეხი ჩაარტყა 

ფეხის არეში, თუმცა ,ბადრი ხიდეშელს არ უგრძვნია დარტყმა და არც 

ფიზიკური ტკივილი განუცდია.  სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის 

თანახმად, ბადრი ხიდეშელს ფიზიკური დაზიანების ობიექტური 

ნიშნები არ აღენიშნება. ამასთან, ბადრი ხიდეშელმა ექსპერტთან 

გასაუბრებისას განმარტა, რომ ფიზიკური ტკივილი არ უგრძვნია. 

საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებით არ დადგინდა 

დანაშაულის ფაქტი.  გამოძიების მიერ გამოიკითხნენ იმ კორპუსის 

მცხოვრებნი, რომლის პირველ სართულზეც არის განთავსებული 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ოფისი. მათგან მხოლოდ ერთმა 

განაცხადა, რომ გაიგონა გინების ხმა, თუმცა, ჩხუბს არ შესწრებია. 

დანარჩენ მობინადრეთა ჩვენებით, მათთვის უცნობია ხსენებული 

ინციდენტის შესახებ - არც არაფერს შესწრებიან და არც ფლობენ 

ინფორმაციას მომხდარის თაობაზე. 07.09.2017 საქმეზე შეწყდა 

გამოძიება სსკ-ით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო“. 
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4 „საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია“ 

(გ-01/277-17) 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

26.07.2017 

 

ინფორმაციის თანახმად, 2017 წლის 5 ივლისს 

ქ. თბილისში გლდანის მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატად წარდგენილ 

გოჩა კოკაიას სახლში წარდგენიდან 

რამდენიმე დღეში სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა 

ჩაატარეს ჩხრეკა.  საია-ს მიერ გამოიკითხა 

გოჩა კოკაია, რომელმაც მომხდარი ფაქტი 

პოლიტიკურ საქმიანობას დაუკავშირა; 

განმარტა, რომ ის მაღალი რეიტინგით 

სარგებლობს გლდანის ოლქში და 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ მას 

უჭერს მხარს. მისივე განმარტებით, 

წარდგენის შემდეგ მას გამუდმებით 

უთვალთვალებდნენ საცხოვრებელ სახლთან 

და ამას, სავარაუდოდ, სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახური ახორციელებდა. 

დაჩქარებული წესით დაიკითხნენ აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში 

დასაქმებული  მისი ყოფილი თანამშრომლები 

და კითხვები სწორედ კოკაიას საქმიანობას 

შეეხებოდა. ყოველივე ზემოთქმულიდან 

გამომდინარე, გოჩა კოკაია ფიქრობს, რომ მის 

წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური 

დევნა.  

საია ითხოვს დროულ რეაგირებას, რათა 

წინასაარჩევნო პერიოდში გამოირიცხოს 

ნებისმიერი სახის ზეწოლა პოლიტიკური 

ნიშნით. 

   

განცხადება დაუყოვნებლივი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს,  შსს-ს და 

მთავარ პროკურატურას.  

 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური: იხილეთ №1 ცხრილის №3 (2) 

საკითხის რეაგირების ნაწილი. 

 

 

5 „საქართველოს 

ახალგაზრდა 

ინფორმაციის თანახმად, 2017 წლის 16 

ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ურაველში, დაახლოებით, 17:00 

განცხადება დაუყოვნებლივი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა შსს-ს, 

მთავარ პროკურატურას. 
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იურისტთა 

ასოციაცია“, 

(გ-01/278-17) 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

26.07.2017 

 

საათზე თავს  დაესხნენ მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ მხარდამჭერ 

ბეგლარ კაპანაძეს და მისი ოჯახის წევრებს. 

აღნიშნულია, რომ თავდამსხმელებს შორის 

იყვნენ საქართველოს პარლამენტის აპარატის 

№44 მაჟორიტარული საარჩევნო  ოლქის 

გიორგი კოპაძის ბიუროს თანამშრომელი 

ზაზა გელაძე და ახალციხის გამგეობის 

დასუფთავების სამსახურის უფროსი გიორგი 

ლონდარიძე. ინციდენტში 9-12 ადამიანი 

მონაწილეობდა. ბეგლარ კაპანაძე აღნიშნავს, 

რომ  დაპირისპირებამდე მას მისი 

პოლიტიკური წარსული შეახსენეს „ერთიან 

ნაციონალურ მოძრაობაში“.   

საია-ს  მიაჩნია, რომ გამოძიება უნდა 

ჩატარდეს ობიექტურად, რათა გამოკვლეულ 

იქნეს, ხომ არ შეიცავდა ქმედება პოლიტიკურ 

ნიშნებს (მოტივს). 

 

მთავარი პროკურატურა: 

 

იხილეთ №1 ცხრილის №3 (3) გრაფის რეაგირების ნაწილი.  

6 საარჩევნო 

გაერთიანება 

„ზვიადის გზა − 

უფლის სახელით“  

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

28.07.2017 

 

კომისიის 31 ივლისის სხდომისთვის პარტიამ 

წარმოადგინა წინადადებები, კერძოდ, 

უწყებათაშორისმა კომისიამ რეკომენდაციით 

მიმართოს კომუნიკაციების ეროვნულ 

კომისიას, რათა საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე უზრუნველყოფილი იყოს  

სხვადასხვა სატელევიზიო მედიასაშუალების 

მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა საქართველოს ყველა 

მოქალაქისათვის. 

 

განცხადება ინფორმაციისთვის გადაეგზავნა კომუნიკაციების 

ეროვნულ კომისიას.  

 

2017 წლის 3 აგვისტოს №04/2656-17 საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის მიერ პასუხი გაეგზავნა საარჩევნო გაერთიანებას 

− „ზვიადის გზა − უფლის სახელით“. 

 

ვინაიდან ზემოაღნიშნული პასუხი მცირე საინფორმაციო ხასიათის 

იყო და არ ასახავდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

სრულყოფილ პოზიციას, 14 აგვისტოს სხდომაზე უწყებათაშორისი 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის მითითებით, სამდივნოს 

მეშვეობით კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ეთხოვა, 

ხელმეორედ წარმოედგინა საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებები.  

 



18 
 

22 აგვისტოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 

უწყებათაშორისი კომისიის სახელზე წარმოდგენილი წერილის 

(№04/2816-17) თანახმად, მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი 

კანონმდებლობა უზრუნველყოფს საქართველოს მასშტაბით 

მოსახლეობისათვის წინასაარჩევნო პროცესების თაობაზე 

ინფორმაციის თანაბრად და არადისკრიმინაციულად მიწოდებას. 

ამის დასადასტურებლად კომისია აღნიშნავს 2014-2015 წლებში 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული 

ცვლილებების შესახებ, რომლის წყალობითაც საქართველოში 

ტელემაუწყებლობის განსახორციელებლად ევროპის მასშტაბით 

ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური გარემო ჩამოყალიბდა. ამის 

შედეგად, დღეის მდგომარეობით, ახალი ამბებისა და 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თემატიკის პროგრამებით 

მაუწყებლობას ახორციელებს 49 საერთო მაუწყებელი და 46 

სპეციალიზებული მაუწყებელი. კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისიის თქმით, 2014 წელს საქართველოს მთავრობის მიერ 

დამტკიცებული სტრატეგიის საფუძველზე შეიქმნა საეთერო 

მაუწყებლობის ციფრულ რეჟიმში გავრცელებისთვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურა და მარტო მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

სტანდარტული გარჩევადობის 40-ზე მეტი საეთერო სამაუწყებლო 

არხის გავრცელება არის შესაძლებელი. კომისია აღნიშნავს, რომ 

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონი არ 

არეგულირებს მაუწყებელთა კანონისმიერ უფლება-მოვალეობებს, 

არამედ აწესრიგებს მხოლოდ მულტიპლექსებისათვის სიხშირეთა 

გადაცემის საკითხს. ასევე, წერილში საუბარია იმაზე, რომ 

„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით“ გათვალისწინებულ დარღვევებზე 

რეაგირება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ თვითრეგულირების 

მექანიზმის ფარგლებში, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჩივრების 

განხილვას თავად მაუწყებლების ფარგლებში არსებული კომისიები 

უზრუნველყოფენ. დასასრულ, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 

აღნიშნავს, რომ 2012 წლიდან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

ახორციელებს წინასაარჩევნო პერიოდის მედიამონიტორინგს და, 

მაუწყებლების მიერ მოქმედი კანონმდებლობით 
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გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, კომისია სწავლობს ყველა კონკრეტულ საკითხს და 

ატარებს კანონით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, ხოლო 

დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, მაუწყებელს აკისრებს შესაბამის 

სანქციებს „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 71-ე და 72-

ე მუხლების შესაბამისად. 

 

7 საარჩევნო 

გაერთიანება 

„ზვიადის გზა − 

უფლის სახელით“  

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

01.08.2017 

 

კომისიის 14 აგვისტოს სხდომისთვის 

პარტიის მიერ წარმოდგენილ იქნა 

წინადადება, კერძოდ,  უწყებათაშორისმა 

კომისიამ რეკომენდაციით მიმართოს  სსიპ 

„საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს“, 

რათა მან მაქსიმალურად უმოკლეს დროში 

დააკმაყოფილოს საარჩევნო სუბიექტად 

დარეგისტრირების მოსურნე პოლიტიკური 

გაერთიანებების განცხადებები, მათთვის − 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების 

(პარტიების) რეესტრიდან, პარტიის 

ხელმძღვანელობის/წარმომადგენლობის 

უფლებამოსილების მქონე პირის (პირების) 

მითითებით, პარტიის რეგისტრაციის 

მომენტისათვის არსებული მდგომარეობის 

დამადასტურებელი ამონაწერის გაცემის 

თაობაზე. 

  

 

განცხადება დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა სსიპ „საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს“. 

 

კომისიის 14 აგვისტოს სხდომაზე საკითხზე დეტალური განმარტება 

გააკეთა სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“  

წარმომადგენელმა ვახტანგ ბოხაშვილმა. მისი თქმით,  უწყების მიერ 

ამონაწერის გაცემის კონკრეტულ ვადას „პოლიტიკური პარტიების 

შესახებ“ ორგანული კანონი არ ითვალისწინებს; ამონაწერის გაცემის 

წესი  დადგენილია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, 

რომლის მიხედვითაც, კონკრეტული ვადა განსაზღვრული არ არის, 

თუმცა, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ხელმძღვანელობს 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“, კერძოდ, 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესის მარეგულირებელი მუხლით. 

შესაბამისად, სტანდარტი ერთიანია, ინფორმაცია უნდა გაიცეს 

დაუყოვნებლივ, თუ ერთმანეთთან დაუკავშირებელი მასალების 

მოძიება/დამუშავების საჭიროება არ დგას. საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, არსებული 

პრაქტიკიდან გამომდინარე, ამონაწერი, როგორც წესი, მზადდება 

განცხადების შეტანიდან მეორე ან მესამე დღეს. ამასთან, მან დაამატა, 

რომ საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ დაასრულა ძველი 

პოლიტიკური პარტიების ძველი ბაზების ელექტრონულ მონაცემთა 

ბაზის შექმნა და ამონაწერის განახლების პროცესი გამარტივებულია. 
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8 „პატრიოტთა 

ალიანსი“ 

 

მამუკა ტუსკაძე 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

03.08.2017 

 

 

 

ინფორმაციის თანახმად, კასპის 

მუნიციპალიტეტში, საკუთარ სახლში, 

ოჯახისა და მცირეწლოვანი ბავშვის თვალწინ, 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრ 

ვახტანგ ბეჟიტაშვილის („თავისუფალი 

დემოკრატები“ ) და მისი მეგობრის მხრიდან 

„პატრიოტთა ალიანსის“ აქტივისტ ხვთისო 

კორკოტაშვილის მიმართ განხორციელდა  

ძალადობრივი ქმედებები (ცემა) იარაღის 

გამოყენებით. 

 

ჯერჯერობით სამართალდამცავი 

ორგანოების მხრიდან მოძალადესთან 

მხოლოდ გასაუბრება შედგა. ითხოვენ, 

მკაცრად დაისაჯოს მოძალადე და 

უწყებათაშორისმა კომისიამ გასცეს 

რეკომენდაცია პოლიტიკურ კონკურენტებზე 

თავდამსხმელთა მიმართ კანონის 

განსაკუთრებული სიმკაცრით გამოყენებაზე. 

 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შსს-ს და 

მთავარ პროკურატურას.   

 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

„2017 წლის 28 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის 

პოლიციის დეპარტამენტის კასპის რაიონულ სამმართველოში 

დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე კასპის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ სასირეთში ხვთისო კორკოტაშვილის 

ცემის ფაქტზე, დანაშაული გათვალისწინებული „საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის“ 126-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით. 

 

საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით ირკვევა, რომ 2017 წლის 28 

ივლისს, დაახლოებით, 10:00 საათზე კასპის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სასირეთში მდებარე ხვთისო კორკოტაშვილის საცხოვრებელი 

სახლის ეზოში და ეზოს წინ ვახტანგ ბეჟიტაშვილმა და გურამ 

დავითაშვილმა ხვთისო კორკოტაშვილს მიაყენეს სიტყვიერი და 

ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა 

ფიზიკური ტკივილი და მიიღო სხეულის დაზიანება. ამასთან, 

ვახტანგ ბეჟიტაშვილი თანნაქონი ცეცხლსასროლი იარაღის 

გამოყენებით ხვთისო კორკოტაშვილს დაემუქრა სიცოცხლის 

მოსპობით. 

 

მოწმის სახით გამოკითხულ იქნენ ხვთისო კორკოტაშვილი, ვახტანგ 

ბეჟიტაშვილი, გურამ დავითაშვილი, ელგუჯა გულიაშვილი, რუიზან 

გულაშვილი; იმავე დღეს დათვალიერდა შემთხვევის ადგილი; 

ამოღებულ იქნა ვახტანგ ბეჟიტაშვილის კუთვნილი ავტომანქანა, 

რომელზეც დაინიშნა სასაქონლო და ტრასოლოგიური ექსპერტიზები; 

ჩატარდა ვახტანგ ბეჟიტაშვილის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკა, რა 

დროსაც ამოღებულ იქნა „SAIGA M3“-ის მოდელის კარაბინის 

ცეცხლსასროლი იარაღი და მისი სარეგისტრაციო მოწმობა; იარაღზე 

დაინიშნა ბალისტიკური ექსპერტიზა; ხვთისო კორკოტაშვილის, 

გურამ დავითაშვილის და ვახტანგ ბეჟიტაშვილის სხეულის 

დაზიანებებთან დაკავშირებით დაინიშნა სასამართლო-სამედიცინო 
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ექსპერტიზები; ამოღებულ იქნა ხვთისო კორკოტაშვილის, ვახტანგ 

ბეჟიტაშვილის და გურამ დავითაშვილის კუთვნილი ტანსაცმელი, 

რომლებზეც დანიშნულია კომპლექსური - ტრასოლოგიური, 

მიკრონაწილაკური და ბიოლოგიური ექსპერტიზები. 

 

სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნების თანახმად, 

გურამ  დავითაშვილს ობიექტური დაზიანების ნიშნები არ 

აღენიშნება; ვახტანგ ბეჟიტაშვილს მარჯვენა მტევნის არეში 

აღენიშნება სისხლნაჟღენთი, რომელიც მიეკუთვნება მსუბუქ ხარისხს 

ჯანმრთელობის მოუშლელად; 

 

მიკრონაწილაკების ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, ხვთისო 

კორკოტაშვილის ტანსაცმელზე ვახტანგ ბეჟიტაშვილის ტანსაცმლის 

და გურამ დავითაშვილის შორტის ქსოვილში შემავალი 

მიკრონაწილაკები არ აღმოჩნდა. ასევე, არ აღმოჩნდა ვახტანგ 

ბეჟიტაშვილის ტანსაცმელზე  და გურამ დავითაშვილის შორტზე 

ხვთისო კორკოტაშვილის ტანსაცმელის ბოჭკოების 

მიკრონაწილაკები. 

ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნით, ვახტანგ ბეჟიტაშვილზე 

რეგისტრირებული „SAIGA-M43“ მიეკუთვნება ცეცხლსასროლ 

იარაღთა კატეგორიას და ვარგისია სროლისათვის. 

 

სასაქონლო ექსპერტიზის დასკვნით, ვახტანგ ბეჟიტაშვილის 

ავტომანქანაზე მინის ჩამსხვრევით  მიყენებული  ზიანი შეადგენს 

1800 ლარს, ხოლო მინის მონტაჟის და ავტომანქანის ფრთის 

შეკეთების სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 300 ლარს (ხვთისო 

კორკოტაშვილის და მისი ოჯახის წევრების ჩვენებების თანახმად, ქვა 

ვახტანგ ბეჟიტაშვილის ავტომანქანას ხ. კორკოტაშვილის დედამ - 

ნათელა კორკოტაშვილმა ესროლა, ხოლო ვახტანგ ბეჟიტაშვილის 

ჩვენებით - ქვა მისი მიმართულებით ისროლა ხვთისო 

კორკოტაშვილმა, რომელიც ასცდა და მოხვდა ავტომანქანას). 
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მისაღებია ხვთისო კორკოტაშვილის სასამართლო-სამედიცინო 

ექსპერტიზის და ტრასოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნები. ვახტანგ 

ბეჟიტაშვილის ავტომანქანიდან ამოღებულ ქვაზე დანიშნულია 

გენეტიკური ექსპერტიზა, მისაღებია დასკვნა.  

 

ამჟამად საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება“. 

 

 

 

9  „საქართველო“ 

 

თავმჯდომარე  

გიორგი 

ლილუაშვილი 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

07.08.2017 

 

წარმოდგენილი საჩივრით მოთხოვნილია 

სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს“ მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა 

რეგისტრაციის დეპარტამენტის მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანებების 

რეგისტრაციის სამსახურის №P17000115/3 

(10.07.2017 წ.) გადაწყვეტილების ბათილად 

ცნობა და მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ რეგისტრირებული ჩანაწერის 

გაუქმება. ამასთან, საჩივრის ავტორი 

მოითხოვს განცხადების მიღებისთანავე 

„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის საფუძველზე პარტიის 

რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების 

შეჩერებას.  

 

რეგისტრაციის ჩანაწერის გაუქმების 

ძირითად საფუძვლად მიუთითებენ, რომ 

პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ 

აკმაყოფილებდა რეგისტრაციის პირობებს,  

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა სსიპ 

„საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს“. 

 

სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“:  

 

„საჩივართან დაკავშირებით დადგენილ იქნა ხარვეზი, ვინაიდან 

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დაცული დოკუმენტაციითა 

და ინფორმაციით არ დგინდებოდა სამართლებრივი კავშირი 

საჩივრის წარმომდგენ პირსა და მოქალაქეთა პოლიტიკურ 

გაერთიანება - პარტია „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ შორის, 

კერძოდ, არ დგინდებოდა, თუ რა პირდაპირ და უშუალო გავლენას 

ახდენდა გასაჩივრებული გადაწყვეტილება საჩივრის ავტორის 

კანონიერ უფლებებსა და ინტერესებზე. ამასთან, არ დგინდებოდა, 

თუ რა უპირატესი სამართლებრივი მდგომარეობა შეექმნებოდა მას 

გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობით და 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - პარტია „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ რეგისტრირებული ჩანაწერის გაუქმებით. 

საჩივრის ავტორს განესაზღვრა 15-დღიანი (თხუთმეტი) 

ვადა  ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება - პარტია „საქართველოს“ 

თავმჯდომარის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით 2017 წლის 21 

აგვისტოს დამატებით წარმოდგენილ განცხადებაში განმცხადებელი 
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ვინაიდან სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი 

დოკუმენტაცია (კერძოდ კი, ხელმძღვანელ-

წარმომადგენლობითი ორგანოების და 

პირების ოდენობა) არ შეესაბამებოდა 

პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ VII ყრილობის 

მიერ წესდებაში განხორციელებული 

ცვლილებებით დაწესებულ ოდენობას. ე.ი. ამ 

პოლიტიკურ გაერთიანებას არ ჰყავს მათივე 

წესდებით დადგენილი და განსაზღვრული 

ხელმძღვანელ-წარმომადგენელი პირი 

„პოლიტიკური გაერთიანების თავჯდომარე“ 

(მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ VII 

რიგგარეშე ყრილობის რეზოლუციის 

დამტკიცება „მიხეილ სააკაშვილის 

წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნის 

დასრულებამდე „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ თავმჯდომარის თანამდებობის 

ვაკანტურად დატოვების თაობაზე“) , რის 

გამოც საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანების რეგისტრაციის სამსახურს არ 

უნდა დაეკმაყოფილებინა სარეგისტრაციოდ 

წარდგენილი განცხადება და არ უნდა 

გაეტარებინა რეგისტრაციაში პოლიტიკური 

გაერთიანება ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა.“ 

 

  

 

უთითებს პარტია „საქართველოს“ წესდებაზე, რომლითაც მათ 

ევალებათ, სააგენტოს მიუთითონ და მოსთხოვონ კანონის 

დარღვევით რეგისტრირებული დოკუმენტაციის გაუქმება, 

რეგისტრაციის ბათილობა და ა.შ. ამასთან, მოითხოვონ პასუხი ყველა 

იმ კანონდარღვევაზე, რაც სააგენტოში დაფიქსირდება. 

განმცხადებელი, ასევე, უთითებს 2017 წლის არჩევნებზე და 

განმარტავს, რომ პარტია „საქართველოსათვის“ მიუღებელია, 

არჩევნებში მონაწილეობდეს უკანონოდ და შეცდომით 

დარეგისტრირებული პოლიტიკური ორგანიზაცია და კონკურენციას 

უწევდეს ადგილობრივ არჩევნებში. მათი მოთხოვნის 

დაკმაყოფილების შემთხვევაში, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ 

ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში, რაც მათ პოლიტიკურ 

ორგანიზაციას მეტ შანსს და უპირატესობას  მიანიჭებს არჩევნებში 

გასამარჯვებლად.

აღნიშნული განცხადებით დადგენილი ხარვეზი ვერ ჩაითვლება 

აღმოფხვრილად, ვინაიდან განმცხადებელი უთითებს ზოგად 

ინტერესებზე, კონკურენციაზე და კონკრეტულად მისი კანონიერი 

ინტერესების შელახვა არ იკვეთება“. 
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10 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლების-

თვის“ 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

28.08.2017 

 

კორესპონდენციაში საუბარია 2017 წლის 27 

აგვისტოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ყიზილაჯლოში მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანების − „ევროპული 

საქართველო − მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის“  − რაიონული 

ორგანიზაციის თავმჯდომარე ახმედ 

იმამკულიევის და პოლიტიკური 

გაერთიანების სხვა წარმომადგენლების მიერ 

წარმოებული წინასაარჩევნო აგიტაციის  

დროს მომხდარ ინციდენტზე. 

განმცხადებლის თქმით, ზემოხსენებული 

ღონისძიების მსვლელობისას მპგ „ქართული 

ოცნება − დემოკრატიული საქართველოს“ 

წარმომადგენლები შეეცადნენ წინასაარჩევნო 

შეხვედრის ჩაშლას, სიტყვიერ შეურაცხყოფას 

აყენებდნენ მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანების − „ევროპული საქართველო − 

მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ − 

წარმომადგნელებს, ხელს უშლიდნენ 

ღონისძიების გადაღებაში,  მოსახლეობას არ 

აძლევდნენ შესაძლებლობას, ნორმალურ 

პირობებში მიეღოთ მონაწილეობა 

წინასაარჩევნო შეხვედრაში.    

კორესპონდენციის ავტორი წერს, რომ 

აღნიშნულ ქმედებებში მონაწილეობდნენ 

ჯეიხუნ ჩოვდაროვი (მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მაჟორიტარი დეპუტატობის სავარაუდო 

კანდიდატი სოფელ ყიზილაჯლოში მპგ 

„ქართული ოცნება − დემოკრატიული 

საქართველოდან“), ფაიქ გოჯაევი 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შსს-ს, 

მთავარ პროკურატურას, ცესკო-ს და რეგიონული განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

 

 

ცესკო:  

„როგორც თავად განცხადებიდან ირკვევა, შეხვედრებს ადგილი 

ჰქონდა 27 (კვირა დღე) და 28 (მარიამობა - დასვენების დღე) 

აგვისტოს. შესაბამისად, თუ განცხადებაში ხსნებულ შეხვედრებზე 

ადგილი ჰქონდა გამგეობის თანამშრომელთა მონაწილეობას, ეს არ 

ჩაითვლება მათი მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციაში 

კანონდარღვევით მონაწილეობად, ვინაიდან არასამუშაო დროს 

საჯარო მოხელეებს არ ეკრძალებათ წინასაარჩევნო შეხვედრებში 

მონაწილეობა“. 

 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

„პოლიტიკური პარტია ,,ევროპული საქართველოს“ გენერალური 

მდივნის - გიორგი უგულავას 2017 წლის 28 აგვისტოს განცხადებისა 

და მასზე დართული ვიდეოფაილის შესწავლის ფარგლებში, 

მარნეულის შს სამმართველოში გამოკითხულ იქნა 7 პირი. შესწავლის 

შედეგად დადგინდა, რომ 2017 წლის 27 აგვისტოს „ევროპული 

საქართველოს“ მარნეულის გამგებლობის კანდიდატი აკმამედ 

იმამკულიევი იმყოფებოდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ყიზილაჯლოში, სადაც ატარებდა წინასაარჩევნო აგიტაციას და 

„ფეისბუქის“ საშუალებით ახდენდა პირდაპირ ტრანსლაციას. ჯეიხუნ 

ჩოიდაროვის („ქართული ოცნების“ წევრი) სახლთან მიახლოებისას 

იგი მოიხსენია შეურაცხმყოფელი სიტყვებით, რის გამოც ჯ. 

ჩოიდაროვი გამოვიდა სახლიდან და მოუწოდა მას, არ მიეყენებინა 

მისთვის შეურაცხყოფა. ამის გამო ა. იმამკულიევსა და ჯ. ჩოიდაროვს 

შორის მოხდა სიტყვიერი შელაპარაკება. ჯ. ჩოიდაროვს მხარი 

დაუჭირეს ფაიგ გოჯაევმა (მარნეულის კულტურის სახლის რიგითი 

თანამშრომელი) და ანარ მამიშოვმა. ყოველივე ზემოაღნიშნულს 

საარჩევნო აგიტაციისათის ხელის შეშლა არ გამოუწვევია.  



25 
 

(მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის თანამშრომელი), ანარ მამიშოვი 

(მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

თანამშრომელ ნურლან მამიშოვის ძმა; 

საერთო ჯამში − ათამდე პირი).  

მსგავსი ინციდენტი განმეორდა 2017 წლის 28 

აგვისტოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ბაიდარაში. მასში ათამდე პირი 

მონაწილეობდა, რომელთა შორის იყო მეხდი 

ყურბანოვი (მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის თანამშრომელი). 

 

ითხოვენ საკითხის განხილვას კომისიის 29 

აგვისტოს სხდომაზე. 

