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I - შესავალი 

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს საქართველოში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების  

წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგებს. ანგარიშში შესულია ორგანიზაციის მიერ 1 

სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით დაფიქსირებული დარღვევები, თუმცა, ვინაიდან 1 

სექტემბრამდეც, ანუ წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე, დაფიქსირდა 

ფაქტები, რომლებიც საარჩევნო სუბიექტებისთვის არათანაბარ საარჩევნო გარემოს ქმნის, ისინი 

მონიტორინგის ანგარიშში აისახა.  

მონიტორინგი, „ღია საზოგადოების ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერით, სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციის - „საქართველოს მედია კლუბის“ პროექტის - „წინასაარჩევნო პერიოდში 

საარჩევნო სუბიექტებისთვის თანაბარი გარემოს შესაქმნელად ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგი“ - ფარგლებში ხორციელდება. 

მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენს, შევისწავლოთ, თუ როგორ ასრულებენ წინასაარჩევნო 

პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობები საქართველოს ორგანული კანონის, 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე, 46-ე, 48-ე და 49-ე  მუხლებით დაკისრებულ 

ვალდებულებას და წინასაარჩევნო პერიოდში „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

162 1; 1641 და 1644 მუხლებით დადგენილ რეგულაციებს.  

შესაბამისად, ანგარიში შედგება შემდეგი ნაწილებისგან: 

1. წინასაარჩევნო პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ მიღებული 

ნორმატიული აქტები სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებით - შეასრულეს 

თუ არა მუნიციპალიტეტებმა „საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლით დადგენილი 

ვალდებულებები ნორმატიული აქტების მიღებისა და მათი გამოქვეყნების თაობაზე1. 

2. წინასაარჩევნო კამპანიაში (აგიტაციაში) ხელის შეშლის ფაქტები - რამდენად იქნა 

დაცული „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 45 მუხლის მოთხოვნა (წინასაარჩევნო 

აგიტაციის, ამომრჩეველთან შეხვედრების, შეკრებების, მანიფესტაციების თავისუფალ 

და უსაფრთხო გარემოში წარმართვა, სააგიტაციო მასალის თავისუფლად გავრცელება) 

 

• პოლიტიკური შინაარსის პლაკატებისა და სააგიტაციო მასალის გაკვრისას 

დაჯარიმებული აქტივისტები 

 

• სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის/დაზიანების ფაქტები 

 

 

3. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები - რამდენად დაიცვეს 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“  45-ე, 48-ე და 49-ე 

მუხლებით დადგენილი რეგულაციები (მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით 

ორგანიზებულ ღონისძიებაზე/პრეზენტაციაზე ორგანიზატორის მიერ წინასაარჩევნო 

აგიტაციის გაწევა, საბიუჯეტო სახსრების, საჯარო ფინანსებით განხორციელებული 

პროექტების, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების კუთვნილი ფინანსური და 

მატერიალური რესურსების გამოყენება პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ, 

წინასაარჩევნო პერიოდში არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა რომელიმე 

 
1 იხ: ანგარიში სრულად 

https://droa.ge/?p=86299
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საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ წინასაარჩევნო აგიტაციაში და წინასაარჩევნო 

ღონისძიებებში, წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევას სამუშაო საათების დროს და ა.შ.) 

 

• მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მონაწილეობა სახელმწიფო და 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებებში 

 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კუთვნილი სატრანსპორტო 

საშუალების გამოყენების ფაქტები 

 

 

• მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ერთეულებისა და საჯარო 

მოსამსახურეების ფეისბუქის გვერდების გამოყენება მმართველი პარტიისა და მისი 

კანდიდატების სასარგებლოდ 

 

4. ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტები - რეგულირდება „საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის“ 1641მუხლით.  - ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების ან მათ წარმომადგენელთა მხრიდან საარჩევნო მიზნით, პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის (მათ შორის, ფინანსური ინსტრუმენტის), სხვა 

ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზება, 

დაპირება, გადაცემა ან გაწევა, ან წინასწარი შეცნობით ასეთის მიღება, ანდა კანონით 

დადგენილი შეზღუდვებისათვის თავის არიდების მიზნით მოჩვენებითი, თვალთმაქცური 

ან სხვა გარიგების დადება.  

5. წინასაარჩევნო პერიოდში ძალადობის, ზეწოლისა და დაშინების ფაქტები - 

რეგულირდება  „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“  1621 მუხლით - 

თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა მხრიდან (პოლიტიკური 

თანამდებობის პირები, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების 

წარმომადგენლები, საჯარო მოსამსახურეები) წინასაარჩევნო აგიტაციის ან 

წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა. 

ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენდნენ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო 

სუბიექტები, სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, ელექტრონული და ბეჭდვითი 

მედიასაშუალებები, სოციალური მედია და ადგილობრივი აქტივისტები. მონიტორინგის 

პროცესში შემოსული ინფორმაცია შეძლებისდაგვარად მოწმდებოდა სხვადასხვა 

დამოუკიდებელ წყაროსთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, მათ შორის,  

მუნიციპალიტეტებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზით. 

 

II - წინასაარჩევნო კამპანიაში (აგიტაციაში) ხელის შეშლის ფაქტები 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 

12 სექტემბერი  

 

„ევროპული საქართველოს“ საარჩევნო შტაბის ინფორმაციით, ვაზიანში, ხალხთან შეხვედრისას, 

ხოლო შემდგომში - სააგიტაციო მასალების დარიგებისას მათ აქტივისტებს დაედევნა 

ავტომანქანა, რომელშიც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი, ლევან 

მენახშირიშვილი ამოიცნეს. პარტიის ცნობით, მან სცადა, ჩაეშალა ამომრჩევლებთან შეხვედრა, 
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სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლები, ასევე, „ევროპული საქართველოს“ 

წარმომადგენლებს საარჩევნო პლაკატების განადგურებითა და კამპანიის ჩაშლით დაემუქრნენ. 

 

 პოლიტიკური შინაარსის პლაკატებისა და სააგიტაციო მასალის გაკვრისას 

დაჯარიმებული აქტივისტები 

 

წინა არჩევნებისგან განსხვავებით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო 

პერიოდში განსაკუთრებით იმატა პოლიტიკური შინაარსის პლაკატებისა და სააგიტაციო 

მასალის გაკვრის გამო ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების დაჯარიმების 

ფაქტებმა. ამგვარი ფაქტების უმეტესობა კი თბილისის მუნიციპალიტეტზე მოდის. აღსანიშნავია 

ის გარემოებაც, რომ პოლიტიკური სუბიექტების მიერ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

გასაჩივრებული დაჯარიმების ფაქტებზე მერიას გადაწყვეტილება, მონიტორინგის საანგარიშო 

პერიოდში, არ მიუღია. 

 

დაჯარიმების ფაქტების ნაწილი აგვისტოში, ანუ წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად 

დაწყებამდე მოხდა. „საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლით, ადგილობრივ თვითმმართველობებს 

სააგიტაციო მასალის გასაკრავად შენობებისა და ადგილების განსაზღვრის ვალდებულება 

არჩევნებამდე 60 დღით ადრე აქვთ, რაც მუნიციპალიტეტებმა გამოიყენეს პარტიების 

დაჯარიმების ფორმალურ საბაბად. აღსანიშნავია, რომ დაჯარიმებული აქტივისტები 

პოლიტიკური შინაარსის პლაკატებსა და სააგიტაციო მასალას უმეტესად აკრავდნენ სამშენებლო 

ღობეებზე, სადაც პლაკატების გაკვრა, მესაკუთრის თანხმობის შემთხვევაში, ნებადართულია.  

მიუხედავად ამისა პარტიების დაჯარიმება ხდებოდა „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 1501 და 1502 მუხლებით, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის 

ან თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ტერიტორიის იერსახის თვითნებური 

შეცვლას ან იერსახის დამახინჯებას.  ის, რომ „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ თანახმად, 

არჩევნებამდე ბოლო სამოცი დღის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტი გამოყოფს პლაკატების 

გაკვრისთვის ადგილებს, არ ნიშნავს, რომ პარტიებს არასაარჩევნო პერიოდში პლაკატების 

გაკვრის უფლება არ აქვთ იმ მოტივით, რომ მერიას ჯერ პლაკატების გაკვრის ადგილები არ 

გამოუქვეყნებია. ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არ ეკრძალებათ 

აგიტაცია და საკუთარი პოლიტიკური პოზიციების რეკლამირება წინასაარჩევნო კამპანიის 

დაწყებამდე. არასაარჩევნო პერიოდში თბილისშიც და სხვა მუნიციპალიტეტებშიც  გამოკრულია 

უამრავი კომერციული სუბიექტის სარეკლამო პლაკატი და განცხადება, თუმცა, ჩვენთვის უცნობია  

ამ მიზეზით კომერციული სუბიექტების დაჯარიმების ფაქტების შესახებ.  ჩვენი აზრით, ეს 

აშკარად მიუთითებს, რომ აგვისტოში პოლიტიკური პარტიების პლაკატების გაკვრის გამო 

დაჯარიმება მოხდა პლაკატების ოპოზიციური პარტიებისადმი კუთვნილების გამო და 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტებმა პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებები მიიღეს.   

