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I - კვლევის მიზანი და მეთოდოლოგია 

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

მიხედვით, მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, განსაზღვრონ იმ შენობა-ნაგებობების 

ჩამონათვალი, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის განთავსება აკრძალულია, ასევე, განსაზღვრონ 

ადგილები ან/და დადგან სტენდები სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად. ამავდროულად, 

ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებულნი არიან,  სააგიტაციო 

მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად გამოყოფილი ადგილების ან/და დადგმული სტენდების შესახებ 

ინფორმაცია გამოაქვეყნონ არჩევნების დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა.  

„საარჩევნო კოდექსით“ ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის დაკისრებული ეს ვალდებულება 

წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტებისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი საარჩევნო გარემოს 

შესაქმნელად უმნიშვნელოვანესია, ამიტომაც საქართველოს მედია-კლუბმა შეისწავლა 64-ვე 

მუნიციპალიტეტი, თუ რამდენად დაიცვეს მათ კანონმდებლობით მათზე დაკისრებული ვალდებულება. 

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო, დაგვედგინა, ერთი მხრივ ის, თუ რა ფორმით და სტანდარტით გამოაქვეყნეს 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებმა, მეორე მხრივ კი, რამდენად სრულყოფილია მათ მიერ მიღებული 

სამართლებრივი აქტები, რისთვისაც შევიმუშავეთ შემდეგი კრიტერიუმები: 

„საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტის (ინფორმაციის გამოქვეყნება) შესრულებისას: 

 მუნიციპალიტეტებმა კანონის მოთხოვნა მაღალი სტანდარტის დაცვით შეასრულეს (ინფორმაცია 

ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა თვალსაჩინო ადგილას, სრულად გამოქვეყნდა facebook-

გვერდზე, გამოქვეყნდა ადგილობრივი მედიის საშუალებით); 

 მუნიციპალიტეტებმა კანონის მოთხოვნა დაბალი სტანდარტით შეასრულეს (ინფორმაცია 

ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა არათვალსაჩინო ადგილას, გამოქვეყნდა მხოლოდ 

ადგილობრივი მედიის საშუალებით); 

 მუნიციპალიტეტებმა კანონის მოთხოვნა ფორმალურად დაიცვეს (ინფორმაცია გამოქვეყნდა 

მხოლოდ ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში არსებულ სტენდზე; ინფორმაცია ვებგვერდზე 

გამოქვეყნდა არასრულად, ინფორმაცია გამოქვეყნდა მხოლოდ facebook-გვერდზე); 

 მუნიციპალიტეტებმა დაარღვიეს კანონის მოთხოვნა (ინფორმაცია არ გამოაქვეყნეს, ინფორმაცია 

გამოაქვეყნეს კანონით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ). 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესრულებისას1: 

 მიიღო თუ არა მუნიციპალიტეტმა შესაბამისი სამართლებრივი აქტი; 

 განსაზღვრულია თუ არა როგორც ის ადგილები, სადაც შესაძლებელია სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა, ისე ადგილები, სადაც მათი გაკვრა აკრძალულია; 

 დადგენილია თუ არა სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო; 

 
1 შენიშვნა: ვინაიდან „საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტებით დადგენილია, თუ რა უნდა განისაზღვროს 

სამართლებრივი აქტით, ჩვენ მიერ შემუშავებული კრიტერიუმები მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა. 
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 დადგენილია თუ არა სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. 

კვლევა მოიცავს 2020 წლის 1 სექტემბრიდან 21 სექტემბრამდე პერიოდს. 

 

II - კვლევის შედეგები 

 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესრულება - ინფორმაციის გამოქვეყნება 

კვლევის შედეგებით დადგინდა, რომ 22-მა მუნიციპალიტეტმა დაარღვია „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა და 1-დან 10 სექტემბრის ჩათვლით 

ინფორმაცია სააგიტაციო მასალის გამოსაკრავად/გამოსაფენად გამოყოფილი ადგილების ან/და 

დადგმული სტენდების შესახებ ოფიციალურ ონლაინ-არხებზე (ვებგვერდი, facebook-გვერდი) არ 

გამოაქვეყნა, ან ვადის დარღვევით გამოაქვეყნა. მათგან: 

• 11 მუნიციპალიტეტს ინფორმაცია საერთოდ არ გამოუქვეყნებია;  

• 7-მა მუნიციპალიტეტმა მიღებული სამართლებრივი აქტი საარჩევნო კოდექსით დადგენილი 

ვადების დარღვევით გამოაქვეყნა; 

• 4-მა მუნიციპალიტეტმა დაარღვია საკუთარი სამართლებრივი აქტით დადგენილი ნორმა, თუ სად 

უნდა გამოქვეყნებინა აღნიშნული დოკუმენტი. 

 

მუნიციპალიტეტები, რომლებმაც დაარღვიეს „საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნა: 

N მუნიციპალიტეტი დარღვევის ფორმა 

1 ცაგერის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

2 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

3 კასპის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

5 ადიგენის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

6 ასპინძის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

7 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

8 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

9 მცხეთის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

10 მარნეულის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

11 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი არ გამოუქვეყნებია 

12 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სამართლებრივი აქტი მიიღო კანონის დარღვევით, 11 

სექტემბერს და ასევე, გამოაქვეყნა ვადის დარღვევით, 11 

სექტემბერს 

13 ყვარლის მუნიციპალიტეტი გამოაქვეყნა ვადის დარღვევით, 11 სექტემბერს 

14 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი გამოაქვეყნა ვადის დარღვევით, 11 სექტემბერს 

15 მარტვილის მუნიციპალიტეტი  გამოაქვეყნა ვადის დარღვევით, 11 სექტემბერს 

16 ფოთის მუნიციპალიტეტი გამოაქვეყნა ვადის დარღვევით, 12 სექტემბერს 
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17 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი გამოაქვეყნა ვადის დარღვევით, 15 სექტემბერს 

18 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი გამოქვეყნებულია ვადის დარღვევით, 21 სექტემბერს 

19 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი განკარგულებით დადგენილია სამართლებრივი აქტის 

ვებგვერდზე გამოქვეყნება; გამოქვეყნდა მხოლოდ 

საინფორმაციო სტენდზე 

20 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი განკარგულებით დადგენილია სამართლებრივი აქტის 

ვებგვერდზე გამოქვეყნება; გამოქვეყნდა მხოლოდ facebook-

გვერდზე 

21 ხონის მუნიციპალიტეტი განკარგულებით დადგენილია სამართლებრივი აქტის 

ვებგვერდზე გამოქვეყნება; გამოქვეყნდა მხოლოდ facebook-

გვერდზე 

22 ქარელის მუნიციპალიტეტი განკარგულებით დადგენილია სამართლებრივი აქტის 

ვებგვერდზე გამოქვეყნება; გამოქვეყნდა მხოლოდ facebook-

გვერდზე 

 

 

64 მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ 12-მა მუნიციპალიტეტმა დაიცვა მაღალი სტანდარტი და 

სამართლებრივი აქტი, კანონით დადგენილ ვადებში, მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით 

(ვებგვერდი, facebook-გვერდი, ადგილობრივი მედია) გაავრცელა. 

 

მუნიციპალიტეტები, რომლებმაც ინფორმაცია მაღალი სტანდარტის დაცვით გამოაქვეყნეს: 

N მუნიციპალიტეტი 

1 ხობის მუნიციპალიტეტი 

2 ბათუმის მუნიციპალიტეტი 

3 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 

4 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

5 ონის მუნიციპალიტეტი 

6 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

7 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 

8 რუსთავის მუნიციპალიტეტი 

9 წალკის მუნიციპალიტეტი 

10 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

11 თელავის მუნიციპალიტეტი 

12 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

 

 

22-მა მუნიციპალიტეტმა სამართლებრივი აქტი საკუთარ ვებგვერდზე კანონით დადგენილ ვადებში 

გამოაქვეყნა, თუმცა, ის არ გამოქვეყნებულა თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ნებისმიერ 

დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. აღნიშნული დოკუმენტების მონახვა ვებგვერდებზე საძიებო 

სისტემის გარეშე შეუძლებელია. შესაბამისად, ამ მუნიციპალიტეტებმა კანონის მოთხოვნა დაბალი 

სტანდარტით შეასრულეს. 
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მუნიციპალიტეტები, რომლებმაც ინფორმაცია დაბალი სტანდარტით გამოაქვეყნეს: 

N მუნიციპალიტეტი 

1 თბილისის მუნიციპალიტეტი 

2 აბაშის მუნიციპალიტეტი 

3 სენაკის მუნიციპალიტეტი 

4 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

5 მესტიის მუნიციპალიტეტი 

6 ქედის მუნიციპალიტეტი 

7 შუახევის მუნიციპალიტეტი 

8 ხულოს მუნიციპალიტეტი 

9 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 

10 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 

11 ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 

12 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 

13 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 

14 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 

15 ვანის მუნიციპალიტეტი 

16 გორის მუნიციპალიტეტი 

17 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 

18 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 

19 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 

20 დმანისის მუნიციპალიტეტი 

21 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 

22 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

 

8 მუნიციპალიტეტმა ფორმალურად დაიცვა სარჩევნო კოდექსის მოთხოვნა. კერძოდ: 

• 3-მა მუნიციპალიტეტმა სამართლებრივი აქტი მხოლოდ facebook-ის გვერდზე გამოაქვეყნა და არ 

გამოუქვეყნებია ვებგვერდზე; 

• 3-მა მუნიციპალიტეტმა ვებგვერდზე სამართლებრივი აქტი არასრულად გამოაქვეყნა; 

• 2-მა მუნიციპალიტეტმა სამართლებრივი აქტი მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერიის ფოიეში 

არსებულ სტენდზე გამოაკრა. 

მუნიციპალიტეტები, რომლებმაც ფორმალურად დაიცვეს საარჩევნო კოდექსი: 

N მუნიციპალიტეტი შენიშვნა 

1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი ინფორმაცია გამოაკრა მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში სტენდზე 

2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ინფორმაცია გამოაქვეყნა მხოლოდ facebook-ზე 

3 ჭიათურა ინფორმაცია ვებგვერდზე არასრულად გამოაქვეყნა 

4 ხარაგაული ინფორმაცია ვებგვერდზე არასრულად გამოაქვეყნა 

5 თიანეთი ინფორმაცია გამოაქვეყნა მხოლოდ facebook-ზე 
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6 გარდაბანი ინფორმაცია ვებგვერდზე არასრულად გამოაქვეყნა 

7 საგარეჯო ინფორმაცია გამოაკრა მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში სტენდზე 

8 დედოფლისწყარო ინფორმაცია გამოაქვეყნა მხოლოდ facebook-ზე 

 

 

„საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესრულება - სამართლებრივი აქტის მიღება 

64 მუნიციპალიტეტიდან 12 მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული აქტების შესწავლა მოხერხდა მხოლოდ 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული აქტების მიხედვით. 

სამართლებრივი აქტების შესწავლისას დადგინდა: 

• სამ მუნიციპალიტეტს - ხელვაჩაურის, ნინოწმინდისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებს 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებისთვის არც განკარგულება და არც დადგენილება არ მიუღია. 

ცესკოსთვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოების მიერ გაგზავნილი დოკუმენტაციიდან ირკვევა, 

რომ ისინი 2016 და 2017 წლებში მიღებული განკარგულებებით მოქმედებენ, რაც კანონის ცალსახა 

დარღვევაა. განკარგულება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტია. 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის 

თანახმად კი, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი ერთჯერადია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 2017 

წელს, სავარაუდოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მიღებული აქტები, 2020 

წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ძალაში აღარაა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტებმა 

დაარღვიეს საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნა 

და არ განსაზღვრეს სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილები.   

 

აღნიშნულ დარღვევაზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეაგირება არ მოუხდენია და სამივე 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიწოდებული დოკუმენტი საკუთარ ვებგვერდზე 

გამოაქვეყნა. 

• ერთმა - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტმა განკარგულება საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ვადის 

დარღვევით, 11 სექტემბერს მიიღო. 

• 12-მა მუნიციპალიტეტმა სამართლებრივი აქტი კანონით გამოქვეყნებისთვის დადგენილი ვადის 

ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე - 7, 8 და 9 სექტემბერს მიიღო, მათ შორის, თბილისის 

მუნიციპალიტეტმა - 8 სექტემბერს, ხოლო ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა - 9 სექტემბერს. ამით, 

ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის დაწყების მიუხედავად, მუნიციპალიტეტებმა არასწორად 

გაკრული სააგიტაციო მასალისთვის საარჩევნო სუბიექტების ლეგიტიმურად დაჯარიმების 

შესაძლებლობა დაიტოვეს.  

• მხოლოდ 10-მა მუნიციპალიტეტმა მიიღო სამართლებრივი აქტი საარჩევნო კამპანიის 

ოფიციალურად დაწყებამდე - 24 აგვისტოდან 1 სექტემბრის პერიოდში; 

• 32-მა მუნიციპალიტეტმა სამართლებრივი აქტი 1-5 სექტემბრის პერიოდში მიიღო; 

• 6 მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე 2016 და 2017 წელს მიღებული ნორმატიული აქტები 

(დადგენილებები) მოქმედებს; 

  

 

https://matsne.gov.ge/document/view/90052
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ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები 

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

მიხედვით, მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, განსაზღვრონ იმ შენობა-ნაგებობების 

ჩამონათვალი, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის განთავსება აკრძალულია, ასევე, განსაზღვრონ 

ადგილები ან/და დადგან სტენდები სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად. 