 

 

გარდა ამისა, 2017 წლის 28 აგვისტოს აკმამედ იმამკულიევი 

იმყოფებოდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაიდარში, 

სადაც ატარებდა წინასაარჩევნო აგიტაციას და „ფეისბუქის“ 

საშუალებით ახდენდა პირდაპირ ტრანსლაციას, რა დროსაც 

მოქალაქე მეხტი ყურბანოვსა და ა. იმამკულიევს შორის მოხდა 

სიტყვიერი შეკამათება. მიუხედავად ამისა, ა. იმამკულიევი 

განაგრძობდა პირდაპირ ეთერში შეხვედრის გადაცემას და მას ხელი 

არ შეშლია. განცხადებაზე დართული ვიდეოჩანაწერით 

დასტურდება, რომ ორივე შემთხვევაში მომხდარია მხოლოდ 

სიტყვიერი შეკამათება“. 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის პოზიციით, შეხვედრა, რომელზეც 

განცხადებაშია საუბარი, ჩატარდა კვირის არასამუშაო დღეებში. 

აღნიშნულ დროს საჯარო მოხელეებს უფლება აქვთ, გამოავლინონ 

თავიანთი პოლიტიკური ნება და დაესწრონ წინასაარჩევნო 

სააგიტაციო შეხვედრებს სურვილის შესაბამისად, თუმცა, 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ვიდეორგოლში წარმოდგენილი 

არცერთი პირი არ გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის მოქმედი თანამშრომელი. 

 

განმცხადებლისავე განმარტებით, ჯეიხუნ ჩოვდაროვი ,,ქართული 

ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ სავარაუდო  კანდიდატია, 

სიტყვა „სავარაუდო“ აღნიშნავს მის შესაძლო კავშირს პარტიასთან. ეს 

დასაზუსტებელი ინფორმაცია არ უკრძალავს ჯეიხუნ ჩოვდაროვს, 

თუნდაც, ის იყოს რომელიმე პარტიის სავარაუდო კანდიდატი, 

მივიდეს მსგავს შეხვედრებზე  და გამოხატოს საკუთარი აზრი. 

 

ვიდეოჩანაწერის მეორე სახე ანარ მამიშოვი ნამდვილად 

მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტ 

ნურლან მამიშოვის ძმაა, მაგრამ მას გააჩნია კანონით მინიჭებული 
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უფლება, დაესწროს ნებისმიერ წინასაარჩევნო სააგიტაციო 

შეხვედრას.  ფიზიკურ პირს – ანარ მამიშოვს არანაირი 

სამსახურებრივი კავშირი მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობასთან არ გააჩნია. 

 

მეხტი ყურბანოვი არ გახლავთ გამგეობის მოქმედი თანამშრომელი. 

იგი მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურის კოორდინაციის განყოფილების ყოფილი სპეციალისტია. 

 

ვიდეოჩანაწერში ნამდვილად ჩანს ფაიგ გოჯაევი, რომელიც სხვა 

ადგილობრივებთან ერთად ისმენს წინასაარჩევნო აგიტაციას. 

არასამუშაო დროს ა(ა)იპ ,,კულტურის ცენტრის“ თანამშრომელს ამ 

უფლებას კანონი არ უზღუდავს.  

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს“.  

 

 

11 „ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობა“, 

ნიკანორ მელია 

(787/01) 

იუსტიციის 

სამინისტროს 

კანცელარია 

29.08.2017, 

№01/12662 

 

1) 

წარმოდგენილი ინფორმაციით, 2017 წლის  25 

აგვისტოს ისნის №5 საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში გამოცხადდა საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსი. 

აღნიშნული განკარგულება მიღებულ იქნა, 

დაახლოებით, 16:00 საათზე. განკარგულების 

მიღებიდან 2 საათში „ქართული ოცნების“ 

შტაბის მიერ წინასწარ მობილიზებულ იქნა 

მხარდამჭერები და, დაახლოებით, 2 საათში 

შეტანილ იქნა 27 განცხადება. საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრები უნდა იყვნენ 

დამოუკიდებელი წევრები და არ უნდა 

ჰქონდეთ პოლიტიკური კუთვნილება. 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შსს-ს, 

მთავარ პროკურატურას და ცესკო-ს.  

 

ცესკო: 

„განცხადება ინფორმაციისთვის გადაგზავნილ იქნა შესაბამის 

საოლქო საარჩევნო კომისიებში.  

 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ განმცხადებელი არ უთითებს იმ 

სამართლებრივ ნორმაზე, რომლის დარღვევასაც შესაძლოა, ჰქონდეს 

ადგილი“. 

 

 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ცესკო-მ გააკეთა ოფიციალური 

განცხადება, რომელიც მოცემულია შემდეგ ბმულზე: 
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ხსენებულ შემთხვევაში მისული 

კანდიდატები ღიად აფიქსირებდნენ, რომ 

მხარს უჭერდნენ „ქართულ ოცნებას“. 

 

2) 

განცხადების თანახმად, მსგავსი ფაქტი მოხდა 

2017 წლის 26 აგვისტოს მარტვილის №65 

საუბნო საარჩევნო კომისიაში, სადაც 

„ქართული ოცნების“ ორგანიზებით მისული 

იყვნენ კონკურსანტები. ხსენებული 

კონკურსანტები ღიად აცხადებდნენ, რომ 

„ქართული ოცნებიდან“ დაურეკეს და 

უთხრეს,  მისულიყვნენ საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში და შეეტანათ საკონკურსო 

განცხადება. ხსენებულ საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში ადგილი ჰქონდა ერთი პირის მიერ 

სხვის მაგივრად განცხადებების შეტანას. 

განცხადებების შეტანას ავალებდა 

მარტვილის რაიონის სოფელ აბედათში 

გამგებლის რწმუნებული რადუში წოწონავა. 

3) 

როგორც წერილის ავტორი აღნიშნავს, 

ხსენებულ ფაქტს ადგილი ჰქონდა თელავის 

№17 საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც, სადაც 

გამოცხადებული იყო საარჩევნო კომისიის 

შესარჩევი კონკურსი. კონკურსზე მისული 

ერთ-ერთი კონკურსანტი პირდაპირ 

აფიქსირებდა, რომ „ქართული ოცნებიდან“ 

გამოაგზავნეს და დაჰპირდნენ საარჩევნო 

კომისიის წევრად არჩევას. განმცხადებლის 

აზრით, აღნიშნული ფაქტები ითვლება 

სახელისუფლებო პარტიის მცდელობად - 

http://cesko.ge/geo/list/show/111239-tseskos-mimartva-chartul-

mkhareebs-saub№o-saarchev№o-komisiebis-ko№kursta№-dakavshirebul-

kampa№iaze  

 

1) 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

„აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება დაწყებული არ არის. განცხადება არ 

შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს“. 

 

2)  

შსს; მთავარი პროკურატურა:  

„2017 წლის 26 აგვისტოს მარტვილის №65 საოლქო საარჩევო 

კომისიაში დაიწყო საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი 

კონკურსი, რომელიც გაგრძელდა 30 აგვისტოს ჩათვლით. 2017 წლის 

26 აგვისტოს, დილის 09:00 საათზე, გამოცხადდა 8 კონკურსანტი. 

ვინაიდან სამსახურში იმყოფებოდა მხოლოდ საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე პ.მ., მან მიიღო 8 კონკურსანტის 

- ფ. წ.-ს, გ. კ.-ს, მ. წ.-ს, მ. წ.-ს, მ. კ.-ს, მ. წ.-ს, ნ. ძ.-ს და დ. კ.-ს - 

განცხადებები, რის შემდეგაც კონკურსანტები წავიდნენ. აღნიშნული 

განცხადებები საარჩევნო კომისიის მდივანმა რეგისტრაციის 

ჟურნალში დაარეგისტრირა მოგვიანებით. დასახელებულ რვა 

კონკურსანტს ხელმოწერები არ დაუფიქსირებია, ვინაიდან 

განცხადებების რეგისტრაციის დროს არ იმყოფებოდნენ ადგილზე. 

იმავე დღეს განცხადებების რეგისტრაციის ჟურნალის ასლი 

მოითხოვა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მარტვილის ოფისის 

წარმომადგენელმა ოლგა ჩურკანოვამ. ვინაიდან ჟურნალში არ იყო 

დაფიქსირებული კონკურსანტების ხელმოწერები, მარტვილის №65 

საოლქო საარჩევო კომისიის თავმჯდომარე გრიგოლ ბართაიამ 

გააუქმა რვავე კონკურსანტის რეგისტრაცია. რეგისტრაციის 

გაუქმების შემდგომ რვავე მოქალაქემ თავიდან შეიტანა განცხადება 

საოლქო კომისიაში და დარეგისტრირდა კონკურსანტებად. იმავე 

http://cesko.ge/geo/list/show/111239-tseskos-mimartva-chartul-mkhareebs-saubno-saarchevno-komisiebis-konkurstan-dakavshirebul-kampaniaze
http://cesko.ge/geo/list/show/111239-tseskos-mimartva-chartul-mkhareebs-saubno-saarchevno-komisiebis-konkurstan-dakavshirebul-kampaniaze
http://cesko.ge/geo/list/show/111239-tseskos-mimartva-chartul-mkhareebs-saubno-saarchevno-komisiebis-konkurstan-dakavshirebul-kampaniaze
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საუბნო საარჩევნო კომისია დააკომპლექტონ 

მათთვის სასურველი კანდიდატებით 

4) 

წერილში, ასევე, საუბარია, რომ 

წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ქ. 

თბილისში ადგილი ჰქონდა „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ გლდანის 

რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატ გოჩა კოკაიას წინასაარჩევნო 

შეხვედრის ხელშეშლისა და ჩაშლის 

მცდელობას. კერძოდ: შეხვედრების დროს 

კახა კალაძის მხარდამჭერი ბესო კალაძე და 

მისი მხარდამჭერები შესაძლებლობას არ 

აძლევდნენ „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ კანდიდატს მოსახლეობასთან 

შესახვედრად და აყენებდნენ სიტყვიერ 

შეურაცხყოფას. 

 

მოუწოდებენ უწყებათაშორის კომისიას, 

ხსენებულ საკითხზე შეიმუშაოს 

რეკომენდაცია. 

 

დღეს რამდენიმე კონკურსანტთან განხორციელებული ზარების 

შედეგად (შეკითხვით - თუ საიდან შეიტყვეს მარტვილის №65 

საოლქო საარჩევო კომისიაში კონკურსანტების რეგისტრაციის 

შესახებ) გაირკვა, რომ მარტვილის №65 საოლქო საარჩევო კომისიაში 

კონკურსანტების რამდენიმე განცხადების ერთი პირის მიერ შეტანას 

ადგილი არ ჰქონია. განცხადებები დაბეჭდილია ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის მიერ ბლანკის სახით, რომელსაც  საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში  კონკურსანტები ავსებენ ინდივიდუალურად 

და აკეთებენ შესაბამის ხელმოწერებს.  

ფაქტზე დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება“. 

3) 

შსს; მთავარი პროკურატურა:  

„თელავის რაიონულ პროკურატურაში განხილულ იქნა 2017 წლის 29 

აგვისტოს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის 

უწყებათაშორის კომისიაში შესული მპგ „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ წერილი. წერილში მითითებულ თელავის №17 საოლქო 

საარჩევნო კომისიის შესარჩევ კონკურსში მომხდარ ინციდენტთან 

დაკავშირებით გამოძიება არ დაწყებულა, რადგან წერილში 

მითითებული გარემოებები არ შეიცავს „საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსით“ გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს“. 

 

4)  

შსს; მთავარი პროკურატურა:  

„2017 წლის 5 სექტემბერს გამოკითხულ იქნა გოჩა ელვარდის ძე 

კოკაია, რომელმაც განმარტა, რომ 2017 წლის 30 აგვისტოს საარჩევნო 

შტაბის წევრებთან - გიგა ფოლადიშვილთან, დავით სიმონიასა და 

ნესტან ბიგვავასთან - ერთად იმყოფებოდა ქ. თბილისში, გლდანის მე-

3 მიკრორაიონის პირველ კორპუსში მცხოვრებ ამომრჩეველთან 

შეხვედრაზე. შეხვედრის დაწყებიდან, დაახლოებით, 15-20 წუთში 

მათთან მივიდა სამი პიროვნება - ბესო კალაძე, ირაკლი ქომეთიანი და 

მისთვის უცნობი ქალბატონი, რომლებიც იყვნენ „ერთიანი 
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ნაციონალური მოძრაობის“ მიმართ აგრესიულად განწყობილი და 

შეურაცხყოფას აყენებდნენ მათ. გასაუბრებისას  გოჩა კოკაიამ 

განმარტა, რომ კონფლიქტის დროს რაიმე სახის ფიზიკურ 

დაპირისპირებას ან შეურაცხყოფას ადგილი არ ჰქონია. მისი 

მოთხოვნაა, არ მოხდეს არცერთი პოლიტიკური პარტიის წევრის მიერ 

საარჩევნო აგიტაციის ხელის შეშლა. ვინაიდან ეს ფაქტი  პირველია, 

ითხოვს, შემოიფარგლონ სიტყვიერი გაფრთხილებით ბესო კალაძის, 

ირაკლი ქომეთიანის და თანმხლები ქალბატონის მიმართ, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული ყველანაირი სახის მოსალოდნელი 

დაპირისპირება.    

 

გამოკითხულმა მოწმეებმა - ბესო კალაძემ, ირაკლი ქომეთიანმა და 

ნინო ახალმოსულიშვილმა - განმარტეს, რომ ფიზიკური 

შეურაცხყოფის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია; მათ გამოთქვეს მხოლოდ 

სიტყვიერი უკმაყოფილება და პროტესტი. აღნიშნულ ფაქტზე 

გამოძიება არ დაწყებულა“. 

 

 

12 „თავისუფალი 

საქართველო“ 

 

კახა კუკავა 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

29.08.2017 

 

წარმოდგენილი ინფორმაციით, არჩევნების 

გამოცხადებისთანავე, შპს „თბილსერვის 

ჯგუფის“ ადმინისტრაცია თბილისში 

რეგისტრირებულ დასაქმებულებს (მუშებს, 

მძღოლებს) ავალებს პირადობის მოწმობის 

ასლების წარმოდგენას. 

აღნიშნული ქმედება უშუალოდ 

ხორციელდება შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ 

ხელმძღვანელის და მოადგილეების მიერ. 

მიუთითებენ „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 49-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა“ 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა  

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„განცხადებაში აღნიშნული გარემოებები არ დასტურდება, ვინაიდან, 

ერთი მხრივ, ისინი არ არის გამყარებული სათანადო 

მტკიცებულებებით და ეფუძნება მხოლოდ განცხადების ავტორის 

ვარაუდს, ხოლო მეორე მხრივ, კომპანიის მიერ დასაქმებული 

ადამიანური რესურსის პირადი საქმის წარმოება იწყება მისი 

დასაქმების მომენტიდან და პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია არის პირადი საქმის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც 

თითოეული თანამშრომლის შესახებ კომპანიაში ისედაც დაცული და 

ხელმისაწვდომია. შესაბამისად, თუ დავუშვებთ, რომ ნამდვილია 
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ქვეპუნქტის დარღვევაზე და ითხოვენ 

შესაბამისი რეაგირების განხორცილებას. 

 

განცხადების ავტორის მითითებით ამგვარი ფაქტის არსებობა, 

მიზანთან მიმართებით ზემოაღნიშნულს არანაირი ლოგიკური 

დანიშნულება არ აქვს. 

ამასთან, განცხადების ავტორი მიუთითებს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის თანამდეობის პირის მხრიდან წინასაარჩევნო 

აგიტაციისა და კამპანიის წარმოების პროცესში თავისი 

თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებაზე, 

მაშინ, როდესაც, შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ წარმოადგენს ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ სუბიექტს და 

მოქმედი კანონმდებლობით მისი ხელმძღვანელი თანამდებობის 

პირად ითვლება მხოლოდ  ეკონომიკური ინტერესების გაცხადებისა 

და გამოქვეყნების (ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენა) ნაწილში. 

შესაბამისად, განცხადებაში მითითებული გარემოებების 

ნამდვილობის პირობებშიც კი, იგი სამართლებრივად 

დაუსაბუთებელია. 

თბილისის მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს“.  

 

13 საერთო-

სამოქალაქო 

მოძრაობა 

„მრავალეროვანი 

საქართველო“ 

 

არნოლდ 

სტეფანიანი 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

წერილი შეეხება ადმინისტრაციული 

რესურსის შესაძლო გამოყენების ფაქტს 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ლევან 

ცაბაძის მხრიდან. გამგებელმა 

მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული 

ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელები დაიბარა 

თათბირზე და განუცხადა, რომ  მათი ყველა 

თანამშრომელი (ბაღების გაერთიანებების, 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების 

სამსახურის პერსონალი) მივიდეს მის შტაბში 

(ლევან ცაბაძე 2017 წლის არჩევნებში იყრის 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, 

შსს-ს, მთავარ პროკურატურას,  რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„მუნიციპალიტეტი წარმოდგენილი  ინფორმაციით არ ადასტურებს 

და უარყოფს წერილში აღნიშნული გარემოებების არსებობას. 

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი (მათ შორის, გამგებელი) ემიჯნება 

კანონმდებლობის (მათ შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის) 
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ზე ელექტრონული 

სახით 

01.09.2017 

 

კენჭს) და ხელი მოაწეროს მხარდამჭერთა 

სიებში. 

 

წერილის ავტორი ორგანიზაცია ინფორმაციის 

გადამოწმების მიზნით დაუკავშირდა 

მოწმეებს, რომლებმაც ზემოაღნიშნული 

ინფორმაცია დაადასტურეს. 

ყოველგვარ დარღვევას/საარჩევნო მიზნებისთვის თანამდებობისა და 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას“.  

 

ცესკო: 

„განცხადება გადაგზავნილ იქნა ასპინძის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარესთან. 

 

მის მიერ ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში 

დადგინდა, რომ ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ 

წინასაარჩევნოდ გამოყენებულ იქნა თანამდებობრივი მდგომარეობა 

და მის მიმართ 21 სექტემბერს შედგა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი, რაც ითვალისწინებს დაჯარიმებას 2000 

ლარის ოდენობით. ოქმი თანდართულ მასალებთან ერთად 

გადაიგზავნება სასამართლოში გადაწყვეტილების მისაღებად“.  

 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

 

„დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო გამოძიება არ დაწყებულა“.  

 

14 საერთო-

სამოქალაქო 

მოძრაობა  

„მრავალეროვანი 

საქართველო“ 

 

არნოლდ 

სტეფანიანი 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

04.09.2017 

წერილი შეეხება ადმინისტრაციული 

რესურსის შესაძლო გამოყენების ფაქტს 

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

მხრიდან. მოქმედმა გამგებელმა 

მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებული 

ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელები დაიბარა 

თათბირზე და განუცხადა, რომ  მათი ყველა 

თანამშრომელი (ბაღების გაერთიანებების, 

კეთილმოწყობისა და დასუფთავების 

სამსახურის პერსონალი) მივიდეს მის შტაბში 

(ლევან ცაბაძე 2017 წლის არჩევნებში იყრის 

კენჭს) და ხელი მოაწეროს მხარდამჭერთა 

სიებში. 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, 

შსს-ს, მთავარ პროკურატურას და რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

 

 

ცესკო: 

„განცხადება გადაგზავნილ იქნა დმანისის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარესთან შესწავლისა და შემდგომი 

რეაგირებისთვის. 

 

დმანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში 

განხორციელდა განცხადებაში მითითებული პირების გამოკითხვა 

(ჩამოერთვათ ახსნა-განმარტებები), საიდანაც დადგინდა, რომ 
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 ასევე, წერილში აღნიშნულია, რომ სოფლების 

რწმუნებლებისგან (გამგებლის 

წარმომადგენელი)  აგვისტოს დასაწყისიდან 

ითხოვენ მხარდამჭერ  პირებზე ინფორმაციის 

შეგროვებას.  მათი თქმით, სწორედ ასეთი 

დავალების შეუსრულებლობის გამო 

გათავისუფლდნენ ორი სოფლის 

რწმუნებულები დაკავებული 

თანამდებობიდან. აქვე შეშფოთებას 

გამოთქვამენ, რომ მოწმეები და 

დაზარალებულები თავს არიდებენ საჯაროდ 

კომენტარის გაკეთებას მათსა და მათი ოჯახის 

წევრებზე ანგარიშსწორების განხორციელების 

საფრთხის გამო. 

 

არჩევნების დანიშვნის შემდგომ დმანისის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის მხრიდან, როგორც რეგისტრირებული დამოუკიდებელი 

კანდიდატისაგან, განცხადებაში მითითებული დავალებების გაცემის 

ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.  

 

ზემოაღნიშნულის შესახებ განმცხადებელს გაეგზავნა საპასუხო 

წერილი“.  

 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აპირებს, 2017 წლის 

ადგილობრივ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა როგორც 

დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, რისთვისაც გავლილი აქვს 

შესაბამისი პროცედურები საოლქო საარჩევნო კომისიაში. 

განცხადებაში მითითებული ინფორმაცია არ დასტურდება, ამასთან, 

კანდიდატს (გამგებელი) ამ ეტაპზე არ გააჩნია არავითარი საარჩევნო 

შტაბი და, ამდენად, გაუგებრობას იწვევს, როგორ უნდა მომხდარიყო 

წერილში მითითებული პირების ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელების და 

მათი თანამშრომლების (მათ შორის, ბაღების გაერთიანების, 

კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური) დაბარება 

არარსებულ შტაბში (ამასთან, მუნიციპალიტეტში არ არსებობს  

სამსახურები წერილში მითითებული დასახელებებით; ადგილზე 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

აღზრდის სამსახური“ და ა(ა)იპ „დმანისის მუნიციპალიტეტის 

კომუნალური სამსახური“). 

 

წერილში მითითებულ გარემოებასთან დაკავშირებით, რომ 

გამგებლის წარმომადგენლებისაგან გამგებელმა აგვისტოდან 

მოითხოვა მხარდამჭერი პირების შესახებ ინფორმაციის მოგროვება, 

განვმარტავთ, რომ დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 

ეტაპობრივად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 
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ივლისის №48 დადგენილიების მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის 

საფუძველზე, ითხოვს გამგებლის წარმომადგენლებისაგან მათზე 

დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას (მათ შორის, 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული პრობლემებისა და მათი 

შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ; სტატისტიკურ და სხვა 

მონაცემთა შეგროვებას; ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამართლებრივი აქტების მოსახლეობისათვის გაცნობას,  

დასახლებაში მოსახლეობის გამოკითხვის ჩატარებას და სხვ.),  რასაც, 

სავარაუდოდ, ჰქონდა ადგილი მითითებულ წერილში. 

 

რაც შეეხება გათავისუფლებულ პირებს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო, 

გათავისუფლდა გამგებლის ორი წარმომადგენელი. იმ პირებზე, 

რომლებსაც განმცხადებელი მოიხსენიებს მოწმეებად/ 

დაზარალებულებად, და მათი ოჯახის წევრებზე არავითარი ზეწოლა 

მუნიციპალიტეტისა და  გამგებლის მხრიდან არ მომხდარა. ამასთან, 

მუნიციპალიტეტის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ამავე საქმესთან 

დაკავშირებით (ე.წ. უკანონო გათავისუფლება) საქართველოს მთავარ 

პროკურატურაში შეტანილია განცხადება და მიმდინარეობს 

გამოძიება. 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი (მათ შორის, გამგებელი) ემიჯნება 

კანონმდებლობის (მათ შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის) 

ყოველგვარ დარღვევას/საარჩევნო მიზნებისთვის თანამდებობისა და 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას“. 

 

 

შსს; მთავარი პროკურატურა:  

„2017 წლის 30 აგვისტოს ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის 

საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის 
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საქმეზე დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელ გოგი ბარბაქაძის 

მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, 

დანაშაული გათვალისწინებული სსკ-ის 333-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით. გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო პარლამენტის 

წევრ კახაბერ ოქრიაშვილის მიერ პროკურატურაში გადმოგზავნილი 

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ყოფილი სამი 

წარმომადგენლის - თამაზ ჩარაშვილის, ვახტანგ ავალიშვილის და 

ემზარ პეტრიაშვილის - განცხადებები, რომელთა მიხედვით, 2017 

წლის 19 ივლისის თათბირზე (ესწრებოდნენ 16 რწმუნებული და მათი 

თანამშრომლები) გამგებელმა გოგი ბარბაქაძემ მათ მისცა დავალება 

სამოქმედო ტერიტორიებზე ხელმოწერების შეგროვების შესახებ, 

რათა ხელმოწერები წარედგინათ პარტია „ქართულ ოცნებაში“ და 

ამით დაეფიქსირებინათ გოგი ბარბაქაძისადმი მოსახლეობის 

მხარდაჭერა. ეს დავალება არ შეასრულეს რწმუნებულებმა - თამაზ 

ჩარაშვილმა, ვახტანგ ავალიშვილმა, ემზარ პეტრიაშვილმა, კახა 

ტატუაშვილმა, შალვა ზურაბიშვილმა და ავთანდილ ოკმელაშვილმა. 

დარჩენილმა ათმა რწმუნებულმა შეაგროვა 4700 ხელმოწერა, რაც 

თავადვე ჩაიტანეს „ქართული ოცნების“ ოფისში. დმანისის 

მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგი ბარბაქაძემ ამათგან მხოლოდ 

სამ რწმუნებულს - ვახტანგ ავალიშვილს, ემზარ პეტრიაშვილს და 

თამაზ ჩარაშვილს - 2017 წლის 1-ლი აგვისტოდან აღარ გაუგრძელა 

ხელშეკრულება რწმუნებულად მუშაობის თაობაზე (ყველა 

რწმუნებულის ხელშეკრულებას ვადა ეწურებოდა 2017 წლის 

ივლისის ბოლოს). დარჩენილ 13 რწმუნებულს, მათ შორის, კახა 

ტატუაშვილს, შალვა ზურაბიშვილს და ავთანდილ ოკმელაშვილს, 

ვინც არ შეაგროვა ხელმოწერები, გამგებელმა გაუგრძელა 

ხელშეკრულების ვადა კიდევ ერთი თვით.  

 

საქმეზე გამოკითხულმა ვახტანგ ავალიშვილმა, ემზარ პეტრიაშვილმა 

და თამაზ ჩარაშვილმა დაადასტურეს აღნიშნული გარემოებები და 

განმარტეს, რომ, მათი ვარაუდით, ხელშეკრულება არ გაუგრძელდათ 

ხელმოწერების შეგროვების თაობაზე დავალების შეუსრულებლობის 

გამო. საქმეზე გამოკითხულმა კახა ტატუაშვილმა, შალვა 
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ზურაბიშვილმა და ავთანდილ ოკმელაშვილმა განმარტეს, რომ არ 

შეაგროვეს ხელმოწერები, რადგან მხარს უჭერენ გამგებლობის სხვა 

კანდიდატს. გამგებელ გოგი ბარბაქაძის მხრიდან თათბირზე საუბარი 

იყო მოსახლეობის აზრის გაგებაზე და იმ პირთა ხელმოწერების 

ნებაყოფლობით შეგროვებაზე, ვინც მას მხარს უჭერდა, სხვა რაიმე 

დავალებას ადგილი არ ჰქონია. მიუხედავად იმისა, რომ არ შეაგროვეს 

ხელმოწერები, ხელშეკრულებები მაინც გაუფორმდათ და დღემდე 

მუშაობენ თანამდებობებზე. რატომ არ გაუგრძელეს 

სახელშეკრულებო ვადები ვახტანგ ავალიშვილს, ემზარ 

პეტრიაშვილს და თამაზი ჩარაშვილს, მათ არ იციან.  