 

საარჩევნო სუბიექტების დაჯარიმების ფაქტები საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყების 

შემდეგაც ფიქსირდება და ის, ძირითადად, ერთი საარჩევნო სუბიექტის - „სტრატეგია 

აღმაშენებლის“ მიმართ ხორციელდება. 

 

25 სექტემბერი 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 
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ქალაქ ქუთაისში პოლიტიკური გაერთიანება „სტრატეგია აღმაშენებლის“ აქტივისტებს 

მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურმა ერთ საბანერე ადგილზე 4-ზე მეტი პლაკატის 

გაკვრის უფლება არ მისცა, თვითნებურად გაკვრის შემთხვევაში კი დაჯარიმებით დაემუქრა. 

მიზეზად სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებით საკრებულოს მიერ დაწესებული 

შეზღუდვები დასახელდა. „სტრატეგია აღმაშენებლის“ მერობის კანდიდატმა ანდრო 

ლოსაბერიძემ განაცხადა, რომ მმართველი პარტიის აქტივისტებზე ამგვარი შეზღუდვა არ 

მოქმედებს და „ქართული ოცნების“ 244 პლაკატია გაკრული (იხ. ფოტო და ვიდეომასალა: 

https://bit.ly/30GvkKu).  

აღსანიშნავია, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 9 

სექტემბერს მიღებული დადგენილებით,2 რომლითაც განისაზღვრა როგორც ის შენობები, 

რომლებზეც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იკრძალება, ისე ადგილები, სადაც დაშვებულია 

პლაკატების გაკვრა, მოიხსნა 2017 წლის 22 აგვისტოს ნორმატიული აქტით დადგენილი 

შეზღუდვა გასაკრავი პლაკატების რაოდენობაზე. ნორმატიული აქტით დადგენილია მხოლოდ 

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

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურმა უგულვებელყო 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილების მოთხოვნა და საარჩევნო 

სუბიექტს ნორმატიული აქტის დარღვევით შეუზღუდა საარჩევნო პლაკატების გაკვრის უფლება. 

8 სექტემბერი 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

გლდანში, ხიზანიშვილის ქუჩაზე, „სტრატეგია აღმაშენებლის“ აქტივისტები სამშენებლო 

ღობეზე საარჩევნო პლაკატებს აკრავდნენ, რის გამოც ერთი აქტივისტი დაჯარიმდა. 

27 აგვისტო 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრები დააჯარიმეს: 

ქეთევან წამებულის  გამზირი N67-ში არსებულ  სამშენებლო ღობეზე  პოლიტიკური პლაკატების 

თვითნებურად გაკვრისთვის -200 ლარით; 

გურამიშვილის გამზირი N94-ში არსებულ ღობეზე პოლიტიკური პლაკატების თვითნებურად 

გაკვრისთვის -200 ლარით; 

იმავე დღეს, იმავე ადგილზე, გურამიშვილის გამზირი N94-ის მიმდებარედ, პლაკატების 

თვითნებურად გაკვრისთვის -  200 ლარითა და 1000 ლარით; 

გურამიშვილის გამზირზე პლაკატების გაკვრისათვის სამივე დაჯარიმება მოხდა 0.14 საათიდან-

0.45 საათამდე. 

 

 
2 იხ. კვლევა: „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 46-ე მუხლით დადგენილი მოთხოვნის - სააგიტაციო მასალის გასაკრავად შენობა-

ნაგებობების/ადგილების/სტენდების გამოყოფასთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ 

მიღებული ნორმატიული აქტებისა და მათი გამოქვეყნების მონიტორინგი 

 

https://bit.ly/30GvkKu
http://kutaisi.gov.ge/sites/default/files/d_n_160.pdf
https://droa.ge/?p=86299
https://droa.ge/?p=86299
https://droa.ge/?p=86299
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პარტიამ  3 ჯარიმა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაასაჩივრა, თუმცა, გადაწყვეტილება, 

საანგარიშო პერიოდში, მიღებული არ იყო. 

 

25 აგვისტო 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

 

ჯავახიშვილის N8-ის მიმდებარედ, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში, პლაკატების 

თვითნებურად გაკვრისთვის დააჯარიმეს „სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრები 

(ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1502-ე მუხლის მე-5 პუნქტი; ჯარიმის 

ოდენობა 1000 ლარი). 

24 აგვისტო 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

 

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ინფორმაციით, 24 აგვისტოს, საღამოს, პარტიის მხარდამჭერები 

მშენებარე კორპუსების სამშენებლო ღობეებზე საარჩევნო პლაკატებს აკრავდნენ, რა დროსაც 

თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის წარმომადგენლებმა ისინი დააჯარიმეს. 

 

12 აგვისტო 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

 

11 აგვისტოს დაჯარიმებული აქტივისტების გამო, პროტესტის ნიშნად, „ევროპული 

საქართველოს“ ლიდერებმა (გიგი უგულავამ, სერგი კაპანაძემ, ხათუნა გოგორიშვილმა და 

ირაკლი აბესაძემ) იუსტიციის სახლის მოპირდაპირე მხარეს, სამშენებლო ღობეზე, გააკრეს 

პლაკატები, რის გამოც ისინიც 500-500 ლარით, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 1502-ე მუხლის მე-2 ნაწილით), დააჯარიმეს. თბილისის მერიის განმარტებით, 

„საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლით, წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება კენჭისყრის 

დღემდე 60 დღით ადრე. 

 

11 აგვისტო 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

 

ერთი დღით ადრე, 11 აგვისტოს, „ევროპული საქართველოს“ წევრები და აქტივისტები 

დააჯარიმეს პლაკატების გაკვრის გამო. ჯარიმები გასაჩივრებულია. პირველად 19 აქტივისტი 11 

აგვისტოს დააჯარიმეს. მათი უმეტესობა 200-200 ლარით დაჯარიმდა საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1501 მუხლით - თვითმმართველი 

ერთეულის იერსახის თვითნებური შეცვლა, ხოლო 2 აქტივისტი დაჯარიმდა 1000 ლარით ( 1502 

მუხლის მესამე ნაწილი) - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე პლაკატების გაკვრის 

ბრალდებით. 

11-12 აგვისტოს გამოწერილი ყველა ჯარიმა პარტიამ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

გაასაჩივრა. პირველი ზეპირი განხილვა მერიაში 26 აგვისტოს ჩატარდა (მოპასუხე მხარე - ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია), თუმცა, მერიას აღნიშნულ 

საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება საანგარიშო პერიოდში არ მიუღია.  

https://matsne.gov.ge/document/view/28216?publication=469#!
https://matsne.gov.ge/document/view/28216?publication=469#!
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 სააგიტაციო მასალის ჩამოხევის/დაზიანების ფაქტები 

 

საანგარიშო პერიოდში სააგიტაციო მასალის დაზიანებისა და საარჩევნო სუბიექტის პლაკატებზე 

სხვა საარჩევნო სუბიექტის პლაკატების გადაკვრის 21 ფაქტი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ 

წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას საარჩევნო პლაკატებისა და ბანერების დაზიანებამ, 

ერთი საარჩევნო სუბიექტის პლაკატებზე სხვა საარჩევნო სუბიექტის პლაკატების გადაკვრამ 

მასობრივი ხასიათი მიიღო.  

 

საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 93-ე მუხლის 

თანახმად, უკანონოდ ჩამოხსნილ, ჩამოხეულ, დაფარულ ან დაზიანებულ საარჩევნო პლაკატებზე 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს ადგენს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანო ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.  

 

მიუხედავად კოდექსის ამ ვალდებულებისა, ადგილობრივი თვითმმართველობები 

სამართალდამრღვევი ფიზიკური თუ იურიდიული პირის გამოვლენისა და რეაგირების მხრივ 

არაეფექტურად მუშაობენ. მაგალითად, დაფიქსირდა ფაქტები, როცა ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტში „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის 

პლაკატებზე „ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის პლაკატები 

გადააკრეს, ახალციხეში „ნაციონალური მოძრაობისა“ და „პატრიოტთა ალიანსის“ კანდიდატთა 

პლაკატებია გადაკრული „ევროპული საქართველოს“ კანდიდატის პლაკატებზე, ზუგდიდში, 

ასევე, „ქართული ოცნების“ კანდიდატის პლაკატებია „ევროპული საქართველოს“ კანდიდატის 

პლაკატებზე გადაკრული, ხოლო სამტრედიაში მმართველი პარტიის კანდიდატის პლაკატები 

„ნაციონალური მოძრაობის“ იმჟამინდელი კანდიდატის (მოგვიანებით პარტიამ კანდიდატი 

შეცვალა) პლაკატებზე გადააკრეს.  