 

1. საკრებულოს მიერ ნორმატიული აქტის მიღების სტანდარტი 

 

დაფიქსირებული პრობლემა 

 

როგორც წესი, აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილების ან განკარგულების სახით.  აღნიშნული გადაწყვეტილების არც ერთი და არც 

მეორე ფორმით მიღება კანონდარღვევას არ წარმოადგენს, თუმცა, სასურველია, 

მუნიციპალიტეტებისთვის არსებობდეს ერთიანი სტანდარტი და საკრებულოებმა მიიღონ 

დადგენილებები და არა - განკარგულებები.  

 

აღნიშნული საკითხის ამგვარი წესით გადაწყვეტა თავიდან აგვაცილებს იმ შემთხვევებს, როცა 

მუნიციპალიტეტი „საარჩევნო კოდექსით“ დადგენილ უკანასკნელ ვადას იყენებს განკარგულების 

მისაღებად და საარჩევნო სუბიექტებს ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან 10 დღის 

განმავლობაში არ ეძლევათ სააგიტაციო მასალების გაკვრის კანონიერი საშუალება.  

 

ხშირია ფაქტები, როცა პარტიები ჯარიმდებიან საარჩევნო კამპანიის პირველ 10 დღეში 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პლაკატების გაკვრის გამო იმ მოტივით, რომ 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებს შესაბამისი ადგილები ჯერ არ გამოუყვიათ (მაგ: 8 სექტემბერს 

თბილისში „სტრატეგია აღმაშენებლის“ აქტივისტები სამშენებლო ღობეზე საარჩევნო 

პლაკატების გაკვრისთვის მაშინ დაჯარიმდნენ, როცა თბილისის საკრებულო ნორმატიულ აქტს 

განიხილავდა) ასეთ შემთხვევებში მუნიციპალიტეტის მხრიდან კანონი არ ირღვევა, მაგრამ 

საკრებულოს მხრიდან შესაბამისი გადაწყვეტილების საარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან 10 დღეში 

მიღება ხელს უშლის საარჩევნო სუბიექტებს, არჩევნების დანიშვნის დღიდან  აწარმოონ 

სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია.    

 

რეკომენდაცია  

 

ზემოაღნიშნული ნუსხის განსაზღვრა საკრებულოს დადგენილების სახით გადაჭრის ამ 

პრობლემას. განკარგულებისგან განსხვავებით, რომელიც ინდივიდუალურ-სამართლებრივი 

აქტია და ერთჯერადია, დადგენილება, როგორც ნორმატიული აქტი, არის მრავალჯერადი 

მოქმედების და ის ძალაში იქნება მისი გამოცემიდან ყველა შემდგომ არჩევნებზე, არჩევნების 

დანიშვნის დღიდან. თუკი მუნიციპალიტეტს მასში რაიმე ცვლილების შეტანა დაჭირდება, მას ეს 

შეეძლება, გააკეთოს საკრებულოს მეშვეობით, მაგრამ, ამავე დროს, პარტიებს მიეცემათ 

საშუალება, ამ დადგენილების საფუძველზე, სააგიტაციო მასალები არჩევნების დანიშვნის 

დღიდან კანონიერი გზით განათავსონ მუნიციპალიტეტის მიერ დადგენილ ადგილებში და არ 

დაჯარიმდნენ რეგულაციების დარღვევის გამო. 

    

2. მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული აქტის გამოქვეყნების სტანდარტი 

დაფიქსირებული პრობლემა 
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სააგიტაციო მასალების გასაკრავად გამოყოფილი ადგილების/შენობა-ნაგებობების/სტენდების, 

ასევე, ამ მასალების განთავსებისთვის აკრძალული ადგილების შესახებ მუნიციპალური ორგანოების 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, „საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, 

აუცილებლად უნდა გამოქვეყნდეს. როგორც ანგარიშიდან ჩანს, არც ამ კუთხით არის 

ჩამოყალიბებული მუნიციპალიტეტებისთვის ვალდებულების შესრულების ერთიანი სტანდარტი. 

მუნიციპალიტეტების ნაწილი ინფორმაციას სრულად (შესაბამისი ადგილებისა და შენობა-

ნაგებობების ნუსხის მითითებით) აქვეყნებს ვებგვერდზეც, facebook-ის ოფიციალურ გვერდზეც, 

ადგილობრივ მედიაშიც და აკრავს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის შენობაში შესაბამის 

სტენდზე, ზოგი კი შემოიფარგლება მხოლოდ საკრებულოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მიღების თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებით სოციალურ ქსელში, ან ამ ინფორმაციის 

ადმინისტრაციულ შენობაში გამოკვრით. ამიტომაც საარჩევნო სუბიექტები სააგიტაციო მასალის 

გასაკრავად გამოყოფილი შენობა-ნაგებობების/ადგილების/სტენდების ნუსხის მისაღებად 

დამატებით მიმართავენ მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოებს. 

რეკომენდაცია 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანონის ჩანაწერი საკმაოდ ბუნდოვანია. „საარჩევნო კოდექსის“ 

ფრომულირება - „ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის ორგანოები აქვეყნებენ არჩევნების დანიშვნიდან 

არაუგვიანეს 10 დღისა“ - იძლევა ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას. მუნიციპალიტეტთა ნაწილი 

თვლის, რომ ადმინისტრაციულ შენობაში, საინფორმაციო სტენდზე საკრებულოს მიერ მიღებული 

სამართლებრივი აქტის გამოკვრა აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, ნაწილი კი იგივე 

რეგულაციის შესასრულებლად, სამართლებრივ აქტს დანართებითურთ აქვეყნებს მუნიციპალიტეტის 

ოფიციალურ ვებგვერდზე, facebook-გვერდსა და ადგილობრივ მედიაში.  

აღნიშნული  ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად და ზოგადად, ინფორმაციის 

გამოქვეყნების მაღალი სტანდარტის დასანერგავად, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, ან ცენტრალურმა 

საარჩევნო კომისიამ შეიმუშაოს ასეთი ინფორმაციის გამოქვეყნების სტანდარტი, რომელიც 

მუნიციპალიტეტებისთვის შესასრულებლად სავალდებულო იქნება, ან დაკონკრეტდეს თავად 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტი. ორივე შემთხვევაში სავალდებულო უნდა იყოს 

საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტის სრული სახით გამოქვეყნება როგორც 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას, ისე მუნიციპალიტეტის ხელთ 

არსებულ სხვა ოფიციალურ ონლაინ-არხებზე. საკითხის ამგვარი დარეგულირება საარჩევნო 

სუბიექტებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მნიშვნელოვნად გაზრდის. 

 

დეტალური ანგარიში მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

1. თბილისის მუნიციპალიტეტი 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 8 სექტემბერს მიღებული დადგენილება N63-98 

„წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების 

შესახებ“ საკრებულოს ვებგვერდზე კატეგორიაში - „საჯარო ინფორმაცია/მიღებული 

აქტები/დადგენილებები“ გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ გამოქვეყნებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო 

ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. მთავარ გვერდზე 

განთავსებულ ინფორმაციაში კი, რომელიც საკრებულოს სხდომაზე საკითხის განხილვას იუწყებოდა, 

ნორმატიული აქტის შინაარსზე არაფერი იყო ნათქვამი (იგივე ინფორმაციაა გამოქვეყნებული 

საკრებულოს facebook-გვერდზეც) შესაბამისად, საკრებულომ დადგენილების ამგვარად გამოქვეყნებით 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 

http://tbsakrebulo.gov.ge/uploads/1/2020/63-98-2020.pdf?fbclid=IwAR1Pf6YCDjdTty8MdBmjZUI_dj3fyDzLDYNkKdYv_3-XtcSXtxTS1wxGDFE
http://tbsakrebulo.gov.ge/index.php?m=2
http://tbsakrebulo.gov.ge/index.php?m=255&news_id=5754&fbclid=IwAR1f1raTJOiHUCyXnbr9hNP0EcXimxOm95PxXmHLLQ8_Kgl1dczlrLxdYU8
https://www.facebook.com/tbsakrebulo.gov.ge/posts/1458211564371216?__xts__%5b0%5d=68.ARCfhBahUX7y5JjAvpi_UfpYHicCoNpBEkm8ejkdXLTmiROfB9bMskOh9ofxeavStccBLxAtPEK_T6fN7TDQmkTaiBd3aZfH2gsMTDObHK_EGtezy2wj0dwTwQQ5t2i9Fg-G98FUk6rxtCoVVJN3y8sPUd6z_6h4EoYTdK4EU1MammnUE9YLmE7GS75Fa7wxN2RbUzra1lTnlXFQ9nmypdJHvOnqw5osokjNDHnjnaLC0T0U5KJu_DyCd6VW_4biG6Ojtuh5imWAcECLOPz09HI1XUEcUVzVM_0e0rQ1ZiUp1-vrjAw0dD6oowM15mNOr1xFmNLwnu1m7eA0dA7B2-Jwlg&__tn__=-R
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პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის 

დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული ნორმატიული აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე 

განთავსებულიყო.  

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილებით არ არის 

განსაზღვრული, თუ რა რაოდენობისა და ზომის პლაკატების გაკვრაა თითოეულ ადგილას დაშვებული, 

აგრეთვე, არ არის განსაზღვრული ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებასა და მის შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. დადგენილების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

 

 სამეგრელო-ზემო სვანეთი  

2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი  

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიერ 4 სექტემბერს მიღებული დადგენილებით - „წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით 

ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების თაობაზე“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 

23 აგვისტოს N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - გამოქვეყნებულია 9 სექტემბერს 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, თუმცა, ნორმატიული აქტი, 

მონიტორინგის საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე არ 

გამოქვეყნებულა. ვებგვერდზე განთავსებული იყო მხოლოდ მოკლე ინფორმაცია საკრებულოს სხდომის 

შესახებ, რომელზეც აღნიშნული დადგენილება მიიღეს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა ფორმალურად 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად სტენდები. 

დადგენილებით არ არის განსაზღვრული, თუ რა რაოდენობისა და ზომის პლაკატების გაკვრაა თითოეულ 

ადგილას დაშვებული, აგრეთვე, არ არის განსაზღვრული ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებასა და მის 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. დადგენილების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს 

ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი 

მოთხოვნა. 

3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი   

ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნობით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 7 

სექტემბერს მიღებული N26 დადგენილება - „საქართველოს ორგანული კანონის, ,,საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის“ შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო 

კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ გამოქვეყნდა 

მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში განთავსებულ 

სპეციალურ სტენდზე, თუმცა, საანგარიშო პერიოდში, ნორმატიული აქტი არ გამოქვეყნებულა 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე ან მერიისა და საკრებულოს facebook-ის გვერდებზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ დადგენილების მიღების დღეს, 7 სექტემბერს, საკრებულომ გამართული 

სხდომისა და განხილული საკითხების შესახებ ინფორმაცია საკუთარ facebook-გვერდზე გამოაქვეყნა, 

მასში აღნიშნული დადგენილების დეტალებისა და შინაარსის შესახებ ინფორმაცია ვერ მოხვდა.   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742964215988143&id=1677162292568346
http://tsalenjikha.gov.ge/ge
http://tsalenjikha.gov.ge/ge/sakrebulos-riggareshe-sxdoma-04092020
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4988574?publication=0
http://www.chkhorotsku.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=422690374506112&set=a.3104828869625569
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მუნიციპალიტეტმა, ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში განთავსებულ სტენდზე დადგენილების 

გამოკვრით, ფორმალურად დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად სტენდები და 

ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, აგრეთვე, რა ოდენობით და რა 

ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. დადგენილებით არ არის 

განსაზღვრული ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებასა და მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

დადგენილების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

4. მარტვილის მუნიციპალიტეტი  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მიუხედავად იმისა, რომ განკარგულება 7 სექტემბერს აქვს 

მიღებული, საარჩევნო კოდექსით დადგენილ ვადებში ინფორმაცია არანაირი ფორმით არ 

გაუსაჯაროებია - არ გამოუქვეყნებია არც ვებგვერდზე და არც facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. 7 

სექტემბერს - ვებგვერდზე და 10 სექტემბერს - facebook-ზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციებში მხოლოდ 

ნახსენებია, რომ საკრებულომ განიხილა „საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი’’ შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის 

(აგიტაციის) ჩატარებისთვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ საკითხი, თუმცა, განკარგულების 

დეტალებზე, თუ კონკრეტულად, სად გამოიყო საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად ადგილები, 

ინფორმაციაში ნათქვამი არაფერია.  

საკრებულომ განკარგულება საკუთარ ვებგვერდზე მხოლოდ 11 სექტემბერს, საარჩევნო კოდექსით 

დადგენილი ვადის ამოწურვიდან მეორე დღეს, საქართველოს მედია-კლუბის მონიტორის მიერ 

ინფორმაციის მოთხოვნის შემდეგ გამოაქვეყნა, რითაც დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის - 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი გამოქვეყნების ვადები. 

საკრებულომ, აგრეთვე, დაარღვია საკუთარი განკარგულება, რომლის მე-11 მუხლის მეორე პუნქტითაც 

განსაზღვრულია, რომ განკარგულება უნდა გამოქვეყნდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე. 