 

გამოძიების მიერ გამოიკითხა თათბირზე მყოფი სხვა ათი 

რწმუნებული, კერძოდ, ბიჭიკო თეთრაძე, ვაქილ ნამაზოვი, მუბარიზ 

მამედოვი, ქამანდარ მიქაილოვი, არიფ მამედოვი, ჯემალ 

ბერუაშვილი, ვაჟა ნონიაშვილი, აზერ გასიმოვი, მამედ ოვჩიევი და 

ბახრამ მურადოვი. ზემოაღნიშნულმა პირებმა დაადასტურეს ფაქტი 

2017 წლის 19 ივლისს გამგებელ გოგი ბარბაქაძის 

რწმუნებულებისადმი თხოვნის შესახებ - გაეგოთ მოსახლეობის აზრი, 

თუ სურდა ხალხს მისი არჩევნებში მეორე ვადით მონაწილეობის 

მიღება. დასახელებულმა პირებმა თხოვნა შეასრულეს, ვინაიდან 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ გოგი ბარბაქაძეს უჭერს მხარს, 

ხოლო ნაწილმა განმარტა, რომ ასეთი დავალება არ ახსოვთ, თუმცა, 

ხელმოწერები შეაგროვეს თავიანთი ინიციატივით, რათა 

მოსახლეობის სურვილი გაეგოთ „ქართულ ოცნებაში“. აღნიშნული 10 

მოწმის გამოკითხვის ოქმების მიხედვით, ვახტანგ ავალიშვილმა 

თავადვე უთხრა გამგებელს თათბირზე, რომ არ იყო მისი 

მხარდამჭერი და არ იმუშავებდა მასთან. სხვა ინფორმაციას  ყოფილი 

სამი რწმუნებულისთვის ხელშეკრულებების არგაგრძელების შესახებ 

ისინი არ ფლობენ. 

 

საქმეზე გამოთხოვილი დოკუმენტაციით დასტურდება, რომ 2017 

წლის ივლისში 16 რწმუნებულთან გაფორმდა ხელშეკრულება. ვადა 

კიდევ ერთი თვით გაუგრძელდა 13 მათგანს. ხელშეკრულებების 
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გაგრძელების უფლებამოსილებით აღჭურვილია გამგებელი, 

რომელიც თავადვე აფორმებს მათ საკუთარი გადაწყვეტილებით. 

 

გამოძიების მიერ გამოიკითხნენ დმანისის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი გოგი ბარბაქაძე, მისი მოადგილეები ზაზა გოშუანი და 

არიფ სულეიმანოვი, ადმინისტრაციის უფროსი პაატა ყულიაშვილი. 

 

გამგებელმა გოგი ბარბაქაძემ აჩვენა, რომ 19 ივლისის თათბირზე 

თავად მისი წარმომადგენლებისგან წამოვიდა ინიციატივა - 

გაერკვიათ მოსახლეობის აზრი და მსგავსი დავალება მას არ გაუცია. 

მანვე განმარტა, რომ მის მიმართ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა, 

რადგან დეპუტატმა კახაბერ ოქრიაშვილმა დაიბარა გამგეობის ის 

თანამშრომლები, რომლებსაც არ გაუფორმდათ ხელშეკრულებები და 

დააწერინა განცხადებები, თითქოს მათი გათავისუფლება მოჰყვა 

ხელმოწერების შეუგროვებლობას. დამატებით გამოკითხვისას მან 

განმარტა, რომ მისი ეს ვარაუდი გამოიწვია ხსენებული 

განცხადებების პროკურატურაში გადაგზავნამ სწორედ კახაბერ 

ოქრიაშვილის ბიუროდან. გოგი ბარბაქაძემ, ასევე, მიუთითა, რომ 

მისი მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატობა მიუღებელი აღმოჩნდა 

მოქმედი მაჟორიტარის - კახაბერ ოქრიაშვილისათვის და ის ყველა 

გზას მიმართავდა, რომ მას არ ეყარა არჩევნებში კენჭი. კერძოდ, 

კახაბერ ოქრიაშვილის ბიძაშვილი მერაბ ოქრიაშვილი ხვდებოდა მის 

წარმომადგენლებს და მოუწოდებდა, დაეტოვებინათ ბარბაქაძის 

თათბირები. კონკრეტულად - როდის, სად და ვის შეხვდა მერაბ 

ოქრიაშვილი, არ იცოდა; არც ის ახსოვდა, ვინ უთხრა ამის შესახებ. 

გარდა ამისა, დმანისში „ქართული ოცნების“ ოფისში კახაბერ 

ოქრიაშვილთან მისი მოთხოვნით მივიდნენ რამდენიმე თემის 

წარმომადგენლები და მათი სპეციალისტები, რომელთაც 

ოქრიაშვილი დაჭერით დაემუქრა, თუ მის მხარეს არ იქნებოდნენ 

არჩევნებზე. მისივე ჩვენების თანახმად, კახაბერ ოქრიაშვილის 

ბიძაშვილმა მერაბ ოქრიაშვილმა ზეწოლა განახორციელა 

დამოუკიდებელ კანდიდატებზე და ნაწილს უარი 

ათქმევინა  არჩევნებში მონაწილეობაზე. კერძოდ, ზეწოლა 
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განხორციელდა შირაიათ გუსეინოვზე, ზულფიგარ მიქაილოვზე, 

ფაიკ რუსტამოვზე, ფაზილ ახმედოვზე, რომლებმაც უარი თქვეს 

არჩევნებში მონაწილეობაზე, ხოლო ომარ გოგოჭურმა ზეწოლის 

მიუხედავად არ მოხსნა კანდიდატურა. ზეწოლას ადასტურებს 

დამოუკიდებელი კანდიდატი ილო სარსევანიძეც. 

  

საქმეზე მოწმის სახით გამოკითხულმა  ფაზილ ახმედოვმა აჩვენა, 

რომ მან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში 

მონაწილეობაზე უარი თქვა და კანდიდატურა მოხსნა საკუთარი 

ინიციატივით, ვინაიდან გადაწყვიტა, დაკავებულიყო სხვა 

საქმიანობით, უარყო მასზე ვინმეს მხრიდან რაიმე სახის ზეწოლის 

განხორციელება. ანალოგიური აჩვენა მოწმის სახით გამოკითხვისას 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა ზულფუგარ 

მიქაილოვმა. 

 

ემზარ პეტრიაშვილმა დამატებით გამოკითხვისას აჩვენა, რომ 2017 

წლის 1-ლ აგვიტოს მან, თამაზ ჩარაშვილმა და ვახტანგ ავალიშვილმა 

საკუთარი ინიციატივით დაწერეს განცხადებები დეპუტატ კახაბერ 

ოქრიაშვილისა და პრემიერ-მინისტრის სახელზე და რომ 

განცხადებების დაწერა მათთვის არავის დაუვალებია.  

 

დღეის მდგომარეობით, საქმეზე გრძელდება გამოძიება“. 
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15 ა(ა)იპ „ახალი 

თაობა 

დემოკრატიული 

საქართველოს-

თვის“ 

 

ნატალია 

ხოხიაშვილი 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

05.09.2017 

 

წერილის თანახმად, ა(ა)იპ „ახალი თაობა 

დემოკრატიული საქართველოსთვის“  

მიმართა ქალბატონმა ლელა ჩახვაძემ, 

რომელიც ,,საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსის“ მიერ წარდგენილია მერობის 

კანდიდატად ლანჩხუთის 61-ე საარჩევნო 

ოლქში. მისი განმარტებით, ის არის საჯარო 

მოხელე და მუშაობს სსიპ „სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს“ თბილისის საქალაქო 

სამმართველოს ინსპექტორად. მან კანონის 

შესაბამისად ორი განცხადებით მიმართა 

სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის 

სამმართველოს  უფროსს, ბატონ ვასილ 

ბასილაძეს, და მოითხოვა კუთვნილი 

შვებულება, ამასთან,  მოითხოვა უხელფასო 

შვებულებაც. სამწუხაროდ, მან განცხადების 

ასლები ვერ წარმოადგინა, რადგან, მისი 

განმარტებით, განცხადების სპეციალური 

ფორმის შევსება ხდება ონლაინრეჟიმში. ერთ 

შემთხვევაში ის ითხოვდა კუთვნილ 

შვებულებას, რადგან მონაწილეობდა 2017 

წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების 

არჩევნებში და კენჭს იყრიდა მერის 

პოზიციაზე ლანჩხუთის 61-ე ოლქში, მეორე 

მხრივ კი, მოითხოვა უხელფასო შვებულება. 

ორივე შემთხვევაში ქალბატონმა ლელამ 

მიიღო უარი ადამიანური რესურსების 

შეზღუდვის გამო (კადრების სიმცირე), მაგრამ 

იგი აქაც განმარტავს, რომ სამსახურში 

დასაქმებულია ცხრა ვეტერინარი და ამ 

დროისთვის არცერთი არ არის შვებულებაში. 

 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა სსიპ 

„სურსათის ეროვნულ სააგენტოს“, ცესკო-ს, შსს-ს, მთავარ 

პროკურატურას და სუს-ს. 

 

ცესკო:  

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 55-ე მუხლის მე-

2 პუნქტის თანახმად, მოხელის სამსახურებრივი უფლებამოსილება 

ჩერდება წარმომადგენლობითი ორგანოს ან მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის/მერის არჩევნებში მოხელის კანდიდატად წარდგენისას, 

თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

საქარველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 1411-ე მუხლის თანახმად, დამსაქმებელს უფლება არ აქვს, 

შეზღუდოს დასაქმებულის უფლება, მონაწილეობა მიიღოს 

კანდიდატად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 

არჩევნებში, გახდეს საკრებულოს წევრი, მერი/გამგებელი. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დასაქმებულის (მოხელის) 

გარანტიები, რომ მას მიეცეს არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის 

შესაძლებლობა და ისარგებლოს შვებულებით ან შეიჩეროს 

უფლებამოსილება კანონმდებლობის შესაბამისად, მოქმედებს 

მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც შესაბამისი საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე მას რეგისტრაციაში გაატარებს კანდიდატად.  

როგორც გადამოწმების შედეგად დადგინდა, 7 სექტემბრის 

მდგომარეობით, არცერთ სუბიექტს მისი კანდიდატად 

რეგისტრაციისთვის ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის არ 

მიუმართავს.   

ამას გარდა, აღსანიშნავია, რომ ასეთი შემთხვევის არსებობისას, 

დაინტერესებულმა პირმა არა ცესკო-ს, არამედ შესაბამისი ორგანოს 

ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს უნდა მიმართოს 

რეაგირებისთვის, ვინაიდან აღნიშნულ საკითხზე დასაქმებულსა და 

დამსაქმებელს შორის დავა წარმოადგენს შრომით დავას და მასზე 

რეაგირება არ შედის საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენციაში“. 
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წერილის ავტორი აღნიშნავს, რომ სსიპ 

„სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ 

თბილისის საქალაქო სამსახურის 

სამმართველოს უფროსის, ბატონი ვასილ 

ბასილაძის, მიერ უხეშად დაირღვა 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მუხლი 

144’ (ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოთა არჩევნებში მონაწილეობის 

გარანტიები) და ითხოვენ შესაბამის 

რეაგირებას.  
  

სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ პოზიცია:   

 

„სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ თბილისის საქალაქო 

სამსახურის საშტატო განრიგის მიხედვით, ვეტერინარიული 

ფუნქციების განხორციელებისთვის გათვალისწინებულია  6 საშტატო 

ერთეული, რომელზეც ამჟამად დასაქმებულია 5 ვეტერინარი 

სპეციალისტი, ხოლო ერთი ადგილი  ვაკანტურია.  
 

სექტემბრიდან წლის ბოლომდე ვეტერინარიის სფეროში  სააგენტოს 

მიერ დაგეგმილია ღონისძიებები, მათ შორის, სახელმწიფო 

ვაქცინაცია, რომლის დაგეგმვის ეტაპზე და განხორციელების 

პროცესში აუცილებელია ვეტერინარი სპეციალისტების აქტიური 

ჩართულობა.  

   

2017 წლის აგვისტოში ქ. თბილისში დაფიქსირდა ცოფის შემთხვევა, 

რის გამოც  31 აგვისტოს დაიწყო იძულებითი ვაქცინაცია, რომელიც 

გაგრძელდება 31 ოქტომბრამდე ქ.თბილისის საქალაქო სამსახურის 

ვეტერინარი ექიმების უშუალო მონაწილეობითა და 

ზედამხედველობით. 

   

ასევე, ვეტერინარ სპეციალისტებს ზაფხულში მიეცათ დავალება, რომ 

ქალაქ თბილისში კარდაკარის პრინციპით მოეხდინათ ვეტერინარიის 

სფეროში მოქმედი ვეტერინარიული აფთიაქების  დისლოკაციების 

დადგენა 31 ოქტომბრამდე. 

 

თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორი ლელა ჩახვაძე, 

რომელიც 2017 წლის 18 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით 

იმყოფებოდა საავადმყოფო ფურცელზე (რეჟიმი წოლითი). 

სამსახურში გამოცხადდა 4 სექტემბერს და იმავე დღეს მოითხოვა 

შვებულება.  ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან და საქალქო სამსახურში 

ყოველდღიურად მიმდინარე ვეტერინარიული საქმიანობებიდან 

გამომდინარე (სერტიფიცირება, ინსპექტირება, მონიტორინგი, 
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ზედამხედველობა), ლელა ჩახვაძეს თბილისის საქალაქო სამსახურის 

უფროსის მიერ უარი ეთქვა განცხადების ვიზირებაზე.  

 

დასაქმებულის მიერ  საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის 

(Edoc) საშუალებით ატვირთულ დოკუმენტზე უშუალო 

ხელმძღვანელის უარი (ვიზირებაზე უარი) არ აფერხებს 

დასაქმებულს, ხელი მოაწეროს დოკუმენტს და მისცეს შემდგომი 

მსვლელობა. 

 

დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ საქმისწარმოების სამმართველო, 

მიუხედავად ვიზირებაზე უარისა, დოკუმენტს არეგისტრირებს 

(ანიჭებს შესაბამის ნომერს და უთითებს თარიღს). აღნიშნული 

პროცედურის დასრულების შემდგომ დოკუმენტი ავტომატურად 

ხვდება სააგენტოს ხელმძღვანელთან, რომელიც იღებს 

გადაწყვეტილებას, რაც ლელა ჩახვაძეს არ განუხორციელებია. 

 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის ვებგვერდზე 

განთავსებული ინფორმაციით, 14 სექტემბრის მდგომარეობით, ლელა 

ჩახვაძე არ არის რეგისტრირებული მერობის კანდიდატად. 

საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ლელა ჩახვაძე სამსახურში არ 

ცხადდება 2017 წლის 4 სექტემბრიდან დღემდე და სურსათის 

ეროვნული სააგენტოსთვის უცნობია გამოუცხადებლობის მიზეზი“. 

 

16 „საქართველოს 

პატრიოტთა 

ალიანსი“ 

 

მამუკა ტუსკაძე 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

წერილში საუბარია შესაძლო ძალადობის, 

ზეწოლისა და არჩევნებში მონაწილეობის 

ხელშეშლის  ფაქტებზე, კერძოდ: 

1) ზესტაფონში (სოფ. კვალითი)  პავლე 

გაბრიჭიძეს მრავალდღიანი მუქარის 

შემდეგ (ჩამოშორებოდა  „საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსის“ პოლიტიკურ 

გუნდს) აუსრულეს დანაპირები და 

გადაუწვეს ადგილი, სადაც ბიზნესს 

ეწეოდა (სამხერხაო და დანადგარები); 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, 

შსს-ს, მთავარ პროკურატურას, სუს-ს, სსიპ ,,სურსათის ეროვნულ 

სააგენტოს. 

 

 

შსს; მთავარი პროკურატურა:  

 

 

1)  
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05.09.2017 

 

2) დმანისში „საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსის“ ადგილობრივ შტაბში 

შეცვივდნენ პარლამენტის წევრ კახა 

ოქრიაშვილის ნათესავები  „ქართული 

ოცნების“ შტაბის წევრებთან ერთად და 

ფიზიკური და ფსიქოლოგიური 

ზეწოლით აიძულებდნენ,  შეეწყვიტათ 

ალიანსის სასარგებლოდ მუშაობა; 

3) ლანჩხუთში „საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსის“ მერობის კანდიდატი ლელა 

ჩახვაძე არის სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს სსიპ „სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს“ თანამშრომელი. 

მან არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით 

მიმართა სამინისტროს  

ხელმძღვანელობას, მიეცათ მისთვის 

კუთვნილი შვებულება, რაზეც მიიღო 

უარი. ამით კი დაირღვა „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის“ 1411-ე მუხლი. 

ამასთან, სუს-ის მხრიდან როგორც ლელა 

ჩახვაძეზე, ისე მისი ოჯახის წევრ გვანცა 

ჩხარტიშვილზე მიდის ზეწოლა 

თვალთვალისა და სხვადასხვა 

შუამავლის მიგზავნის საშუალებით. 

„2017 წლის 30 აგვისტოს ზესტაფონის რაიონულ სამმართველოში 

შევიდა შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ კვალითში მე-6 სკოლის წინ იწვოდა 

შენობა. 

შემთხვევის ადგილზე მისვლისას გაირკვა, რომ ცეცხლი ეკიდა 

თორნიკე ზუზაძის ავეჯის საამქროს. ხანძარი სამაშველო სამსახურის 

მიერ დროულად იქნა ლიკვიდირებული. ხანძრის შედეგად არავინ 

დაშავებულა, დაიწვა მთლიანად საამქრო და მასში განთავსებული 

მასალა. 

ავეჯის საამქროს მეპატრონის - თორნიკე ზუზაძის გამოკითხვით 

ირკვევა, რომ ცეცხლის გაჩენა მისივე დაუდევრობის შედეგია. 

კერძოდ, ჩართული დარჩა ელექტროენერგიის ჩამრთველ-

გამომრთველი, რაზეც მიერთებული იყო დანადგარებზე მიმავალი 

ელექტროენერგია და დენის გაყვანილობის კაბელები. 

ანალოგიური დაადასტურა თორნიკე ზუზაძის შვილმა - ნოდარ 

ზუზაძემ.  მოწმის განმარტებით, დედის ძმა - პავლე გაბრიჭიძე არის 

„პატრიოტთა ალიანსის“ წევრი და კენჭს იყრის 21 ოქტომბრის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. როგორც ნოდარ 

ზუზაძისათვის არის ცნობილი, პავლე გაბრიჭიძემ ხანძრის ფაქტი 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გაასაჯაროვა იმ მიზნით, რომ 

ადგილობრივი თვითმმართველობიდან თორნიკე ზუზაძის 

ოჯახისთვის გაეწიათ ფინანსური დახმარება.   

პავლე გაბრიჭიძის განმარტებით, ავეჯის საამქროს 

ფუნქციონირებისთვის ჩადებული აქვს თანხა 15 000 აშშ დოლარის 

ოდენობით, თუმცა, რაიმე დოკუმენტში თანამესაკუთრედ 

დარეგისტრირებული არ არის. მისი ჩვენებით, ხანძარი 

მიზანმიმართულად არის გაჩენილი, რადგან ხანძრის გაჩენამდე, 

დაახლოებით, 10 დღით ადრე ტელევიზია „ობიექტივის“ 

ჟურნალისტები მიიყვანა ქ. ზესტაფონში მეგობრობის ქუჩაზე და 

აჩვენა ადგილი, სადაც გაჩეხილი იყო რამდენიმე ხე (მითითებულ 
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ადგილზე კეთდება სკვერი). საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა 

სიუჟეტი, რომლის მეშვეობითაც მის მიერ გახმოვანდა, რომ სკვერის 

მშენებლობის მიმდინარეობაზე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას ტენდერი არ გამოუცხადებია. პავლე გაბრიჭიძე 

ვარაუდობს, რომ აღნიშნულ ინტერვიუში გაკეთებულ მწვავე 

განცხადებებს მოჰყვა ხანძრის განზრახ გაჩენა, რათა შეშინებოდა და 

ჩამოშორებოდა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების 

პროცესს. იგი, ასევე, უთითებს, რომ 2017 წლის 11 სექტემბერს 

მამაკაცი დაუკავშირდა დაფარული ნომრიდან და უთხრა: „ტყუილად 

წვალობ, ისევ დაიწვება“, რის შემდეგაც გათიშა ტელეფონი. მან 

განხორცილებული ზარის დასათვალიერებლად ტელეფონის 

წარმოდგენა ვერ შეძლო, რადგან მისი შვილი ხშირად ცვლის 

სატელეფონო ნომრებს. 

სისხლის სამართლის საქმეზე ექსპერტის მონაწილეობით 

დათვალიერებულ იქნა შემთხვევის ადგილი, ამოღებულ იქნა 

თერმული ზემოქმედებით დაზიანებული ელექტროსადენების 

ფრაგმენტები. ავეჯის დამამზადებელ საამქროში ხანძარი შესაძლოა, 

გამოწვეული იყოს ელექტროტექნიკური მიზეზით. საქმეზე 

მიმდინარეობს გამოძიება“. 

, 

 

2) 

„2017 წლის 30 აგვისტოს პოლიტიკური პარტია „დავით თარხან-

მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ 

დმანისის რაიონული ორგანიზაციის შტაბის უფროს ედვარდ ცინაძის 

შეტყობინების საფუძველზე, დმანისის შს რაიონულ სამმართველოში 

ჩატარებული შემოწმებით დადგინდა, რომ 2017 წლის 30 აგვისტოს, 

დაახლოებით, 11:30 საათზე, ქ. დმანისში, 9 აპრილის ქუჩა №11-ში 

მდებარე პოლიტიკური პარტია „დავით თარხან-მოურავი, ირმა 

ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ შტაბში 

იმყოფებოდნენ შტაბის უფროსი ედვარდ ცინაძე და პარტიის 
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თანამშრომლები: ამირან არღვლიანი, ზვიადაურ ჩხვიმიანი და როინ 

(გულად) გირგვლიანი, რა დროსაც მათ შტაბში შევიდა პოლიტიკური 

პარტია „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 

მერაბ ოქრიაშვილი. მერაბ ოქრიაშვილსა და ედვარდ ცინაძეს შორის 

მცირედი შელაპარაკება მოხდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ 

იყო პოლიტიკური პარტია „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი, 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ სიაში მეორე ადგილზე 

დმანისელი ზვიადაურ ჩხვიმიანი და რატომ იყო პირველ ადგილზე 

არადმანისელი ედვარდ ცინაძე. შელაპარაკება ფიზიკურ და სიტყვიერ 

შეურაცხყოფაში არ გადაზრდილა. 

 

პოლიტიკური პარტია „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი, 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ დმანისის რაიონული 

ორგანიზაციის შტაბის უფროსმა ედვარდ ცინაძემ და 

თანამშრომლებმა - ამირან არღვლიანმა, ზვიადაურ ჩხვიმიანმა, როინ 

(გულად) გირგვლიანმა გამოკითხვის დროს აღნიშნეს, რომ ედვარდ 

ცინაძესა და მერაბ ოქრიაშვილს შორის მოხდა მცირედი 

შელაპარაკება, რომელიც მალევე განიმუხტა და ფიზიკურ 

დაპირისპირებაში არ გადაზრდილა.  

 

პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატმა მერაბ ოქრიაშვილმა გამოკითხვის დროს 

მიუთითა, რომ ედვარდ ცინაძესა და მას შორის მოხდა მცირედი 

შელაპარაკება, რომელიც მალევე განიმუხტა“.  

 

3)     

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური: 

„წერილში მითითებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება“. 

 

ცესკო:  

 

იხილეთ №1 ცხრილის №15 გრაფის რეაგირების ნაწილი. 
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სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“:  

 

იხილეთ №1 ცხრილის №15 გრაფის რეაგირების ნაწილი. 

 

17 დმანისის 

მუნიციპალიტე-

ტის გამგებლის 

(მერობის 

დამოუკიდებელი 

კანდიდატი) გოგი 

ბარბაქაძე 

 

იუსტიციის 

სამინისტროს 

კანცელარია 

11.09.2017, 

№01/15344 

 

განცხადების  ავტორი საუბრობს, რომ 

ადგილი აქვს დმანისის მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატ კახაბერ 

ოქრიაშვილის მიერ მისთვის ადგილობრივ 

არჩევნებში მონაწილეობაში ხელის შეშლის 

ფაქტს, კერძოდ: დმანისის მოქმედი 

მაჟორიტარი დეპუტატ კახაბერ ოქრიაშვილის 

მიერ ხდება გამგეობის თანამშრომლების 

დაბარება და დაშანტაჟება, რათა  მას (გოგი 

ბარბაქაძეს) მხარი არ დაუჭირონ. 

განცხადების თანახმად, სწორედ 

ოქრიაშვილის ორგანიზებით მოხდა 

გამგეობიდან წასული თანამშრომლების 

(ხელშეკრულება არ გაუგრძელდათ) საჩივრის 

დაწერა და პროკურატურაში გადაგზავნა. 

 

ამასთან, განმცხადებელი მიუთითებს, რომ 

პირად საუბრებში ადგილი ჰქონდა მუქარის 

ფაქტს იმასთან დაკავშირებით, რომ 

ადგილობრივ არჩევნებში კენჭი ვერ იყაროს 

გოგი ბარბაქაძემ. 

 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა  შსს-ს, 

მთავარ პროკურატურას, ცესკო-ს  და რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

 

 

შსს; მთავარი პროკურატურა; 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 

ცესკო: 

 

იხილეთ №1 ცხრილის №14 გრაფის რეაგირების ნაწილი. 
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განმცხადებელი  ითხოვს საკითხის 

შესწავლას და  შესაბამისი სამართლებრივი 

რეაგირების განხორციელებას. 

 

 

 

18 „ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობა“ 

 ნიკანორ მელია 

(900/01) 

სამინისტროს 

კანცელარია 

11.09.2017, 

№01/15338 

 

 

წარმოდგენილი ინფორმაციით, შპს 

,,თბილისის მიკროავტობუსის“ სამარშრუტო 

ტაქსებზე 2016 წლის მორიგი საპარლამენტო 

არჩევნების შემდგომ, მთელი ამ დროის 

განმავლობაში, განთავსებული იყო 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ სარეკლამო ბანერები (20 

მიკროავტობუსი), რითაც, მიიჩნევენ, რომ 

დაირღვა „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-8 პუნქტი. 