 

გარდა ამისა, ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნამონასტრევში დაფიქსირდა საჯარო სკოლის 

შენობაზე, „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების – ანზორ ბოლქვაძისა 

და ფრიდონ ფუტკარაძის საარჩევნო პლაკატების გააკვრის ფაქტი, რაც „ზოგადი განათლების 

შესახებ“ კანონის დარღვევაა.  

ამ ფაქტების მიუხედავად, არცერთი  თვითმმართველობის ორგანოს „საარჩევნო კოდექსით“ 

მასზე დაკისრებული ვალდებულება არ შეუსრულებია3.  

 

30 სექტემბერი 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ჩამოხიეს და დააზიანეს „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატის, ზურაბ ჩილინგარაშვილის სააგიტაციო მასალები. აგრეთვე, ქალაქ 

 
3 „საარჩევნო კოდექსის“ 93-ე მუხლის შესრულებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ 

ორგანოთა მონიტორინგის დეტალური ანგარიში უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება 

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/301249/?fbclid=IwAR0WXFxRY5p1SmyH0vqW5ZuoPBwuAWluW3uCsBaExdbcv1UWmF-zv2pY_KA
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ვალეში კანდიდატის სააგიტაციო მასალებზე „ნაციონალური მოძრაობისა“ და „პატრიოტთა 

ალიანსის“ პლაკატები გადააკრეს (იხ. ვიდეომასალა: https://bit.ly/30kbeVX).  

29 სექტემბერი 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 

ჩამოხიეს „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - ზურაბ 

ჩილინგარაშვილის სააგიტაციო მასალები (იხ. ფოტომასალა: https://bit.ly/3l0Dg0U) 

28 სექტემბერი  

ბათუმის მუნიციპალიტეტი 

მერიის მიერ განთავსებული სტენდიდან ჩამოხეული და დაზიანებულია სხვადასხვა პარტიის 

პლაკატები. 

მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურში ფაქტი ვანდალიზმად შეაფასეს და განაცხადეს, 

რომ საქმეს გამოსაკვლევად შსს გადასცემენ (იხ. ფოტომასალა: https://bit.ly/3jEqRzs). საანგარიშო 

პერიოდში ამ ფაქტზე სამართალდამრღვევი არ გამოვლენილია. 

28 სექტემბერი 

ხელვაჩაურისა და ქედის მუნიციპალიტეტები 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აჭარის ორგანიზაციის ინფორმაციით, ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში – აჭარისწყალში, ჭარნალში, ახალსოფელსა და ორთაბათუმში,  

აგრეთვე, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში  მათი საარჩევნო ბანერები დააზიანეს. 

საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის, მირდატ ქამადაძის განცხადებით, ბანერების დაზიანების 

რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა და ყველა შემთხვევაში მოხდა პოლიციის გამოძახება. 

საანგარიშო პერიოდში სამართალდამრღვევი არ გამოვლენილია (იხ. ფოტომასალა: 

https://bit.ly/2SxpOFm) 

26 სექტემბერი 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ქვიშხეთში, მოხისსა და ტეზერში  დააზიანეს „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიციის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატის, ნატო ჩხეიძის სააგიტაციო მასალა. 

24 სექტემბერი 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 

ხაშურში ჩამოხიეს და დააზიანეს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული 

ოპოზიციის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ნატო ჩხეიძის საარჩევნო პლაკატები. 

23 სექტემბერი 

ხონის მუნიციპალიტეტი 

https://bit.ly/30kbeVX
https://bit.ly/3l0Dg0U
https://bit.ly/3jEqRzs
https://bit.ly/2SxpOFm
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პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ევროპული საქართველო“ ‘’საქართველოს მედია კლუბს’’ მიაწოდა 

ინფორმაცია და შესაბამისი ფოტომასალა მათი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, აკაკი 

ბობოხიძის საარჩევნო პლაკატების დაზიანებისა და ჩამოხევის შესახებ. პლაკატების 

დაზიანებისა და ჩამოხევის ფაქტები დაფიქსირდა ქალაქ ხონისა და ხონის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ივანდიდის ტერიტორიაზე (იხ. ფოტომასალა: https://bit.ly/34nkKZC ).  

22  სექტემბერი 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

თბილისში, თევდორე უშაკოვის ქუჩაზე, დააზიანეს გიორგი ვაშაძის („სტრატეგია 

აღმაშენებელი“) ბანერი.  

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 

ხაშურში ჩამოხიეს „ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიციის“ 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ნატო ჩხეიძის სააგიტაციო მასალა (იხ. ფოტომასალა: 

https://bit.ly/3jbALYT). 

 

20 სექტემბერი 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

ისანში, მეტრომშენის დასახლებაში, „სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერის, გიორგი ვაშაძის 

ბანერი ჩამოხიეს. პარტია მომხდარში „ქართული ოცნების“ აქტივისტებს ადანაშაულებს; 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი  

პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ „საქართველოს მედია-

კლუბს“ მიაწოდა ინფორმაცია და შესაბამისი ფოტომასალა მათი მაჟორიტარი დეპუტატობის 

იმჟამინდელი კანდიდატის, დევი ჭანკოტაძის საარჩევნო ბანერისა და პლაკატების დაზიანების 

შესახებ (იხ. ფოტომასალა: https://bit.ly/3jzLVqA). 

15 სექტემბერი 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

„ევროპული საქართველოს“ სააგიტაციო მასალაზე „ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატის 

პლაკატები გადააკრეს (იხ. ფოტომასალა: https://bit.ly/36jSyK5).    

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 

„ევროპული საქართველოს“ სააგიტაციო მასალაზე „ქართული ოცნების“ პლაკატები გადააკრეს 

(იხ. ფოტომასალა: https://bit.ly/3i9M2Yx). 

გორის მუნიციპალიტეტი 

კომბინატის დასახლებაში „ევროპული საქართველოს“ სააგიტაციო მასალები ჩამოხიეს (იხ. 

ფოტომასალა: https://bit.ly/3cCSE0a).  

14 სექტემბერი 

https://bit.ly/34nkKZC
https://bit.ly/3jbALYT
https://bit.ly/3jzLVqA
https://bit.ly/36jSyK5
https://bit.ly/3i9M2Yx
https://bit.ly/3cCSE0a


 

11 
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმაში ჩამოხეულია „ევროპული საქართველოს“ 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, გიორგი ღვინიაშვილის სააგიტაციო პლაკატები (იხ. 

ფოტომასალა: https://bit.ly/2GaJjRf).    

„ევროპული საქართველოს“ სააგიტაციო მასალები, ასევე, დააზიანეს გომბორზეც (იხ. 

ფოტომასალა: https://bit.ly/3cBoJ8E). 

 

7 სექტემბერი 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი  

 

პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „ევროპული საქართველო“ გაავრცელა ინფორმაცია და შესაბამისი 

ფოტომასალა მათი საარჩევნო პლაკატების დაზიანებისა და ჩამოხევის შესახებ. ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტის მერიიდან ჩვენ მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციით გაირკვა, რომ 

მუნიციპალიტეტის მერს ან მის უფლებამოსილ პირს ადმინისტაციული სამართალდარღვევის 

ოქმი არ შეუდგენია. „რეგულაციის დარღვევის შესახებ ფაქტი არ დაფიქსირებულა, ასეთი 

შემთხვევის შესახებ მომართვა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში არ განხორციელებულა. 

შესაბამისად, მერიის მხრიდან არ მომხდარა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ 

ოქმის შედგენა“, - ნათქვამია მუნიციპალიტეტის მერიიდან მიღებულ პასუხში (იხ. ფოტომასალა: 

https://bit.ly/36E08Px). 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

„ევროპული საქართველოს“ ზუგდიდის შტაბის ინფორმაციით, „ქართულმა ოცნებამ“ საკუთარი 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ირაკლი ჩიქოვანის პლაკატები მათი მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატის, გიგი უგულავას პლაკატებზე გადააკრა. შესაბამისი ფოტომასალა 

„საქართველოს მედია-კლუბს“ პარტიის წევრებმა მიაწოდეს. ფოტოები წერეთლის ქუჩაზეა 

გადაღებული (იხ. ფოტომასალა: https://bit.ly/3jClS1Y). პარტიამ რეაგირებისთვის საოლქო 

საარჩევნო კომისიას მიმართა, კომისიამ კი, თავის მხრივ, აღნიშნული დარღვევის 

დამადასტურებელი მასალები, შესაბამისი რეაგირებისთვის, ქალაქის მერს, გიორგი შენგელიას 

გადაუგზავნა. მან კი რეაგირება არ მოახდინა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 

გაგზავნილი საპასუხო წერილიდან ირკვევა, რომ ის ვერ ახდენს მოცემულ დარღვევაზე 

რეაგირებას, ვინაიდან ვერ დგინდება კონკრეტული სამართალდამრღვევი პირი. 

„საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ ზემოხსენებული 

ნორმები საჯარიმო სანქციების გატარებას ითვალისწინებს უშუალოდ იმ პირის მიმართ, ვის 

მიერაც ხორციელდება სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება, 

მოცემულ შემთხვევაში წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, ვერ დგინდება კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედების ჩამდენი პირის ვინაობა და მისი კავშირი რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტთან, 

შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მოკლებულია შესაძლებლობას, გაატაროს 

რაიმე ტიპის საჯარიმო სანქციები“, - განმარტებულია მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაგზავნილ 

საპასუხო წერილში.  

ვინაიდან „საარჩევნო კოდექსის“ 93-ე მუხლი არ ითვალისწინებს მხოლოდ ფიზიკური პირების 

დაჯარიმებას, ხოლო ფოტოებიდან მკაფიოდ იკვეთება, თუ რომელი საარჩევნო სუბიექტის 

https://bit.ly/2GaJjRf
https://bit.ly/3cBoJ8E
https://bit.ly/36E08Px
https://bit.ly/3jClS1Y
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სასარგებლოდ მოხდა აღნიშნული კანონდარღვევა, მიგვაჩნია, რომ ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მერს აღნიშნული საარჩევნო სუბიექტის მიმართ რეაგირება უნდა მოეხდინა. 

13 სექტემბერი 

ქედის მუნიციპალიტეტი 

ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნამონასტრევის საჯარო სკოლის შენობაზე, „ქართული 

ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების – ანზორ ბოლქვაძისა და ფრიდონ 

ფუტკარაძის საარჩევნო პლაკატები გააკრეს. „ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონის თანახმად, 

სკოლა დამოუკიდებელია პოლიტიკური გავლენებისგან და მისი გამოყენება პოლიტიკური 

პარტიების მხრიდან საარჩევნო აგიტაციისთვის ან საარჩევნო კამპანიის წარმოებისთვის, 

დაუშვებელია. მიუხედავად უტყუარად დადასტურებული ფაქტისა, ქედის მუნიციპალიტეტის 

მერს, ან მის უფლებამოსილ პირს აღნიშნული საარჩევნო სუბიექტისა და მისი კანდიდატების 

მხრიდან აშკარა სამართალდარღვევაზე რეაგირება არ მოუხდენიათ. 

III - ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები 

საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ადმინისტრაციული რესურსის, აგრეთვე, თანამდებობრივი 

ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენების ფაქტები, რაც საქართველოს ორგანული 

კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე, 48-ე და 49-ე მუხლების დარღვევაა. კერძოდ, 

გამოვლენილია საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატის შეხვედრებში მონაწილეობის 1 და მუნიციპალიტეტის ორგანოების საკუთრებაში 

არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების 3 ფაქტი.  

აგრეთვე, საანგარიშო პერიოდში გამოიკვეთა არაუფლებამოსილი პირების მიერ საარჩევნო 

სუბიექტის/კანდიდატის მხარდაჭერის ფაქტები. განსაკუთრებით გამოვყოფთ ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელების მიერ ფეისბუქის პირადი 

გვერდების „ქართული ოცნებისა“ და მისი კანდიდატების სასარგებლოდ გამოყენების ფაქტებს, 

ვინაიდან აღნიშნულ საჯარო მოსამსახურეებს საკუთარ თემებსა და სოფლებში მოსახლეობის 

განწყობებზე ზეგავლენის მოხდენის მეტი ბერკეტი და შესაძლებლობა გააჩნიათ.  

გარდა „საარჩევნო კოდექსით“ დადგენილი მოთხოვნისა, აღნიშნული პირები, ასევე, არღვევენ 

საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ დადგენილებას - „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა 

და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“, რომელშიც მკაფიოდ წერია: „საჯარო 

მოსამსახურე თავს იკავებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას კომუნიკაციის 

საშუალებებით, მათ შორის, სოციალური ქსელების გამოყენებით, ისეთი ქმედებებისაგან, 

განცხადებებისაგან ან/და სოციალური აქტივობისაგან, რომელიც შესაძლებელია, აღქმულ იქნეს 

კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გატარებად“. 

დაფიქსირდა, ასევე, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ერთეულების ფეისბუქის 

გვერდების გამოყენება მმართველი პარტიისა და მისი კანდიდატების სასარგებლოდ, რაც 

საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 48-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის დარღვევაა (წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში იკრძალება 

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/301249/?fbclid=IwAR0WXFxRY5p1SmyH0vqW5ZuoPBwuAWluW3uCsBaExdbcv1UWmF-zv2pY_KA
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სახელმწიფო ხელისუფლების, ან თვითმმართველობის ორგანოების საკომუნიკაციო საშუალების 

გამოყენება). 

საანგარიშო პერიოდში არაუფლებამოსილი პირების მიერ საარჩევნო სუბიექტის/კანდიდატის 

მხარდაჭერისა და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ერთეულების ფეისბუქის გვერდების 

მმართველი პარტიის სასარგებლოდ გამოყენების 12 ფაქტი გამოვლინდა. 

„საქართველოს მედია-კლუბმა“ გამოავლინა, აგრეთვე, მმართველი პარტიის მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატების მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების - სახელმწიფო და 

მუნიციპალური ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის 4 ფაქტი.  

 

 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების მონაწილეობა სახელმწიფო და 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებებში 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 

26 სექტემბერს გურჯაანის, საგარეჯოს, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის ოლქის მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატმა „ქართული ოცნებიდან“, დავით სონღულაშვილმა 

დედოფლისწყაროში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების 

ცენტრის ახალი შენობის გახსნის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიებას, ასევე, 

ესწრებოდნენ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე, 

აგრეთვე, კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი. 

მშენებლობა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან,  278 467 ლარით 

დაფინანსდა. 

მანამდე, 7 სექტემბერს, სონღულაშვილი ასევე დაესწრო დედოფლისწყაროში საზოგადოებრივი 

ცენტრის გახსნის ღონისძიებას, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პირველი პირები ესწრებოდნენ. 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

ამავე დღეს სონღულაშვილი ასევე დაესწრო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძირკოკში 

გამართულ ტრადიციულ ტურნირს ქართულ ჭიდაობაში, რომელსაც ადგილობრივი 

ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ტურნირი მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის - 

"გურჯაანის სპორტული გაერთიანების" ორგანიზებით გაიმართა. 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 

8 სექტემბერს, ქალაქ დმანისში,  ბოლნისის, თეთრიწყაროს, წალკისა და დმანისის მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატმა, კახა ოქრიაშვილმა, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერთან, გიორგი 

ტატუაშვილთან ერთად, მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ახალი სკვერის გახსნაში 

მიიღო მონაწილეობა.  

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კუთვნილი სატრანსპორტო 

საშუალებების გამოყენების ფაქტები 

25 სექტემბერი 

https://www.facebook.com/dedopoliswyaros.municipatileti/posts/2644135032470493
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GDDavidSongulashvili&set=a.1688198048005432
https://www.facebook.com/GDDavidSongulashvili/photos/a.1686497428175494/1686515418173695/
https://www.facebook.com/DmanisiMun/posts/3375423985854727
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ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 

ხელვაჩაურის მერი ჯუმბერ ვარდმანიძე „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატის, ანზორ ბოლქვაძისა და ფრიდონ ფუტკარაძის ამომრჩევლებთან შეხვედრაზე 

სამსახურეობრივი მანქანით მივიდა.  

23 სექტემბერი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

მარნეულში, „ქართული ოცნების“ საარჩევნო შტაბთან (რუსთაველის 67), საკრებულოს კუთვნილი 

ავტომანქანა დაფიქსირდა. მანქანა საკრებულოს თავმჯდომარეზე - ამირან გიორგაძეზეა 

მიმაგრებული. 

ხონის მუნიციპალიტეტი 

პოლიტიკური გაერთიანება „ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატის, აკაკი ბობოხიძის შტაბის უფროსმა დავით ჭავჭანიძემ „საქართველოს მედია-

კლუბს“ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ამომრჩევლებთან შეხვედრებზე, მმართველი პარტიის 

კანდიდატის სასარგებლოდ აგიტაციისას, მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე 

გერასიმე მჟავანაძე და საკრებულოს თავმჯდომარე ვალერი ბახტაძე სამსახურებრივი 

მანქანებით გადაადგილდებიან.  

22 სექტემბერი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

მარნეულის 33-ე საარჩევნო უბნის ნეიტრალური კომისიის წევრი - ფარმან ალაზოვი „ქართული 

ოცნების“ მაჟორიტარი კანდიდატის - ზაურ დარგალის მოსახლეობასთან შეხვედრებს 

ესწრებოდა. 

 

 მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ერთეულებისა და საჯარო 

მოსამსახურეების facebook-ის გვერდების გამოყენების ფაქტები მმართველი 

პარტიისა და მისი კანდიდატების სასარგებლოდ  

(საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 48-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტისა და 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის დარღვევა) 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 

1. კიცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა, გია ჩხიკვაძემ სამუშაო 

საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატის, პაატა კვიჟინაძის სააგიტაციო მასალა.  