7 სექტემბერს მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული N34 განკარგულებით - 

„საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) ჩატარებისთვის 

გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ - განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც 

სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების 

გასაკრავად სტენდები და ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა, თუმცა, არ არის 

დადგენილი, თუ აღნიშნულ სტენდებსა და ადგილებზე რა ოდენობისა და ზომის პლაკატების გამოკვრა 

შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით დადგენილია, თუ ვინ უნდა აღკვეთოს 

განკარგულებით დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტები, აგრეთვე, დადგენილია, თუ სად და რა 

ფორმით უნდა გამოქვეყნდეს აღნიშნული სამართლებრივი აქტი. განკარგულების მიღებით საკრებულომ 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

5. აბაშის მუნიციპალიტეტი  

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ N15 დადგენილება - 

„საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, აბაშის 

http://www.martvili-sakrebulo.ge/geo.html
http://www.martvili-sakrebulo.ge/index.php?news=1&id=1182&year=2020&month=9&date=2020-09-07&lang=geo#.X1zmRnkzbIU
https://www.facebook.com/814699038561413/photos/a.3521987837832506/3522003477830942/
http://www.martvili-sakrebulo.ge/index.php?news=1&id=1183&year=2020&month=9&date=2020-09-08&lang=geo#.X3YOfXkzbIW
https://abasha.gov.ge/wp-content/uploads/2020/09/DADGENILEBA-15.pdf
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით 

ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ - 2020 წლის 3 სექტემბერს მიიღო, ხოლო ვებგვერდზე 

აღნიშნული დოკუმენტი 7 სექტემბერს გამოაქვეყნა, თუმცა, ის არ გამოქვეყნებულა მთავარ გვერდზე 

თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. 

შესაბამისად, საკრებულომ დადგენილების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, 

თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი 

იქნებოდა, აღნიშნული ნორმატიული აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო.  

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად სტენდები და 

ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, აგრეთვე, რა ოდენობით და რა 

ზომის პლაკატების გაკვრაა შესაძლებელი სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. დადგენილებით არ 

არის განსაზღვრული ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებასა და მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანო. დადგენილების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

6. ფოთის მუნიციპალიტეტი  

ფოთის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2017 წლის 21 აგვისტოს 

მიღებული N19/22 დადგენილება მოქმედებს. აღნიშნული დადგენილება მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ 

ვებგვერდზე 2020 წლის 12 სექტემბრამდე არ იძებნებოდა და მისი მოძიება მხოლოდ საქართველოს 

მედია-კლუბის მონიტორის ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებასთან კომუნიკაციის შემდეგ 

გახდა შესაძლებელი. 2017 წლის დადგენილება ატვირთულია საკრებულოს სამართლებრივ აქტებში, 

კერძოდ, 2018 წლის დადგენილებებში. აღსანიშნავია, რომ ეს 2017 წელს მიღებული ერთადერთი 

სამართლებრივი აქტია, რომელიც ვებგვერდზეა განთავსებული და ისიც - 2018 წლის აქტებში. ამიტომაც, 

გვაქვს ლეგიტიმური ეჭვი, რომ ნორმატიული აქტი ვებგვერდზე საქართველოს მედია-კლუბის მონიტორის 

მიერ ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ, სახელდახელოდ აიტვირთა.  

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, 1-10 სექტემბრის შუალედში, 

ინფორმაცია, თუ სად შეუძლიათ საარჩევნო სუბიექტებს საარჩევნო პლაკატების გაკვრა, გამოქვეყნებული 

თვალსაჩინო ადგილას არ ყოფილა, ხოლო ფოთის საკრებულოსა და მერიის ოფიციალურ facebook-

გვერდებზე ამგვარი ინფორმაცია საერთოდ არ გამოქვეყნებულა. შესაბამისად, საკრებულომ ვებგვერდზე 

დადგენილების 12 სექტემბერს გამოქვეყნებით დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის - 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები. 

2017 წლის 21 აგვისტოს მიღებული N19/22 დადგენილება - „საქართველოს ორგანული კანონის 

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების 

შესახებ“ - განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, 

ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად სტენდები და ადგილები, 

სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის 

პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. დადგენილებით არ არის 

განსაზღვრული ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებასა და მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

ვინაიდან დადგენილება მრავალჯერადი მოქმედების აქტია, მუნიციპალიტეტი არ არღვევს 

https://abasha.gov.ge/?p=669
https://abasha.gov.ge/
http://poti.gov.ge/wp-content/uploads/2020/09/21.08.2017.pdf
http://poti.gov.ge/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%95/#1594666554455-347b1f55-a339
http://poti.gov.ge/
https://www.facebook.com/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-852818221397826
https://www.facebook.com/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-Municipality-of-Poti-City-766930780029667
http://poti.gov.ge/wp-content/uploads/2020/09/21.08.2017.pdf
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საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილ მოთხოვნას. 

7. ხობის მუნიციპალიტეტი  

ხობის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე მოქმედებს საკრებულოს მიერ 2017 წლის 30 აგვისტოს მიღებული 

N31 დადგენილება „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო პერიოდში სააგიტაციო 

მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“, რომელიც მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდის 

მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას, 7 სექტემბერს გამოქვეყნდა, დადგენილება სრული სახით, 

ასევე, გამოქვეყნდა ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის facebook-ის ოფიციალურ გვერდზეც. ამით 

მუნიციპალიტეტმა სრულად დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები. 

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს სტენდები და ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია 

პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული 

სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. დადგენილებით არ არის განსაზღვრული ნორმატიული აქტის 

გამოქვეყნებასა და მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი ვინაიდან დადგენილება მრავალჯერადი 

მოქმედების აქტია, მუნიციპალიტეტი არ არღვევს საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნას. 

სენაკის მუნიციპალიტეტი  

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული N18 დადგენილება 

„საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად სენაკის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით 

ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ - მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე 

კატეგორიაში - სამართლებრივი აქტები/ნორმატიული სამართლებრივი აქტები გამოქვეყნდა, მაგრამ არა 

მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს 

შეძლებოდა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დადგენილების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის 

დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული ნორმატიული აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე 

განთავსებულიყო. 

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად სტენდები და 

ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, აგრეთვე, რა ოდენობით და რა 

ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. დადგენილებით არ არის 

განსაზღვრული ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებასა და მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

დადგენილების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული N93 დადგენილების 

- “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის 

არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ” ინფორმაცია, დადგენილების ბმულთან ერთად, გამოქვეყნებულია იმავე დღეს, 

http://khobi-sakrebulo.ge/files/nius/%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20N31%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90.pdf
http://khobi-sakrebulo.ge/ge/informatsia/6157#.X4AP1mgzbIV
https://www.facebook.com/KhobiMunicipality/photos/pcb.3450642118332006/3450633831666168/?type=1&theater
https://drive.google.com/file/d/1JjAoEFT4SaFsW_HoNTagobZRMQQ3ls4r/view
https://drive.google.com/file/d/1JjAoEFT4SaFsW_HoNTagobZRMQQ3ls4r/view
http://zugdidi.mun.gov.ge/sites/default/files/2020_clis_31_oktombris_cinasaarchevno_kampaniastan_dakavshirebit_gasatarebeli_gonisziebebi.pdf
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4 სექტემბერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. 

დადგენილება, ასევე, გამოქვეყნდა მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზეც, ოფიციალურ 

დოკუმენტებში, მაგრამ არა მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა 

დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დადგენილების ამგვარად 

გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი 

სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული ნორმატიული აქტი ვებგვერდის 

მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად სტენდები და 

ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილებით, ასევე, დაევალა ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურს, სააგიტაციო მასალის უკანონოდ ჩამოხსნის, 

ჩამოხევის, გადაფარვის ან დაზიანების შემთხვევაში, შეადგინოს კანონით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები. დადგენილების მიღებით საკრებულომ დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

9. მესტიის მუნიციპალიტეტი 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 7 სექტემბერს მიღებული განკარგულება „საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად მესტიის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე კატეგორიაში - „ხელისუფლება/საკრებულო“ გამოქვეყნდა, 

თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა 

დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების ამგვარად 

გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი 

სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის 

მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს სტენდები და, აგრეთვე, დაშვებულია პლაკატების 

გაკვრა, თუმცა, არაა დადგენილი გასაკრავი პლაკატების ზომა და ოდენობა. განკარგულებით, ასევე, 

დაევალა მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურს, სააგიტაციო მასალის 

უკანონოდ ჩამოხსნის, ჩამოხევის, გადაფარვის ან დაზიანების შემთხვევაში, შეადგინოს კანონით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები. განკარგულების მიღებით 

საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

 

აჭარა 

10. ბათუმის მუნიციპალიტეტი  

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 3 სექტემბერს მიღებული განკარგულების - 

„საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 

https://www.facebook.com/zugdidissakrebulo/posts/1715218441987738
http://zugdidi.mun.gov.ge/ge/documents?title=&desc=&receiver=66&type=21&number=93&from%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&to%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&sort_by=field_publish_date_value&sort_order=ASC
https://mestia.gov.ge/ge/gankarguleba-n38-mestiis-municipalitetis-teritoriaze-cinasaarchevno-kampaniis
https://mestia.gov.ge/ge
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ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო-სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ დეტალური ინფორმაცია ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის facebook-გვერდზე იმავე დღეს განთავსდა, თავად საკრებულომ საკუთარი ვებგვერდის მთავარ 

გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას გამოაქვეყნა მხოლოდ განკარგულების პროექტი, მაგრამ ძალაში 

შესული განკარგულება გამოქვეყნებული არ აქვს. მიუხედავად ამ ხარვეზისა, მუნიციპალიტეტმა დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი ვადები. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად სტენდები და 

ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, აგრეთვე, რა 

ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. 

განკარგულებით ასევე დადგენილია მის აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის 

დადგენილი ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით 

საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნობით, ინფორმაცია გამოაქვეყნეს მუნიციპალიტეტის მერიისა და 

საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში განთავსებულ სპეციალურ სტენდზე, თუმცა, 

დოკუმენტი არ განუთავსებიათ მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ერთადერთი ინფორმაცია, 

რომელიც facebook-სა და ვებგვერდზე იძებნება, არის 9 სექტემბერს გამოქვეყნებული ზოგადი 

ინფორმაცია საკრებულოს სხდომის გამართვასთან დაკავშირებით, სადაც წერია, რომ „მეორე საკითხად 

დამტკიცდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების 

რეგულირების შესახებ საკითხი“, თავად დოკუმენტი კი არ გამოქვეყნებულა.  

თავად განკარგულებაში, რომელიც ცესკოს ვებგვერდზე მოვიძიეთ, სამართლებრივი აქტის 

მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებლად მერიის ადმინისტრაციული 

სამსახურია განსაზღვრული. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერიამ დაარღვია როგორც საქართველოს 

ორგანული კანონის - საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით, ისე საკუთარი 

განკარგულებით დადგენილი მოთხოვნა.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს სტენდები და ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია 

პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების 

გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. განკარგულებით, ასევე, დადგენილია 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის დადგენილი 

სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი  

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს მიღებული აქტი 

სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებით საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნებული არ 

ჰქონიათ - დოკუმენტი არ მოიძებნა არც მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე და არც ოფიციალურ facebook-

გვერდზე. მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან კომუნიკაციისას საქართველოს მედია-კლუბის მონიტორმა 

https://www.facebook.com/BatumiCityHallofficial/photos/a.926957857364524/3413020402091578/
http://batumicc.ge/index.php
http://batumicc.ge/index.php
http://batumicc.ge/index.php?l=1&menu=8&obj=1313
http://kobuleti.org.ge/new/ge/home/
https://www.facebook.com/2051692205088587/photos/a.2705424463048688/2705424636382004/
http://kobuleti.org.ge/new/ge/media-centre/news-and-events/gaimarta-qobuletis-munitsipalitetis-sakrebulos-riggareshe-skhdoma/1430
http://khelvachauri.ge/
https://www.facebook.com/KhelvachauriMunicipality
https://www.facebook.com/KhelvachauriMunicipality
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დაადგინა, რომ დოკუმენტი არ გამოუკრავთ არც ადმინისტრაციულ შენობაში. ამით მუნიციპალიტეტმა 

დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის - საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

ხელვაჩაურის საკრებულოს მიერ ცესკოსთვის გაგზავნილი დოკუმენტაციიდან კი ირკვევა, რომ მას 2020 

წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არც განკარგულება და არც დადგენილება არ მიუღია. 

მუნიციპალიტეტი დღემდე 2017 წლის 25 აგვისტოს მიერ მიღებული N50 და N51 განკარგულებებით 

მოქმედებს, რაც კანონის ცალსახა დარღვევაა. განკარგულება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტია. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის 

მე-4 პუნქტის თანახმად კი, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი ერთჯერადია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 

2017 წელს, სავარაუდოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მიღებული აქტი, 2020 

წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ძალაში აღარაა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაარღვია 

საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნა და არ განსაზღვრა 

სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილები.   

აღნიშნულ დარღვევაზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეაგირება არ მოუხდენია და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიწოდებული დოკუმენტი საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. 