,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ მიერ არ მომხდარა 

სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნა 2016 წლის 

მორიგი საპარლამენტო არჩევნების შედეგების 

ოფიციალურად გამოცხადებიდან 15 დღის 

ვადაში, არამედ პირიქით - მთელი ამ დროის 

განმავლობაში სარგებლობდნენ აღნიშნული 

სააგიტაციო მასალით. წერილის 

ავტორი  მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ქმედება 

ემსახურება საარჩევნო კამპანიის ხელის 

შეშლას და ითხოვს ადეკვატური ქმედითი 

ღონისძიებების განხორციელებას. 

 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა  

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, 

თბილისის მერიას.  

 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო:   

„საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“  46-ე მუხლის მე-8 პუნქტის მიხედვით, შესაბამისი 

საარჩევნო სუბიექტი ვალდებულია, არჩევნების საბოლოო შედეგების 

ოფიციალურად გამოქვეყნებიდან 15 დღის ვადაში უზრუნველყოს 

სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას 

დაეკისრება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

პასუხისმგებლობა. 

აღნიშნული ნორმის და მთლიანად მუხლის რეგულაციის საგანს 

წარმოადგენს სააგიტაციო მასალის განთავსების და მისი შემდგომი 

მოცილების საკითხი. ამავე მუხლით დადგენილია 

მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დაცვით შექმნას პირობები  სააგიტაციო მასალების 

განთავსებისათვის, ასევე, განსაზღვროს ადგილები, სადაც 

დაუშვებელია აღნიშნული მასალების განთავსება.  აღნიშნული ნორმა 

ემსახურება საჯარო წესრიგის დაცვის იდეას - მუნიციპალიტეტის 
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მიერ განსაზღვრული საჯარო სივრცეებიდან/შენობებიდან 

მოცილებულ იქნეს სააგიტაციო მასალა კანონით დადგენილ ვადაში. 

რაც შეეხება განცხადებაში მითითებულ M2 კატეგორიის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, ისინი წარმოადგენს კერძო 

საკუთრების საგანს და მათი მესაკუთრე სათანადო ნებართვის 

მფლობელს, რაც მას ანიჭებს უფლებას, განახორციელოს საქალაქო 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა (უფლება მოპოვებული აქვთ 

საჩივრის ავტორი მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

მმართველობის დროს), შესაბამისად, მოცემულ შემთხვევაში კერძო 

მესაკუთრეები წარმოადგენენ მუნიციპალიტეტის დელეგირებულ 

წარმომადგენლებს მხოლოდ აღნიშნულ კონტექსტში, ხოლო 

რეკლამის განთავსების ობიექტი იყო და რჩება მათ კერძო 

საკუთრებაში, რის გამოც ვერ იქნება გაზიარებული საჩივრის 

ავტორთა პოზიცია თანასწორობის სტანდარტის მუნიციპალიტეტის 

მხრიდან ხელყოფის თაობაზე. მოცემულ შემთხვევაში, კერძო 

საკუთრების ობიექტზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების 

საკითხი წარმოადგენს კონკრეტულ საარჩევნო სუბიექტსა და კერძო 

მესაკუთრეს შორის შეთანხმების საგანს. 

ამასთან, დამატებით უნდა ითქვას, რომ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტს შესრულებული აქვს საქართველოს ორგანული 

კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“  46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებები. 

თბილისის მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს“.  

 

 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: 

 

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სწავლობს აღნიშნულ საკითხს, 

რისთვისაც წერილობით მიმართა როგორც „ქართულ ოცნებას“, ისე 
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შპს „თბილისის მიკროავტობუსს“. მიმდინარეობს ინფორმაციის 

მოძიების პროცესი სარეკლამო კომპანია „Elephant“-თან, რომელსაც 

აქვს მიკროავტობუსებზე სარეკლამო ბანერების განთავსების 

უფლება.  

აღნიშნული კომუნიკაციის საფუძველზე მხარეებისგან უნდა 

დადგინდეს ბანერების განთავსების ვადები, ხელშეკრულების 

პირობები და შემოწირულების არსებობის შესახებ ინფორმაცია“. 

 

19 „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - 

საქართველო“ 

ლევან 

ნატროშვილი 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

11.09.2017 

 

 

წერილის ავტორი აღნიშნავს, რომ 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

მუნიციპალიტეტებში 2017 წლის ივნის-

ივლისში საშტატო ნუსხებიდან 

ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის 

წარმომადგენლის (ე.წ. სოფლის 

რწმუნებული/გამგებელი) პოზიცია იქნა 

ამოღებული, ამ პოზიციებზე მომუშავეებთან 

კი შრომითი ხელშეკრულებები  გაფორმდა. ეს 

ცვლილება სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

მხარეში გამგებლების 168 წარმომადგენელს 

შეეხო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იგივე 

პროცესი მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით 

თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. 

მიაჩნიათ, რომ ეს ქმედებები საქართველოს 

კანონმდებლობასთან შეუსაბამოა. 

გარდა კანონის შესაძლო დარღვევისა, 

როგორც წერილის ავტორი მიიჩნევს, 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა, ცესკო-ს, რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საჯარო 

სამსახურის ბიუროს. 

(შენიშვნა: მედიამონიტორინგით მიღებული იდენტური ინფორმაცია 

გადაგზავნილია ზემოაღნიშნულ უწყებებში 07 სექტემბერს) 

საჯარო სამსახურის ბიურო:  

„2017 წლის 1 ივლისამდე „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საჯარო 

დაწესებულებებს უნდა განეხორციელებინათ არსებული 

თანამდებობების ამ კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად იერარქიულ 

რანგებში განაწილება, თითოეული თანამდებობის ფუნქციების 

შესაბამისი  ფაქტორების მიხედვით. 

ასევე, მოცემულ პროცესში საჯარო დაწესებულებებს თითოეული 

თანამდებობის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრისას უნდა 

ეხელმძღვანელათ „პროფესიული საჯარო მოხელეების 

თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში 

განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის 

მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული 

ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით.  
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სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლის 

სამოქალაქო ხელშეკრულებაზე გადაყვანა 

გაზრდის მათი პოლიტიზების რისკებს, 

განსაკუთრებით, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების კუთხით. 

აქამდე ყველა მუნიციპალიტეტში გამგებლის 

წარმომადგენლები ინიშნებოდნენ საჯარო 

კონკურსის მეშვეობით უვადოდ, სამეგრელო-

ზემო სვანეთში მათ უმრავლესობას 

ატესტაციაც ჰქონდა გავლილი. შრომითი 

ხელშეკრულებით მათი დასაქმებისას კი, 

ისინი დაინიშნებიან გამარტივებული 

კონკურსით (რაც მხოლოდ გამგებელთან 

გასაუბრებას შეიძლება გულისხმობდეს), 

ხოლო ხელშეკრულება იქნება ვადიანი, 

რომლის გასვლისას პირის გათავისუფლება 

ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე იქნება 

შესაძლებელი. 

 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველო“ მიიჩნევს, რომ ზოგიერთი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკადრო პოლიტიკა გამგებლების 

წარმომადგენლეთან დაკავშირებით კანონთან 

შეუსაბამოა. გარდა ამისა, მსგავსი 

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საჯარო სამსახურში 

თანამდებობათა გარდაქმნის პროცესს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული წესით ახორციელებდა შესაბამისი საჯარო 

დაწესებულება, ბიურო მოკლებულია შესაძლებლობას, მკაფიოდ 

დააფიქსიროს თავისი პოზიცია ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებში თანამდებობათა გარდაქმნის პროცესებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. თუმცა, განვმარტავთ, რომ შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს საჯარო სამსახურის 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად შრომითი ხელშეკრულების 

საფუძველზე მინიჭებული აქვს  საჯარო დაწესებულების დამხმარე ან 

არამუდმივი ამოცანების შესრულების უფლებამოსილება. 

ამასთან, კანონის 125-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, განისაზღვრა 

რომ პირი, რომელიც საჯარო სამსახურში 2017 წლის 1 ივლისამდეა 

მიღებული და რომლის ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები 

შინაარსობრივად პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობის 

შესაბამისი ფუნქციებისა და უფლება-მოვალეობების იდენტური არ 

არის (პირი საჯარო დაწესებულებაში ასრულებს დამხმარე, ტექნიკურ 

ან დროებით ფუნქციებსა და მოვალეობებს), შესაბამისი საჯარო 

დაწესებულების გადაწყვეტილებით, 2017 წლის 1 ივლისიდან 

ჩაითვალოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირად (ამ 

შემთხვევაში, საჯარო დაწესებულება ხელმძღვანელობს 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“ 

მე-6 მუხლით დადგენილი წესით)“. 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„საკითხის ისეთი ფორმით დაყენება და ასახვა, როგორიცაა  „საშტატო 

ნუსხებიდან ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის 

წარმომადგენლის (ე.წ. სოფლის რწმუნებული/გამგებელი) პოზიცია 

იქნა ამოღებული“, მცდარია, ვინაიდან ცვლილება გამომდინარეობს 

ახალი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალაში 
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ცვლილებების განხორციელება, 

განსაკუთრებით კი, არჩევნებამდე პერიოდში, 

ქმნის მაღალ რისკებს იმისა, რომ გამგებლის 

წარმომადგენლის პოზიციის საშტატო 

ნუსხიდან შრომით ხელშეკრულებებზე 

გადაყვანა ხელისუფლების მიერ მათზე 

ზეწოლისა და საარჩევნო მიზნებისთვის 

იქნება გამოყენებული.  

ორგანიზაცია მიმართავს: 

• ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებს - 

გადახედონ ზემოთ აღნიშნულ 

გადაწყვეტილებას და საკადრო 

პოლიტიკა მოიყვანონ საქართველოს 

კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობაში; 

• საჯარო სამსახურის ბიუროს - 

შეიმუშაოს უფრო დეტალური 

ინსტრუქცია ამ საკითხთან 

დაკავშირებით. 

  

შესვლიდან. ამასთან, არანაირ შემხებლობაში არ არის პოლიტიკურ 

ან/და საარჩევნო პროცესებთან, ან კანონმდებლობასთან.  

„საჯარო სამსახურის შესახებ‘‘ საქართველოს კანონის შესაბამისად და 

მისი მიზნებისთვის (მათ შორის, საჯარო სამსახურის მიზნებისათვის) 

საჯარო მოსამსახურე (სხვა საჯარო მოსამსახურეებთან ერთად) არის 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი. შესაბამისად, მათი 

(გამგებლის წარმომადგენლის) საჯაროსამსახურებრივი სტატუსი არ 

იცვლება და ისინი კვლავინდებურად რჩებიან საჯარო 

მოსამსახურეებად ახალი კანონისა და თვითმმართველობის 

კოდექსით გათვალისწინებული მოწესრიგების პირობებში. 

ამავე საკითხთან მიმართებით, განცხადებაში მოყვანილი 

მოსაზრებები პოლიტიკურ რისკებთან დაკავშირებით საფუძველს 

მოკლებულია“. 
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20 „სამართლიანი 

არჩევნებისა და 

დემოკრატიის 

საერთაშორისო 

საზოგადოება“ 

(ISFED) 

ნინო რიჟამაძე 

I შუალედური 

ანგარიში 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

11.09.2017 

 

 

 

 

 

 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოების (ISFED) 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი 

ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის 

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის 

პირველი შუალედური ანგარიში მოიცავს, 

ძირითადად, 2017 წლის 24 ივლისიდან 4 

სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს, აგრეთვე, 

მოვლენებს, რომელთა განვითარება 24 

ივლისამდე დაიწყო და მონიტორინგის 

პერიოდშიც მიმდინარეობდა. 

ანგარიშში ყურადღებაა გამახვილებული 

წინასაარჩევნო პერიოდში თბილისსა და 

რეგიონებში დიდი ოდენობით საბიუჯეტო 

თანხის ხარჯვაზე.  

დოკუმენტში მოხვდა ადმინისტრაციული 

რესურსების გამოყენების, ზეწოლა-მუქარის 

რამდენიმე შემთხვევაც, რაც, ძირთადად, 

რეგიონებში გამოვლინდა. არასამთავრობო 

ორგანიზაციის შეფასებით, მნიშვნელოვანი 

ხარვეზი გამოიკვეთა საარჩევნო 

ადმინისტრაციის დაკომპლექტების 

კუთხითაც. როგორც აცხადებენ, ხშირ 

შემთხვევაში, ეს პროცესი არ იყო გამჭვირვალე 

და კომისიაში მოხვდნენ ისეთი წევრები, 

რომლებსაც წინა არჩევნებზე დარღვევები 

ჰქონდათ. 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა უწყებათაშორისი კომისიის 

წევრებსა და ცესკო-ს. 

აღნიშნულ ანგარიშში ასახული ფაქტების ნაწილზე ცხრილში 

მოცემულია შესაბამისი ინფორმაცია, ხოლო ნაწილს 

უფლებამოსილების  ფარგლებში განიხილავენ შესაბამისი 

კომპეტენტური უწყებები. 

ცესკო: 

„კომპეტენციის ფარგლებში გადახედილ იქნა ანგარიშში რესურსების 

გამოყენებასთან დაკაშირებით მითითებული ფაქტები, რომელთან 

დაკავშირებითაც, 

ტყიბულის შემთხვევაში, როგორც თავად ანგარიშშია აღნიშნული, 

საქმე ეხება 19-20 აგვისტოს მომხდარ ფაქტს, რაზეც საარჩევნო 

ადმინისტრაციაში შესაბამისი უფლებამოსილი პირი ვერ მოახდენს 

შესწავლას, ვინაიდან ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 

შემადგენლობა დგება მხოლოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და 

კამპანიის პროცესში, რომელიც, საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის შესაბამისად, იწყება არჩევნების დანიშვნის 

თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. 

ამდენად, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თაობაზე 

შესაბამისი რეაგირების განხორციელების ვალდებულება საარჩევნო 

ადმინისტრაციაში შესაბამისი უფლებამოსილ პირთა მიერ 

წარმოიქმნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება არჩევნების 

დანიშვნის თაობაზე შესაბამისი სამართლებრივი აქტი (დაიწყება 

წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია)). განსახილველ შემთხვევაში 

საუბარია 2017 წლის 19-20 აგვისტოს მომხდარ ფაქტზე, არჩევნების 

დანიშვნის შესახებ სამართლებრივი აქტი კი გამოქვეყნდა 22 

აგვისტოს. 

 

ოზურგეთის შემთხვევაში, რაც შეეხება თვითმმართველობის 

ორგანოთა თანამშრომელთა მხრიდან პირადი სოციალური 
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„ISFED“-ის შუალედური ანგარიში, იხ. 

http://www.isfed.ge/mai№/1276/geo/  

გვერდებიდან, კერძოდ, „ფეისბუქის“ გვერდზე რომელიმე სუბიექტის 

სასარგებლო ან საწინააღმდეგო ინფორმაციის 

განთავსებას/გაზიარებას/მოწონებას, საარჩევნო ადმინისტრაციის 

მხრიდან არ განიხილება საჯარო მოხელეების მხრიდან 

წინასაარჩევნო აგიტაციასა და კამპანიაში მონაწილეობისათვის 

რეგულირებად სფეროდ.  

 

აღსანიშნავია, რომ სოციალური მედიასაშუალებების გამოყენების 

კუთხით აკრძალულია მხოლოდ შესაბამისი საბიუჯეტო 

დაწესებულების ოფიციალური ვებგვერდის ან/და ბიუჯეტის 

სახსრებით ადმინისტრირებული სოციალური მედიის გამოყენება, 

რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია“. 

 

21 „დემოკრატიული 

ინიციატივა -

საერთაშორისო 

ცენტრი“ 

 

მერი კაპანაძე 

 

 

 

 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

11.09.2017 

 

განცხადების თანახმად, „ლეიბორისტული 

პარტიის“ თელავის მერობის კანდიდატობის 

მსურველმა ნიკოლოზ ვარდოშვილმა საოლქო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი 

კალმახელიძე კანდიდატად 

რეგისტრირების  პროცესის ხელშეშლაში 

დაადანაშაულა. ვარდოშვილის განმარტებით, 

მას  საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ არ 

გაუწია დეტალური კონსულტაცია, თუ რა 

პროცედურების გავლა იყო საჭირო 

კანდიდატად რეგისტრაციისთვის, კერძოდ, 

ოლქის თავმჯდომარე მხოლოდ საარჩევნო 

კოდექსის მუხლებზე მიუთითებდა და თავს 

არიდებდა კონკრეტული პასუხების გაცემას, 

რითაც ხელს უშლიდა რეგისტრაციის 

გავლაში. 

 

აღნიშნული ფაქტს არ ადასტურებს გიორგი 

კალმახელიძე. მისი განცხადებით, 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, შსს-ს, მთავარ 

პროკურატურას. 

 

ცესკო: 

„განცხადებაში აღნიშნულ ფაქტთან მიმართებით, №17 თელავის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მის კაბინეტში 

ნიკოლოზ ვარდოშვილის შეჭრასთან 

დაკავშირებით  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 2017 

წლის 8 სექტემბერს შეადგინა და  შემდგომი 

რეაგირებისთვის  შესაბამის სასამართლოს გადაუგზავნა. 

საოლქო საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში ჩარევის გამო 12 

სექტემბერს თელავის რაიონულმა სასამართლომ ნიკოლოზ 

ვარდოშვილი სამართალდამრღვევად ცნო და ის 500 ლარით 

დაჯარიმდა“. 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

http://www.isfed.ge/main/1276/geo/
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ვარდოშვილს არაერთხელ გაუწია 

კონსულტაცია რეგისტრაციისთვის საჭირო 

დოკუმენტაციის წარმოდგენასთან 

დაკავშირებით. გარდა ამისა, ირკვევა, რომ მას 

კონსულტაცია ცესკო-ს ცხელი ხაზის 

მეშვეობითაც გაუწიეს.  

7 სექტემბერს თავმჯდომარის ქმედებებით 

გასაპროტესტებლად ვარდოშვილი 

თავმჯდომარის კაბინეტში საკუთარ 

მხარდამჭერებსა და ჟურნალისტებთან 

ერთად შეიჭრა და პასუხი ოფიციალურად 

მოითხოვა.  

საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარემ პარტიის წევრებს შენობის 

დატოვებისკენ მოუწოდა. რადგან მათ არ 

გაითვალისწინეს თავმჯდომარის მოწოდება, 

კალმახელიძემ, როგორც საოლქო კომისიის 

თავმჯდომარემ, გამოსცა განკარგულება ნიკა 

ვარდიაშვილის გაძევების თაობაზე და მის 

გასაყვანად პოლიცია გამოიძახა. 

სამართალდამცველებმა ინციდენტთან 

დაკავშირებით  ჩაატარეს გამოკითხვა და 

შეადგინეს რეაგირების ოქმი. 

საოლქო საარჩევნო კომისიის 

საქმიანობისთვის ხელშეშლასთან 

დაკავშირებით საარჩევნო კოდექსის  911-ე 

მუხლის საფუძველზე შედგა 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმი ვარდოშვილის სახელზე, რასთან 

დაკავშირებითაც იგი 8 სექტემბერს დაიბარეს 

„ფაქტზე გამოძიება არ დაწყებულა. განხორციელდა 

ადმინისტრაციული რეაგირება“. 
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საოლქო საარჩევნო კომისიაში  

ადმინისტრაციულ წარმოებაზე და გააცნეს 

ოქმის შედგენის საფუძვლები. მიუხედავად 

ვარდოშივილს განსხავავებული 

მოსაზრებებისა, მან ოქმს არ დაურთო 

საკუთარი საწინააღმდეგო  პოზიცია. 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმი გადაგზავნილია  თელავის რაიონულ 

სასამართლოში. 

წერილის ავტორი ითხოვს ფაქტზე დროულ 

რეაგირებას. 

 

22 „საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია“ 

(გ-01/330-17) 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

11.09.2017 

 

როგორც წერილის ავტორი აღნიშნავს, 

„ქრისტიან-კონსერვატიული“ და „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის“ 

წარმომადგენელთა განცხადებით, 

სამტრედიაში საერთო კარის მეშვეობით 

მყარდება კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტის 

გამგეობასა და სამტრედიის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის წევრებს შორის.  

პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებით, 

კარი, რომელიც ამ ორ დაწესებულებას ყოფს 

ერთმანეთისგან, წესით, უნდა ყოფილიყო 

გაუქმებული, თუმცა, გადამოწმების შედეგად 

აღმოჩნდა, რომ კარი ღიაა. ზემოაღნიშნულის 

საპირისპიროდ, სამტრედიის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში განაცხადეს, რომ 

დასახელებული პატიის წარმომადგენლები 

(„ქრისტიან-კონსერვატიული“ და „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“) საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში სადავო კარის მეშვეობით შეიჭრნენ 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, შსს-ს, მთავარ 

პროკურატურას, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს. 

 

ცესკო:  

„საოლქო საარჩევნო კომისიის განთავსების შენობა იზოლირებულია 

გამგეობის შენობიდან. როგორც თავად საია-ს განცხადებიდანაც ჩანს, 

საოლქო საარჩევნო კომისიას და გამგეობას სხვადასხვა მისამართი 

აქვს, ისევე, როგორც სხვადასხვა დამოუკიდებელი შესასვლელი და 

ა.შ. 

უმოქმედო კარები, რომელზეც განცხადების ავტორი მიუთითებს, 

დაზიანდა და გაიხსნა მას შემდეგ, რაც მოხდა საოლქო საარჩევნო 

კომისიაში შეჭრა და კომისიის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა.  
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და საოლქო საარჩევნო კომისიაში სამუშაო 

პროცესი ჩაშალეს.   

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციის“ განცხადებით, მიუხედავად 

იმისა, რომ აღნიშნული შენობები სხვადასხვა 

მისამართზე მდებარეობს, ისინი 

ერთმანეთისგან სათანადოდ იზოლირებული 

არ არის და სასურველია, გამგეობისა და 

საოლქო კომისიის განთავსება/მდებარეობა 

კამათს და დავას არ იწვევდეს. 

მიაჩნიათ, რომ საკითხი დამატებით 

შესწავლას საჭიროებს და ითხოვენ შესაბამის 

რეაგირებას. 

 

2017 წლის 1 სექტემბერს №54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო 

კომისიის შენობის ფოიეში გასაღებით დაკეტილი კარის 

თვითნებურად, ძალისმიერი მეთოდით გაღებით შეიჭრა 

„საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტიის“ 

წარმომადგენელი სამტრედიის ოლქში ფრიდონ შენგელია, რითაც 

განახორციელა კომისიის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა. ამან 

გამოიწვია მხარდამჭერთა სიების შემოწმების პროცესის შეფერხება. 

აღნიშნულ ფაქტზე 2017 წლის 1 სექტემბერს №54 სამტრედიის 

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნანა იმნაძის მიერ 

შედგენილ იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. 

სამტრედიის რაიონულმა სასამართლომ „საქართველოს ქრისტიან-

კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი“ სამტრედიის ოლქში 

ფრიდონ შენგელია ცნო სამართალდამრღვევად და დააჯარიმა 500 

ლარით. საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ  განცხადებაში 

აღნიშნული კარები კვლავ დაკეტილია და მის გამოყენებას ადგილი 

არ აქვს“. 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისია განთავსებულია 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  შენობაში.  კომისიაში  

შესასვლელი განთავსებულია რაზმაძის ქუჩიდან (მისამართი: 

რაზმაძის ქუჩა №2).  სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და 

№54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიას შორის ერთადერთი 

დამაკავშირებელი დერეფანი მდებარეობს გამგეობის მეორე 

სართულზე განთავსებული სააქტო დარბაზის უკანა  ნაწილში, 

რომელიც დალუქულია.  

ამასთან, სააქტო დარბაზის შესასვლელი, ძირითადად, დაკეტილია 

და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები აღნიშნული დარბაზით 

სარგებლობენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ტარდება რაიმე 

ღონისძიება. 
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გამგეობა და საოლქო საარჩევნო კომისია ერთმანეთისგან 

იზოლირებულია. ამავე ფართში საოლქო საარჩევნო კომისია 

განთავსებულია, დაახლოებით, 25 წლის განმავლობაში.  

 

2017 წლის 1 სექტემბერს განხორციელდა №54 სამტრედიის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში შეჭრა დალუქული და ჩაკეტილი კარის 

გატეხვისა და შენგრევის გზით“. 

 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

„მოცემულ ფაქტზე საარჩევნო კოდექსის 911-ე მუხლის 

დარღვევისათვის შედეგნილ იქნა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი, რის საფუძველზე ფრიდონ შენგელია 

სასამართლოს მიერ ცნობილ იქნა სამართალდამრღვევად და 

დაჯარიმდა 500 ლარით. დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო 

აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება არ დაწყებულა“.  

 

23 „საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია“ 

(გ-01/329-17) 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

11.09.2017 

 

წერილის თანახმად, 3 სექტემბერს პავლე 

გაბრიჭიძეს, რომელიც  არის „პატრიოტთა 

ალიანსის“ წევრი და კენჭს იყრის 21 

ოქტომბრის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში, ავეჯის 

საამქრო დაეწვა ცეცხლის გაჩენის შედეგად. 

მისი განცხადებით, ზარალმა 30000-მდე ლარი 

შეადგინა, ცეცხლის გაჩენის სავარაუდო 

მიზეზად ელექტროენერგია დასახელდა, 

თუმცა, იგი ამ ვერსიას არ ეთანხმება, რადგან 

ცეცხლის გაჩენის მომენტში საამქროში 

ელექტროენერგია გათიშული იყო. გაბრიჭიძე 

არ გამორიცხავს, რომ მომხდარი მის 

პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდებოდეს. 

საია-თან საუბრისას მან განმარტა, რომ იგი 

2012 წლიდან „ქართული ოცნების“ 

მხარდამჭერი იყო, შემდეგ კი კოალიცია 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა  შსს-ს, მთავარ 

პროკურატურას. 

შსს; მთავარი პროკურატურა:  

 

იხილეთ №1 ცხრილის №16 გრაფის რეაგირების ნაწილი. 
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დატოვა და „პატრიოტთა ალიანსში“ 

გადავიდა. როგორც თავად ამბობს, ამის 

შედეგად მის მიმართ მუქარის შემცველი 

რამდენიმე  ზარიც განხორციელდა.  

საია ითხოვს საკითხის შესწავლას შესაბამისი 

კომპეტენტური უწყებების მხრიდან. 

24  „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლების- 

თვის“ 

 

სამინისტროს 

კანცელარია 

13.09.2017, 

№01/15505 

 

წარმოდგენილი ინფორმაციით, 2017 წლის 12 

სექტემბერს ქ. ბაღდათში მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანების -  „ევროპული 

საქართველო - მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის“ - რაიონული 

ორგანიზაციის თავმჯდომარე შალვა 

დათუაძისა და ორგანიზაციის სხვა 

წარმომადგენლების მიერ დაფიქსირდა გარე 

განათების ელექტრობოძებიდან საარჩევნო 

სააგიტაციო მასალის ჩამოხევისა და 

დაზიანების ფაქტები. ამასთან, შენიშნულ 

იქნა პირი, რომელიც ახორციელებდა 

საარჩევნო ბლოკის „ბაქრაძე, უგულავა - 

ევროპული საქართველოს“ საარჩევნო 

პლაკატების დაზიანება-ჩამოხევას. შემჩნეულ 

პირთან გასაუბრების შედეგად გამოირკვა, 

რომ იგი ამ ქმედებას ჩადიოდა ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტის კომუნალური 

გაერთიანების დირექტორ ამბერკი რობაქიძის 

დავალებით. 
 