2. მოლითის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა,  სპარტაკ ლაცაბიძემ 

სამუშაო საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა მმართველი პარტიის - 

„ქართული ოცნების“ საარჩევნო სია.  

3. ხუნევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა, კახა ლომიძემ სამუშაო 

საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი 

https://drive.google.com/drive/folders/1TOJyKIYo87uhSHBt7wEoui9adW7ebEyC
https://drive.google.com/drive/folders/1r4L2WPENUWZmPudGOssZsgklLtBTNOz9
https://drive.google.com/drive/folders/1nDaxLMGnuXlMkHJuqpwFmdFqsG3FudtV
https://drive.google.com/drive/folders/17FgsPOWO5s8n_gKrL3-15F0M84cJ07aH
https://drive.google.com/drive/folders/17FgsPOWO5s8n_gKrL3-15F0M84cJ07aH
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დეპუტატობის კანდიდატის, პაატა კვიჟინაძისა და ხარაგაულის მერობის კანდიდატის, 

კობა ლურსმანაშვილის სააგიტაციო მასალა.  

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 

ცხომარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა, გიგა მერმანიშვილმა 

სამუშაო საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა მმართველი პარტიის - „ქართული 

ოცნების“ სააგიტაციო მასალა.   

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 

1. ეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა, დავით უკლებამ სამუშაო 

საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა „ქართული ოცნების“ თერჯოლის 

მერობის კანდიდატის, ლაშა გოგიაშვილის სააგიტაციო მასალა, აგრეთვე, „ევროპული 

საქართველოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, გიგა ბოკერიას საწინააღმდეგო 

სტატია, რაც, ასევე, „საარჩევნო კოდექსის“ დარღვევაა.  

2. ბარდუბანის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა, მურად 

ვერულაშვილმა, სამუშაო საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა „ქართული 

ოცნების“ კანდიდატის, ბეჟან წაქაძის სააგიტაციო მასალა.  

3. სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტმა, შორენა 

გვენეტაძემ, სამუშაო საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა „ქართული ოცნების“ 

კანდიდატის, ბეჟან წაქაძის სააგიტაციო მასალა.  

4. კვახჭირის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა, რომან 

მამრიკაშვილმა, სამუშაო საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა „ქართული 

ოცნების“ თერჯოლის მერობის კანდიდატის, ლაშა გოგიაშვილისა და ამავე პარტიის 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ბეჟან წაქაძის სააგიტაციო მასალა.  

5. ნახშირღელეს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტმა, 

ზურაბ ლომთაძემ, სამუშაო საათებში ფეისბუქის პირად გვერდზე გააზიარა „ქართული 

ოცნების“ თერჯოლის მერობის კანდიდატის, ლაშა გოგიაშვილის სააგიტაციო მასალა.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიას ადმინისტრაციული ერთეულის ფეისბუქის 

გვერდზე  "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატის, ირაკლი ჩიქოვანის 

წინასაარჩევნო კამპანიის მხარდამჭერი პოსტებია გაზიარებული. 

2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტყაიას ადმინისტრაციული ერთეულის ფეისბუქის 

გვერდზე  "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატის, ირაკლი ჩიქოვანის 

წინასაარჩევნო კამპანიის მხარდამჭერი პოსტებია გაზიარებული.  

3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აბასთუმნის ადმინისტრაციული ერთეულის ფეისბუქის 

გვერდზე  "ქართული ოცნების" წინასაარჩევნო კამპანიის მხარდამჭერი პოსტებია 

გაზიარებული.  

 

IV - ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტები 

23 სექტემბერი 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jPR7DaAIVspY5Hl2MPtzGKs4GVWfac0A
https://drive.google.com/drive/folders/13wabDW3kO7z43F6iJ0lk4labHH8J7_Y4
https://drive.google.com/drive/folders/11UTuJCJm-Mi79itx61WCykW6f5QTjNSG
https://drive.google.com/drive/folders/1SzVkKXXXu_gVnyjQLqC32ss27SoDHwln
https://drive.google.com/drive/folders/14BPuRQYE6Qzt_a5G0X2RG4RiR7xZTr-2
https://drive.google.com/drive/folders/1mn_taCgVpsEmeDgblBemVTL-PFo8FKiY
https://drive.google.com/drive/folders/1liDts_Pb_ZMT9QGED3_UbahcxzbJPMPT
https://drive.google.com/drive/folders/1t3ho92wpk2bUSHhCJw0FLjCoIpfyDuSt
https://drive.google.com/drive/folders/1tDxv0OS2ROpx3t--U_7a1hppdM8KSK4x
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2020 წლის 23 სექტემბერს პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „თავისუფალი საქართველო’’ 

გაავრცელა პრესრელიზი, რომლითაც ირკვევა, რომ პარტიამ ჭიათურის მცხოვრებლებს 

საარჩევნო შეხვედრისას, „იაფი მედიკამენტების პროგრამის “ფარგლებში, წამლები გადასცა.  

 

საქართველოს მედია-კლუბი დაუკავშირდა პარტიის თავმჯდომარეს, კახა კუკავას, რომელმაც 

განაცხადა, რომ მისი პოლიტიკური ორგანიზაცია მხოლოდ შუამავალია მოსახლეობასა და იმ 

კერძო კომპანიას შორის, რომელსაც თურქეთიდან იაფად წამლები ჩამოაქვს. 

 

ამ განმარტების მიუხედავად, მიგვაჩნია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტების, 

საარჩევნო სუბიექტების კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ პირადად ან ვინმეს 

მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა 

მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა (მიუხედავად მათი ღირებულებისა) საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 47-ე მუხლის პირველი „ა“ პუნქტის პირდაპირი დარღვევაა. 

 

12 სექტემბერი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

პ/გ „ლელო საქართველოსთვის“ ზუგდიდის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრმა ირაკლი 

მატუამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი „ქართული ოცნებიდან“, ოთარ 

ქადარია მოსყიდვაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, მას ქადარიამ პოლიტიკიდან გარიდება და 

ამის სანაცვლოდ დასაქმება, დის დასახმარებლად 600 ლარი და თბილისში დროებითი 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა შესთავაზა. თავად მატუა აღნიშნულს 9 სექტემბერს, ლელოს 

ზუგდიდის მაჟორიტარობის კანდიდატის წარდგენაზე მომხდარ ფაქტს უკავშირებს, სადაც 

ლელოს ინფორმაციით, მმართველ პარტიასთან დაკავშირებულმა პირებმა შეხვედრის ჩაშლა 

სცადეს. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით 17 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 

გამოძიება დაიწყო, რომლის შედეგებიც ამ დრომდე უცნობია. 

„საქართველოს მედია-კლუბისთვის“ ქადარიას მიერ შესაძლო მოსყიდვისა და გადაბირების სხვა 

ფაქტის შესახებაც გახდა ცნობილი. კერძოდ, „ლელოს“ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრის, 

სესილი ჭითანავას ინფორმაციით, ოთარ ქადარიამ პარტიის დატოვება, სამსახურში აღდგენის 

სანაცვლოდ, მასაც შესთავაზა. ჭითანავა საქართველოს მედია-კლუბის მონიტორთან საუბარში 

თქვა, რომ მას ქადარიამ 21 აგვისტოს მას შემდეგ დაურეკა, რაც 19 აგვისტოს „ლელოს“ 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა, ალექსანდრე ახვლედიანმა სოციალურ ქსელში ახალი 

წევრების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა და გაცხადდა, რომ მათ შორის სესილი ჭითანავაც 

იყო. 

ჭითანავა რამდენიმე წლის წინ ზუგდიდის მუნიციპალურ ა(ა)იპ-ში - სპორტის განვითარების 

ცენტრში მუშაობდა. მისი ცნობით, სწორედ ამ ა(ა)იპ-ში აღდგენას და ხელფასის მომატებას (400 

ლარის ნაცვლად 600 ლარს) დაპირდა ქადარია, თუ ის პოლიტიკური ორგანიზაციის - „ლელო 

საქართველოსთვის“ რიგებს დატოვებდა.  

11 სექტემბერი 

ქედის მუნიციპალიტეტი 

https://www.facebook.com/aleksandreakhvledian/posts/143718074058480
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მოქალაქე იზო ბარამიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა ვიდეოკადრები, სადაც აღბეჭდილია, 

თუ როგორ იტვირთება პროდუქტები ავტომანქანიდან „ქართული ოცნების“ ქედის საარჩევნო 

შტაბში. 

 „საქართველოს მედია-კლუბი“ ინფორმაციის გადასამოწმებლად შტაბის ხელმძღვანელს, 

ამირან ცინცაძეს დაუკავშირდა, მაგრამ მან კითხვის მოსმენის შემდეგ ტელეფონი გათიშა და 

მასთან შემდგომი დაკავშირება ვერ მოხერხდა. იგივე კითხვით მივმართეთ აღნიშნული 

საარჩევნო ოლქის „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატს, ანზორ ბოლქვაძეს, 

რომელმაც განაცხადა, რომ მას ინფორმაცია არ ჰქონდა.  