13. ქედის მუნიციპალიტეტი  

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული №34 განკარგულება - 

„ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალების) გასაკრავად 

და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ“ და ამავე დღეს მიღებული №35 განკარგულება - „ქედის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ შენობა–ნაგებობების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია 

საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო მასალის) განთავსება“ - მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ 

ვებგვერდზე საკრებულომ სამართლებრივ აქტებში გამოაქვეყნა და არა - მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო 

ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. განკარგულებების 

მიღების დღეს მუნიციპალიტეტის ვებ და facebook-ის გვერდებზე გამოქვეყნდა მხოლოდ ზოგადი 

ინფორმაცია საკრებულოს სხდომის შესახებ, რომელზეც აღნიშნული დოკუმენტები იქნა მიღებული. 

შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, 

თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი 

იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო.  

თავად განკარგულებებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად 

სტენდები და ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

სტენდებზე. განკარგულებით, ასევე, დაევალა ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურს, განკარგულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში, სათანადო 

ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელება. განკარგულებით, ასევე, დადგენილია 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი. განკარგულებების მიღებით საკრებულომ 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

14. შუახევის მუნიციპალიტეტი  

https://matsne.gov.ge/document/view/90052
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2020-weli/gankargulebebi/34.pdf
http://keda.ge/files/sakrebulos-samartlebrivi-aqtebi/2020-weli/gankargulebebi/35.pdf
http://keda.ge/ge/council/samartlebrivi-aqtebi/gankargulebebi/gankargulebebi-2020/1236
http://keda.ge/ge/media-centre/morig-skhdomaze-sakrebulom-khuti-sakitkhi-ganikhila/1343
https://www.facebook.com/KedaMunicipality/posts/3554613611239875
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შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 7 სექტემბერს მიღებული №23 განკარგულება - 

„იმ შენობა–ნაგებობების განსაზღვრის შესახებ სადაც აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების (სააგიტაციო 

მასალის) განთავსება“ და ამავე დღეს მიღებული №24 განკარგულება - „საარჩევნო პლაკატების 

(სააგიტაციო მასალის) გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ“ - 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივ აქტებში 

გამოქვეყნდა, თუმცა, არა - მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა 

დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. განკარგულებების მიღების დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

facebook-ის გვერდზე გამოაქვეყნა მხოლოდ ზოგადი ინფორმაცია საკრებულოს სხდომის შესახებ, 

რომელზეც აღნიშნული დოკუმენტები იქნა მიღებული. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების 

ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული 

სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო.  

გარდა ამისა, საკრებულოს ინფორმაციით, აღნიშნული სამართლებრივი აქტები უახლოეს მომავალში 

გამოქვეყნდება შუახევის მუნიციპალიტეტში გამომავალ ადგილობრივ გაზეთშიც, თუმცა, გამომდინარე 

იქიდან, რომ საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს საარჩევნო კოდექსით, ინფორმაციის 

გამოქვეყნება უნდა მოხდეს არჩევნების დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა, ადგილობრივ პრესაში მისი 

გამოქვეყნების ვადები დარღვეული იქნება.  

თავად განკარგულებებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად 

სტენდები და ადგილები, სადაც, ასევე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

სტენდებზე. განკარგულებით, ასევე, დაევალა შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურს განკარგულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში სათანადო 

ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელება. განკარგულებების მიღებით საკრებულომ დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

15. ხულოს მუნიციპალიტეტი   

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 24 აგვისტოს მიღებული №10 განკარგულება - 

„საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ა. რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებით ხულოს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების 

რეგულირების შესახებ“ - მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულებებში გამოქვეყნდა, მაგრამ არა - მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ 

მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების 

ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული 

სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. განკარგულებით, ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე 

http://shuakhevi.gov.ge/uploads/GANKARGULEBA._AKRzALVA.pdf
http://shuakhevi.gov.ge/uploads/saagitacio_masalebis_gamofena.pdf
http://shuakhevi.gov.ge/?m=893
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003860128812
http://khulo.ge/files/sakrebulo/gankarguleba%202020/gankarguleba%2010.pdf
http://khulo.ge/ge/city-council/sakrebulo-orders
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პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

 

 გურია 

16. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 31 აგვისტოს მიღებული განკარგულება №44 

- „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების 

რეგულირების შესახებ”, საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე 

თვალსაჩინო ადგილას იყო განთავსებული, რითაც მუნიციპალიტეტმა დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. განკარგულებით, ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

17. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 2 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№34 - „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების 

შესახებ“, საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო 

ადგილას იყო განთავსებული, რითაც მუნიციპალიტეტმა დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები. აღსანიშნავია ისიც, 

რომ საკრებულოს სხდომა, რომელზეც აღნიშნული განკარგულება იქნა მიღებული, მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ოფიციალურ facebook-გვერდზე პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა, თუმცა, არ არის დადგენილი, თუ რა 

ზომის და ოდენობის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით, 

ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის 

დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

18. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 27 აგვისტოს მიღებული განკარგულება 

№38 (დანართით) - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და 

გამოსაფენად გამოყოფილი ადგილების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ - მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, 

http://lanchkhuti.gov.ge/?p=6521
http://lanchkhuti.gov.ge/
http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=4060
http://ozurgeti.mun.gov.ge/
https://www.facebook.com/sakrebulo/videos/2834758206747641
http://publicinfo.chokhatauri.gov.ge/publicinfo/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%98%20%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/2020%20%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/2020%20%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90%20N038.pdf
http://publicinfo.chokhatauri.gov.ge/publicinfo/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%98%20%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/2020%20%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/2020%20%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90%20N038_%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%98.pdf
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სამართლებრივ აქტებში გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო 

ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. ინფორმაცია არ 

გამოქვეყნებულა მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს ოფიციალურ facebook-გვერდებზე. 

შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, 

თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი 

იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა, თუმცა, არ არის დადგენილი, თუ რა 

ზომის და ოდენობის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით, 

ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის 

დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

 

რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო-სვანეთი 

19. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 8 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№77 – „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების 

(პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ“ - მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე კატეგორიაში - 

საჯარო ინფორმაცია/ნორმატიული აქტები გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე, 

თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. 

შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, 

თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი 

იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. განკარგულებით, ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

20. ონის მუნიციპალიტეტი 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 27 აგვისტოს მიღებული განკარგულება №18 – 

„ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გაანთავსების რეგულირების 

შესახებ“, სანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას 

იყო განთავსებული, რითაც მუნიციპალიტეტმა დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

http://publicinfo.chokhatauri.gov.ge/publicinfo/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%95%e1%83%98%20%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%99%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%92%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/2020%20%e1%83%ac%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%98/
http://chokhatauri.gov.ge/
https://www.facebook.com/chokhatauri.ge
https://www.facebook.com/chokh.sakrebulo/
http://ambrolauri.gov.ge/sajaro_info.php?id=2
http://ambrolauri.gov.ge/index.php
http://oni.gov.ge/wp-content/uploads/2020/09/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-18.pdf
https://oni.gov.ge/
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თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა, თუმცა, არ არის დადგენილი, თუ რა 

ზომის და ოდენობის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით, 

ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის 

დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

21. ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2020 წლის 4 სექტემბერს განიხილა განკარგულება 

„ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) 

განთავსების რეგულირების შესახებ“. 7 სექტემბერს საკრებულომ გამართული სხდომისა და განხილული 

საკითხების შესახებ ინფორმაცია საკუთარ facebook-გვერდზე გამოაქვეყნა, თუმცა, მასში აღნიშნული 

განკარგულების დეტალებისა და შინაარსის შესახებ ინფორმაცია ვერ მოხვდა. 

მუნიციპალიტეტმა განკარგულება საკუთარ facebook-გვერდზე მხოლოდ 11 სექტემბერს, საარჩევნო 

კოდექსით დადგენილი ვადის ამოწურვიდან მეორე დღეს, საქართველოს მედია-კლუბის მონიტორის მიერ 

ინფორმაციის მოთხოვნის შემდეგ ერთობ უცნაური ფორმით გამოაქვეყნა - ატვირთა mail.ru-ს ლინკები, 

რომელთა გახსნაც პაროლის გარეშე შეუძლებელია, ხოლო ოფიციალურ ვებგვერდზე დოკუმენტი 

საანგარიშო პერიოდში საერთოდ არ გამოქვეყნებულა. თავად განკარგულებაში, რომელიც ცესკოს 

ვებგვერდზე მოვიძიეთ, სამართლებრივი აქტის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებლად საკრებულოს აპარატია განსაზღვრული. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაარღვია 

როგორც საქართველოს ორგანული კანონის - საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 

პუნქტით, ისე საკუთარი განკარგულებით დადგენილი მოთხოვნა.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. ასევე, დადგენილია, თუ რა ზომის და 

ოდენობის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით, ასევე, 

დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის 

დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

22.  ცაგერის მუნიციპალიტეტი 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არც სამართლებრივი აქტი და არც ინფორმაცია მისი მიღების 

თაობაზე საკუთარ ონლაინ-რესურსებზე (ვებგვერდი, facebook-გვერდი) არ გამოუქვეყნებია. 

„საქართველოს მედია-კლუბის“ მონიტორთან საუბარში საკრებულოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 

უწყებამ ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტებს „ზოგადად მიაწოდა“. მისი თქმითვე, დოკუმენტი არ 

განუთავსებიათ არც მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის 

სპეციალურ სტენდზე. საკრებულოს მიერ მიღებული განკარგულების შესწავლით დადგინდა, რომ მისი 

გამოქვეყნება საკრებულოსა და მერიის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს - საკრებულოს აპარატსა და 

მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურს დაევალათ. შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

თვითმმართველობის ორგანოებმა დაარღვიეს როგორც საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით, ისე საკრებულოს მიერ მიღებული 

განკარგულებით დადგენილი მოთხოვნა. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673592336578516&id=336934420244311
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2779688142352471&id=1394660407521925
http://lentekhi.gov.ge/
https://tsageri.gov.ge/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022061980302&ref=br_rs
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თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა, ასევე, დადგენილია, თუ რა ზომის 

და ოდენობის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით, ასევე, 

დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის 

დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

იმერეთი 

23. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 9 სექტემბერს მიღებული დადგენილება N160 - „ქალაქ 

ქუთაისში, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გათვალისწინებულ 

არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის საარჩევნო ბეჭვდითი სააგიტაციო 

მასალების/პლაკატების/გასაკრავი ადგილების გამოყოფისა და წინასაარჩევნო 

კამპანიის/აგიტაციის/ჩასატარებელი შენობა-ნაგებობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 აგვისტოს №190 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ - მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე კატეგორიაში - „ოფიციალური დოკუმენტები“ 

გამოქვეყნდა და მისი მონახვა მხოლოდ საძიებო სისტემითაა შესაძლებელი. დოკუმენტი არ 

განთავსებულა მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა 

დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. ამასთან, ნორმატიული აქტის მიღების დღეს მუნიციპალიტეტის 

მერიისა და საკრებულოს facebook-ის გვერდებსა და ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ოფიციალური 

ინფორმაციაც ზოგადია და მას თან არ ახლავს თავად ნორმატიული აქტი ან მის შესახებ დეტალური 

ინფორმაცია. შესაბამისად, საკრებულომ დადგენილების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის 

დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული ნორმატიული აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე 

განთავსებულიყო.  

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, აგრეთვე, თუ რა ზომის 

პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. ამავდროულად, ნორმატიული 

აქტით მოიხსნა 2017 წლის 22 აგვისტოს დადგენილებით დადგენილი შეზღუდვა გასაკრავი პლაკატების 

რაოდენობაზე. აღნიშნული ნორმატიული აქტის მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

24. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 7 სექტემბერს მიღებული განკარგულება N36-70 - „2020 

წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდზე კატეგორიაში - „საკრებულოს განკარგულებები“ გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ განთავსებულა 

მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს 

შეძლებოდა. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს 

ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი 

ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, 

http://kutaisi.gov.ge/sites/default/files/d_n_160.pdf
http://kutaisi.gov.ge/ge/documents?title=%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5+%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98%2C+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1+%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%97&desc=%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5+%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98%2C+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1+%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%97&receiver=All&type=All&number=&from%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&to%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&sort_by=field_document_number_value&sort_order=ASC
http://kutaisi.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/CityHallofKutaisi/posts/1244885119210478
https://www.facebook.com/311713165574568/photos/a.3371982346214286/3371983249547529/
http://kutaisi.gov.ge/ge/kutaisis-sakrebulos-me-16-riggareshe-sxdoma
http://kutaisi.gov.ge/sites/default/files/d_n_160.pdf
https://tskaltubo.gov.ge/document/70-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91.pdf
https://tskaltubo.gov.ge/documents?category=7
https://tskaltubo.gov.ge/
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სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე 

განთავსებულიყო.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს სტენდები და, აგრეთვე, დაშვებულია პლაკატების 

გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა 

დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

25. ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიიღო განკარგულება N52-29, 

რომლითაც განსაზღვრა „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 2020 

წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად გამოყოფილი 

ადგილები“, თუმცა, ვებგვერდზე მხოლოდ განკარგულების დანართი N1 გამოაქვეყნა, სადაც 

მითითებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავი ადგილები. 