განმცხადებელი აღნიშნავს, რომ 

ზემოდასახელებული ქმედების შედეგად 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„მუნიციპალიტეტის მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად გამოირკვა, 

რომ პოლიტიკური გაერთიანების სააგიტაციო მასალა განთავსებული 

იყო (და ამჟამადაც განთავსებულია) მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდებარე ხეებზე. ქალაქ ბაღდათში სააგიტაციო 

მასალების განთავსების საკითხი რეგულირდება „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლის, „საქართველოს 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის“ 150-ე მუხლისა 

და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 

აგვისტოს №42 36 განკარგულებით, რის საფუძველზეც ხე-ნარგავები 

არ წარმოადგენს სააგიტაციო მასალის განსათავსებლად 

ნებადართულ ადგილს. ამის შესახებ ინფორმირებისა და შემდგომი 

პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტის მხრიდან ეცნობა ბაღდათის 

№52 საოლქო საარჩევნო კომისიას. 

 

ხე-ნარგავებზე სააგიტაციო მასალის განთავსება დღემდე გრძელდება, 

რის გამოც გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

წარმომადგენლებმა შეადგინეს სათანადო დოკუმენტაცია და 

მზადდება მასალები სასამართლოში გადასაგზავნად. 
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დაირღვა „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-71 პუნქტი. 

 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება 

ითხოვს აღნიშნული საკითხის თავისუფალი 

და სამართლიანი არჩევნებისთვის 

უწყებათაშორისი კომისიის უახლოეს 

სხდომაზე განხილვას. 

 

 

 

რაც შეეხება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური 

გაერთიანების დირექტორ ამბერკი რობაქიძის მისამართით 

გაკეთებულ ბრალდებას სააგიტაციო მასალების ჩამოხსნა-

დაზიანების მიზნით დავალების გაცემის შესახებ, კომუნალური 

გაერთიანების დირექტორი  ფაქტს უარყოფს და აღნიშნავს, რომ  მის 

მიერ გაცემულ იქნა დავალება ძირს დაყრილი ქაღალდებისაგან 

ტერიტორიის დასუფთავების შესახებ (ბრალდება არ დასტურდება). 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს“.  

 

25 „სამართლიანი 

არჩევნებისა და 

დემოკრატიის 

საერთაშორისო 

საზოგადოება“ 

(ISFED) 

ნინო რიჟამაძე 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

19.09.2017 

 

„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოებისთვის“ 

წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის 

პროცესში ცნობილი გახდა რამდენიმე ფაქტის 

შესახებ, რომლებითაც დარღვეულია საჯარო 

სკოლებში პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის 

პრინციპი, კერძოდ, 

 

1)     ჩოხატაურის №62 საოლქო საარჩევნო 

კომისიის №1 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრი ელვინა ჯავახიშვილი არის სსიპ 

„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფარცხის საჯარო სკოლის“ დირექტორი. ამავე 

დროს, იგი გახლავთ „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ შტაბის 

წევრი; 

 

ჩოხატაურის №62 საოლქო საარჩევნო 

კომისიის №30 საუბნო საარჩევნო კომისიის 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს და განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს. 

1) 

ცესკო: 

„აღსანიშნავია, რომ, საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, სკოლის 

დირექტორების მიმართ საუბნო საარჩევნო კომისიებში წევრად 

არჩევის/დანიშვნის შეზღუდვა არ არის გათვალისწინებული. 

ამასთან, ელვინა ჯავახიშვილი არ არის საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრი.  

რაც შეეხება მარინა გოგიშვილს, ის ნამდვილად არის საუბნო 

საარჩევნო კომისიის წევრი, მაგრამ რაც შეეხება იმ გარემოებას, რომ ის 

არის სუბიექტის შტაბის წევრი, საჭიროა მეტი მტკიცებულებების 

წარმოდგენა საკითხის საფუძვლიანად შესწავლის მიზნით“.  
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წევრი მარინა გოგიშვილი სსიპ „ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის ბუკნარის საჯარო 

სკოლის“ დირექტორია. ამავე დროს, იგი არის 

„ქართული ოცნების“ შტაბის წევრი; 

 

2)   18 სექტემბერს მედიით გავრცელდა 

შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხეფის 

საბაზო სკოლაში პირველკლასელთა ფოტო, 

სადაც მათ სკოლის პედაგოგთან ერთად 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ დროშა უჭირავთ ხელში. 

 

ორგანიზაცია ითხოვს საკითხის განხილვას 

და  განათლების სამინისტროსთან  

კოორდინაციით რეკომენდაციის შემუშავებას 

მსგავსი ფაქტების პრევენციისა და სასწავლო 

პროცესის პოლიტიზების თავიდან აცილების 

მიზნით 

განათლებისა და  მეცნიერების სამინისტრო: 

„სსიპ „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხმის საჯარო 

სკოლის“ დირექტორის ელვინა ჯავახიშვილის ახსნა-განმარტებით, 

ის არ არის არც საარჩევნო კომისიის წევრი და არც რომელიმე პარტიის 

შტაბის წევრი. სსიპ „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბუკნარის საჯარო სკოლის“ დირექტორ მარინა გოგიშვილის 

განმარტებით, იგი არის მხოლოდ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი.  

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“  თანახმად, საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრად არჩევა/დანიშვნაზე საჯარო სკოლის დირექტორებს 

შეზღუდვა არ ეხებათ და, შესაბამისად, ისინი უფლებამისილნი არიან,  

დაინიშნონ/აირჩნენ  საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებად“.  

2)   

განათლებისა და  მეცნიერების სამინისტრო:  

„აღნიშნული საკითხი შეისწავლა აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების დეპარტამენტმა, რაზედაც შედგა 

შესაბამისი დასკვნა, რომლის თანახმად, დასტურდება მასმედიის 

საშუალებით გავრცელებული ფაქტი. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ 

სკოლის დისციპლინურმა კომიტეტმა შეისწავლა მითითებული 

საკითხი და პედაგოგ მარინა დარჩიძეს დაეკისრა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომა - „საყვედური“. აღნიშნულ ფაქტთან 

დაკავშირებით სკოლის მიერ ქმედითი ღონისძიებების 

გაუტარებლობის გამო დასკვნა გადაგზავნილია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში - „სოფელ სხეფის 

საჯარო სკოლისათვის წერილობითი გაფრთხილების მიცემის 

შესახებ“, რის საფუძველზეც საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით სსიპ „შუახევის 
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მუნიციპალიტეტის სოფელ სხეფის საჯარო სკოლას“ მიეცა 

წერილობითი გაფრთხილება“. 

ცესკო: 

„შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

შესწავლილ იქნა სოფელ სხეფის საჯარო სკოლის პედაგოგთან 

დაკაშირებით განცხადებაში აღნიშნული ფაქტი. შედეგად დადგინდა 

სამართალდარღვევა და ხსენებული პედაგოგის  მიმართ შედგა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც 

გადაგზავნილ იქნა შესაბამის სასამართლოში“. 

26 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლებისთვ

ის“ 

 

სამინისტროს 

კანცელარია 

21.09.2017, 

№01/15792 

 

განცხადების ავტორი აღნიშნავს, რომ 

უკანასკნელ პერიოდში ტელემაუწყებლების 

მეშვეობით და ინტერნეტრეკლამის სახით 

ინტენსიურად ვრცელდება ქ. თბილისის 

მერიის ან/და მის სისტემაში შემავალი 

სუბიექტ(ებ)ის მიერ დაკვეთილი სხვადასხვა 

სახის ვიდეორგოლი, რომლებიც შეიცავს 

ინფორმაციას 2014-2017 წლებში მერიის მიერ 

განხორციელებული ინფრასტრუქტურული 

თუ სხვა პროექტების, მოქალაქეებისათვის 

სხვადასხვა ფორმით გაწეული მომსახურების 

შესახებ.  

 

მიიჩნევენ, რომ ეს ფაქტები ეწინააღმდეგება 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 49-ე 

მუხლის მე-6 პუნქტს. ამასთან, 

ზემოაღნიშნული რეკლამა (ვიდეორგოლები) 

წარმოადგენს აშკარა მინიშნებას ამ პერიოდში 

ქ. თბილისის ადგილობრივ ხელისუფლებაში 

მყოფი პოლიტიკური ძალის 

მხარდაჭერისაკენ. ასევე, თვლიან, რომ 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, კომუნიკაციების 

ეროვნულ კომისიას, რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და თბილისის მერიას. 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია:  

„2017 წლის 22 სექტემბერს  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 

საქართველოს“ და საარჩევნო ბლოკ „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული 

საქართველოს“ მიერ წარმოდგენილი განცხადებების საფუძველზე, 

კომისიამ მიმართა მაუწყებლებს და გამოითხოვა ინფორმაცია, თუ რა 

სტატუსით იქნა განთავსებული აღნიშნული რგოლი („გაკეთდა 

თბილისისათვის“ – „თბილისის მასშტაბით განხორციელებული 

მსხვილი და მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები“) მათ 

სამაუწყებლო ბადეში. ასევე, კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის 

მიერ მაუწყებლებიდან გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია 

ზემოხსენებული ვიდეორგოლის სამაუწყებლო ბადეში 

განთავსებასთან დაკავშირებით არსებული ხელშეკრულებების 

შესახებ“.  

 

ცესკო:  
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აღნიშნული რეკლამის სახე არ 

შეესაბამება  ,,მაუწყებლობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 

სოციალური რეკლამის სახეს. 

 

განმცხადებელი თვლის, რომ ადგილი აქვს 

მმართველი პარტიის მიერ 

მართლსაწინააღმდეგო უპირატესობის 

მოპოვებას წინასაარჩევნო 

ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენებით. 

 

მოქალაქეთა პოლტიკური გაერთიანება -  

„ევროპული საქართველო - მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის“ - ითხოვს აღნიშნული 

საკითხის თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 

უახლოეს სხდომაზე განხილვას. 

„საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ 49-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო 

კამპანიის პერიოდში აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის სახსრებით ისეთი ვიდეომასალის დამზადება, რომელშიც 

ასახულია ესა თუ ის საარჩევნო სუბიექტი/პოლიტიკური პარტია ან 

მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი, ან/და რომელიც 

შეიცავს ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის/პოლიტიკური პარტიის 

მხარდასაჭერ/საწინააღმდეგო ინფორმაციას.  

 

ვიდეორგოლები არ შეიცავს საარჩევნო კოდექსის ზემოხსენებული 

ნორმით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. შესაბამისად, ადგილი არ 

აქვს აღნიშნული მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევას. 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ 88-ე მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის წინაპირობას წარმოადგენს 

საარჩევნო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნათა 

დარღვევით ვიდეომასალის დამზადება, რისი წინაპირობაც მოცემულ 

შემთხვევაში არ იკვეთება“. 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია არ იზიარებს 

„საერთაშორისო გაამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ 

უწყებათაშორისი კომისიის სახელზე  წარდგენილ განცხადებაში 

მითითებულ  ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებს, 

რომლებიც უკავშირდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მიერ გავრცელებულ ვიდეორგოლს („გაკეთდა 

თბილისისთვის“), მით უფრო, ვერ გაიზიარებს განმცხადებლის 

მოწოდებას ვიდეორგოლის განთავსების შეწყვეტის შესახებ შემდეგ 

გარემოებათა გამო: 



61 
 

განმცხადებელი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის 

პროცესში ამგვარი ვიდეორგოლის განთავსება ზიანს აყენებს 

საარჩევნო გარემოს, რაც ცალსახად მცდარია, რადგან ვიდეორგოლის 

განთავსებით არ ირღვევა მოქმედი კანონმდებლობის არცერთი 

მოთხოვნა და გაუგებარია,  რას ეფუძნება ამგვარი ვარაუდი  იმ 

პირობებში, როდესაც არ დგინდება კანონით დაცული სფეროს 

ხელყოფა. 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 661-ე მუხლის მე-2 

პუნქტით დადგენილია ადმინისტრაციული ორგანოს უფლება, 

შეისყიდოს მაუწყებლის მომსახურება საზოგადოებისათვის 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით და მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს გათვალისწინებულია მისი ბიუჯეტის ცალკე 

მუხლით. ამასთან, ასეთ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციული 

ორგანო არის შემსყიდველი ორგანიზაცია, „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესყიდვა 

ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“საქართველოს 

კანონით დადგენილი წესით. 

განსახილველ შემთხვევაში, სამაუწყებლო მომსახურება ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო სწორედ სახელმწიფო 

შესყიდვის განხორციელების გზით როგორც შემსყიდველმა 

ორგანიზაციამ (ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

№07.02.04/30/334), რომლის დამადასტურებელი დოკუმენტაციაც 

საჯაროდ ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

ოფიციალურ გვერდზე და ცხადია, საკითხის სრულყოფილად, 

ობიექტურად შეფასების და წარმოჩენის ინტერესის არსებობის 

შემთხვევაში, განმცხადებლისათვის ეს ინფორმაცია იქნებოდა 

ხელმისაწვდომი. 

ყოველგვარი ბუნდოვანების გამოსარიცხად, აქვე განვმარტავთ, რომ 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 



62 
 

საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის 30-87 დადგენილებით 

დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შესაბამისი 

ასიგნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ 

განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი 

ღონისძიების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზნით. 

ცალკე შეფასება უნდა მიეცეს განმცხადებლის მოსაზრებას იმის 

თაობაზე, რომ ვიდეორგოლის შინაარსი არ გულისხმობს 

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებას.  იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ დავუშვებთ, რომ ამგვარი მსჯელობა 

რეალობასთან ახლოს არის, გაუგებარი რჩება, რატომ შეიძლება 

ხდებოდეს ყოველწლიურად ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მმართველობისა და შესაბამისი 

ბიუჯეტის ზრუნვის საგანი და რატომ წარმოეშობა 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ნებისმიერ 

დაინტერესებულ პირს მოთხოვნის უფლება - იცხოვროს 

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქში; ამასთან, რატომ 

არის ამგავრი ღონისძიებები კანონმდებლობით მუნიციპალიტეტის 

საკუთარ უფლებამოსილებას მიკუთვნებული. 

აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს 

იმ გარემოებაზეც, რომ ამგვარი ვიდეორგოლი საზოგადოების წინაშე 

ანგარიშგების კონკრეტული ფორმაა და იგი ახდენს ინფორმირებას 

იმის თაობაზე, თუ რაში დაიხარჯა  მათთვის განკუთვნილი საჯარო 

ფინანსები, რაც უაპელაციოდ წარმოადგენს საზოგადოებისათვის 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია 

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევას და 

საარჩევნო გარემოსათვის ზიანის მიმყენებელ ქმედებას. 
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მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი კანონდარღვევის (მათ 

შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს“.   

27 „საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია“ 

(გ-01/338-17) 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

21.09.2017 

 

წარმოდგენილი განცხადების თანახმად, 

მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს ქალაქ 

თბილისის მერის არჩევნებისთვის 

რეგისტრირებული მერობის კანდიდატ- 

ალექსანდრე ელისაშვილის „Facebook“-ის 

გვერდის საშუალებით გავრცელდა 

ვიდეომასალა, სადაც ასახულია სავარაუდოდ 

სააგიტაციო ღონისძიებაში ხელის შეშლის 

ფაქტი. ვიდეომასალაში ჩანს, რომ დიდუბის 

გამგებლის მოადგილე (მისივე განცხადებით, 

უგულავა), მოქალაქე ირმა ბენდელიანი 

(მისივე განცხადებით, „ქართული ოცნების“ 

საარჩევნო შტაბის წევრი) და სხვა უცნობი 

პირები ალექსანდრე ელისაშვილსა და მის 

მხარდამჭერებს არ აძლევენ ღონისძიების 

გამართვისა და ინტერვიუს ჩაწერის 

შესაძლებლობას. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, 

რომ, ვიდეომასალის მიხედვით, მოქმედება 

ვითარდება სამუშაო საათებში. 

 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს,  რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და თბილისის 

მერიას. 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„დიდუბის რაიონის გამგეობას განცხადებით მიმართეს წერეთლის 

გამზირის №63-ში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა და მოითხოვეს 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების დროს 

დემონტირებული აგურის ღობის ნაცვლად ახალი დეკორატიული 

მოაჯირის მოწყობა. აღნიშნული ღობე ამხანაგობის „წითელ ხაზებში“ 

მდებარეობს. 

გამგებლის დავალებით, ობიექტის დასათვალიერებლად ადგილზე 

გავიდა გამგებლის მოადგილე  ზურაბ უგულავა. შემოწმების შემდგომ 

სამსახურებრივი ავტომანქანის მიმართულებით მიმავალს შეხვდა 

ალექსანდრე ელისაშვილი მისი თანმხლები პირებით, რომლებიც 

იმყოფებოდნენ კონკრეტულად იმ ტერიტორიაზე, სადაც 

ამჟამად  იგეგმება სპორტული მოედნის მოწყობა. ოპერატორმა, 

სავარაუდოდ, იცნო გამგებლის მოადგილე და მიუახლოვდა მას 

კამერით ხელში;  გადაამოწმა, იყო თუ არა იგი დიდუბის რაიონის 

გამგებლის მოადგილე და დადასტურების შემდგომ გაიმართა 

საუბარი ალექსანდრე ელისაშვილსა და ზურაბ უგულავას შორის, 

რომელიც კამათში გადაიზარდა. 

კამათის თემას წარმოადგენდა არსებულ ტერიტორიაზე (წერეთლის 

გამზ. №63) მშენებლობის საკითხი. ელისაშვილის თქმით, აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს სასტუმრო, ზურაბ უგულავას 

განმარტებით, ამ ტერიტორიაზე დაგეგმილია სპორტული მოედნის 
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მოწყობა, რომელიც ამ მისამართზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა 

მოითხოვეს კოლექტიური განცხადებით. 

აღნიშნული სტადიონის პროექტი 2015 წელს გაკეთდა, მაგრამ 

გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ტერიტორიას მინიჭებული ჰქონდა 

სარეკრეაციო ზონა 1-ის სტატუსი,  სამუშაოების დაწყება 

შეუძლებელი იყო ტერიტორიის  ზონის ცვლილების გარეშე, რის 

გამოც   სტადიონის მოწყობა გადაიდო 2018 წლის იანვრისთვის. 

ამჟამად ტერიტორიის ზონა შეცვლილია, გამგეობის 

წარმომადგენელმა განუმარტა ამის თაობაზე ადგილზე შეკრებილ 

ხალხს და მოუწოდა ელისაშვილს, არ შეეყვანა საზოგადოება 

შეცდომაში. 

აქედან გამომდინარე, არანაირ ხელშეშლას საარჩევნო სუბიექტის 

მიმართ არ ჰქონია ადგილი და ალექსანდრე ელისაშვილის 

განცხადება და ვიდეომასალა, რომელიც მან პირად გვერდზე 

განათავსა, არ ასახავს სრულად შექმნილი კონფლიქტური სიტუაციის 

არსს. შესაბამისად, ინფორმაციის არასრული წარმოჩენით და მისი 

ცალმხრივი შეფასებით გამიზნულად ხდება საზოგადოების 

შეცდომაში შეყვანა. 

მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი კანონდარღვევის (მათ 

შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს“.   

 

ცესკო:  

„აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ცესკო-ს უფლებამოსილების 

ფარგლებში დაწყებულია შესწავლა, რის ფარგლებშიც დიდუბის 

გამგებლის მოადგილეს გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება თავისი 

პოზიციის წარმოსადგენად“. 

28 „საქართველოს 

ახალგაზრდა 
განცხადების თანახმად, საქართველოს 

ფეხბურთის ფედერაცია „ვითიბი ბანკსა“ და 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს და აუდიტის 

სამსახურს.  
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იურისტთა 

ასოციაცია“ 

(გ-01/339-17) 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

21.09.2017 

 

ლუდ „აისთან“ ერთად 29 სექტემბერს, 21:00 

საათზე, „დინამო არენაზე“ გამართავს 

საქველმოქმედო მატჩს  „მსოფლიოს 

ვარსკვლავები საქართველოსთვის“.  

 

მატჩთან დაკავშირებით თბილისს მსოფლიო 

ფეხბურთის ვარსკვლავები ესტუმრებიან. 

საქველმოქმედო მატჩიდან შემოსული თანხა 

ბორჯომის ტყის დამწვარი ტერიტორიის 

აღდგენას მოხმარდება. ბილეთების გაყიდვა 

ონალიან რეჟიმში საიტზე TKT.GE-ზე დღეს, 

19 სექტემბერს, 15:00 საათზე, დაიწყება და 

მისი ძირითადი ნაწილის ფასი 5 ლარი იქნება. 

ასევე, გაიყიდება 10-15-25-ლარიანი 

ბილეთები.   

 

როგორც ცნობილი გახდა, ამ მატჩში 

მონაწილეობას მიიღებს „ქართული ოცნების“ 

თბილისის მერობის კანდიდატი კახა 

კალაძეც.  მან ეს განცხადება 

გააკეთა: „იურიდიულად იდგა საკითხი, 

შეიძლებოდა თუ არა მატჩში ჩემი 

მონაწილეობა, ვინაიდან საარჩევნო პერიოდში 

ვარ და ახლა დადასტურებულად შემიძლია 

გითხრათ, რომ მონაწილეობას მივიღებ...“. 

 

წერილის ავტორი ვარაუდობს, რომ  ფაქტში 

იკვეთება საარჩევნო კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა დარღვევები, კერძოდ, სარჩევნო 

კოდექსის 45-ე მუხლით,  უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეს არ აქვს უფლება, მონაწილეობა 

მიიღოს წინასაარჩევნო  აგიტაციაში. აგრეთვე, 

მიუთითებენ უკანონო შემოწირულობის 

ცესკო: 

„განცხადებაში აღწერილი მომავალში გასამართი ღონისძიება, 

რომელიც შედგება საჯაროდ და მასზე დასწრება შესაძლებელი იქნება 

კონკრეტული საფასურის ბილეთის შეძენის გზით, ნებისმიერ 

მოქალაქეს, არ წარმოადგენს საქართველოს ორგანული კანონით 

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გათვალისწინებულ 

წინასაარჩევნო სააგიტაციო ღონისძიებას. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ ღონისძიებაზე, რომელიც მომავალში 

გაიმართება, ადგილი ექნება საარჩევნო კოდექსით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ჩადენის ფაქტს, საარჩევნო ადმინისტრაცია კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ ქმედებებს განახორციელებს არა წინასწარ ფაქტის 

დადგომამდე (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის  

ჩადენამდე), არამედ კონკრეტული ფაქტის დადგომის შემდეგ“. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: 

 

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სწავლობს საკითხს და 

პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების აღნიშნულ 

ღონისძიებაში მონაწილეობის შემთხვევაში გამოითხოვს 

ინფორმაციას საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისგან გაწეული 

ხარჯებისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ, ასევე, ღონისძიების 

ორგანიზების მიზნით განხორციელებულ საქმიანობაში ჩართული 

პირების შესახებ. ამასთან, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 

აგიტაციის არსებობის შესახებ შეფასების საფუძველზე მიიღებს 

გადაწყვეტილებას შემოწირულების არსებობის შესახებ“. 
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ნიშნების შესაძლო არსებობაზე ფეხბურთის 

ფედერაციის მხრიდან, რომელსაც, 

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების 

შესახებ“ კანონის 26-ე მუხლის თანახმად, 

ეკრძალება შემოწირულობის განხორციელება.  

განმცხადებელი მოითხოვს საკითხის 

შესწავლას და კომპეტენციის ფარგლებში 

რეაგირებას. 

 

29 „პროფესიული 

განათლების 

პროფესიული 

კავშირი“  

 

დანიელ 

დავითაშვილი 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

22.09.2017 

 

უწყებათაშორისი კომისიის 25 სექტემბრის 

სხდომისთვის ითხოვენ შემდეგი საკითხების 

განხილვას; 

1)  2017 წლის 20 და 21 სექტემბერს თბილისის 

საოლქო საარჩევნო კომისიებში საუბნო 

საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეების, 

მოადგილეების და მდივნების არჩევნების 

დროს მათი ორგანიზაციის დამკვირვებლების 

მიერ გამოვლენილი კანონდარღვევების 

თაობაზე; 

2) ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის 

წარმომადგენლის მიერ 19 სექტემბერს 

სატელევიზიო ეთერში (ტელეკომპანია 

„იმედი“) უწყებათაშორისი კომისიის მიმართ 

კრიტიკული გამონათქვამების შეფასებისა და 

ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი 

რეკომენდაციის გამოცემის თაობაზე. 

 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს. 

 

ცესკო: 

„საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირთა არჩევასთან 

დაკაშირებით ცესკო-ს მიერ გაკეთდა განცხადება, რომელიც 

მოცემულია შემდეგ ბმულზე: http://cesko.ge/geo/list/show/111773-

sai№formatsio-brifi№gi  

აღსანიშნავია, რომ შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ საუბნო 

საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელ პირთა არჩევასთან 

დაკავშირებით გამოცემული განკარგულებები კანონით 

განსაზღვრულ ვადებში არ გასაჩივრებულა.  

სხდომის ოქმის არასწორად შედგენის გამო კრწანისის №19 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს კრწანისის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის მიერ დაეკისრათ დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომა - „შენიშვნა“. 

30 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

როგორც წერილის ავტორი აღნიშნავს, 29 

სექტემბერს „დინამო არენაზე“ დაგეგმილია 

საქველმოქმედო საფეხბურთო შეხვედრის 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს და აუდიტის 

სამსახურს.  

http://cesko.ge/geo/list/show/111773-sainformatsio-brifingi
http://cesko.ge/geo/list/show/111773-sainformatsio-brifingi
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თავისუფლების-

თვის“ 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

23.09.2017 

 

ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებენ მსოფლიო ფეხბურთის 

ვარსკვლავები. გავრცელებული ინფორმაციის 

თანახმად, გაყიდული ბილეთებიდან 

მიღებული შემოსავალი მოხმარდება 

ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის 

შედეგად დამწვარი ტყის აღდგენას. 

საქველმოქმედო მატჩში მონაწილეობას 

მიიღებს „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ ქ. თბილისის მერობის 

კანდიდატი კახა კალაძე. 