გამომდინარე იქედან, რომ ფაქტი ვიდეოკადრებით დასტურდებოდა, ფაქტის გადამოწმებისა და 

შესაბამისი რეაგირებისათვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მივმართეთ, რათა არ 

მომხდარიყო აღნიშნული პროდუქტების ამომრჩევლის მოსყიდვის მიზნით გამოყენება. 

სამწუხაროდ, ცესკოს ფაქტთან დაკავშირებით რეაგირება არ მოუხდენია. 

 

V - ძალადობის, ზეწოლისა და დაშინების ფაქტები  

 

 ძალადობის ფაქტები 

30 სექტემბერი 

მარნეული 

 

„ქართული ოცნების“ საარჩევნო სპეციალისტს, თემურ შუბითიძეს თავს მაშინ დაესხნენ, როდესაც 

მარნეულში სამსახურში მიდიოდა. მისი განცხადებით, მის კუთვნილ ავტომობილს 

თავდამსხმელებმა მანქანა მიზანმიმართულად დააჯახეს, რის შემდეგაც სასტიკად 

გაუსწორდნენ. თემურ შუბითიძე თბილისში, საავადმყოფოში გადაიყვანეს. 

 

29 სექტემბერი 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

„ნაციონალური მოძრაობის“ ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ლევან ხაბეიშვილის 

განცხადებით, თბილისში, 76-ე ბაღის დირექტორი და საქმის მწარმოებელი აიძულებენ და 

აშანტაჟებენ პედაგოგებს, რომ "ქართული ოცნების" შეხვედრებზე იარონ. მხარი დაუჭირონ 

სახელისუფლებო კანდიდატს და, თუ ამას არ გააკეთებენ, "თავებით აგებენ პასუხს“. ხაბეიშვილმა 

ფეისბუქის პირად გვერდზე ამ ადამიანების მიმოწერის ამსახველი ფოტოებიც გამოაქვეყნა. 

 

29 სექტემბერი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი  

29 სექტემბერს მარნეულში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირებისას „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ საარჩევნო კომისიის წევრს, ლაშა ქველაძეს და მასთან ერთად მყოფ 2 პირს თავს 

ათამდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა. დაზიანდა მისი კუთვნილი ავტომანქანაც. 

https://www.facebook.com/watch/?v=693973401197256
https://www.facebook.com/levan.xabeishvili/posts/3549138031805208
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ქველაძის ინფორმაციით, ინციდენტში მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარე, ამირან 

გიორგაძეც მონაწილეობდა. საქმე სისხლის სამართლის 126-ე მუხლით აღიძრა.  

 

ამავე დღეს მარნეულში ტელეკომპანია „მთავარის“ ჟურნალისტს და ოპერატორს ფიზიკურად 

გაუსწორდნენ. ტვინის შერყევის დიაგნოზით ჯეიჰუნ მუჰამედ ალი საავადმყოფოში იქნა 

გადაყვანილი. დაზიანებულია  ტელეკომპანიის კუთვნილი კამერა და მიკროფონი. ფიზიკურად 

გაუსწორდნენ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ოპერატორსაც. 

საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლით აღიძრა. 

ამავე დღეს მარნეულის N22 საოლქო საარჩევნო კომისიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საპროტესტო აქციას მართავდა, სიტყვიერი და ფიზიკური 

დაპირისპირება მოხდა. ერთმანეთს „ნაციონალური მოძრაობისა“ და „ქართული ოცნების“ 

წევრები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. 

3 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის 

თანამშრომლებმა საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ერთად, 29 სექტემბერს 

მარნეულში მომხდარი ძალადობის ფაქტზე 2 პირი დააკავა, მათ შორის, ერთი მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის შპს „ავტოპარკის“ დირექტორი გიგა ჯალაღონიაა, რომლის 

თანამდებობიდან გადაყენების საკითხზეც მერიას საანგარიშო პერიოდში არ უმსჯელია. 

საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე კი, 

მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, დაკავებულია “ნაციონალური მოძრაობის” წევრი ლაშა 

ქველაძე, რომელმაც, შსს-ს განმარტებით, საარჩევნო კომისიის თანამშრომელს ფიზიკური 

შეურაცხყოფა მიაყენა. 

 

ამ დრომდე არ გამორკვეულა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, 

ამირან გიორგაძის ბრალეულობის საკითხი. შსს-მ გიორგაძე ინციდენტიდან მხოლოდ 5 დღის 

შემდეგ დაკითხა. 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

28 სექტემბერი 

 

სოფელ სადახლოში „ევროპული საქართველოს“ აქტივისტი რამილ აბდულაევი პნევმატური 

იარაღით (ე.წ. ტირის თოფით) ფეხში დაჭრეს. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც პარტიის 

აქტივისტი პარტიის სააგიტაციო მასალას აკრავდა. აბდულაევის თქმით, მან თავდამსხმელი ვერ 

დაინახა, თუმცა, მომხდარს „ქართულ ოცნებას“ უკავშირებს. 

 

27 სექტემბერი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 

  

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ განცხადებით, სოფელ ნახიდურში, ჩაიხანაში მყოფ პირებს 

ქართული ოცნების აქტივისტები დაესხნენ თავს, რომელსაც „ქართული ოცნების“ 

მაჟორიტარობის კანდიდატის, გოგი მეშველიანის ძმა ხელმძღვანელობდა.  10 დაშავებულიდან 

3 საავადმყოფოში გადაიყვანეს.   
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„ქართულმა ოცნებამ“ საპირისპირო განაცხადა და თავდასხმაში “ერთიანი  ნაციონალური 

მოძრაობის“ ადგილობრივი ხელმძღვანელი, არიფ იუსუპოვი დაადანაშაულა. გამოძიება 126-ე 

მუხლის პირველი პრიმა ნაწილის “ბ” ქვეპუნქტით დაიწყო, რაც ჯგუფურ ძალადობას 

გულისხმობს. 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 

სოფელ ნახიდურში მომხდარი ძალადობის ფაქტზე უსუპოვი 4 ოქტომბერს დააკავა. 

 

27 სექტემბერი 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

 

27 სექტემბერს, საღამოს, დაახლოებით 21 საათზე, გლდანულაში, მე-8 ა კორპუსის მიმდებარედ,  

საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას, ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს, "ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობის" მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს, ნიკანორ მელიას თავს 

დაესხნენ და კვერცხები და ქვები ესროლეს. როგორც მელია ამბობს, მოსახლეობას ის სკვერში 

ხვდებოდა, რა დროსაც, სავარაუდოდ, კორპუსის სახურავიდან ქვები და კვერცხები დაუშინეს. 

დაწყებულია გამოძიება წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით, თუმცა, საანგარიშო პერიოდში 

გამოძიების შედეგები არ გასაჯაროებულა. 

 

24 სექტემბერი 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 

ბოლნისში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიციის“   საარჩევნო შტაბს 

თავს დაესხნენ. ჩამოხიეს პლაკატები, დააზიანეს კამერები და კედლები. გაერთიანებული 

ოპოზიცია ბრალს „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატს - გოგი მეშველიანს სდებენ. 

 

17 სექტემბერი 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

17 სექტემბერს, გვიან ღამით, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიციის“  

სამგორის ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატის, ლევან ხაბეიშვილის სამგორის საარჩევნო 

შტაბი დაარბიეს. შემთხვევა დაახლოებით ღამის 2 საათზე აფრიკის დასახლებაში მოხდა. 

ხაბეიშვილის განცხადებით, მინიმუმ ორმა ადამიანმა შენობას აგურები ესროლა, შუშები 

ჩაამტვრია, ბანერები დააზიანა და გაიქცა. ხაბეიშვილის ცნობით,  თვითმხილველები ამბობენ, 

რომ ორმა მამაკაცმა ორგანიზებულად მიიტანა აგურები, დაუშინა და გაიქცა. შტაბის 

ხელმძღვანელი გოგა ონიანი აცხადებს, რომ ხაბეიშვილი გამოიკითხა, თუმცა, რა ეტაპზეა 

გამოძიება, მისთვის უცნობია, რადგან მას შემდეგ პოლიციიდან დამატებით არავინ 

დაკავშირებიათ.  

16 სექტემბერი 

წალკის მუნიციპალიტეტი 

https://mtavari.tv/news/16855-archevnebi-dzaladobit-opozitsia-gamodziebas
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„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიციის“  წარმომადგენელს, ედვარდ 

პეტროსიანს თავს დაესხნენ. ადგილზე მისული იყო პოლიცია. ედვარდ პეტროსიანი 

საავადმყოფოში გამოკვლევებზე გადაიყვანეს.  