აღნიშნული დანართი მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე კატეგორიაში -„ოფიციალური დოკუმენტები“ 

გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი 

ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. ინფორმაცია საკრებულოს სხდომაზე აღნიშნული 

საკითხის განხილვის შესახებ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითმა ორგანომ facebook-ის 

ოფიციალურ გვერდზეც გამოაქვეყნა, თუმცა, მასში განკარგულების დეტალები ვერ მოხვდა. ამით 

მუნიციპალიტეტმა არასრულყოფილად განათავსა ინფორმაცია და ფორმალურად დაიცვა საქართველოს 

ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით, რომელიც ცესკოს ვებგვერდზე მოვიძიეთ, განსაზღვრულია როგორც ის 

შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს 

სტენდები და, აგრეთვე, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, აგრეთვე, რა 

ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. 

განკარგულებით, ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, 

მაგრამ არ არის დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

26. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 3 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№50-34 – „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების 

განთავსების რეგულირების შესახებ“, იმავე დღეს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე 

თვალსაჩინო ადგილას განთავსდა, თუმცა, მას თან არ ახლავს დანართი N1, რომელშიც კონკრეტულად 

არის მითითებული სააგიტაციო მასალების გასაკრავი ადგილები. ამით მუნიციპალიტეტმა 

არასრულყოფილად განათავსა ინფორმაცია და ფორმალურად დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, ასევე, თუ რა 

ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით, 

ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის 

https://chiatura.gov.ge/sites/default/files/chiaturis_municipaliteti_1.pdf
https://chiatura.gov.ge/ge/documents
https://chiatura.gov.ge/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2660926277555372&id=100009140785209
http://new.admin.kharagauli.ge/images/auq/20200911_165124.pdf
https://kharagaulinews.gov.ge/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/navigation/2
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დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

27. თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 2 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№46-44 – საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით 

მუნიციპალიტეტის მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“, მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდზე, კატეგორიაში „ოფიციალური დოკუმენტები“ 9 სექტემბერს გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ 

განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა 

დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. სხდომაზე საკითხის განხილვის შესახებ ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ facebook-ის ოფიციალურ გვერდზეც განათავსა, თუმცა, დოკუმენტი არ 

გაუსაჯაროებია. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის 

დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ 

გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა, თუმცა, დადგენილი არ არის, თუ რა 

ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით, 

ასევე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ არის 

დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

28. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 27 აგვისტოს მიღებული განკარგულება №42-

44 – „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების 

წინა საარჩევნო აგიტაციის ჩასატარებლად შენობანაგებობებისა და სააგიტაციო მასალების 

გამოფენისათვის ადგილების გამოყოფის შესახებ“, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, კატეგორიაში 

„საკრებულოს ოფიციალური დოკუმენტები“ 15 სექტემბერს გამოქვეყნდა, გარდა იმისა, რომ ის არ არის 

განთავსებული მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას, მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტმა 

დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 

პუნქტით დადგენილი ვადები და განკარგულება 5 დღის დაგვიანებით გამოაქვეყნა. სხდომაზე საკითხის 

განხილვის შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკრებულომ იმავე დღეს ვებგვერდსა და facebook-ის 

ოფიციალურ გვერდზეც განათავსა (საკრებულოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია გააზიარა მერიამაც), 

თუმცა, არცერთ ინფორმაციაში არც თავად დოკუმენტი გაუსაჯაროებია და არც - სრულყოფილი 

ინფორმაცია, თუ რა ადგილებში შეიძლება საარჩევნო პლაკატების განთავსება. შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტმა დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-

ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც უნდა განთავსდეს სტენდები და, აგრეთვე, დაშვებულია პლაკატების 

გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრა 

შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. ასევე, დადგენილია 

http://terjola.gov.ge/sites/default/files/gankarguleba_n_46_44_parlamentis_archevnebis_danishvna._dak._goniszieb.pdf
http://terjola.gov.ge/ge/documents?title=&desc=&receiver=All&type=21&number=&from%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&to%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&sort_by=field_document_number_value&sort_order=ASC&page=1
http://terjola.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/919431204766356/photos/a.3381761751866610/3381761981866587/
http://baghdati.gov.ge/sites/default/files/5_gankar._archev._31.10.2020c._agitacia.pdf
http://baghdati.gov.ge/ge/documents?title=&desc=&receiver=All&type=21&number=&from%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&to%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&sort_by=field_document_number_value&sort_order=ASC
https://baghdati.gov.ge/ge
https://baghdati.gov.ge/ge/bgdatis-municipalitetis-sakrebulom-dges-morigi-sxdoma-gamarta
https://www.facebook.com/792559047757669/photos/a.1221634058183497/1221634558183447/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1551033055074132&id=402175603293222


24 
 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო და სათანადო ადმინისტრაციულ 

ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

29. სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არც სამართლებრივი აქტი და არც ინფორმაცია მისი 

მიღების თაობაზე საკუთარ ვებგვერდზე არ გამოუქვეყნებია. „საქართველოს მედია-კლუბის“ 

მონიტორთან საუბარში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ განაცხადა, რომ ინფორმაცია უახლოეს 

დღეებში გამოქვეყნდებოდა, თუმცა, საანგარიშო პერიოდში ის ვებგვერდზე არ განთავსებულა. რაც 

შეეხება საკრებულოს facebook-გვერდს, ამ რესურსზე უწყებას 2020 წლის 2 აპრილის შემდეგ ინფორმაცია 

არ განუახლებია. განკარგულებით დოკუმენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნება საკრებულოს აპარატს 

დაევალა. შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაარღვია როგორც საქართველოს 

ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით, ისე საკუთარი 

განკარგულებით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, სადაც დაშვებულია საარჩევნო 

პლაკატების გაკვრა, ისე ადგილები, სადაც მათი გაკვრა აკრძალულია, მაგრამ არ არის დადგენილი, თუ რა 

ოდენობისა და ზომის პლაკატების განთავსება შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. საკრებულომ 

დაადგინა სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ დაუდგენია 

სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა.  

30. საჩხერის მუნიციპალიტეტი 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 26 აგვისტოს მიღებული განკარგულება №54-

40 – საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სტენდების (ბილბორდების) დასადგმელად და საარჩევნო პლაკატების გასათავსებლად 

ადგილების გამოყოფის შესახებ“, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, კატეგორიაში „საკრებულოს 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებში“ გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე 

თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. სხდომაზე 

საკითხის განხილვის შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საკრებულომ facebook-ის ოფიციალურ 

გვერდზეც განათავსა, თუმცა, დოკუმენტი არ გაუსაჯაროებია. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების 

ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული 

სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია მხოლოდ ის ადგილები, სადაც დაშვებულია საარჩევნო 

პლაკატების გაკვრა, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ადგილები, სადაც მათი გაკვრა აკრძალულია. ასევე, 

არ არის დადგენილი, თუ რა ოდენობისა და ზომის პლაკატების განთავსება შეუძლია თითოეულ 

საარჩევნო სუბიექტს. საკრებულოს, აგრეთვე, არ დაუდგენია არც სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. თავად განკარგულების ძალაში შესვლის თარიღად კი არჩევნების 

გამოცხადებიდან 10 დღეა განსაზღვრული. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს 

http://samtredia.gov.ge/ge
http://www.sachkhere.gov.ge/uploads/content_files/saarchevno.pdf
http://www.sachkhere.gov.ge/ge/administraciul-samartlebrivi-aqtebi/
http://www.sachkhere.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/sachkhere.mun
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ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი 

მოთხოვნა.  

31. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 1 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№44-22 – „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების 

(პლაკატების) გაანთავსების რეგულირების შესახებ“ - საკრებულოს facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე 

გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ გამოქვეყნებულა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, რომელიც საანგარიშო 

პერიოდში გათიშული იყო.  

განკარგულების მე-6 მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის მერს დაევალა განკარგულებით დადგენილ 

სტენდების მისამართების ინფორმაციის საჯაროდ გამოქვეყნება; მერსვე, მე-7 მუხლის თანახმად, 

დაევალა განკარგულების ადგილობრივი პრესითა და ტელევიზიით გამოქვეყნება. საქართველოს მედია-

კლუბის მიერ ინფორმაციის გადამოწმების შედეგად გაირკვა, რომ ადგილობრივ ტელეკომპანია „არგოს“ 

განკარგულების შესახებ ინფორმაცია არ მიუღია და შესაბამისად, არც გაუვრცელებია, ხოლო 

მუნიციპალიტეტის მერს სტენდების განთავსების მისამართები საჯაროდ არც მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდზე და არც - facebook-გვერდზე არ გამოუქვეყნებია. ყოველივე ამით კი მუნიციპალიტეტის მერმა 

დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 

პუნქტი და ასევე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N44-22 დადგენილების მე-6 და მე-7 

მუხლები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. ამავე დოკუმენტით მუნიციპალიტეტის მერს დაევალა სპეციალური სტენდების განთავსება 

საკრებულოს მიერ დადგენილ ადგილებში და განთავსების მისამართების საჯაროდ გამოქვეყნება. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

32. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 1 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№48-55 – „საქართველოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს - საქართველოს პარლამენტის 2020 

წლის არჩევნებთან დაკავშირებით, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრისათვის საჭირო სპეციალური ადგილების გამოყოფის შესახებ“ – 

საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იყო 

განთავსებული, რითაც მუნიციპალიტეტმა სრულად დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა, მაგრამ არ არის დადგენილი, თუ რა 

ოდენობისა და ზომის პლაკატების განთავსება შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. საკრებულოს, 

აგრეთვე, არ დაუდგენია არც სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, თუმცა, 

დადგენილია განკარგულების შესრულებაზე კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

33. ვანის მუნიციპალიტეტი 

https://www.facebook.com/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-1656117201095942/photos/pcb.4589349041106062/4592191787488454
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4589349041106062&id=1656117201095942&__xts__%5b0%5d=68.ARAxWOqbmzns55NTQiO4KseX4n5F_nyt-Ercohq5KCLTmcaLueTITpckXtQrucDLtTNSbQon2W49Gc2sbEURLI1UjiME9Ax7DW5PaztQKxWoiI_aiqhGBrbxDg98DVrxfmvO6hU1rqj7V7_bnbYolPth-d85oHTVtBDM5K4RDZGpdcw6m9aCdz70-smiRUfHJeK0VZJfV3tRZmPtnp9e_RRhbofytlKurqiqqTMmoLEmbHh_IkEO9-cglJiCxPbZ2MGQdXcytHJEydTbNp-uyaT_HHEOkt_SMLaLySOwZ2OZgQafRYhxDx1GV2dYhkRIRsj_MFUnptP-eXHeCR9JjxCDaDa4
http://zestafoni.gov.ge/ge
https://argotv.ge/
http://zestafoni.gov.ge/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
https://www.facebook.com/ZestaphonisMeria/
http://tkibuli.gov.ge/sites/default/files/ilovepdf_merged_3.pdf
http://tkibuli.gov.ge/ge
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ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 9 სექტემბერს მიღებული განკარგულება №27-24 – 

„ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების 

შესახებ“, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, კატეგორიაში „2020 წელს მიღებულ განკარგულებებში“ 

გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი 

ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. სხდომაზე საკითხის განხილვის შესახებ ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ facebook-ის ოფიციალურ გვერდზეც განათავსა, თუმცა, დოკუმენტი არ 

გაუსაჯაროებია. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის 

დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ 

გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. აგრეთვე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო 

და განკარგულების შესრულებაზე კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით 

საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

34. ხონის მუნიციპალიტეტი 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული განკარგულება №40-47 

– „წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების 

შესახებ“ - საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე არ გამოქვეყნებულა, როგორც ამას 

ამავე განკარგულების მე-5 მუხლი ადგენს. განკარგულება მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მხოლოდ 

facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე განათავსა. შესაბამისად, ვინაიდან განკარგულება მკაფიოდ 

განსაზღვრავს, თუ სად უნდა გამოქვეყნდეს აღნიშნული სამართლებრივი აქტი, მიგვაჩნია, რომ 

საკრებულომ დაარღვია მის მიერვე მიღებული განკარგულება, ხოლო მისი facebook-გვერდზე 

გამოქვეყნებით, უწყებამ ფორმალურად დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. აგრეთვე, დადგენილია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, 

მაგრამ საკრებულოს არ განუსაზღვრავს სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო.  განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

შიდა ქართლი 

35. გორის მუნიციპალიტეტი 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 31 აგვისტოს მიღებული დადგენილება №40 – 

„წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების 

შესახებ“ - მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე კატეგორიაში - „საჯარო ინფორმაცია/მიღებული 

გადაწყვეტილებები“ გამოქვეყნდა, თუმცა, ის განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას 

http://vani.gov.ge/wp-content/uploads/2020/09/4.-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://vani.gov.ge/normatiuli-baza/2020-wels-migebuli-gankargulebebi/
http://vani.gov.ge/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=919827865209225&id=100015460606021
https://www.facebook.com/408462215980279/photos/pcb.1658001044359717/1658000527693102/?type=1&theater
http://khoni.gov.ge/
https://www.facebook.com/%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-408462215980279/photos/pcb.1658001044359717/1658000527693102
https://www.gori.mun.gov.ge/files/2020/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92.40.pdf
https://www.gori.mun.gov.ge/index.php/public-information/decisions-taken?start=10
https://www.gori.mun.gov.ge/
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იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. ინფორმაციის სრულყოფილად 