როგორც ქ. თბილისის მერობის კანდიდატის 

სატელევიზიო ინტერვიუდან ირკვევა, იგი 

თავად აწარმოებდა მოლაპარაკებებს 

აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზებისა და 

საფეხბურთო ვარსკვლავების ღონისძიებაში 

ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, რაც 

მიუთითებს საარჩევნო სუბიექტის 

ერთმნიშვნელოვან ასოცირებაზე დაგეგმილ 

მასობრივ ღონისძიებასთან. გარდა ამისა, ამ 

საქველმოქმედო ღონისძიებაში თავადაც 

უშუალო მონაწილეობას იღებს როგორც 

საფეხბურთო გუნდის წევრი. ამდენად, 

ფაქტობრივად, ადგილი აქვს მმართველი 

პოლიტიკური პარტიის ქ. თბილისის მერობის 

კანდიდატის მიერ წინასაარჩევნო 

ღონისძიების ჩატარებას, რაც 

საზოგადოებისათვის ფორმალურად 

პრეზენტირებულია როგორც საქველმოქმედო 

ღონისძიება. 

საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციით 

ირკვევა, რომ ღონისძიების დაფინანსებას 

ახორციელებს ა(ა)იპ „საქართველოს 

ცესკო; სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: 

იხილეთ №1 ცხრილის №28 გრაფის რეაგირების ნაწილი. 
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ფეხბურთის ფედერაცია“ სპონსორებთან 

ერთად. ამდენად, ადგილი აქვს შესაბამისი 

სუბიექტის მიერ მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანების სასარგებლოდ 

შემოწირულობის განხორციელებას; 

საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ 

განხორციელებული აღნიშნული აქტივობა კი 

არღვევს „მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონით დადგენილ აკრძალვებს 

შემოწირულობების მიღებასა და მათი 

დეკლარირების წესებთან დაკავშირებით. 

 

31 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლების-

თვის“ 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

23.09.2017 

 

წარმოდგენილი ინფორმაციით, 18 

სექტემბერს საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში 

არსებული სსიპ „სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს“ ადიგენის ადგილობრივი 

(ტერიტორიული) ვეტერინარიული 

სამსახურის ხელმძღვანელ ამირან ჭიტაძის 

(„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატი ადიგენის მუნიციპალიტეტის 

ერთ-ერთ ადგილობრივ მაჟორიტარულ 

საარჩევნო ოლქში) მიერ დაბარებულ იქნა 

ამავე სამსახურში მომუშავე მურმან 

წითაშვილი, რომელიც არის საარჩევნო ბლოკ 

„ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული 

საქართველოს“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატი. განცხადების ავტორის თქმით, 

ამირან ჭიტაძემ მოსთხოვა მურმან 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, 

შსს-ს, მთავარ პროკურატურას, სსიპ „სურსათის ეროვნულ 

სააგენტოს“. 

სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“:  

 

„მურმან წითაშვილი წარმოადგენს სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს შტატგარეშე  

(ვეტფერშალი) თანამშრომელს, რომელსაც შრომითი ხელშეკრულება 

გაფორებული აქვს 2017 წლის 15 მარტიდან  15 დეკემბრის ჩათვლით. 

რაც შეეხება ამირან ჭიტაძეს, იგი დასაქმებულია სურსათის ეროვნულ 

სააგენტოში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს 

ინსპექტორის თანამდებობაზე. 

 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული 

სამმართველო წარმოადგენს სააგენტოს ტერიტორიულ ორგანოს, 

რომელსაც ხელმძღვანელობს სამმართველოს უფროსი. ამირან ჭიტაძე 

არ არის  სურსათის ეროვნული სააგენტოს არც ცენტრალური 
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წითაშვილს, უარი ეთქვა არჩევნებში 

მონაწილეობაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

დაემუქრა სამსახურიდან გათავისუფლებით. 

ამირან ჭიტაძემ, ასევე, მიუთითა, რომ იგი 

ხელმძღვანელობის დავალებას ახმოვანებდა.  

განმცხადებლის თქმით, ადგილი აქვს 

მმართველი პოლიტიკური პარტიის მიერ 

თანამდებობრივი და სამსახურებრივი 

მდგომარეობის გამოყენების აკრძალვის 

შესახებ ნორმების დარღვევას და 

სახელისუფლებო (ადმინისტრაციული) 

რესურსის გამოყენებას ოპოზიციური 

კანდიდატის იძულებისათვის, მოხსნას 

კანდიდატურა ადგილობრივ არჩევნებში. 

 

აპარატის და არც ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი პირი, არც 

მურმან წითაშვილის უფროსი.  

 

ამირან ჭიტაძეს არ აქვს სააგენტოს თანამშრომლის თანამდებობიდან 

არც გათავისუფლებაზე (შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტაზე) 

გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება და  არც ასეთი 

საკითხის ინიცირება შედის მის კომპეტენციაში.  

 

ამირან ჭიტაძის განმარტებით, წერილში მითითებული გარემოებები 

არ შეესაბამება სიმართლეს და იგი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ 

ხელმძღვანელობისგან არც სიტყვიერი და არც წერილობითი 

დავალება არ მიუღია აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით“. 

 

უწყებათაშორისი კომისიის მიერ 2017 წლის 26 სექტემბერს 

პოლიტიკურ გაერთიანებას - „ევროპული საქართველო − მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის“ - გაეგზავნა სსიპ „სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს“ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. 

 

 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

„საკითხის შემოწმებით დადგინდა, რომ ვეტერინარიული 

სამსახურის ხელმძღვანელი ამირან ჭიტაძე არ წარმოადგენს მურმან 

წითაშვილის ზემდგომს და, შესაბამისად, მასზე ზეწოლის 

განხორციელების არანაირი ბერკეტი არ გააჩნდა“.  

32 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლების-

თვის“ 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

წარმოდგენილი განცხადების თანახმად, 

წინასაარჩევნო პერიოდში განათლების 

სისტემაში (განსაკუთრებით, საჯარო 

სკოლებში) დაფიქსირდა კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული პოლიტიკური 

ნეიტრალურობის პრინციპის დარღვევის, 

აგრეთვე, პოლიტიკური თუ სხვა 

თანამდებობის პირების მიერ 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს და განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს. 

1)  

ცესკო:  

„შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

შესწავლილ იქნა სოფელ სხეფის საჯარო სკოლის პედაგოგთან 
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ზე ელექტრონული 

სახით 

24.09.2017 

 

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 

შემთხვევები: 

 

1) მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს 

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის 

საინფორმაციო გადაცემა „კურიერში“ გავიდა 

რეპორტაჟი შუახევის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სხეფის საჯარო სკოლაში მომხდარ 

ფაქტზე, რომლის თანახმადაც, საჯარო 

სკოლის ერთ-ერთ სასწავლო ოთახში 

დაფიქსირდა სკოლის მოსწავლეთათვის 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ დროშებით ხელში ფოტოს 

გადაღებისა და სკოლის პერსონალის მიერ 

სოციალურ ქსელში განთავსების ფაქტი. 

ზემომითითებული რეპორტაჟის ფარგლებში, 

საჯარო სკოლის მასწავლებელმა მარინა 

დარჩიძემ „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ აქციებში 

მისი მონაწილეობის თაობაზე ჟურნალისტის 

კითხვის პასუხად დაადასტურა, რომ 

დირექტორის, აგრეთვე, შუახევიდან 

განხორციელებული სატელეფონო ზარის 

მეშვეობით მიღებული დავალების 

შესაბამისად, გაემგზავრა ქ. ბათუმში 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი 

კვირიკაშვილთან შეხვედრაში მონაწილეობის 

მისაღებად (სატელევიზიო რეპორტაჟი 

ვიდეოფაილის სახით თან ერთვის); 

 

2) წარმოდგენილი ინფორმაციით, სკოლის 

მოსწავლეების მასობრივი ჩართვის ფაქტი 

გამოვლინდა  16 სექტემბერს ქ. ზუგდიდში, 

დაკაშირებით განცხადებაში აღნიშნული ფაქტი. შესწავლის შედეგად 

დადგინდა სამართალდარღვევა და ხსენებული პედაგოგის  მიმართ 

შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც 

გადაგზავნილ იქნა შესაბამის სასამართლოში“.  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:  

 

იხილეთ №1 ცხრილის №25 (2) გრაფის რეაგირების ნაწილი. 

 

2)    

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:      

„აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ახსნა-განმარტება ჩამოერთვა 

ქალაქ ფოთის, ქალაქ სენაკისა და ქალაქ ქუთაისის რესურსცენტრების 

ხელმძღვანელებს, მათ მიერ არ დადასტურდა სკოლის 

დირექტორების და პედაგოგების მხრიდან აღნიშნულ ღონისძიებაში 

მონაწილეობის მიღების დავალების ფაქტი. შესაბამისად, 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ღონისძიებაზე დასწრების ფაქტი 

არ უკავშირდება სკოლის ან რესურსცენტრის ჩართულობას და რაიმე 

ტიპის ორგანიზებას სკოლების ადმინისტრაციის და პედაგოგების 

მხრიდან. ამასთან, ღონისძიება ითვალისწინებდა კონცერტის 

გამართვას და არ არის გამორიცხული, რომ არასამუშაო დღეს 

საზოგადოება პირადი ინიციატივით იმყოფებოდა ღონისძიებაზე.  

 

მოძიებული ინფორმაციით, მოსახლეობის  ქალაქ ზუგდიდში წაყვანა 

და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ორგანიზებული იყო 

პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნების“ ახალგაზრდული 

ფრთის მიერ, რომლის წარმომადგენელმა მის ახლობლებს სთხოვა 

ღონისძიებაზე დასწრება.     

 

ამდენად,  საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს  

საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-4 ქვეპუნქტის თანახმად, 

წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის 
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სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრ 

გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილ 

იქნა „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ კანდიდატები ადგილობრივი 

არჩევნებისათვის. ტელეკომპანია „ოდიშის“ 

მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში სკოლის 

მოსწავლეები და მასწავლებლები 

ადასტურებენ საჯარო სკოლის/სკოლამდელი 

აღზრდისა და განათლების დაწესებულების 

დირექტორებისა და პერსონალისგან 

შესაბამისი მითითების მიღების ფაქტებს;  

 

3) განცხადების თანახმად, საჯარო სკოლების 

ადმინისტრაციული რესურსის 

სახელისუფლებო პარტიის სასარგებლოდ 

გამოყენების შესახებ მიუთითებს აგრეთვე 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მუხურას საჯარო სკოლაში დაფიქსირებული 

ფაქტიც, სადაც საქართველოს სახელმწიფო 

დროშის ადგილას განთავსებულ იქნა 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ პარტიული დროშა 

(შესაბამისი მტკიცებულება ვიდეოფაილის 

სახით თან ერთვის); 

 

4) როგორც განმცხადებელი უთითებს, 

კანონმდებლობის დარღვევის კიდევ ერთი 

ფაქტი გამოვლინდა ასპინძის 

მუნიციპალიტეტში, სადაც ასპინძის საჯარო 

სკოლის მიერ სოციალურ ქსელში 

გაზიარებულ იქნა „ქართული ოცნების“ 

კანდიდატების შესახებ სააგიტაციო 

ინფორმაცია და გამოხატულ იქნა მხარდაჭერა 

უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, თუმცა, კანონი ითვალისწინებს 

გარკვეული ტიპის შეზღუდვებს.  

 

ვინაიდან პედაგოგები არ წარმოადგენენ საჯარო მოხელეებს, მათთან 

მიმართებით კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს რაიმე სახის 

შეზღუდვას წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის კუთხით. 

ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ ღონისძიება ჩატარდა 2017 წლის 16 

სექტემბერს - შაბათს, დასვენების დღეს. 

 

რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიის აღმნიშვნელი აქსესუარების 

გამოყენებით „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაძლო დარღვევას,   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიება“. 

 

3)  
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:  

„სოფ. მუხურას საჯარო სკოლა ჯერ კიდევ მშენებლობის 

პროცესშია და იქ სასწავლო  პროცესი არ მიმდინარეობს 

(ექსპლუატაციაში არ არის შესული). დაუდგენელია, ვის მიერ 

მოხდა დროშის აღმართვა. თუმცა, დირექტორის მხრიდან 

რეაგირება განხორციელდა და დროშა აღარ არის  აღმართული“.  

 

4)     

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:  

„დაბა ასპინძის საჯარო სკოლის დირექტორ კლარა ზედგინიძის 

ახსნა-განმარტებით დადასტურდა, რომ სკოლის ყოფილი მოსწავლე 

თავისი შეხედულებისამებრ განათავსებდა ინფორმაციას მის მიერ 

შექმნილ გვერდზე. ანალოგიური 

ხასიათის  „Facebook“  ჯგუფი შექმნილი აქვს სკოლის პედაგოგს, 

რომელიც, ასევე, თავისი შეხებულებით განათავსებს სასკოლო 
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ამავე კანდიდატების მიმართ (წერილს თან 

ერთვის შესაბამისი ფოტოები  ე.წ. 

სქრინშოთების სახით). 

  

ცხოვრების ამსახველ ფოტოებს. ამასთან დაკავშირებით 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 

განახორციელა შესაბამისი რეაგირება“. 

33 საერთო-

სამოქალაქო 

მოძრაობა 

„მრავალეროვანი 

საქართველო“ 

 

არნოლდ 

სტეფანიანი 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

25.09.2017 

 

წერილით იტყობინებიან, რომ მიმდინარე 

წლის 22 და 24 სექტემბერს ცნობილი გახდა 

გარდაბნის №31 და ოზურგეთის №6 საუბნო 

საარჩევნო კომისიის შენობებში კარ-ფანჯრის 

შემტვრევის, ინვენტარისა და კედელზე 

საჯაროდ განთავსებული ამომრჩეველთა სიის 

განადგურების ფაქტის შესახებ. 

განმცხადებელი ითხოვს კომისიისგან 

კომპეტენციის ფარგლებში რეაგირებას და 

შესაბამისი სტრუქტურებისთვის მიმართვას. 

 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შსს-ს, მთავარ 

პროკურატურას, ცესკო-ს. 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

„22 სექტემბერს გარდაბნის რაიონული სამმართველოს ლემშვენიერას 

პოლიციის განყოფილებაში შემოვიდა შეტყობინება გარდაბნის 

რაიონის სოფელ  ლემშვენიერაში მდებარე №31 საარჩევნო უბნის 

შენობაში დაუდგენელი პირის მიერ ფანჯრის მინის დაზიანების 

(ჩამსხვრევის), ასევე, ამავე შენობის ღია დერეფანში კედელზე 

გაკრული ამომრჩეველთა სიების ჩამოხევის შესახებ. მიმდინარეობს 

გამოძიება სსკ 187-ე მუხლით“. 

„24 სექტემბერს ქ. ოზურგეთში რუსთაველის ქუჩა №2 ში მდებარე 

კინოთეატრის შენობაში განთავსებულ №6 საარჩევნო უბანში 

დაუდგენელმა პირმა უკანონოდ შეაღწია და დააზიანა შენობაში 

არსებული მინა და საარჩევნო სიები, ასევე, წააქცია ბანერი. გამოძიება 

მიმდინარეობს სსკ 187-ე მუხლით“. 

ცესკო: 

იხ. ცესკო-ს განცხადება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით: 

http://cesko.ge/geo/list/show/111818-i№formatsia-ozurgetis-saub№o-

saarchev№o-komisiashi-momkhdar-i№tside№tta№-dakavshirebit 

http://cesko.ge/geo/list/show/111808-i№formatsia-gardab№is-saub№o-

saarchev№o-komisiashi-momkhdar-i№tside№tta№-dakavshirebit 

http://cesko.ge/geo/list/show/111818-informatsia-ozurgetis-saubno-saarchevno-komisiashi-momkhdar-intsidenttan-dakavshirebit
http://cesko.ge/geo/list/show/111818-informatsia-ozurgetis-saubno-saarchevno-komisiashi-momkhdar-intsidenttan-dakavshirebit
http://cesko.ge/geo/list/show/111808-informatsia-gardabnis-saubno-saarchevno-komisiashi-momkhdar-intsidenttan-dakavshirebit
http://cesko.ge/geo/list/show/111808-informatsia-gardabnis-saubno-saarchevno-komisiashi-momkhdar-intsidenttan-dakavshirebit
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34 „ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობა“ 

 ნიკანორ მელია 

(1290/01) 

სამინისტროს 

კანცელარია 

25.09.2017, 

№01/15939 

 

1)    წარმოდგენილი ინფორმაციით, საარჩევნო 

კამპანიის ფარგლებში 2017 წლის 16 

სექტემბერს ქალაქ ზუგდიდში პრემიერ-

მინისტრის მიერ „ქართული ოცნების“ 

მერობის კანდიდატების წარდგენაზე 

ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან 

სრული მობილიზება გამოცხადდა, რაც 

გამოიხატებოდა იმით, რომ სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტის (წალენჯიხის, 

მარტვილის, ფოთის, ოდიშის, ჯიხაშკარის, 

კორცხელის, ჩხოროწყუსა და ა.შ.) საჯარო 

სკოლებისა და ბაგა-ბაღების დირექტორებს 

დავალებული ჰქონდათ მათი მოსწავლეების 

ჩაყვანა და „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერ 

აქციაზე დასწრება. მოსწავლეთა 

განცხადებით, ისინი სკოლის დირექტორისა 

და მასწავლებლების დავალებითა და 

თხოვნით იმყოფებოდნენ აქციაზე. 

 

2)   განცხადების თანახმად,  მიმდინარე წლის 

15 სექტემბერს შუახევის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ სხეფის საჯარო სკოლის ერთ-ერთი 

პედაგოგის (მარინა დარჩიძის) მიერ 

სოციალურ ქსელში გავრცელდა ფოტო, სადაც 

ის თავის პირველკლასელ მოსწავლესთან 

ერთად არის და პატარებს ხელში „ქართული 

ოცნების“ დროშა უჭირავთ. განმცხადებლის 

აზრით, ამ ქმედებით დაირღვა „ზოგადი 

განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა 

და „საქართველოს საარჩევნო კოდექსით“ 

გათვალისწინებული მოთხოვნები; 

 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, ჯანდაცვის 

სამინისტროს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს და თბილისის მერიას. 

1) 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„განცხადებაში აღნიშნული დღე იყო შაბათი. ამავე დღეს, 16:00 

საათზე, იმართებოდა კონცერტი, რომელსაც ესწრებოდა ხალხი 

(10 000-მდე). ამავე ღონისძიებაზე, ისევე, როგორც კონცერტის 

შემდგომ ღონისძიებაზე, დასწრების მიზნით მოსახლეობა 

(ზოგიერთი) მოსული იყო ოჯახებით (მათ შორის, ბავშვებით). 

ამდენად, მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას სცილდება თითოეული 

ოჯახის და ინდივიდის პოლიტიკური შეხედულებების შეფასება (თუ 

ვინ რომელ დროშას დაიჭერს). 

განცხადებაში მოყვანილი მოსაზრებები - ბაგა-ბაღების 

დირექტორების მიმართ მუნიციპალიტეტების მიერ დავალებების 

გაცემასთან (მოსწავლეების რაიმე სახის გადაადგილების თაობაზე) 

დაკავშირებით არ დასტურდება.  

მუნიციპალიტეტები ემიჯნებიან კანონმდებლობის (მათ შორის, 

საარჩევნო კანონმდებლობის) ყოველგვარ დარღვევას“.  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:  

იხილეთ №1 ცხრილის  №32 (2) გრაფის რეაგირების ნაწილი. 

2) 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ცესკო:  
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 3) როგორც წერილის ავტორი უთითებს, 

საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ქ. ბათუმში 

2017 წლის 12 სექტემბერს 

თვითმმართველობის არჩევნებისათვის 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ მერობის კანდიდატის 

წარდგენას ესწრებოდნენ საჯარო მოხელეები, 

რომელთა შორისაც იყვნენ აჭარის 

განათლების მინისტრი ინგა შამილიშვილი, 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორი მერაბ ხალვაში, ბათუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცლერი 

ჯემალ ანანიძე, განათლების სამინისტროს 

თანამშრომლები და სკოლის მოსწავლეები. 

ამავე შეხვედრაზე იმყოფებოდა სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელი, 

რომელმაც განაცხადა, რომ თუ არ 

შეუშვებდნენ მხარდამჭერ აქციაზე, 

პრობლემები შეექმნებოდათ.  წერილის 

ავტორი მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს 

მმართველი პარტიის მიერ 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას 

აქციაზე ხალხის მობილიზებისთვის; 

 

4) წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად, ქ. 

ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის 

უფროსი ქეთევან ჭიპაშვილი სამუშაო 

საათებში „ფეისბუქის“ პირად  გვერდზე ეწევა 

აგიტაციას „ქართული ოცნების“ 

სასარგებლოდ; 

 

 5)  როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, ქ. 

თბილისში, კრწანისის რაიონში გამართულ 

იხილეთ  №1 ცხრილის №25 (2) გრაფის რეაგირების ნაწილი. 

3)  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:  

„აჭარაში „ქართული ოცნების“  მერობის კანდიდატების წარდგენაზე 

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის დასწრებასთან 

დაკავშირებით ქალბატონმა ინგა შამილიშვილმა მასმედიის 

საშუალებით გააკეთა განმარტება, რომ ნამდვილად იმყოფებოდა 

აღნიშნულ ღონისძიებაზე, მაგრამ არა სამუშაო საათებში, რაც არ 

წარმოადგენს „საქართველოს საარჩევნო კოდექსით“ განსაზღვრული 

მოთხოვნების დარღვევას“. 

4) 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:  

„ქალაქ ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროს ქეთევან 

ჭიპაშვილის საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს შესწავლა და 

პასუხი მიეწოდება უწყებათაშორის კომისიას უმოკლეს ვადაში“. 

 

ცესკო: 

„რაც შეეხება საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელმძღვანელ 

პირთა/თანამშრომელთა მხრიდან პირადი სოციალური გვერდებზე, 

კერძოდ, „FACEBOOK“-ის გვერდზე რომელიმე სუბიექტის 

სასარგებლო ან საწინააღმდეგო ინფორმაციის 

განთავსებას/გაზიარებას/მოწონებას, საარჩევნო ადმინისტრაცია არ 

განიხილავს საჯარო მოხელეების მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციასა 

და კამპანიაში მონაწილეობისათვის რეგულირებად სფეროდ.  

 

აღსანიშნავია, რომ სოციალური მედიასაშუალებების გამოყენების 

კუთხით აკრძალულია მხოლოდ შესაბამისი საბიუჯეტო 

დაწესებულების ოფიციალური ვებგვერდის ან/და ბიუჯეტის 
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„ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატ თემურ გორგაძის 

წარდგენას ესწრებოდნენ კრწანისის 

გამგებლის მოადგილე ლევან ჯაფარიძე, 209-ე 

ბაგა-ბაღის დირექტორი მარინა გოგოლაძე. 

191-ე ბაგა-ბაღის დირექტორი ქეთევან 

წიქარაშვილი, 70-ე სკოლის დირექტორი და 

მასწავლებლები; 

 

6) იმავე განცხადების თანახმად, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს „ფეისბუქის“ ოფიციალურ გვერდზე 

გაზიარებულია 14 სექტემბერს „ქართული 

ოცნების“ მხრიდან ხულოში კანდიდატის 

წარდგენა. ასევე აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროს „ფეისბუქის“ ოფიციალურ 

გვერდზე გაზიარებულია აჭარის მერობის 

კანდიდატების წარდგენის პირდაპირი 

ვიდეო.  

წერილის ავტორი  მიიჩნევს, რომ აღნიშნული 

ქმედება ემსახურება საარჩევნო 

კამპანიის ხელის შეშლას და ითხოვს 

ადეკვატური ქმედითი ღონისძიებების 

განხორციელებას. 

 

სახსრებით ადმინისტრირებული სოციალური მედიის გამოყენება, 

რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია“. 

 

5) 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:  

„სსიპ „ქალაქ თბილისის №70 საჯარო სკოლის“ დირექტორ ვალერიან 

გიორგაძის ახსნა-განმარტებით დასტურდება, რომ ქალაქ 

თბილისში, კრწანისის რაიონში გამართულ „ქართული ოცნების“ 

მაჟორიტარი დეუტატობის კანდიდატ თემურ გორგაძის წარდგენას 

ესწრებოდნენ  სსიპ „ქალაქ თბილისის №70 საჯარო სკოლის“ 

დირექტორი და მასწავლებლები სამუშაო საათების შემდეგ   როგორც 

ჩვეულებრივი მოქალაქეები. შესაბამისად, კანონმდებლობა არ 

დარღვეულა“. 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„განცხადებაში მოყვანილი წარდგენა ტარდებოდა საღამოს, 19:00 

საათზე (არასამუშაო დროს და საათებში). დამატებით უნდა 

აღინიშნოს, რომ ბაგა-ბაღის დირექტორი არ წარმოადგენს საჯარო 

მოხელეს. კანონდარღვევას ადგილი არ ჰქონია. 

მუნიციპალიტეტები ემიჯნებიან კანონმდებლობის (მათ შორის, 

საარჩევნო კანონმდებლობის) ყოველგვარ დარღვევას“.  

6) 

ცესკო: 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროს „ფეისბუქის“ ოფიციალური  გვერდის წინასაარჩევნო 

მიზნებისთვის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ბათუმის საოლქო 
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საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ შესწავლილ იქნა საკითხი 

და მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს მის მიმართ შედგა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი სამინისტროს 

წარმომადგენლის მიმართ, რომელიც გადაგზავნილ იქნა 

სასამართლოში. 

რაც შეეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

„ფეისბუქის“ ოფიციალურ გვერდზე გაზიარებულ ინფორმაციას, 

საკითხს სწავლობს, ასევე, ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე და შედეგების შესახებ, შესაბამისად, განახლდება 

ინფორმაცია“. 

35 „ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობა“ 

 ნიკანორ მელია 

(1291/01) 

სამინისტროს 

კანცელარია 

25.09.2017, 

№01/15940 

 

განმცხადებელი მიუთითებს, რომ მიმდინარე 

ადგილობრივი თვითმმართველობის  

არჩევნების დანიშვნის დღიდან 

საქართველოში ლიცენზირებული 

სატელევიზიო მაუწყებლების მიერ 

გადასახადის გადამხდელების ფულით -

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე, 

წინასაარჩევნოდ მიმდინარეობს ,,ქართული 

ოცნების“ სასარგებლოდ 

ინფრასტრუქტურული პროექტების 

რეკლამირება. მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული 

ქმედება მიზნად ისახავს  ,,ქართული 

ოცნების“ მიმართ ამომრჩეველთა 

კეთილგანწყობის მოპოვებას, რაც განიხილება 

წინასაარჩევნო აგიტაციად. ამასთან, 

დასახელებული კლიპი სამაუწყებლო 

ბადეებში განთავსდა არჩევნების დანიშვნის 

შემდეგ. 

წერილის ავტორის აზრით, სატელევიზიო 

კლიპი სახელწოდებით ,,გაკეთდა 

თბილისისთვის“ არ შეიძლება 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა კომუნიკაციების ეროვნულ 

კომისიას, ცესკო-ს და აუდიტის სამსახურს. 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია:  

იხილეთ  №1 ცხრილის 26-ე გრაფის რეაგირების ნაწილი. 