15 სექტემბერი 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 

თავდასხმა  მოხდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიციის“ კანდიდატ  

კახაბერ ოქრიაშვილის მხარდამჭერებზე. კახაბერ ოქრიაშვილის განცხადებით, 

თავმდამსხმელებიდან ორი პირი - ასლანიშვილი და ოკმელაშვილია ამოცნობილი.  

გამოძიება ორი მუხლით: ჯგუფური ძალადობისა და სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლებით 

დაიწყო, თუმცა, გამოძიების შედეგები ამ დრომდე ცნობილი არ არის. 

 

 

 ზეწოლისა და დაშინების ფაქტები 

ფოთის, ხობისა და სენაკის მუნიციპალიტეტები 

„ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, გიგა ბოკერიას 

ინფორმაციით, ფოთში, ხობსა და სენაკში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მანქანები 

ხშირად დგანან მისი საარჩევნო ოფისების წინ და აგრეთვე, ამ უწყების ოფიცრებს ხშირად 

ამჩნევენ კამპანიის ღონისძიებებზე, რომლებზე დამსწრე მოსახლეობასაც ფოტოებს უღებენ. 

25 სექტემბერი 

გურია 

 2020 წლის 25 სექტემბერს პოლიტიკურმა მოძრაობამ „ჩვენი საქართველო-სოლიდარობის 

ალიანსმა“ ბრიფინგი გამართა და მმართველი პარტია ამომრჩევლის მოსყიდვასა და 

დაშინებაში დაადანაშაულა. როგორც პარტიამ განაცხადა, ბრიფინგი ერთგვარი გაფრთხილება 

იყო, მსგავსი ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში კი ისინი კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს 

დაასახელებენ. პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ნინო შეწირული-გობრონიძის 

შტაბთან საუბრისას „საქართველოს მედია-კლუბის“ წარმომადგენლებს უთხრეს, რომ, ამ ეტაპზე, 

პარტია მათი მხარდაჭერების კონფიდენციალურობის დაცვას ამჯობინებს და მათ ვინაობას ვერ 

გაასაჯაროებს, თუმცა, იმასაც ამბობენ, რომ ეს მათი წევრებისა და მხარდამჭერების დაშინების 

ერთადერთი ფაქტი არ არის. 

 

13 სექტემბერი 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

პ/გ „ლელოს“ ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ლანა გალდავას განცხადებით, 

მეტრომშენის დასახლებაში, ტელევიზიასთან პირდაპირი ჩართვის დროს, შეეჭრნენ 

მოქალაქეები, რომელთა ამოცნობაც გალდავამ და მისი შტაბის წევრებმა შეძლეს. მათი თქმით, 

ეს ადამიანები იყვნენ: ისნის  გამგეობის 2 თანამშრომელი, სოციალური სამსახურის 

წარმომადგენლები,   მეტრომშენის ზონის კოორდინატორი, რომელიც, ამავდროულად, ბაგა-

https://mtavari.tv/news/16034-calkashi-gaertianebuli-opozitsiis-carmomadgenels?fbclid=IwAR2Cr80-XN0JdHwpDfkEnMj5VvjZtblfy5aEIJRTlpXarZ6KGmRlcmMbHUE
https://mtavari.tv/news/15957-kakha-okriashvilis-mkhardamcherebze
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ბაღის გამგის თანაშემწეა. გალდავას ინფორმაციითვე, თავდასხმას კოორდინაციას უწევდა  ისნის 

რაიონის ბაგა-ბაღის საქმეთა მმართველი, ირინა კაპანაძე. მისი თქმით, აღნიშნული ქალბატონი 

შემდეგში შეხვედრებზე ემუქრებოდა მოსახლეობას, რომ გამგეობა მათ სოციალურ შემწეობებს 

მოუხსნიდა. „ლელოს“ მაჟორიტარი კანდიდატი აცხადებს, რომ მისმა შტაბმა ამ ადამიანთა 

ნაწილის ფოტოების გადაღება შეძლო. 

13 სექტემბერი 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

პ/გ „ლელო საქართველოსთვის“ ზუგდიდის ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთის 

წარმომადგენელმა ორმა ქალმა განაცხადა, რომ სამეგრელო-ზემო სვანეთში სახელმწიფო 

რწმუნებულის აპარატის უფროსი ლაშა გვასალია მათ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების 

გასაჯაროებით დაემუქარა. პარტიის წევრის, სესილი ჭითანავას განცხადებით, ის ერთ-ერთია, 

რომელსაც “ქართული ოცნების” წარმომადგენელი აბულინგებდა და მასზე ფსიქოლოგიურ 

ზეწოლას ახდენდა. სოციალურ ქსელში კი დაუწერა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებს 

გაუსაჯაროებდა. 

10 სექტემბერი 

გორის მუნიციპალიტეტი 

 

„ევროპული საქართველოს“ განცხადებით, მათ წევრს, ხიდისთავის ზონის კოორდინატორს, 

შალვა ქვრივიშვილს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი „ქართული ოცნებიდან“, ვანო 

ნონიკაშვილი და ამავე პარტიის საარჩევნო შტაბის ზონის კოორდინატორი ლელა ლუკაშვილი, 

პარტიის სახელით  ემუქრებოდნენ და ახორციელებდნენ ზეწოლას.  

7 სექტემბერი 

თბილისის მუნიციპალიტეტი 

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერმა, გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ მისი ერთ-ერთი 

თანაგუნდელი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებით დააშანტაჟეს. მისივე 

თქმით, საქმე ქალ პოლიტიკოსს ეხება, თუმცა, ვინაობას, კონფიდენციალურობის მოტივით, არ 

ასახელებს. 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 

2020 წლის სექტემბერის დასაწყისში საკრებულოს სხდომაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების 

ადგილების დამტკიცების მიუხედავად, პოლიტიკურმა მოძრაობამ „ლელო საქართველოსთვის“ 

ბანერის განთავსება ვერ შეძლო. როგორც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, სოსო 

ლიპარტელიანის შტაბის ხელმძღვანელი, გოგიტა ახვლედიანი ამბობს, ქალბატონმა, 

რომელმაც კერძო საკუთრებაზე ბანერის განთავსების უფლება მისცა, მეორე დღეს უარი 

განუცხადა. მისი თქმით, ქალბატონს  დაემუქრნენ და  დააშინეს. 

https://drive.google.com/drive/folders/1TZFE-ZLt7nlYY50JzdEuFW_gyTgJgPFe?fbclid=IwAR0YClre8jORxYt6CIkmHWKYAB7eA3N28-IBtvT9Bq07S2ahdML_ihKO_s4
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გორის მუნიციპალიტეტი 

„ევროპული საქართველოს“ ცნობით, „ქართული ოცნების“ ადგილობრივი კოორდინატორი 

თამარ კანდელაკი ამოწმებს სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს, რათა მათ, პოლიტიკური 

მხარდაჭერის სანაცვლოდ, მიიღონ მედიკამენტები. ოპოზიციური პარტიის ცნობით, კანდელაკმა 

ოპოზიციის მხარდამჭერებს, მათ შორის, „ევროპული საქართველოს“ ორ აქტივისტს უთხრა, რომ, 

თუ ისინი ქართულ ოცნებას არ მისცემდნენ ხმას, სიიდან ამოიღებდნენ. 

 

VI - ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები 

 
 წინასაარჩევნოო აგიტაცია 

პრობლემა  

1. ორგანიზაციის დაკვირვებით, წინასაარჩევნო პერიოდში, ისევე, როგორც საქართველოში 

ჩატარებული არჩევნების დიდ უმრავლესობაში, კვლავ ერთ-ერთ უმთავრეს  და უმწვავეს  

პრობლემად რჩება პოლიტიკური სუბიექტების მიერ გამართულ წინასაარჩევნო  

ღონისძიებებზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ასეთ დროს ძალიან ხშირია დაშინების, 

ფიზიკური დაპირისპირებისა და ძალადობის ფაქტები, რაც ქმნის დაძაბულობის 

ატმოსფეროს, საზოგადოებაში აძლიერებს  შიშის ფაქტორს,  მნიშვნელოვნად უშლის 

ხელს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გარემოში გამოვლენას, ქმნის ქვეყანაში 

დესტაბილიზაციისა და უმართავი პროცესების წარმოშობის საფრთხეს.  

 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-

6 ნაწილის თანახმად, „წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ორგანოები 

ვალდებული არიან, ხელი შეუწყონ პოლიტიკურ პარტიებს/საარჩევნო სუბიექტებს 

ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა და კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიების, 

შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზებასა და ჩატარებაში,  უზრუნველყონ  ამ 

ღონისძიებების  უსაფრთხოება.“ 

 

2. კვლავ პრობლემად რჩება ოპონენტების მიერ საარჩევნო სუბიექტების სააგიტაციო 

მასალების დაზიანება, რაც, როგორც წესი, ყველა არჩევნებზე მასობრივ ხასიათს 

ატარებს. სამწუხაროდ,  გამონაკლისს არ წარმოადგენს მიმდინარე საარჩევნო კამპანიაც.   