მიღება არც საკრებულოს facebook-ის ოფიციალური გვერდიდანაა შესაძლებელი, ვინაიდან აქაც უწყებამ 

დადგენილების მიღების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია განათავსა. შესაბამისად, საკრებულომ 

დადგენილების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული 

ნორმატიული აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები და ადგილები, სადაც სააგიტაციო 

მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა და ადგილები, სადაც 

უნდა განთავსდეს სპეციალური სტენდები. დადგენილია, აგრეთვე, თუ რა ზომის პლაკატების გაკვრაა 

დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებსა და ადგილებზე. საკრებულოს არ დაუდგენია არც 

ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ 

ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. დადგენილების მიღებით საკრებულომ 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

36. კასპის მუნიციპალიტეტი 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დადგენილება N13 - „კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სტენდების დადგმისთვის, საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების 

გამოყოფისა და განსაზღვრის შესახებ“ - 2020 წლის 21 აგვისტოს მიიღო, ხოლო მოგვიანებით, 2020 წლის 

9 სექტემბერს, N16 და N17 დადგენილებებით, მასში ცვლილებები შეიტანა. საანგარიშო პერიოდში 

საკრებულოს მიერ მიღებული არცერთი ნორმატიული აქტი არც მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე და არც 

მერიისა და საკრებულოს facebook-ის ოფიციალურ გვერდებზე არ გამოქვეყნებულა. შესაბამისად, კასპის 

მუნიციპალიტეტმა დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-

ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად დადგენილებით განსაზღვრული არ არის ის შენობები და ადგილები, სადაც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, თუმცა, დადგენილია ის ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა (N13 

დადგენილების დანართი შეიცვალა N17 დადგენილების დანართით); დადგენილია, აგრეთვე, თუ რა 

ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. N13 დადგენილებით, 

ასევე, განისაზღვრა, თუ რა ოდენობით პლაკატების გაკვრა შეუძლია ერთ საარჩევნო სუბიექტს 

სპეციალურად გამოყოფილ ერთ ადგილზე, თუმცა, მოგვიანებით მიღებული ცვლილებით (N16), 

აღნიშნული ნორმა შეიცვალა და დადგინდა: „საარჩევნო სუბიექტის მიერ გასაკრავი საარჩევნო 

პლაკატების მაქსიმალური რაოდენობა ერთი საარჩევნო სუბიექტისთვის განისაზღვროს იმგვარად, რომ 

სააგიტაციო მასალის გამოფენისას ყველა საარჩევნო სუბიექტი თანაბარი პირობებით იყოს 

უზრუნველყოფილი“. საკრებულოს არ დაუდგენია არც ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. დადგენილების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა, თუმცა, 

ამავე ნორმატიული აქტით განსაზღვრული არ არის მის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

37. ქარელის მუნიციპალიტეტი 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული განკარგულება №63 

– „ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და 

გამოსაფენად ადგილების გამოყოფისა და იმ შენობა-ნაგებობების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3403400206394057&id=724625597604878
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4970984?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4989774?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4991237?publication=0
http://kaspi.gov.ge/
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-310213169079623/
https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-221574348648150
https://drive.google.com/file/d/1QpSUfU5wRdVjF7aDbX1AMUNLmT3umK5D/view?fbclid=IwAR1vnSmJn6Gl4qDVVOp3SciSqLoaYLWLSva3sALmF57xHaVURAwq5xFJpEo
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სადაც აკრძალულია სააგიტაციო მასალის განთავსება/გაკვრა“ - საანგარიშო პერიოდში 

მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე არ გამოქვეყნებულა, როგორც ამას ამავე განკარგულების მე-4 მუხლი 

ადგენს. განკარგულება მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მხოლოდ facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე 

განათავსა. შესაბამისად, ვინაიდან განკარგულება მკაფიოდ განსაზღვრავს, თუ სად უნდა გამოქვეყნდეს 

აღნიშნული სამართლებრივი აქტი, მიგვაჩნია, რომ საკრებულომ დაარღვია მის მიერვე მიღებული 

განკარგულება, ხოლო მისი facebook-გვერდზე გამოქვეყნებით, უწყებამ ფორმალურად დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი ვალდებულება. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. საკრებულოს არ დაუდგენია არც სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

38. ხაშურის მუნიციპალტეტი 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 1 სექტემბერს მიღებული განკარგულება №56 – 

„2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო 

შეხვედრების ჩასატარებლად, სააგიტაციო მასალების გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების 

გამოყოფის შესახებ“ - მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე კატეგორიაში - „განკარგულებები/2020“ 

გამოქვეყნდა, თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი 

ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. საანგარიშო პერიოდში ვებგვერდის მთავარ გვერდზე 

მხოლოდ საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი იყო გამოქვეყნებული. შესაბამისად, საკრებულომ 

დადგენილების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული 

სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, თუ რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. 

განკარგულებით საკრებულოს არ დაუდგენია სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანო, თუმცა, განსაზღვრულია სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

სამცხე-ჯავახეთი 

39. ახალციხის მუნიციპალიტეტი 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განკარგულება N24 – „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ“ - 

2020 წლის 27 აგვისტოს მიიღო, ხოლო მოგვიანებით, 2020 წლის 7 სექტემბერს, N27 განკარგულებით, 

მასში ცვლილებები შეიტანა (განაახლა დანართი N1-ით განსაზღვრული სააგიტაციო მასალების 

განთავსებისათვის გამოყოფილი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ნუსხა). 

http://kareli.gov.ge/
https://www.facebook.com/qarelismunicipalitetissakrebulo/posts/3355618804496832?__xts__%5b0%5d=68.ARAuv7iN1IEZOm_aHoOW8gDyn1sjvToOPXK0-7q_hjKG8HUwcGsCltLebC6SmY-MxxW1Z0RKJqCqiY4_tOns6QpiO3cLDhJRpV7YUAqp2s9YbHFkVNj4kw0Rw3yctPX1dsvHIXen-X0Y5sOf3qZDMZ0Lvnh_tLoXq9oMos1rmvqIZXx7I37eultKonVFD7tHYPgpz_aIErOZpmmQpRk-1jRVjxMxi886_bWJUL_jlw6eTClvtCgq1Lc5aLMnJjhcw4SUyziRt_GOgPhzr-95PZeNegOvKgFqJpjGRcE73QqLFXHe9bDC4rxF8kG_Fz9WO4eXR0cqN47bxuDS8onUVffDVw
http://www.khashuri.org.ge/images/gankargulebebi/G-2020/G-N56.pdf
http://www.khashuri.org.ge/ge/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/333-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-2020
http://www.khashuri.org.ge/ge/
https://www.akhaltsikhe.gov.ge/sites/default/files/ggg_2.pdf
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საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, კატეგორიაში - „ოფიციალური დოკუმენტები“ 

საკრებულოს მიერ მიღებული N24-ე განკარგულების მხოლოდ დანართი და შემდგომში, 7 სექტემბერს 

მიღებული განკარგულება გამოქვეყნდა, თუმცა, არცერთი ნორმატიული აქტი არ განთავსებულა მთავარ 

გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. 

რაც შეეხება საკრებულოს facebook-ის ოფიციალურ გვერდს, აქ N24 განკარგულება 27 აგვისტოსვე სრული 

სახით გამოქვეყნდა, ხოლო შემდგომში მიღებული ცვლილებების შესახებ მხოლოდ საკრებულოს 

სხდომის ფოტომასალაა გამოქვეყნებული. პარალელურად, ინფორმაცია, თუ სად შეიძლება და სად 

აკრძალულია სააგიტაციო მასალის განთავსება, გამოქვეყნებულია ადგილობრივ გამოცემაში „სამხრეთის 

კარიბჭე“ (https://bit.ly/30jmCl8, https://bit.ly/347K1ai) მონიტორინგით დგინდება, რომ, მიუხედავად 

გამოქვეყნებისას დაშვებული ხარვეზებისა, მუნიციპალიტეტი შეეცადა, მის ხელთ არსებული და 

ხელმისაწვდომი საინფორმაციო წყაროებით ხელი შეეწყო ინფორმაციის გავრცელებისთვის. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული 

სამართლებრივი აქტები სრული სახით ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, თუ რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. 

განკარგულებით საკრებულოს არ დაუდგენია არც სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

 

40. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 25 აგვისტოს მიღებული განკარგულება N26 

03 და დანართი მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 21 სექტემბერს კატეგორიაში - 

„დოკუმენტების ბაზა“ გამოქვეყნდა.  

საკრებულომ ინფორმაცია საარჩევნო პლაკატებისთვის ადგილების განსაზღვრის თაობაზე 

ადგილობრივი მედიასაშუალების - ტელეკომპანიის „ბორჯომი“ - მეშვეობით გაავრცელა და ამ 

მედიასაშუალების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საკუთარ facebook-გვერდზეც განათავსა, თუმცა, 

მედიასაშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია არასრულყოფილია - მას არ ახლავს შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის დანართით განსაზღვრული ადგილების ჩამონათვალი, სადაც სააგიტაციო 

მასალის განთავსებაა შესაძლებელი.  

შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები და ინფორმაცია 

საკუთარ ვებგვერდზე 11 დღის დაგვიანებით გამოაქვეყნა, ხოლო მედიასაშუალებით გაავრცელა 

არასრული ინფორმაცია, რაც საარჩევნო სუბიექტებს ინფორმაციის სრულყოფილად მიღების 

შესაძლებლობას ვერ მისცემდა. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები და ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო 

მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით 

დადგენილია, აგრეთვე, თუ რა ოდენობით და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად 

https://www.akhaltsikhe.gov.ge/ge/documents?title=%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D+%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1&desc=%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D+%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1&receiver=All&type=All&number=&from%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&to%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&sort_by=field_document_number_value&sort_order=ASC
https://www.akhaltsikhe.gov.ge/sites/default/files/adgilebi.pdf
https://www.akhaltsikhe.gov.ge/sites/default/files/ggg_2.pdf
https://www.akhaltsikhe.gov.ge/ge
https://www.akhaltsikhe.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/865318576828749/photos/pcb.3738508942843017/3738507709509807/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=865318576828749&set=a.3774581709235740
https://bit.ly/30jmCl8
https://bit.ly/347K1ai
http://borjomi.gov.ge/document/26%2003%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20-%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%202020%20%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A.pdf
http://borjomi.gov.ge/document/26%2003%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20(1).pdf
http://borjomi.gov.ge/documents?category=7
http://borjomi.gov.ge/document/26%2003%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%20%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%20(1).pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1284140525263985&id=298062503871797
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გამოყოფილ ადგილებზე. განკარგულებით საკრებულოს არ დაუდგენია სამართლებრივი აქტის 

გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, თუმცა, განსაზღვრულია სათანადო ადმინისტრაციულ 

ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო.  განკარგულების მიღებით საკრებულომ 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

 

41. ადიგენის მუნიციპალიტეტი 

საანგარიშო პერიოდში ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული აქტი სააგიტაციო 

მასალის გასაკრავად ადგილების განსაზღვრის თაობაზე არც ოფიციალურ ვებგვერდზე და არც მერიისა 

და საკრებულოს facebook-გვერდებზე არ მოიძებნა. სოციალურ ქსელში ადიგენის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2 გვერდი (ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადიგენის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო) იძებნება, თუმცა, სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

არცერთ მათგანზე არ არის გამოქვეყნებული. შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტმა დაარღვია 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

ადიგენის საკრებულოს მიერ ცესკოსთვის გაგზავნილი დოკუმენტაციიდან კი ირკვევა, რომ მას 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებისთვის არც განკარგულება და არც დადგენილება არ მიუღია. მუნიციპალიტეტი 

დღემდე 2017 წლის 30 აგვისტოს მიერ მიღებული N25-10 განკარგულებით მოქმედებს, რაც კანონის 

ცალსახა დარღვევაა. განკარგულება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტია, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად 

კი, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი ერთჯერადია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 2017 წელს, 

სავარაუდოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მიღებული აქტი, 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებისთვის ძალაში აღარაა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაარღვია 

საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნა და არ განსაზღვრა 

სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილები.   

აღნიშნულ დარღვევაზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეაგირება არ მოუხდენია და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიწოდებული დოკუმენტი საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. 

42. ასპინძის მუნიციპალიტეტი 

საანგარიშო პერიოდში ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტი 

სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილების განსაზღვის თაობაზე არ მოიძებნა. მიუხედავად იმისა, რომ 

მუნიციპალიტეტს ამ დროისთვის 2 ვებგვერდი აქვს -  www.aspindza.ge და www.aspindza.gov.ge, ორივე 

მათგანი, მონიტორინგის საანგარიშო პერიოდში, გათიშული იყო. სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია არ გამოქვეყნებულა არც მერიისა და საკრებულოს facebook-გვერდებზე. 

შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტმა დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

რაც შეეხება თავად ნორმატიულ აქტს, ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ 2016 წლის 12 აგვისტოს მიღებული N31 დადგენილება მოქმედებს. დადგენილებით 

განსაზღვრულია როგორც ის შენობები და ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, აგრეთვე, თუ რა 

ოდენობით და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე/სტენდებზე. საკრებულოს არ დაუდგენია ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე 

http://adigeni.ge/portal/alias__adigeni/tabid__0/default.aspx
https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-795796923842054
https://www.facebook.com/hgfhjjiyhvhbbnm
https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-1525844391048093
https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-1525844391048093
https://matsne.gov.ge/document/view/90052
http://www.aspindza.ge/
http://www.aspindza.gov.ge/
https://www.facebook.com/aspindza888
https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-1714042511986467
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პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო.  ვინაიდან დადგენილება მრავალჯერადი მოქმედების აქტია, 

მუნიციპალიტეტი არ არღვევს საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-

ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნას. 