 

ცესკო:  

„საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ 49-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, წინასაარჩევნო 

კამპანიის პერიოდში აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის სახსრებით ისეთი ვიდეომასალის დამზადება, რომელშიც 

ასახულია ესა თუ ის საარჩევნო სუბიექტი/პოლიტიკური პარტია ან 

მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი, ან/და რომელიც 

შეიცავს ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის/პოლიტიკური პარტიის 

მხარდასაჭერ/საწინააღმდეგო ინფორმაციას.  

 

ვიდეორგოლები არ შეიცავს საარჩევნო კოდექსის ზემოხსენებული 

ნორმით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. შესაბამისად, ადგილი არ 

აქვს აღნიშნული მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევას. 
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განიხილებოდეს როგორც სოციალური 

რეკლამა, რადგან კლიპში საუბარია 

საქართველოს სახელმწიფოს ბიუჯეტის 

სახსრებით სამთავრობო და ადგილობრივი 

დაწესებულებების მიერ განხორციელებული 

სამუშაოების დემონსტრირებაზე, არ არის 

თავსებადი ,,საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსით“ გათვალისწინებული 

წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების 

საინფორმაციო უზრუნველყოფის კანონით 

დადგენილ ნორმებთან. ასევე, მიიჩნევენ, რომ 

წარმოადგენს ,,ქართული ონების“ 

სასარგებლოდ სახელმწიფო ორგანოს 

მხრიდან განხორციელებულ უკანონო, 

აკრძალულ შემოწირულობას. 

 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ითხოვს 

აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით 

რეაგირებას. 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 88-ე მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის წინაპირობას წარმოადგენს 

საარჩევნო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნათა 

დარღვევით ვიდეომასალის დამზადება, რისი წინაპირობაც მოცემულ 

შემთხვევაში არ იკვეთება“. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: 

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სწავლობს აღნიშნულ საკითხს, 

რისთვისაც გამოითხოვს ინფორმაციას თბილისის მერიიდან და 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის შეფასების საფუძველზე 

მიიღებს გადაწყვეტილებას შემოწირულების არსებობის შესახებ“. 

36 ა(ა)იპ „ახალი 

თაობა 

დემოკრატიული 

საქართველოს-

თვის“ 

 

გიორგი გელაძე 

 

უწყებათაშორისი 

კომისისის 25 

სექტემბრის 

სხდომაზე 

ვიდეომასალის 

თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის 

2017 წლის 25 სექტემბრის  სხდომაზე ბატონმა 

გიორგი გელაძემ („ახალი თაობა 

დემოკრატიული - საქართველოსთვის“) 

წარმოადგინა ვიდეომასალა  პოლიტიკური 

გაერთიანება „ახალი საქართველო - 

პოლიტიკური პლატფორმის" თავმჯდომარე 

გიორგი ვაშაძისა და მისი გუნდის წევრების 

მხრიდან გლდანის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის შენობაში შეჭრის თაობაზე.  

ზემომითითებული ვიდეოჩანაწერის 

თანახმად, ბატონი გიორგი ვაშაძის მხრიდან 

25 სექტემბრის სხდომა: გიორგი გელაძის მიერ წარმოდგენილი 

წინადადება გაზიარებულ იქნა კომისიის წევრთა უმრავლესობის 

მიერ და გამოიცა შესაბამისი რეკომენდაცია.  

 

 

გთხოვთ, იხილოთ უწყებათაშორისი კომისიის 2017 წლის 25 

სექტემბრის რეკომენდაცია:   http://justice.gov.ge/Ministry/Index/1502  

http://justice.gov.ge/Ministry/Index/1502
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სახით 

წარმოდგენილი 

ინფორმაცია 

 

ადგილი ჰქონდა არაეთიკურ საქციელს 

(სიტყვიერი შეურაცხყოფა/ლანძღვა-გინება) 

მოქმედი გამგებლის და გამგეობის 

თანამშრომელთა მისამართით. ამ ფაქტიდან 

გამომდინარე, ბატონმა გიორგი გელაძემ 

კომისიას მიმართა თხოვნით, გამოცემულიყო 

შესაბამისი რეკომენდაცია მსგავსი 

შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით. 

აღნიშნული წინადადება გაიზიარა კომისიის 

წევრთა უმრავლესობამ და მიღებულ იქნა 

არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური 

პარტიებისა და  საარჩევნო სუბიექტების 

მიმართ  შესაბამისი რეკომენდაცია. 

 

 

37 „საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია“ 

(გ-01/344-17) 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

27.09.2017 

 

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციის“ 2017 წლის 27 სექტემბრის 

განცხადებაში (რეგისტრაციის №გ-01/344-17) 

იუწყებიან, რომ მიმდინარე წლის 5 

სექტემბერს ქალაქ თელავში გაიმართა 

პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნების“ 

კანდიდატების წარდგენა, რომელსაც 

ესწრებოდა მოქალაქე ლალი კბილაშვილი 

(პოლიტიკური პარტია „პატრიოტთა 

ალიანსის“ თელავის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს კანდიდატი), საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მიზნით. 

ლალი კბილაშვილის განმარტებით, 

კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა 

მას დაატოვებინეს აღნიშნული ღონისძიება 

(პოლიციელების განმარტებით, ისინი 

მოქმედებდნენ ხელმძღვანელი პირების 

დავალებით); პოლიციის ავტომანქანით 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შსს-ს და მთავარ 

პროკურატურას. 

 

შსს: 

„2017 წლის 5 სექტემბერს შს სამინისტროს გენერალური ინსპექციის 

ცხელ ხაზზე  (126) შემოვიდა მოქალაქე ლალი კბილაშვილის 

შეტყობინება, რომელშიც იგი მიუთითებდა, რომ ამავე დღეს 

იმყოფებოდა  ქ. თელავში, სადაც დაგეგმილი იყო მოსახლეობის 

შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. პოლიციელებმა იგი 

ძალის გამოყენებით ჩასვეს ავტომანქანაში და იძულებით 

დაატოვებინეს აღნიშნული ტერიტორია. ლ. კბილაშვილი 

მოგვიანებით კვლავ დაუკავშირდა ცხელი ხაზის ოპერატორს და 

ითხოვა მის მიერ გაკეთებული შეტყობინების გაუქმება. 2017 წლის 8 

სექტემბერს მოხდა დაკავშირება ლ. კბილაშვილთან, მან სატელეფონო 

საუბრისას განაცხადა, რომ გამოცხადდებოდა შს სამინისტროს 

გენერალურ ინსპექციაში, თუმცა, იგი უწყებაში არ გამოცხადდა და 

სატელეფონო ზარებსაც აღარ პასუხობდა, რის შემდგომაც გაეგზავნა 

წერილობითი შეტყობინება გამოცხადებასთან დაკავშირებით. იგი 

დღემდე არ გამოცხადებულა.  
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წაიყვანეს შუამთის მიმართულებით; 

წინააღმდეგობის გაწევისას გაეხა ტანისამოსი, 

მიიღო სხეულზე დაზიანებები და ქალაქში 

დააბრუნეს კანდიდატთა წარდგენის 

დასრულების შემდეგ. როგორც 

განცხადებიდან ირკვევა, ლალი კბილაშვილმა 

მიმართა გადაუდებელი დახმარების 

ოპერატიული მართვის ცენტრს, რის 

საფუძველზეც დაწყებულია გამოძიება. ლალი 

კბილაშვილი ასევე მიუთითებს, რომ ზემოთ 

აღნიშნული ფაქტის განმახორციელებელმა 

კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა 

თხოვნით მიმართეს მას, არ შეეტანა მათ 

წინააღმდეგ საჩივარი. როგორც განცხადების 

ავტორისთვის ცნობილია, ლალი 

კბილაშვილმა ინფორმაცია მიაწოდა სახალხო 

დამცველის წარმომადგენელს თელავში. 

განმცხადებელი ითხოვს აღნიშნული 

საკითხის შესწავლას, კომპეტენციის 

ფარგლებში და შესაბამისი ზომების მიღებას. 

 

 

ზემოაღნიშნული ინციდენტი გადამოწმდა თელავის რაიონულ 

სამმართველოში, სადაც შესული იყო ანალოგიური შინაარსის 

ინფორმაცია ლ. კბილაშვილთან დაკავშირებით. გამოთხოვილი 

მასალებიდან ირკვევა, რომ  5 სექტემბერს ლ. კბილაშვილი 

გადაადგილდებოდა ქ. თელავში, სადაც მიმდინარეობდა პრემიერ-

მინისტრის მოსახლეობასთან შეხვედრის ღონისძიება. მან ვერ 

მოახერხა გზის გაგრძელება, ვინაიდან ამის საშუალება არ მისცეს 

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებმა. 

ფაქტით გაღიზიანებულმა შეტყობინება გააკეთა შს სამინისტროს 

გენერალური ინსპექციის ცხელ ხაზზე (126) და 112-ზე. ამასთან, ლ. 

კბილაშვილი აღნიშნავს, რომ პოლიციელების მიმართ არანაირი 

პრეტენზია არ გააჩნია“. 

 

38 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლების-

თვის“ 

 

სამინისტროს 

კანცელარია 

28.09.2017, 

№01/16313 

 

ინფორმაციის თანახმად, ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და 

საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიის (სახელმწიფოს 

100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით 

შექმნილი შპს) მიერ ბუკლეტების 

(სახელწოდებით - „24-საათიანი მომარაგება 

ჭიათურას“) გავრცელების ფაქტი. 

 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს,  საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას და აუდიტის 

სამსახურს. 
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ბუკლეტში მითითებულია ინფორმაცია 

ჭიათურის წყალმომარაგების ქსელის 

დაგეგმილი რეაბილიტაციის შესახებ, 

ასახულია დაპირებები წლების განმავლობაში 

არსებული სასმელი წყლის პრობლემის 

საბოლოოდ მოგვარების, ჭიათურის 

მოსახლეობის 24-საათიანი 

წყალმომარაგებისა და დაგეგმილ 

სამუშაოებში 100-მდე ადგილობრივის 

დასაქმების თაობაზე. 

 

როგორც წერილის ავტორი მიიჩნევს, ეს 

ბროშურა თავისი შინაარსით წარმოადგენს 

სახელმწიფო და ჭიათურის ადგილობრივ 

ხელისუფლებაში მყოფი „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველოს“ 

მხარდასაჭერ საარჩევნო სააგიტაციო მასალას, 

წინასაარჩევნო ბუკლეტს, რომელიც შეიცავს 

დაპირებას ჭიათურის მუნიციპალიტეტში 

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და 

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების 

შესახებ. განმცხადებლის მოსაზრებით, 

ადგილი აქვს მმართველი პარტიის მიერ 

მართლსაწინააღმდეგო უპირატესობის 

მოპოვებას წინასაარჩევნო კამპანიისას 

ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენებით.  

 

განმცხადებელი ითხოვს, აღნიშნული 

საკითხის უწყებათაშორისი კომისიის 

უახლოეს სხდომაზე განხილვას. 
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39 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლების-

თვის“ 

 

 

სამინისტროს 

კანცელარია 

28.09.2017, 

№01/16312 

 

როგორც წერილის ავტორი მიუთითებს, 26 

სექტემბერს ელექტრონული ფოსტით 

უწყებათაშორისი კომისიის სამდივნოსგან 

გაეგზავნათ სსიპ ,,სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს“ მიერ კომისიისათვის 

მიწოდებული ინფორმაცია ადიგენში 

მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით, 

რომელიც შეეხებოდა  სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს ადგილობრივი ვეტერინარიული 

სამსახურის ხელმძღვანელ ამირან ჭიტაძის 

(„ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ საკრებულოს წევრობის 

კანდიდატი ადიგენის მუნიციპალიტეტში) 

მიერ სამსახურში მომუშავე მურმან 

წითაშვილზე  („ბაქრაძე, უგულავა - 

ევროპული საქართველოს“ ადიგენის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი) 

განხორცილებულ შესაძლო პოლიტიკურ 

ზეწოლას.  

 

განმცხადებელი საუბრობს სსიპ ,,სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს“ პასუხზე, სადაც 

სააგენტო მიუთითებს, რომ ამირან ჭიტაძე არ 

არის სააგენტოს ცენტრალური აპარატის და 

არც ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი 

პირი, ასევე მას არ გააჩნია სააგენტოს 

თანამშრომლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების უფლებამოსილება. 

წერილის ავტორს მიაჩნია, რომ სააგენტოს 

პასუხში აღნიშნულ საკითხზე აპელირება 

წარმოადგენს პასუხისმგებლობის თავიდან 

აცილებისა და ტექნიკურ/ფორმალურ 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა სურსათის ეროვნულ 

სააგენტოს, ცესკო-ს, შსს-ს და საქართველოს პროკურატურას. 
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საკითხებზე ყურადღების გადატანის 

მცდელობას. ამასთან, მიუთითებს, რომ 

მიუხედავად ამირან ჭიტაძის საშტატო 

ერთეულის დასახელებისა, იგი ახორციელებს 

სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ 

სამმართველოში კონკრეტულ უბანზე -

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ვეტერინარიული მიმართულების კურირებას 

და მურმან წითაშვილის და სხვა შტატგარეშე 

თანამშრომლების კოორდინაციას. ეს პირები 

ემორჩილებიან მას და ასრულებენ მის 

სამსახურებრივ მითითებებს, სააგენტოს 

რეგიონული სამმართველოს შესაბამის 

ინსპექტორს (კონკრეტულ შემთხვევაში, 

ამირან ჭიტაძეს) მიიჩნევენ უშუალო 

უფროსად და იგი რეალურად ახორციელებს 

ხელმძღვანელობით უფლებამოსილებას. 

 

როგორც წერილის ავტორს მიაჩნია, 

სააგენტოს მიერ გარემოებების სათანადოდ 

გამოკვლევის ვალდებულებების 

შეუსრულებლობაზე მიუთითებს ის ფაქტიც, 

რომ წარმოდგენილ ინფორმაციაში საუბარია 

სააგენტოს მიერ მხოლოდ სავარაუდო 

სამართალდამრღვევთან გასაუბრებაზე. არც 

მურმან წითაშვილთან, არც სხვა შესაბამის 

პირებთან სააგენტოს მიერ გასაუბრების 

ჩატარების შესახებ მითითებული არ არის.  

 

განმცხადებელი ითხოვს აღნიშნულ საკითხზე 

ადეკვატური რეაგირების განხორციელებას. 
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40 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლების-

თვის“ 

 

 

სამინისტროს 

კანცელარია 

28.09.2017, 

№01/16314 

 

წერილი ეხება მიმდინარე წლის 22 

სექტემბერს ქ. თბილისში ახლად 

რეაბილიტირებულ კ. 

გამსახურდიას  (ყოფილი პეკინის) გამზირზე 

„ავტომობილის გარეშე“ საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით გამართულ 

ველორბოლას. საჯაროდ გავრცელებული 

ინფორმაციის თანახმად, ღონისძიება 

ორგანიზებულ იქნა ორგანიზაციის - 

„საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო 

გზებისათვის“ - მიერ, რომელშიც ჩართული 

იყო ქ. თბილისის მერია და სხვა 

ადმინისტრაციული ორგანოებიც. 

ველორბოლისათვის მოწყობილი 

ტერიტორიის ნაწილი შემოიფარგლა ქ. 

თბილისის მერიის რკინის ჯებირებით, 

ტრანსპორტის მოძრაობისათვის გადაიკეტა 

ველორბოლისათვის განკუთვნილი 

მარშრუტის ცალკეული მონაკვეთი, 

ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ სახელმწიფო 

და ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენლები (საქართველოს გარემოს 

დაცვის სამინისტროს, ქ. თბილისის მერიის 

თანამდებობის პირები).  

 

წერილში აღნიშნავენ, რომ ღონისძიების 

ორგანიზების მიზნით გამოყენებულ იქნა 

საჯარო ორგანოების ფინანსური, ქონებრივი 

და ადმინისტრაციული რესურსი. 

ღონისძიებაში მონაწილეობდა „ქართული 

ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ქ. 

თბილისის  მერობის კანდიდატი კახა კალაძე. 

წერილის ავტორი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს,  თბილისის 

მერიას და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს. 
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ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ქ. 

თბილისის მერობის კანდიდატის 

წინასაარჩევნო აგიტაცია და იგი გამოყენებულ 

იქნა საარჩევნო მიზნებისათვის.  

 

გასათვალისწინებელია, რომ საარჩევნო 

სუბიექტი „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული 

საქართველო“ ღონისძიებაში მონაწილეობის 

მისაღებად არ ყოფილა მიწვეული, რაც 

მიუთითებს მმართველი პარტიის ქ. 

თბილისის მერობის კანდიდატისათვის 

არამართლზომიერი უპირატესობის შექმნას.  

 

განმცხადებელი ითხოვს აღნიშნული 

საკითხის უწყებათაშორისი კომისიის 

უახლოეს სხდომაზე განხილვას.  

 

41 „ევროპული 

საქართველო − 

მოძრაობა 

თავისუფლების-

თვის“ 

 

 

სამინისტროს 

კანცელარია 

29.09.2017, 

№01/16376 

 

ინფორმაციის თანახმად, 27 

სექტემბერს,  სოხუმის დაცემის დღესთან 

დაკავშირებით, ქ. ბორჯომში,  ბორჯომის №1 

საჯარო სკოლის  მონაწილეობით 

ჩატარდა  ასფალტზე ხატვის 

აქცია.  აქცია  გაფორმებული იყო მპგ 

„ქართული  ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ პარტიული 

დროშებით.  აღნიშნული დროშები 

დაურიგდათ სკოლის მოსწავლეებს. აქციაზე 

მყოფმა ამავე საჯარო სკოლის ხატვის 

მასწავლებელმა, ქალბატონმა  ნათელა 

ღლონტმა დაადასტურა, რომ  მპგ „ქართული 

ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“  პარტიული დროშები,  მის 

მიერ იქნა მიტანილი საჯარო სკოლის 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს და განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს. 
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მოსწავლეების მონაწილეობით ჩატარებულ 

აქციაზე. 

წინასაარჩევნო აგიტაციის წესის დარღვევის 

და ადმინისტრაციული რესურსის 

გამოყენების ფაქტი იქნა 

გამოვლენილი  „სამართლიანი არჩევნების და 

დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოების“ (ISFED ) მიერ.  ყვარლის 

საგანმანათლებო რესურსცენტრის 

ხელმძღვანელ ქეთევან   ჭიპაშვილის მიერ 

სამუშაო საათებში „ფეისბუქზე“ განთავსდა 

პოსტი, სადაც მპგ „ქართული ოცნება -  

დემოკრატიული საქართველოს“ 

ყვარლის  მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატისადმი ღია 

მხარდაჭერაა გამოცხადებული 

რესურსცენტრისა და ყვარლის საჯარო 

სკოლების სახელით.  

ითხოვენ  აღნიშნული მართლსაწინააღმდეგო 

პრაქტიკის დაუყოვნებლივ  შეწყვეტას და 

შესაბამის რეაგირებას. 

 

42 საერთო-

სამოქალაქო 

მოძრაობა 

„მრავალეროვანი 

საქართველო“ 

 

არნოლდ 

სტეფანიანი 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ინფორმაციის თანახმად, თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში მპგ „ქართული  ოცნება- 

დემოკრატიული საქართველოს“ პარტიული 

სიის მე-5 ნომრად რეგისტრირებულია 19 

წლის შალვა მეგულაშვილი (დაბ.: 11.10.1997), 

რომლიც საარჩევნო კოდექსით დადგენილი 

პასიური ამომრჩევლის კრიტერიუმებს ვერ 

აკმაყოფილებს (ასაკობრივი ცენზი). 

განმცხადებელი აღნიშნავს, რომ საკითხზე 

უკვე მიმართეს თეთრიწყაროს საოლქო 

საარჩევნო კომისიას. 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს.  
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ზე ელექტრონული 

სახით 

30.09.2017 

 

43 ა(ა)იპ „ახალი 

თაობა 

დემოკრატიული 

საქართველოს-

თვის“ 

 

ნატალია 

ხოხიაშვილი 

 

წერილი შემოვიდა 

iatf@justice.gov.ge -

ზე ელექტრონული 

სახით 

01.10.2017 

 

წერილის ავტორი წარმოადგენს 

ფოტომასალას, რომელიც მათ ორგანიზაციას 

მიაწოდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ნინოშვილიდან. 

 

სურათებში ჩანს, თუ როგორ არის სოფ. 

ნინოშვილის გამგებლის 

წარმომადგენლის,  ბატონი შოთა ტუღუშის, 

სამუშაო კაბინეტში, ,,ქართული ოცნების" 

დროშა გაშლილი, რომლიც შემდეგ დაკეცეს 

და კუთხეში დადეს.  

 

წერილის თანახმად, ამ ფაქტთან 

დაკავშირებით არასამთავრობო 

ორგანიზაციას მეტი ინფორმაცია არ გააჩნია, 

თუმცა გამოთქვამენ ეჭვს, რომ სავარაუდოდ, 

საქმე შეეხება ადმინისტრაციული რესურსის 

გამოყენებას. 

 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს და რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 



ცხრილი №2.  მედიამონიტორინგით მიღებული ინფორმაცია, რომელიც გახდა პრევენციის ან/და რეაგირების საგანი 

 

№ 
მედიასაშუალება / 

შეტყობინების 
თარიღი 

ინფორმაციის შინაარსი რეაგირება / გადაწყვეტილება 

1 „საქართველოს 
ახალგაზრდა 
იურისტთა 
ასოციაციის“ 
ვებგვერდი 
 
20.07.2017 

გავრცელებული ინფორმაციით, „საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ საგამოძიებო 
ორგანოებს მოუწოდებს, სწრაფად, ობიექტურად და 
სრულყოფილად გამოიძიონ 2017 წლის 16 ივლისს 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურაველში 
პოლიტიკური გაერთიანება „ნაციონალური 
მოძრაობის“ წარმომადგენლისა და მისი ოჯახის 
წევრებზე ფიზიკური ძალადობის ფაქტი და 
გამოიკვლიონ, ხომ არ იყო ქმედება პოლიტიკური 
მოტივით ჩადენილი.  ამ 
უკანასკნელის დადასტურების შემთხვევაში, 
განიხილონ იგი პასუხისმგებლობის დამძიმების 
კონტექსტში. 
 
მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, 
2017 წლის 16 ივლისს თავდასხმა განხორციელდა 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ კოორდინატორ 
ბეგლარ კაპანაძისა  და მისი ოჯახის წევრების მიმართ. 
ამავე ინფორმაციით, საქმე სსკ 126-ე მუხლითაა 
აღძრული, რაც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას 
ძალადობისთვის. 
 
დაზარალებულები თავდასხმაში ბრალს სდებენ 
„ქართული ოცნების“ მხარდამჭერებს, ახალციხის 
მერის ყოფილ მოადგილეს,  ახალციხის მაჟორიტარი 
დეპუტატის ბიუროს ხელმძღვანელს ზაზა გელაძესა 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შსს-სა და მთავარ 
პროკურატურას. 

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

იხილეთ №1 ცხრილის №3 (3) გრაფის რეაგირების ნაწილი. 
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და  დასუფთავების სამსახურის უფროს გიორგი 
ლონდარიძეს. 

ბეგლარ კაპანაძე იხსენებს, რომ ფიზიკურ 
დაპირისპირებამდე თავდამსხმელებმა მას 
პოლიტიკური წარსული და „ნაციონალურ 
მოძრაობაში“ მუშაობა შეახსენეს; შემდეგ კი, 
ფიზიკურად გაუსწორდნენ ბეგლარ კაპანაძეს, 
მამამისს და   შვილებს, რომლებიც ოჯახის წევრების 
დასახმარებლად მივიდნენ. დაზარალებულები 
განმარტავენ, რომ ინციდენტში 9-12 პირი 
მონაწილეობდა.  

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სახეზეა 
პოლიტიკური ანგარიშსწორება და წინასაარჩევნოდ 
ოპოზიციის მხარდამჭერების დაშინების მცდელობა. 
მათი განცხადებით, ბეგლარ კაპანაძე 2017 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 
პარტიამ ურაველში კანდიდატად უნდა დაასახელოს, 
რაც „ქართული ოცნების“ აქტივისტებისთვის გახდა 
ცნობილი და მას თავს დაესხნენ დაშინების მიზნით“. 
 

https://gyla.ge/ge/post/saias-ga№ckhadeba-akhalcikheshi-
momkhdar-dzaladobriv-i№cide№tta№-
dakavshirebit#sthash.clHFGVkz.dpbs  
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https://gyla.ge/ge/post/saias-ganckhadeba-akhalcikheshi-momkhdar-dzaladobriv-incidenttan-dakavshirebit%23sthash.clHFGVkz.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saias-ganckhadeba-akhalcikheshi-momkhdar-dzaladobriv-incidenttan-dakavshirebit%23sthash.clHFGVkz.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saias-ganckhadeba-akhalcikheshi-momkhdar-dzaladobriv-incidenttan-dakavshirebit%23sthash.clHFGVkz.dpbs


2 
„ნეტგაზეთი“ 
 
10.08.2017 

„ნეტგაზეთი“. 10:07:29 სთ 

თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი 
ალეკო ელისაშვილი აცხადებს, რომ მერია 
წინასაარჩევნოდ აპირებს ახალი ავტობუსების 
გამოყვანას. თბილისის მერიაში კი განმარტავენ, რომ 
ახალი ავტობუსების ხაზებზე გაყვანა გეგმურად და 
ეტაპობრივად მიმდინარეობს.  

 „თბილისის მერიას ამ სიცხეში გამოყვანილი ჰყავს 
მხოლოდ ნაწილი ავტობუსებისა და საერთოდ არ 
ადარდებს, რომ ადამიანები არაკომფორტულ 
ტაქსებში მგზავრობენ. ამას აკეთებს იმიტომ, რომ 
სექტემბრის ბოლოს გამოიყვანოს და ამით 
წინასაარჩევნოდ მოიწონოს თავი“. - ეს განცხადება 
ელისაშვილმა დღეს თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანიის მეორე ავტობაზასთან გააკეთა, სადაც მან 
ჟურნალისტებს იქ პარკირებული ახალი, მან-ის 
მარკის ლურჯი ავტობუსები აჩვენა. როგორც 
ელისაშვილი განმარტავს, ტენდერის მიხედვით, 
თბილისში სულ 143 ახალი ავტობუსია ჩამოყვანილი, 
თუმცა, ქალაქში მხოლოდ 50-მდე მოძრაობს, 
დანარჩენი კი, როგორც მერობის კანდიდატი ამბობს, 
უკვე სამი თვეა, ავტობაზაზე დგას“.  

თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე 
ელისაშვილის განცხადებას „წინასაარჩევნო 
მაიმუნობას“ უწოდებს და საზოგადოების შეცდომაში 
შეყვანის მცდელობად აფასებს: 

ინფორმაცია გადაეგზავნა საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 
 
„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში  სამგზავრო  გადაყვანის მიზნით 
მუნიციპალური ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტები და 
ხაზებზე მათი რაოდენობა დამტკიცებულია და 
რეგულირდება  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის 
№17-48 დადგენილებით. 
 