 

„საარჩევნო კოდექსის“ 93-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, „უკანონოდ ჩამოხსნილი, 

ჩამოხეული, დაფარული ან დაზიანებული საარჩევნო პლაკატების სამართალდარღვევის 

ნაწილში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს ადგენს შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.“ 

საქართველოს კანონმდებლობამ, „საარჩევნო კოდექსის“ ამ ორი მუხლით, ქვეყნის მთელ 

ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის უსაფრთხო, სამართლიანი და თანასწორი პირობებით 

წარმართვაზე პასუხისმგებლობა, ფაქტობრივად, მუნიციპალიტეტებს დააკისრა. ამასთან, 

საქართველოს კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტებს არ ჰყავთ მუნიციპალური პოლიცია, 

შესაბამისად, მათ არ ექვემდებარებიან სამართალდამცავი სტრუქტურების ადგილობრივი 

ქვედანაყოფები, რომლებიც, არასაარჩევნო პერიოდში, ვალდებული არიან, დაიცვან 
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პოლიტიკური პარტიების მიერ გამართულ ღონისძიებებზე აქციის ორგანიზატორთა 

უსაფრთხოება. ამიტომაც: 

• მუნიციპალიტეტს ფიზიკურად არ აქვს  შესაძლებლობა, უზრუნველყოს წინასაარჩევნო 

კამპანიის მიმდინარეობისას სხვადასხვა ტიპის  ღონისძიებების უსაფრთხოება; 

• მუნიციპალურ ორგანოებს, სააგიტაციო მასალების ხელყოფის (ჩამოხევა, დაზიანება და 

ა.შ.) შემთხვევაში, არ შეუძლიათ, აწარმოონ მოკვლევა ან გამოძიება დანაშაულის 

ჩამდენის გამოსავლენად, ვერ ადგენენ დამრღვევს და საუკეთესო შემთხვევაში, ფაქტს 

რეაგირებისთვის პოლიციას უგზავნიან (28 სექტემბერს ასე მოიქცა, მაგალითად, ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი, როდესაც ქალაქის ცენტრში საარჩევნო სუბიექტების პლაკატების 

მასობრივი ჩამოხევის ფაქტი დაფიქსირდა, ბათუმის მუნიციპალურმა ინსპექციამ 

საკითხი რეაგირებისთვის შსს-ს გადაუგზავნა). მეორე მხრივ, საარჩევნო 

კანონმდებლობით, აღნიშნული სამართალდარღვევის გამოძიება არც შსს-ს ფუნქციაა და 

ასეთი ფაქტები, როგორც წესი, გამოუძიებელი რჩება. მუნიციპალიტეტებს ამ 

ვალდებულების შესრულება მათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლიათ, თუკი 

სამართალდამრღვევს დანაშაულის ფაქტზე წაასწრებენ, ან სააგიტაციო მასალის 

გადაფარვის შემთხვევაში, აშკარად იკვეთება სამართალდამრღვევი სუბიექტი. 

რეკომენდაცია 

საკანონმდებლო ცვლილებები 

1. შეიცვალოს საარჩევნო კანონმდებლობა და წინასაარჩევნო  ღონისძიებებზე 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, აგრეთვე, საარჩევნო პლაკატების უკანონოდ ჩამოხევა- 

დაზიანებაში დამნაშავე პირის/პირების გამოვლენისა და შესაბამისი 

სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის ვალდებულება დაეკისროს იმ ორგანოს, ვისაც ამ 

უფლებამოსილების შესრულების რეალური კომპეტენცია გააჩნია. დღეს ეს ორგანო არის 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თუკი ეს ვალდებულება კვლავ მუნიციპალიტეტებს 

დარჩებათ, იმისათვის, რომ მათ რეალურად შეძლონ კანონით მათზე დაკისრებული 

ვალდებულების შესრულება, თვითმმართველობის რეფორმისა და დეცენტრალიზაციის 

პროცესში, დაჩქარებული ტემპით უნდა შეიქმნას მუნიციპალური პოლიცია, რომლის 

კომპეტენციაშიც, მათ შორის, გადავა ადმინისტრაციული დარღვევების (მათ შორის 

პალკატების ჩამოხევა-დაზიანებაზე)  გამოსავლენად მოკვლევის ჩატარება და შესაბამის  

სახდელების დაკისრება.  

ადგილობრივ თვითმმართველობებს 

1. ვინაიდან საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 

თანახმად, პლაკატების ჩამოხევის, გადაფარვის ან დაზიანების შემთხვევაში რეაგირებას 

მუნიციპალურ ორგანოებს ავალებს, მოვუწოდებთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, 

შეიმუშაონ კანონის აღსასრულებლად მეტნაკლებად ეფექტური მექანიზმი, რათა ამგვარი 

ფაქტები რეაგირების გარეშე არ დარჩეს. ამავდროულად, გამოვლენილია ერთ სუბიექტის 

პლაკატების მეორე სუბიექტის პლაკატზე გადაკვრის შემთხვევები, სადაც მკაფიოდ 

იკვეთება, თუ რომელი საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ განხორციელდა აღნიშნული 

კანონდარღვევა. ვინაიდან „საარჩევნო კოდექსის“ მე 80 - და 93-ე მუხლი არ 

ითვალისწინებს მხოლოდ ფიზიკური პირების დაჯარიმებას, მუნიციპალიტეტებს აქვთ 

საშუალება, უფლება და ვალდებულება დააჯარიმონ ის პოლიტიკური სუბიექტი, რომლის 

სასარგებლოდაც მოხდა კანონდარღვევის ფაქტი.  



 

24 
 

 

 ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 

პრობლემა 

ორგანიზაციის დაკვირვებით, კვლავ პრობლემად რჩება ადმინისტრაციული რესურსის, 

გამოყენების ფაქტები, რაც საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ 45-ე, 48-ე და 49-ე მუხლების დარღვევაა. განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოხელეების/მოსამსახურეების 

საარჩევნო კამპანიაში „საარჩევნო კოდექსის“ დარღვევით მონაწილეობა, მათ შორის, სოციალურ 

ქსელებში კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის/კანდიდატის სასარგებლო ან საწინააღმდეგო 

ინფორმაციის გავრცელება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების უკანონოდ გამოყენება, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა სახელმწიფო და 

მუნიციპალური ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.  

რეკომენდაცია 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს 

1. გამიჯნონ საჯარო სამსახურისა და პოლიტიკური პარტიის მიზნები და ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ღონისძიებები/პროგრამები/პროექტები არ გამოიყენონ 

საარჩევნო/პარტიული მიზნებისთვის; 

2. დაიცვან „საარჩევნო კოდექსითა“ და საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული 

დადგენილების - „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების 

განსაზღვრის შესახებ“ დადგენილი მოთხოვნა და არ დაუშვან საჯარო 

მოხელეების/მოსამსახურეების სამუშაო საათებში, საარჩევნო სუბიექტებისა და 

კანდიდატების წინასაარჩევნო ღონისძიებებსა და აგიტაციაში მონაწილეობა, მათ შორის, 

სოციალური ქსელების გამოყენებით. ამგვარი ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში კი 

მოახდინონ მათზე რეაგირება. 

3. გამოიყენონ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო და სხვა 

ტექნიკური საშუალებები კანონის შესაბამისად. 

საარჩევნო სუბიექტებს/კანდიდატებს 

1. დაიცვან კანონი და არ გამოიყენონ სახელმწიფო და მუნიციპალური ბიუჯეტით 

დაფინანსებული ღონისძიებები საკუთარი საარჩევნო/პოლიტიკური მიზნებისთვის.  

 

 ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა 

ორგანიზაციის დაკვირვებით, კვლავ ფიქსირდება ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტები 

როგორც მმართველი პარტიის, ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან. ამგვარი ფაქტები 

დაფიქსირებულია ჭიათურის, ზუგდიდისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში. 

რეკომენდაცია 

საარჩევნო სუბიექტებს 

1. უარი თქვან იმგვარი პროექტების განხორციელებაზე, რაც ამომრჩევლის მოსყიდვის 

ნიშნებს შეიცავს; 
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ადგილობრივ თვითმმართველობებს 

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებმა და მოხელეებმა არ 

გამოიყენონ საკუთარი უფლებამოსილება ამომრჩევლის მოსყიდვისთვის.  

სამართალდამცავ ორგანოებს 

1. ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის  თითოეული ფაქტი უმოკლეს დროში იქნას 

გამოძიებული. 

 

 ძალადობა, ზეწოლა და დაშინება 

სამართალდაცავ ორგანოებს 

1. უმოკლეს ვადებში გამოიძიონ ძალადობის ყველა შემთხვევა, რათა წინასაარჩევნო 

პერიოდი მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში გაგრძელდეს; 

2. რეაგირება მოახდინოს და უმოკლეს ვადებში გამოიძიოს ამომრჩევლებზე, საარჩევნო 

სუბიექტების წევრებსა და მხარდამჭერებზე ზეწოლისა და დაშინების ფაქტები.  