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული აქტი სააგიტაციო მასალის გასაკრავად 

ადგილების განსაზღვის თაობაზე საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნებული არ ყოფილა არც 

მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე და არც მერიისა და საკრებულოს facebook-გვერდებზე. შესაბამისად, 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტმა დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

ნინოწმინდის საკრებულოს მიერ ცესკოსთვის გაგზავნილი დოკუმენტაციიდან კი ირკვევა, რომ მას 2020 

წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არც განკარგულება და არც დადგენილება არ მიუღია. 

მუნიციპალიტეტი დღემდე 2016 წლის 8 აგვისტოს მიერ მიღებული N12-16 განკარგულებით მოქმედებს, 

რაც კანონის ცალსახა დარღვევაა. განკარგულება ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტია, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის 

თანახმად კი, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი ერთჯერადია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 2017 წელს, 

სავარაუდოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მიღებული აქტი, 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებისთვის ძალაში აღარაა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაარღვია 

საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნა და არ განსაზღვრა 

სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილები.   

აღნიშნულ დარღვევაზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეაგირება არ მოუხდენია და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიწოდებული დოკუმენტი საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. 

43. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 

საანგარიშო პერიოდში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული 

აქტი ამ შესაბამისი ინფორმაცია სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილების განსაზღვის თაობაზე არ 

გამოქვეყნებულა არც მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე და არც მერიისა და საკრებულოს facebook-

გვერდებზე. შესაბამისად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტმა დაარღვია საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

ახალქალაქში ამ დრომდე 2016 წლის 16 აგვისტოს მიღებული დადგენილება მოქმედებს. თავად 

დადგენილებით, რომელიც ცესკოს ვებგვერდიდან მოვიპოვეთ, განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, 

რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაიდგმება სტენდები და 

დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. ასევე დადგენილია, თუ რა ზომის პლაკატების გაკვრა შეუძლია 

თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს, თუმცა, არ არის დადგენილ, რა რაოდენობით პლაკატის გაკვრა 

შეუძლიათ მათ. დადგენილებით, ასევე, არ არის განსაზღვრული არც ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. ვინაიდან დადგენილება მრავალჯერადი მოქმედების აქტია, მუნიციპალიტეტი 

არ არღვევს საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილ მოთხოვნას. 

 

http://ninotsminda.ge/portal/alias__Ninotsminda/tabid__0/default.aspx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009419187182
https://www.facebook.com/milena.asatryan.33
https://matsne.gov.ge/document/view/90052
http://www.akhalkalaki.ge/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010372445806&ref=br_rs
https://www.facebook.com/akhalkalaki.sakrebulo
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მცხეთა-მთიანეთი 

44. მცხეთის მუნიციპალიტეტი 

საანგარიშო პერიოდში მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული აქტი სააგიტაციო მასალის 

გასაკრავად ადგილების განსაზღვის თაობაზე არ გამოქვეყნებულა არც მერიის ვებგვერდზე და არც მის 

ოფიციალურ facebook-გვერდზე. ინფორმაცია არ გამოუქვეყნებია არც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 

რომლის ვებგვერდიც საანგარიშო პერიოდში გათიშული იყო. ინფორმაცია არ განთავსებულა არც მის 

facebook-გვერდზე. შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტმა დაარღვია საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

მცხეთაში ამ დრომდე 2016 წლის 16 აგვისტოს მიღებული დადგენილება მოქმედებს. თავად 

დადგენილებით, რომელიც ცესკოს ვებგვერდიდან მოვიპოვეთ, განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, 

რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების 

გაკვრა. ასევე დადგენილი, თუ რა ზომის და ოდენობის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ 

საარჩევნო სუბიექტს. დადგენილებით არ არის განსაზღვრული არც ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. ვინაიდან დადგენილება მრავალჯერადი მოქმედების აქტია, მუნიციპალიტეტი 

არ არღვევს საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილ მოთხოვნას. 

45. დუშეთის მუნიციპალიტეტი 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2020 წლის 10 სექტემბერს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის 

მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას და საკრებულოს facebook-გვერდზე გამოაქვეყნა 2016 წლის 15 

აგვისტოს მიღებული დადგენილება N25 – „წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით 

ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“. ამით მუნიციპალიტეტმა სრულად დაიცვა საქართველოს 

ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. ასევე დადგენილი, თუ რა ზომის და 

ოდენობის პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით არ არის 

დადგენილი არც ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო 

ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. ვინაიდან დადგენილება 

მრავალჯერადი მოქმედების აქტია, მუნიციპალიტეტი არ არღვევს საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნას. 

46. თიანეთის მუნიციპალიტეტი 

საანგარიშო პერიოდში თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს 

მიღებული დადგენილება N18 – „წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი 

საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ გამოქვეყნდა საკრებულოს facebook-გვერდზე, მაგრამ არ არის 

გამოქვეყნებული მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა 

ფორმალურად დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად დადგენილებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით დადგენილია, 

აგრეთვე, თუ რა ოდენობით და რა ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

http://mtskheta.gov.ge/ka/home
https://www.facebook.com/MtskhetaMunicipalityCityHall/
http://mtskhetamunicipality.ge/
https://www.facebook.com/mtskhetissakrebuloofficial/
https://dusheti.gov.ge/ka/siakhleebi/article/13358-informaciasasaagitaciomasalebisgasakravadgamoyofiliakrdzaluliadgilebisthaobaze
https://www.facebook.com/dusheti.gov.ge/posts/3285953081524306
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3374911?publication=0&fbclid=IwAR1ZYkNISORsgcjdpL0XF6QyUXgel3cX1JsvtmDGjvxlMoBPBdjcN3cRBIg
https://www.facebook.com/TianetisMeria/posts/3425979140802442
http://tianeti.gov.ge/
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ადგილებზე. დადგენილებით საკრებულოს არ დაუდგენია არც ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

47. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განკარგულება N19 – „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად ადგილების გამოყოფის შესახებ“ – 

საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ვადის დარღვევით, 2020 წლის 11 სექტემბერს მიიღო. მოუხედავად 

იმისა, რომ სამართლებრივი აქტი ამავე დღეს გამოქვეყნდა როგორც ოფიციალურ ვებგვერდზე, 

თვალსაჩინო ადგილას, ისე საკრებულოს facebook-გვერდზე, მუნიციპალიტეტმა დაარღვია როგორც 

ნორმატიული აქტის მიღების, ისე მისი გამოქვეყნების ვადები, რაც საქართველოს საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნაა. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით არ არის 

დადგენილი, თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. აგრეთვე, საკრებულოს არ დაუდგენია არც სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების 11 სექტემბერს მიღებით საკრებულომ დაარღვია 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

 

ქვემო ქართლი 

48. რუსთავის მუნიციპალიტეტი 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№472 – „2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“ - საანგარიშო პერიოდში 

მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იყო განთავსებული. გარდა 

ამისა, განკარგულების დეტალების შესახებ ვრცელი რეპორტაჟი მოამზადა ადგილობრივმა მედიამ - 

ტელეკომპანიამ „TV4“, რომელიც საკრებულომ თავის facebook-გვერდზეც განათავსა. შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტმა სრულად დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით ასევე დადგენილია, 

თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. 

საკრებულომ, აგრეთვე, დაადგინა სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, 

მაგრამ არ დაუდგენია სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

 

http://www.kazbegi.gov.ge/sites/default/files/gankarguleba_19_0.pdf
http://www.kazbegi.gov.ge/ge/qazbegis-municipalitetis-teritoriaze-saagitacio-masalis-gasakravad-da-gamosapenad-ganisazgvruli
https://www.facebook.com/kazbegi.gov.ge/posts/3490379867672364
https://rustavi.gov.ge/file_manager/1/139fc5986d55c3cda23dfaa64578571d.pdf
https://rustavi.gov.ge/
https://www.youtube.com/watch?v=MCXJShCZw10&fbclid=IwAR2IZ6eiyHgO6HYPF_564fYDmUVVQP2RmE_y73ULHRagmZ2UjXgQ4359uyY
https://www.facebook.com/Rustavi.Sakrebulo/posts/3120268898072498?__tn__=-R


34 
 

 

49. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიიღო განკარგულება, რომლითაც 

განსაზღვრა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, საარჩევნო სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და 

გამოსაფენად ადგილები, თუმცა, ვებგვერდზე მხოლოდ განკარგულების დანართი გამოაქვეყნა, სადაც 

მითითებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავი ადგილები. 

აღნიშნული დანართი მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე სიახლეების კატეგორიაში გამოქვეყნდა და 

მონიტორინგის საანგარიშო პერიოდში მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იყო განთავსებული. 

ინფორმაცია საკრებულოს სხდომაზე აღნიშნული საკითხის განხილვის შესახებ მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობით ორგანოს facebook-ის ოფიციალურ გვერდზეც აქვს გამოქვეყნებული, თუმცა, აქაც 

მხოლოდ სამართლებრივი აქტის დანართია მითითებული. შესაბამისად, სამართლებრივი აქტის 

ამგვარად გამოქვეყნებით მუნიციპალიტეტმა ფორმალურად შეასრულა საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად განკარგულებით, რომელიც ცესკოს ვებგვერდიდან მოვიპოვეთ, განსაზღვრულია როგორც ის 

შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც, დაშვებულია 

პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით ასევე დადგენილია, თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების 

გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ სტენდებზე. საკრებულომ, აგრეთვე, დაადგინა 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, მაგრამ არ დაუდგენია სათანადო 

ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების 

მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 

46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

50. მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული აქტი სააგიტაციო მასალის გასაკრავად 

ადგილების განსაზღვრის თაობაზე საანგარიშო პერიოდში არ გამოქვეყნებულა - მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდზე სამართლებრივი აქტი არ იძებნება, ხოლო საკრებულოს facebook-გვერდზე მხოლოდ 

სხდომაზე საკითხის განხილვის შესახებ ზოგადი ინფორმაციაა გამოქვეყნებული. ინფორმაცია არ 

გამოქვეყნებულა არც მერიის facebook-გვერდზე. ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც აღნიშნულ 

საკითხთან დაკავშირებით გავრცელდა, არის ადგილობრივი მედიის - რადიო „მარნეულის“ მიერ 

მომზადებული სტატია, რომელშიც საუბარია, თუ სად აიკრძალა სააგიტაციო მასალების განთავსება და 

დარღვევის შემთხვევაში, რა საჯარიმო სანქციებია დაწესებული, მაგრამ არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ 

სად არის დაშვებული სააგიტაციო მასალის გაკვრა. ვინაიდან აღნიშნული სტატია რადიო „მარნეულის“ 

მიერ მომზადებული მედია-პროდუქტია, ხოლო ნორმატიული აქტი ან დეტალური ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ონლაინ-არხებზე არ იძებნება, ეს ვერ ჩაითვლება მუნიციპალიტეტის 

მიერ ინფორმაციის გამოქვეყნებად. აქედან გამომდინარე, მარნეულის მუნიციპალიტეტმა დაარღვია 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. ასევე დადგენილია, თუ რა ზომის 

პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს, მაგრამ არ არის დადგენილი მათი 

ოდენობა. განკარგულებით არ არის დადგენილი, ასევე, სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე 

http://gardabani.gov.ge/files/uploads/%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%AA.pdf
http://gardabani.gov.ge/moqalaqeebisatvis/news1/1668-sakrebuloshi-riggareshe-sxdoma-gaimarta.html
http://gardabani.gov.ge/
https://www.facebook.com/GardabaniMunicipalCouncil/photos/pcb.3553873084635772/3553865604636520/?type=3&theater
http://marneuli.gov.ge/
https://www.facebook.com/MarneuliMunicipalityRepresentativeBody/posts/690722675119602?__tn__=-R
https://www.facebook.com/marneuli.gov.ge/
https://www.marneulifm.ge/ka/marneuli/article/33464-sad-ar-sheidzleba-saagitacio-masalis-gakvra-marneulshi
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პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

51. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 

საანგარიშო პერიოდში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი 

აქტი სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილების განსაზღვრის თაობაზე გამოქვეყნებული არ ყოფილა 

არც მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე და არც მერიისა და საკრებულოს facebook-გვერდებზე. შესაბამისად, 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა დაარღვია საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად განკარგულებით, რომელიც ცესკოს ვებგვერდიდან მოვიპოვეთ, განსაზღვრულია როგორც ის 

შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია 

პლაკატების გაკვრა და განთავსდება სტენდები. ასევე დადგენილია, თუ რა ზომის და ოდენობის 

პლაკატების გაკვრა შეუძლია თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს. განკარგულებით არ არის დადგენილი 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, თუმცა, დადგენილია სათანადო 

ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების 

მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 

46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

52. დმანისის მუნიციპალიტეტი 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული განკარგულება №58-

08 – „დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების აკრძალვისა და 

სააგიტაციო მასალის გასაკრავად/გამოსაფენად შესაბამისი ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ - 

მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა კატეგორიაში „განკარგულებები“, თუმცა, ის არ 

განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა 

დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. საანგარიშო პერიოდში ვებგვერდის მთავარ გვერდზე, ისევე, როგორც 

საკრებულოს facebook-გვერდზე, მხოლოდ საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი იყო გამოქვეყნებული. 