ამავე დადგენილებით განსაზღვრულია თითოეულ 
მარშრუტზე ავტობუსების რაოდენობის სეზონური 
ცვლილება მგზავრთა ნაკადის გაზრდა-შემცირების 
მიხედვით. იგი  მოიცავს სამ პერიოდს: 

1. ჩვეულებრივი სეზონი - 21 იანვრიდან 21 
ივნისის  და 15 სექტემბრიდან 1 იანვრის 
ჩათვლით  ქალაქს ემსახურება 528 ერთეული 
მუნიციპალური ავტობუსი; 

2. ზაფხულის სეზონი - 21 ივნისიდან 15 სექტემბრის 
ჩათვლით ქალაქს ემსახურება შემცირებული პარკი, 
442 ერთეული მუნიციპალური ავტობუსი; 

3. ზამთრის სეზონი - 1 იანვრიდან 21 იანვრის 
ჩათვლით, ქალაქს ემსახურება 442 ერთეული 
მუნიციპალური ავტობუსი. 

ამ ეტაპზე მუნიციპალური ავტობუსები გადასულია 
ზაფხულის სეზონის განრიგზე და, შესაბამისად, ხაზზე 
გასულია 442 ერთეული, მათგან 83 ერთეული „მანის“ 
მარკის ავტობუსი გადანაწილებულია 12 სამარშრუტო 
ხაზზე. 
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„ამ დროისათვის ავტობუსების ხაზებზე გაყვანა 
მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით, 12 სამარშრუტო 
ხაზზე მოძრაობს ავტობუსები, დარჩა 1 ხაზი, 
რომელიც არის 150 და ჩვენ ველოდებით, პეკინის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებას. ასევე, 
ახლა მოქმედებს ზაფხულის რეჟიმი, რომელიც 
მგზავრთა ნაკადების გადაყვანისას ითხოვს 
შედარებით ნაკლებ ავტობუსებს. 15 სექტემბრიდან 
იწყება ჩვეულებრივი რეჟიმი“. თბილისის მერიის 
ცნობით, 15 სექტემბრიდან 13 სამარშრუტო ხაზზე 
ყოველდღე 125 ერთეული ავტობუსი იმოძრავებს, 
დარჩენილი 18 კი იქნება რეზერვი“. 
http://№etgazeti.ge/№ews/212765/  
 

ჩვეულებრივ, სეზონზე გადასვლასთან ერთად, რომელიც 
მოიცავს 15 სექტემბრიდან 1 იანვრის პერიოდს, გაიზრდება 
ხაზზე გასული ავტობუსების რაოდენობა და  ქალაქში 
გადაადგილდება 528 ერთეული მუნიციპალური ავტობუსი, 
აქედან 124 „მანის“ მარკის. დარჩენილი 19 ერთეული 
ავტობუსი განკუთვნილია რეზერვისათვის. ეს რაოდენობა 
გამოყვანილია პროცენტულად 143 ერთეულიდან და 
გულისხმობს ავტობუსების პარკის ყოველთვიური 
გეგმური ტექნიკური შემოწმების „ტმ-1“-სა და „ტმ-2“-ის 
დროს ხაზზე მომუშავე ავტობუსების რეზერვით 
ჩანაცვლებას. 
 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საარჩევნო სუბიექტის 
აპელირება წარმოადგენს უხეშ ჩარევას ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებაში და ემსახურება 
საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას“. 
 
 

3 ON.ge 
(საინფორმაციო 
სააგენტო) 

24.08.2017 

„თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი 
კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი, რომელსაც 
თბილისის მერობა სურს, ამბობს, რომ საქართველოს 
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უსინდისო 
გადაწყვეტილება მიიღო. მისი თქმით, მას 10 ათასი 
ხელმოწერის წარსადგენად ცესკო-მ შვიდდღიანი ვადა 
მისცა. 
როგორც მერობის მსურველი ამბობს, ცესკო-ს 
შეეძლო მისთვის ხელმოწერების წარსადგენად 
ერთთვიანი ვადა მიეცა, თუმცა ყველაზე მცირე 
პერიოდი - ერთი კვირა გამოყო. 

„ეს არის პოლიტიკური დავალება და მითითება, რომ 
ცაიტნოტში ჩამაგდონ და ვერ მოვახერხო 10 ათასი 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს. 

ცესკო:  

„21 აგვისტოს ცესკო-მ დადგენილებით მიიღო 
პროცედურების აღმწერი ინსტრუქცია, რომლის 
ერთადერთი მიზანია, საარჩევნო სუბიექტებს გაუმარტივოს 
კანონის შესაბამისად მოქმედება. 

რაც შეეხება მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვებისა და 
საარჩევნო კომისიაში წარდგენის ბოლო ვადას, მას ადგენს 
არა ცესკო, არამედ უშუალოდ საარჩევნო კოდექსი. 
კოდექსის თანახმად, ხელმოწერების წარდგენის ბოლო 
ვადაა არჩევნებამდე არაუგვიანეს 50-ე დღე, ანუ 1 
სექტემბერი. ცესკო-მ, ასევე, ზუსტად კანონზე 
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ხელმოწერის შეგროვება", - ამბობს ელისაშვილი 
„ON.ge“-თან საუბრისას. 

http://go.o№.ge/g0m  

 

დაყრდნობით განსაზღვრა საჭირო ხელმოწერების ოდენობა 
1% (თბილისის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობაა - 
958729, ხოლო მხარდამჭერთა ხელმოწერების მინიმალური 
ოდენობა - 9587). 

შესაბამისად, მერობის კანდიდატის განცხადება არ 
შეესაბამება სინამდვილეს“.  

 
http://cesko.ge/geo/list/show/111105-tseskos-ga№tskhadeba-
sotsialur-qselshi-gavrtselebul-mtsdar-i№formatsiasta№-
dakavshirebit- 
 

4 „რეზონანსი“ 

04.09.2017 

ცესკო: „საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს 
მოკვლით დაემუქრნენ“. 
 
შემთხვევა ახალქალაქში მოხდა. ჰასმიკ მარანგოზიანს 
პარლამენტის ყოფილი წევრი სამველ პეტროსიანი და 
მისი შვილი გიორგი პეტროსიანი დაემუქრნენ. 
მარანგოზიანმა პროკურატურას უკვე მიმართა.  
 
 
 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა მთავარ 
პროკურატურასა და შსს-ს.  

შსს; მთავარი პროკურატურა: 

„2017 წლის 03 სექტემბერს შსს სამცხე-ჯავახეთის 
პოლიციის დეპარტამენტის უბნის ინსპექტორების 
სამმართველოში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის 
საქმეზე ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე ჰასმიკ მარანგოზიანის მიმართ 
განხორციელებული მუქარის ფაქტზე. 
 
გამოძიებით დადგინდა, რომ 2017 წლის 28 
აგვისტოს,  დილის საათებში, ქ. ახალქალაქში 
ჯავახიშვილის ქუჩა №2-ში მდებარე  საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში, სადაც იმყოფებოდნენ საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე ჰასმიკ მარანგოზიანი და ახალქალაქის 
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები, მივიდნენ 
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი სამველ 
პეტროსიანი, მისი შვილი გ. პეტროსიანი (ამჟამად 
გამგებლის რწმუნებული) და სხვა პირები. ს. პეტროსიანი 
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და მისი შვილი გ. პეტროსიანი ჰასმიკ მარანგოზიანის 
მისამართით ხმამაღლა ყვიროდნენ და არ აძლევდნენ მას 
მუშაობის გაგრძელების საშუალებას. 
 
მეორე დღეს, 2017 წლის 29 აგვისტოს, დაახლოებით, 09:00 
საათზე, ჰ. მარანგოზიანი ფეხით მოძრაობდა ახალქალაქში, 
მაშტოცის ქუჩაზე, რა დროსაც მას ავტომანქანით წამოეწია 
ს. პეტროსიანი, გააჩერა და უთხრა, რომ არ მისცემდა 
ახალქალაქში არჩევნების ჩატარების საშუალებას.  
 
2017 წლის 30 აგვისტოს, დაახლოებით, საღამოს 19:00 სთ-
ზე, ჰ. მარანგოზიანი კვლავ ფეხით მოძრაობდა  
ახალქალაქში თავისუფლების ქუჩაზე, რა დროსაც წინ 
გადაუდგა მანქანით ს. პეტროსიანი და მისი მხრიდან კვლავ 
იყო ჰ. მარანგოზიანის მისამართით იმავე შინაარსის მუქარა. 
იგივე განმეორდა 2017 წლის  02 სექტემბერს. 
 
საქმეზე გამოკითხულ იქნა ახალქალაქის საოლქო 
საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე პ.ფ., 
რომლის ჩვენებით, 2017 წლის 28 აგვისტოს, დილის 
საათებში, ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო 
კომისიაში  შევიდნენ ს.პ., მისი შვილი გ.პ. და კიდევ 
რამდენიმე პირი. ამათგან ს.პ. და მისი შვილი გ.პ.  კომისიის 
თავმჯდომარის მისამართით ხმამაღლა ყვიროდნენ და არ 
აძლევდნენ მას მუშაობის საშუალებას. 
 
ს. პეტროსიანის ჩვენებით, ჰასმიკ მარანგოზიანსა და მას 
შორის მოხდა სიტყვიერი შეკამათება ხმამაღალი ტონით, რა 
დროსაც ჰ. მარანგოზიანმა რამდენჯერმე შეურაცხყოფა 
მიაყენა ს. პეტროსიანთან ერთად მყოფ პირებს. ს. 
პეტროსიანისა და და მასთან მყოფთა მხრიდან რაიმე სახის 
მუქარას ჰ. მარანგოზიანის მიმართ ადგილი არ ჰქონია, 
მანვე განაცხადა, რომ ჰ. მარანგოზიანმა რეგისტრაციაში არ 
გაატარა და გაანადგურა საუბნო კომისიის წევრობის 
შესარჩევ კანდიდატთა განცხადებები. 
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ს. პეტროსიანის ჩვენებით, 2017 წლის 29 აგვისტოს, 
დაახლოებით, 09:00 საათზე, მოძრაობდა ქ. ახალქალაქში 
ავტომანქანით, შემთხვევით დაინახა ქუჩაში ფეხით მარტო 
მიმავალი ჰ. მარანგოზიანი, მაგრამ მისთვის რაიმე 
შეურაცხყოფა არ მიუყენებია და არ დამუქრებია.  
 
საქმეზე გამოკითხულ იქნა ს. პეტროსიანის შვილი გ. 
პეტროსიანი, რომლის ინფორმაციით, 2017 წლის 28 
აგვისტოს იმყოფებოდა ს. პეტროსიანთან ერთად 
ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 
ჰასმიკ მარანგოზიანის სამუშაო ოთახში. ს. პეტროსიანი ან გ. 
პეტროსიანი ჰ.მარანგოზიანს არ დამუქრებია და მას შემდეგ 
აღარ შეხვედრია. 
 
ამჟამად საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება“. 
 

5 „ინტერპრესნიუსი“ 

07.09.2017 

„ალექსანდრე ელისაშვილის შტაბის ინფორმაციით, 
პროკურატურისგან საარჩევნო კამპანიაში ხელის 
შეშლის ფაქტის გამოძიებაზე უარი მიიღეს 
დედაქალაქის მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატ 
ალექსანდრე ელისაშვილს საარჩევნო კამპანიაში 
ხელის შეშლის ფაქტზე არსებული ვიდეომასალის 
გამოძიების თაობაზე პროკურატურამ უარი უთხრა. 
ამის შესახებ განცხადება მერობის კანდიდატის 
შტაბის ხელმძღვანელმა ივანე ნორაკიძემ გააკეთა.  
მისივე თქმით, გასულ კვირას საგამოძიებო უწყებაში 
საჩივარი შეიტანეს, რომ საარჩევნო მანიპულაციის, 
ამომრჩევლის მოტყუების და ალექსანდრე 
ელისაშვილისთვის საარჩევნო კამპანიაში ხელის 
შეშლის ფაქტზე გამოძიება დაწყებულიყო.  
როგორც ნორაკიძემ განმარტა, საგამოძიებო 
უწყებიდან წერილი მიიღეს, სადაც მითითებული 
იყო, რომ არსებული ვიდეომასალა დანაშაულის 
ნიშნებს არ შეიცავს და, შესაბამისად, გამოძიების 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა მთავარ 
პროკურატურას. 

მთავარი პროკურატურა: 

„თბილისის ისანი-სამგორის რაიონულ პროკურატურაში 
ალექსანდრე ელისაშვილის წარმომადგენელ ივანე 
ნორაკიძის საჩივრის საფუძველზე შესწავლილ იქნა შსს 
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი-სამგორის 
სამმართველოს დეტექტივების განყოფილების უფროსის 
გადაწყვეტილება დაუდგენელი პირების მიერ ალექსანდრე 
ელისაშვილის მხარდამჭერთა მოტყუების გზით 
ხელმოწერების შეგროვების ფაქტზე გამოძიების დაწყებაზე 
უარის თქმის თაობაზე. აღნიშნული საკითხი შესწავლილ 
იქნა დეტექტივების განყოფილების გამომძიებლის მიერ, 
რომელთა ანალიზის შედეგად ამომრჩევლის მიერ 
არჩევნებში ნების განხორციელებისათვის მოტყუებით 
ხელის შეშლის ან სისხლის სამართლის კოდექსით 
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საჭიროებაც არ არსებობს. 
შტაბის ხელმძღვანელი პროკურატურის ამ 
გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებს. 
„ჩვენ წარვადგინეთ ვიდეომტკიცებულება, სადაც 
ასახული იყო დანაშაულის ფაქტი, თუმცა, აქედან 
ერთი კვირის თავზე წერილი მოვიდა საგამოძიებო 
უწყებისგან, სადაც პროკურატურა მიგვითითებს, რომ 
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება არ 
უნდა დაიწყოს. ამ გადაწყვეტილებას სამართალთან 
და კანონთან საერთო არაფერი აქვს. ასეთი 
უპასუხისმგებლო განცხადებები ქმნის ძალადობისა 
და დესტაბილიზაციის საფრთხეს არჩევნების წინა 
პერიოდში...“, - განაცხადა ივანე ნორაკიძემ. 
მისივე თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება 
ზემდგომ პროკურორთან გასაჩივრდება. ასევე, 
გეგმავენ საკითხის დაყენებას უწყებათაშორის 
კომისიაზე“. 

 http://www.i№terpress№ews.ge/ge/politika/450817-    

 

გათვალისწინებული სხვა დანაშაულის შემადგენლობა არ 
გამოიკვეთა. აქედან გამომდინარე, ისანი-სამგორის 
რაიონული პროკურატურა ამავე რაიონის დეტექტივების 
განყოფილების უფროსის გადაწყვეტილებას გამოძიების 
დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ კანონიერად და 
დასაბუთებულად თვლის. ამის გამო ივანე ნორაკიძეს 
საჩივრის დაკმაყოფილებაზე ეთქვა უარი“. 
 

2017 წლის 25 სექტემბერს უწყებათაშორისი კომისიის 
სამდივნოს მიერ ალექსანდრე ელისაშვილის 
წარმომადგენელ ივანე ნორაკიძეს გაეგზავნა მთავარი 
პროკურატურის № 13/05-60651 19 წერილი.  

6 „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ 
ვებგვერდი 

07.09.2017 

„სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში 
2017 წლის ივნისი-ივლისში საშტატო ნუსხებიდან 
ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის 
წარმომადგენლის (ე.წ. სოფლის 
რწმუნებული/გამგებელი) პოზიცია იქნა ამოღებული, 
ამ პოზიციებზე მომუშავეებთან კი შრომითი 
ხელშეკრულებები გაფორმდა. ეს ცვლილება 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში გამგებლების 168 
წარმომადგენელს შეეხო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
იგივე პროცესი მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით 
თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. მიგვაჩნია, რომ 
ეს ქმედებები საქართველოს კანონმდებლობასთან 
შეუსაბამოა. 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და 
საჯარო სამსახურის ბიუროს. 

 

საჯარო სამსახურის ბიურო; რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

იხილეთ №1 ცხრილის №19 გრაფის რეაგირების ნაწილი. 
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გარდა კანონის შესაძლო დარღვევისა, სოფლებში 
გამგებლის წარმომადგენლის სამოქალაქო 
ხელშეკრულებაზე გადაყვანა გაზრდის მათი 
პოლიტიზების რისკებს, განსაკუთრებით, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
კუთხით“.  
 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 
მიიჩნევს, რომ ზოგიერთი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის საკადრო პოლიტიკა 
გამგებლების წარმომადგენლებთან დაკავშირებით 
კანონთან შეუსაბამოა. გარდა ამისა, მსგავსი 
ცვლილებების განხორციელება, განსაკუთრებით კი, 
არჩევნებამდე პერიოდში, ქმნის მაღალ რისკებს იმისა, 
რომ გამგებლის წარმომადგენლის პოზიციის საშტატო 
ნუსხიდან შრომით ხელშეკრულებებზე გადაყვანა 
ხელისუფლების მიერ მათზე ზეწოლისა და საარჩევნო 
მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული“.  

http://www.tra№spare№cy.ge/ge/blog/gamgeblis-

carmomadge№lebis-sashtato-№usxida№-amogeba-

ka№o№ta№-sheusabamoa  
 

7 ტელეკომპანია 
„რუსთავი 2“ 

15.09.2017 

„ოზურგეთის მერობის კანდიდატი ბეგლარ სიორიძე 
„ქართული ოცნების“ რეგიონულ აქტივს საკუთარ 
რესტორანშივე მასპინძლობს. „კურიერის“ მიერ 
მოპოვებულ ვიდეომასალაში ჩანს, რომ რესტორან 
„ელეგანტში“ მოქმედი მერი ადგილობრივებს, მათ 
შორის, საჯარო მოხელეებს, წინასაარჩევნო კამპანიის 
ფარგლებში არაფორმალურ გარემოში ხვდება და 
საარჩევნო დავალებებს აძლევს. 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, 
ცესკო-ს. 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო: 

„მუნიციპალიტეტი იხსნის პასუხისმგებლობას არასამუშაო 
დროს  კონკრეტული ინდივიდების (მათ შორის, 

95 
 

http://www.transparency.ge/ge/blog/gamgeblis-carmomadgenlebis-sashtato-nusxidan-amogeba-kanontan-sheusabamoa
http://www.transparency.ge/ge/blog/gamgeblis-carmomadgenlebis-sashtato-nusxidan-amogeba-kanontan-sheusabamoa
http://www.transparency.ge/ge/blog/gamgeblis-carmomadgenlebis-sashtato-nusxidan-amogeba-kanontan-sheusabamoa


შეხვედრიდან გამოსულებმა საჯარო მოხელეებმა არ 
დამალეს, რომ რესტორანში „ქართული ოცნების“ 
მერობის კანდიდატი მათ საარჩევნო გეგმებზე 
ესაუბრა, თუმცა, ზოგიერთი მათგანი ამ შეხვედრას 
უარყოფს. 

თავად ქალაქის მერი ადასტურებს, რომ საკუთარ 
რესტორანში მხარდამჭერებს და საჯარო მოხელეებს 
შეხვდა. თუმცა, ბეგლარ სიორიძე ამტკიცებს, რომ 
ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებას ადგილი არ 
ჰქონია და არც კანონი დაურღვევია. 

„კურიერის“ მიერ მოპოვებულმა ვიდეომასალამ 
„ქართულ ოცნებაში“ დაბნეულობა გამოიწვია. 
ოპოზიცია მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატის 
და საჯარო მოხელეების შეხვედრებზე რეაგირებას 
ითხოვს“. 

„კურიერის“ ინფორმაციით, ოზურგეთის მოქმედი 
მერი და მერობის კანდიდატი ბეგლარ სიორიძე 
მხარდამჭერებთან წინასაარჩევნო შეხვედრებს 
რესტორანში სისტემატურად 
მართავს. http://rustavi2.ge/ka/№ews/85058  

 

მუნიციპალიტეტის ან მის დაქვემდებარებაში არსებულ 
ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების)   პოლიტიკურ 
შეხედულებებსა და წინასაარჩევნო პროცესებში 
ჩართულობაზე. მერობის კანდიდატის მხარდამჭერებთან 
შეხვედრები მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის, მისი 
უფლებამოსილებებისგან დამოუკიდებლად, კანდიდატის 
სტატუსის ფარგლებში.  
 
მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი კანონდარღვევის 
(მათ შორის, საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის) 
ფაქტ(ებ)ს“.   
 

ცესკო-დან მიღებული ინფორმაციით, ბეგლარ სიორიძე 
ოზურგეთის მერობის კანდიდატად დარეგისტრირდა 23 
სექტემბერს. 

8 „ნიუპოსტი“ 

15.09.2017 

ISFED წინასაარჩევნო აგიტაციის ფაქტებზე ცესკო-ს 
განცხადებით მიმართავს 
 
„ყვარელსა და ბათუმში წინასაარჩევნო აგიტაციის 
წესის დარღვევასა და ადმინისტრაციული რესურსის 
გამოყენების ფაქტებზე სამართლიანმა არჩევნებმა 
ცესკო-ს ორი განცხადებით მიმართა. 
 
„პირველ შემთხვევაში საქმე ეხება ყვარლის 
საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელმძღვანელ 

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. 

განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტრო: 
 
„ქალაქ ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის 
უფროს ქეთევან ჭიპაშვილის საკითხთან დაკავშირებით 
მიმდინარეობს შესწავლა“. 
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ქეთევან ჭიპაშვილის „ფეისბუქის“ პოსტს, რომელიც 
მან სამუშაო საათებში გამოაქვეყნა. ის „ქართული 
ოცნების“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატს ღიად უჭერს მხარს. 
„ფეისბუქის“ პოსტში როსტომ სესიაშვილის 
ფოტოსურათია მიბმული, ასევე, მისი ბიოგრაფია და 
კანდიდატის მხარდამჭერი მოწოდებები. 
 
მეორე შემთხვევაში, საქმე ეხება აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის 
სამინისტროს, რომელმაც „ფეისბუქის“ ოფიციალური  
გვერდი გამოიყენა წინაასარჩევნო აგიტაციისთვის. 
კერძოდ, სამინისტრომ 12 სექტემბერს გამოაქვეყნა 
„ქართული ოცნების“ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მერობის კანდიდატების წარდგენის 
ამსახველი ფოტოები. ფოტოებში გამოყენებულია 
პარტიის დროშა და ლოგო. გარდა ამისა, სამინისტროს 
გვერდმა გაავრცელა ამავე ღონისძიების 
წინასაარჩევნო კამპანიის ამსახველი ვიდეორგოლი. 
 
კანონი სამართალდამრღვევის 2000 ლარით 
დაჯარიმებას ითხოვს“, - აღნიშნულია ISFED-ის მიერ 
გავრცელებულ განცხადებაში“. 
 
http://www.№ewposts.ge/?l=G&id=151235-
ISFED,%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A
A%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%8
3%91%E1%83%90, 
 

ცესკო: 

„საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ხელმძღვანელ 
პირთა/თანამშრომელთა მხრიდან პირადი სოციალური 
გვერდებზე, კერძოდ, „FACEBOOK“-ის გვერდზე რომელიმე 
სუბიექტის სასარგებლო ან საწინააღმდეგო ინფორმაციის 
განთავსება/გაზიარება/მოწონება არ განიხილება საჯარო 
მოხელეების მხრიდან წინასაარჩევნო აგიტაციასა და 
კამპანიაში მონაწილეობისათვის რეგულირებად სფეროდ.  

აღსანიშნავია, რომ სოციალური მედიასაშუალებების 
გამოყენების კუთხით აკრძალულია მხოლოდ შესაბამისი 
საბიუჯეტო დაწესებულების ოფიციალური ვებგვერდის 
ან/და ბიუჯეტის სახსრებით ადმინისტრირებული 
სოციალური მედიის გამოყენება, რასაც მოცემულ 
შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია.  

შესაბამისად, უფლებამოსილების ფარგლებში, საკითხს 
სწავლობს ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე, რომელიც განმცხადებელს აცნობებს 
შესაბამის გადაწყვეტილებას“. 

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და 
ეკონომიკის სამინისტროს „ფეისბუქის“ ოფიციალური  
გვერდის წინასაარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენებასთან 
დაკავშირებით, ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარის მიერ შესწავლილ იქნა საკითხი და 
მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს მის მიმართ შედგა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 
სამინისტროს წარმომადგენლის მიმართ, რომელიც 
გადაგზავნილ იქნა სასამართლოში“. 
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9 „ბათუმელები“ 

18.09.2017 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხეფის 
დაწყებითი სკოლის  მასწავლებელი მარინა დარჩიძე 
„ფეისბუკის“ საკუთარ გვერდზე პირველკლასელთა 
ფოტოს აქვეყნებს, სადაც ბავშვებს 
„ქართული  ოცნების“ დროშები უჭირავთ ხელში“. 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონის მიხედვით, 
სკოლა თავისუფალია პოლიტიკური გავლენებისგან. 
გარდა ამისა, საარჩევნო პერიოდში ეს მიიჩნევა 
წინასაარჩევნო აგიტაციის წესების დარღვევად. 
„სამართლიანი არჩევნების“ აჭარა-გურიის 
კოორდინატორ მადონა ბერიძის განმარტებით, 
„სასწავლო პროცესში დროშების გამოფენით სკოლის 
პოლიტიკური აქტივობა წარმოჩნდა, რითაც დაირღვა 
ზოგადი განათლების შესახებ კანონი“. 

აჭარის განათლების სამინისტროში „ბათუმელებს“ 
თავდაპირველად უთხრეს, რომ ფოტოს გამოქვეყნების 
შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ; მოგვიანებით კი 
სამინისტროში განმარტეს: „აღნიშნული საკითხის 
პრეროგატივა აქვს სკოლის დირექტორს, თუმცა, ის 
ერთპიროვნულად ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას. 
პედაგოგს დისციპლინური პასუხისმგებლობა რომ 
დააკისროს, ამისთვის აუცილებელია, შეიკრიბოს 
დისციპლინური კომიტეტი, რომელშიც შედის 
სკოლის მასწავლებელი, მაღალი კლასის მოსწავლე და 
მშობელი. პედაგოგთან მიმართებით მათ უნდა 
მიიღონ გადაწყვეტილება“. 

მარინა დარჩიძეს „ფეისბუქის“ გვერდზე 
გამოქვეყნებული აქვს საკუთარი ფოტოებიც 
„ქართული ოცნების“ ემბლემიანი ბენდენით. 
პედაგოგი წერს, რომ იმყოფება ბათუმში.  

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა ცესკო-ს, 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს.  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ცესკო: 

 
იხილეთ №1 ცხრილის №25 (2) გრაფის რეაგირების ნაწილი. 
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გასულ კვირას ბათუმში მმართველმა პარტიამ აქცია-
კონცერტი გამართა, სადაც თავისი მერობის 
კანდიდატები 
წარადგინა. http://batumelebi.№etgazeti.ge/№ews/94745/#s
thash.2P№aDtif.dpbs    
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