შესაბამისად, საკრებულომ დადგენილების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, 

თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი 

იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით არ არის 

დადგენილი, თუ რა რაოდენობისა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. ასევე, არ არის განსაზღვრული განკარგულების გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო და 

არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

შესაბამისად, განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

53. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№35 – „2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ“ 

- მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა კატეგორიაში „საკრებულო/საკრებულოს 

http://bolnisi.gov.ge/
https://www.facebook.com/bolnisimunicipalityofficial/
https://www.facebook.com/bolnisisakrebulo/?ref=br_rs
http://dmanisi.gov.ge/files/uploads/gankarguleba/1/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-1.pdf
http://www.dmanisi.gov.ge/sakrebulo/sakrebulos--dadegnilebebi-da--gankargulebebebi/744-gankargulebebi.html
http://dmanisi.gov.ge/
https://www.facebook.com/DmanisiMun/photos/a.257332917663865/3359274144136378/?type=3&theater
http://dmanisi.gov.ge/gancxadebebi/1627-dmanisis-municipalitetis-sakrebulos-2020-tslis-04-seqtembers-12-saatze--motsveuli-sxdomis-dghis-tsesrigi--10.html
http://tetritskaro.gov.ge/files/uploads/2020%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%2015%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%2035-%E1%83%94%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99.pdf
http://tetritskaro.gov.ge/sakrebulo/sakrebulos-dadgenilebebi-da-gankargulebebi
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ანგარიშები/დადგენილებები და განკარგულებები“, თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე 

თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. 

ინფორმაცია არ განთავსებულა არც მუნიციპალიტეტის facebook-გვერდზე. შესაბამისად, საკრებულომ 

დადგენილების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული 

სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, სადაც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა, თუმცა, არ არის დადგენილი, თუ რა 

რაოდენობისა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. 

განკარგულებით განსაზღვრულია მის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, თუმცა, არ არის 

სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

54. წალკის მუნიციპალიტეტი 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 3 სექტემბერს მიღებული განკარგულება – 

„წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების 

შესახებ“ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იყო განთავსებული. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით არ არის 

დადგენილი, თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. განკარგულებით განსაზღვრული არ არის არც მის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო 

და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. 

განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

 

კახეთი 

55. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნობით, 2020 წლის 9 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

გამოქვეყნდა მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში 

განთავსებულ სპეციალურ სტენდზე, თუმცა, სამართლებრივი აქტი არ გამოქვეყნებულა 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდზე ან მერიისა და საკრებულოს facebook-ის გვერდებზე. 

მუნიციპალიტეტმა, ადმინისტრაციული შენობის ფოიეში განთავსებულ სტენდზე ნორმატიული აქტის 

გამოკვრით, ფორმალურად დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები, თუმცა, ეს ვერ ჩაითვლება ინფორმაციის 

სრულფასოვნად გავრცელებად. 

http://tetritskaro.gov.ge/
https://www.facebook.com/tetritskaro.ge/
http://tsalka.gov.ge/sakrebulos-sxdomebi/668-tsinasaarchevno-kampaniastan-agitaciastan-dakavshirebit-zogierti-sakitxis-motsesrigebis-shesaxeb.html
http://tsalka.gov.ge/
http://www.sagarejo.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/www.sagarejo.gov.ge/
https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D-313677592161647/
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თავად განკარგულებით, რომელიც ცესკოს ვებგვერდიდან მოვიპოვეთ, განსაზღვრულია როგორც ის 

ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია 

პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით ასევე დადგენილია, თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების 

გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. განკარგულებით განსაზღვრული არ არის 

არც მის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო და არც - სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით 

დადგენილი მოთხოვნა. 

56. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 2 სექტემბერს მიღებული განკარგულება N36 

– „2020 წლის მორიგ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სააგიტაციო მასალების გასაკრავად 

(გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდის მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იყო განთავსებული. ამავდროულად, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ინფორმაცია სრული სახით თავის facebook-გვერდზეც განათავსა. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით არ არის 

დადგენილი, თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. დადგენილია, ასევე, სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, 

მაგრამ არ არის დადგენილი სათანადო ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული 

კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

57. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული 

განკარგულება საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე არ გამოქვეყნებულა. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ინფორმაცია სრული სახით მხოლოდ facebook-გვერდზე განათავსა. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა ფორმალურად დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

თავად სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო 

მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით არ 

არის დადგენილი, თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად 

გამოყოფილ ადგილებზე. არ არის, ასევე, დადგენილი ნორმატიული აქტის გამოქვეყნებასა და სათანადო 

ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების 

მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 

46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

58. სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული განკარგულება №36 

– „2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის გასაკრავად ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ - მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდზე გამოქვეყნდა კატეგორიაში „საქმიანობა/სამართლებრივი აქტები/ოფიციალური 

http://www.gurjaani.gov.ge/ge/gankarguleba
http://www.gurjaani.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3430042780396269&id=751473111586596&__tn__=-R
http://www.gurjaani.gov.ge/sites/default/files/gankarguleba.pdf
http://www.dedoplistskaro.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/dedoplistskaroofficial/posts/3407440992610243?__tn__=-R
http://www.signagi.gov.ge/sites/default/files/gankarguleba_36.pdf
http://www.signagi.gov.ge/ge/documents
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დოკუმენტები“, თუმცა, ის არ განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ 

მისი ნახვა ყველა დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. ინფორმაცია არ განთავსებულა მუნიციპალიტეტის 

facebook-გვერდზე. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგულების ამგვარად გამოქვეყნებით დაიცვა 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით 

დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი სტანდარტის 

დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის მთავარ 

გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, სადაც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. დადგენილია, ასევე, თუ რა 

რაოდენობისა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე. 

განკარგულებით არ არის განსაზღვრულია მის გამოქვეყნებასა და სათანადო ადმინისტრაციულ 

ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

59. თელავის მუნიციპალიტეტი 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული განკარგულება N46 – 

„2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სააგიტაციო 

მასალების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ - საანგარიშო პერიოდში, 

მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იყო განთავსებული. 

ამავდროულად, მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ინფორმაცია სრული სახით თავის facebook-გვერდზეც 

გამოაქვეყნა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით ასევე 

დადგენილია, თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე, თუმცა, არ არის დადგენილი სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებასა და სათანადო 

ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების 

მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 

46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

60. ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 2 სექტემბერს მიღებული განკარგულება N35 – 

„2020 წლის საქართველოს პარლამენტის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ - 

საანგარიშო პერიოდში, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მთავარ გვერდზე, თვალსაჩინო ადგილას იყო 

განთავსებული. ამავდროულად, მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ინფორმაცია თავის facebook-გვერდზეც 

გამოაქვეყნა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტმა დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვადები.  

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის 

გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით არ არის 

დადგენილი, თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე, ასევე, არ არის დადგენილი სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებასა და სათანადო 

http://www.signagi.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98-157323441128085/?__xts__%5b0%5d=68.ARCptdvh-KqOdV-sDF8RkdT_SLxsFvbvWSD2-5tl2Sx3-4tyS3PMpvzyeZp6iCISQ5K-Z4nefw0nq7CZX3U5PjBrt2bSLRDfi-V3_ffA81uMwgAZOVtB0aEamvuEvk__9q9H66gIpjTbihceaBK404uEUarYbWruNHuKYGCK1yw1jZImRMZjckY9qbe864j230eyZXUAywIOMDIiCfrsbVN4PsJ-j27W_E_QdFlBOyYB_LuWa3zz7ZCUhMbTMJneGFOP4bCqUxNyhwbn8FoQhoZe18IQjLvuKz5uWCxvb3Z2UrblMaegadhXw1qAYqbfaEV2oHSZSpLDDlUL3nY3uQ&__xts__%5b1%5d=68.ARCeluNsg5ZWgEY7_Ll7jERI3LwvUzQEVi8sX5GHlYWIpC0KhfdLATpYSGWpPwsEaq6DaKd7O5pkmd3w9Md3gIbuLiaEdlOuIs9_isxPUHB8nWogAfwEBU8E1UFrQ1npeou32w4fqzgHYySBSOgLLJ0B-_eLjDo1vh10GJYtytHIhC5sp7_MoaTwI1xGQlsr7inkzLKeEdAjqPQtVi11peZ-S2VwefMvOpBjqG3fJRm2mJ9x55wvhk3ez5jAykApA7Ra4HFM2qbIeQaRf6WqFa6bHaWJLBHpfKtXmGRkhoSOqO2KmPxgd5lFN_dufD5jd9yMd5aYuqRDlqPUVV75-Q&__tn__=kC-R&eid=ARC9J2W5bpIo230zxU-eiPdFGev__CKl5HPGse79d7_pBc9gCO6keMttntkyKWBwNEeecQTZvcUUs-U5&hc_ref=ARSaPxJH1FcOOu30Yq2N5FpLXrOMIS2f5ICQ-xRpueW2CI4hzY8KqRYO5c-W0Bg-qo8&fref=nf
http://telavi.gov.ge/sites/default/files/gankarguleba_-_saagitacio_masalebis_gasakravad_gamosapenad_adgilebis_gansazgvris_shesaxeb.pdf
http://telavi.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/telavimunicipalitetycouncil/photos/a.3347979531927349/3347981465260489/?type=3&__tn__=-R
http://telavi.gov.ge/sites/default/files/gankarguleba_-_saagitacio_masalebis_gasakravad_gamosapenad_adgilebis_gansazgvris_shesaxeb.pdf
http://www.akhmeta.gov.ge/?fbclid=IwAR2jDkigDLCTVrnzQuhb_Y8viOKtPOC5pJz06qYxJtixDu-7xafeFQwGIoM
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=332285668119492&id=113341296680598&__tn__=-R
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ადმინისტრაციულ ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების 

მიღებით საკრებულომ დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 

46-ე მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

61. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 4 სექტემბერს მიღებული განკარგულება 

№28-ი – „საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად 

(გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ - მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 

კატეგორიაში „საქმიანობა/სამართლებრივი აქტები/ოფიციალური დოკუმენტები“, თუმცა, ის არ 

განთავსებულა მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას იმგვარად, რომ მისი ნახვა ყველა 

დაინტერესებულ პირს შეძლებოდა. ინფორმაცია არ განთავსებულა მუნიციპალიტეტის მერიის ან 

საკრებულოს facebook-გვერდებზეც. შესაბამისად, საკრებულომ განკარგგულების ამგვარად 

გამოქვეყნებით დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილი ვალდებულება, თუმცა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი 

სტანდარტის დასამკვიდრებლად, სასურველი იქნებოდა, აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ვებგვერდის 

მთავარ გვერდზე განთავსებულიყო. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის ადგილები, სადაც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით არ არის 

დადგენილი, თუ რა რაოდენობისა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებზე. ასევე, არ არის განსაზღვრულია მის გამოქვეყნებასა და სათანადო ადმინისტრაციულ 

ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

62. ყვარლის მუნიციპალიტეტი 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განკარგულება N26 – „საქართველოს პარლამენტის მორიგ 

არჩევნებთან დაკავშირებით ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის 

გასაკრავად/გამოსაფენად ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ – 2020 წლის 7 სექტემბერს მიიღო, თუმცა, 

ოფიციალურ ვებგვერდზე მხოლოდ 11 სექტემბერს, საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ვადის გასვლის 

შემდეგ გამოაქვეყნა, ხოლო მუნიციპალიტეტის facebook-გვერდზე ინფორმაცია საერთოდ არ 

გამოქვეყნებულა. მიუხედავად იმისა, რომ განკარგულება, საანგარიშო პერიოდში თვალსაჩინო ადგილას 

- მთავარ გვერდზე იყო გამოქვეყნებული, მუნიციპალიტეტმა დაარღვია ნორმატიული აქტის 

გამოქვეყნების ვადები, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-5 პუნქტის არის 

დადგენილი. 

თავად განკარგულებით განსაზღვრულია როგორც ის შენობები, რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა 

იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია პლაკატების გაკვრა. განკარგულებით ასევე დადგენილია, 

თუ რა ოდენობითა და ზომის პლაკატების გაკვრაა დაშვებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე, 

თუმცა, არ არის დადგენილი სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებასა და სათანადო ადმინისტრაციულ 

ღონისძიებათა განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო. განკარგულების მიღებით საკრებულომ 

დაიცვა საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნა. 

http://www.lagodekhi.gov.ge/sites/default/files/gankarguleba_28-i_0.pdf
http://www.signagi.gov.ge/ge/documents
http://www.lagodekhi.gov.ge/ge
https://www.facebook.com/lagodekhimeria/
https://www.facebook.com/lagodekhi.gov.ge/
https://drive.google.com/file/d/1TVdvmJW5mb4aW3ZOlSpYr3vqk2DQaM_T/preview
http://www.kvareli.gov.ge/ge/gankarguleba-0
https://www.facebook.com/kvarelimunicipality/
http://www.kazbegi.gov.ge/

