
 

 

 

 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის 

უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის შუალედური ანგარიში 

30.06.2020-22.09.2020 

 

შესავალი 

2020 წლის 30 ივნისს, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 48-ე მუხლის მე-4 და მე- 5 პუნქტების შესაბამისად, საქართველოს 

პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების დროს საჯარო მოსამსახურეების მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციისა 

და დარღვევებზე რეაგირების მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაციისა და შესაბამისი წინადადებების შემუშავების 

უზრუნველსაყოფად საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №560 ბრძანებით შეიქმნა თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისია (შემდგომში − კომისია) და დამტკიცდა კომისიის დებულება. აღნიშნული ბრძანების 

თანახმად, კომისია შედგება 14 წევრისგან (სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები). კომისია წარმოადგენს დროებით ორგანოს, 

რომლის მიზანია, საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნების დროს საჯარო მოსამსახურეების მიერ საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევების პრევენციისა და გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირების გზით ხელი შეუწყოს თავისუფალი და 

სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნას. 

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

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის, 2018 წლის საპრეზიდენტო და 2018 წლის შუალედური არჩევნების წინასაარჩევნო 

პერიოდში დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, კომისიის საქმიანობაში კვლავ აქტიურად ჩაერთვნენ პარტიები და სამოქალაქო 

საზოგადოება. ასევე, მნიშვნელოვან მექანიზმად იქნა მიჩნეული 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 და 2018 წლებში კომისიის მიერ 

გამოცემული რეკომენდაციები და ინსტრუქციები. ამ მიზნით კომისიის თავმჯდომარის მიერ კომისიის წევრ უწყებებს 2020 წლის 



 

 

საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც ეთხოვათ, უახლოეს პერიოდში გამოეცათ მსგავსი შინაარსის ბრძანება, ხოლო მოქმედი 

ბრძანების შემთხვევაში, კვლავ შეეხსენებინათ მათ უწყებებში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისთვის, თუ რისი უფლება 

აქვთ და რა ეკრძალებათ მათ წინასაარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და არჩევნების საბოლოო შედეგების 

შეჯამებამდე/გამოქვეყნებამდე. 

თავის მხრივ, საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის კომისიამ 2020 წლის 25 აგვისტოს გამოსცა რეკომენდაცია 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძალვის ერთიანი სტანდარტის შესახებ, რომელიც გულისხმობს საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საკომუნიკაციო საშუალებების, საინფორმაციო მომსახურებისა და სხვადასხვა სახის 

ტექნიკის გამოყენების აკრძალვას. აღნიშნული რეკომენდაცია მიეცათ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების საჯარო 

მოსამსახურეებს.  

ამასთან, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს ეთხოვათ, კიდევ ერთხელ შეახსენონ მათ სტრუქტურებში დასაქმებულ 

საჯარო მოსამსახურეებს, რისი უფლება აქვთ და რა ეკრძალებათ მათ წინასაარჩევნო პერიოდში. ასევე, საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ეთხოვა კიდევ ერთხელ ინფორმაციის მიწოდება 

მუნიციპალიტეტებისათვის და მათთან განმარტებითი სამუშაოს წარმოება აღნიშნული რეკომენდაციის შესრულების მიზნით. 

კომისიის პირველი სხდომა გაიმართა 2020 წლის 14 ივლისს. კანონმდებლობის შესაბამისად, სხდომები იმართება ყოველ ორ 

კვირაში ერთხელ, ხოლო კანდიდატთა რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ კვირაში ერთხელ გაიმართება, როგორც ამას 

მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ჯამში, საანგარიშო პერიოდში დღემდე 6 სხდომა ჩატარდა. კომისიის სხდომებში 

მონაწილეობის მიღების მიზნით, კომისიის 14 წევრის გარდა, მოსაწვევი ეგზავნება საარჩევნო სუბიექტებს – სახელმწიფო 

ბიუჯეტის დაფინანსების მიმღებ პოლიტიკურ პარტიებს (თანახმად საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ 48-ე მუხლის მე-6 ნაწილისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 ივნისის №560 ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტისა, რომელთა მიხედვითაც დადგენილია, რომ კომისიის საქმიანობაში 

სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობენ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიმღები პოლიტიკური 

პარტიები; ხოლო სხვა პოლიტიკური გაერთიანებების კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობა გათვალისწინებულია ერთჯერადად, 

იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი კომისიას აწვდიან საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევის შესახებ ინფორმაციას. ასეთ შემთხვევებში ხორციელდება იმ სხდომაზე პოლიტიკური გაერთიანების მიწვევა, 

რომელზედაც შესაბამისი საკითხი განიხილება), არჩევნებში სადამკვირვებლო გამოცდილების მქონე ადგილობრივ და 



 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აგრეთვე, კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, სხვა დაინტერესებულ პირებსა და 

საარჩევნო პროცესში ჩართული სუბიექტების თითო წარმომადგენელს. 

კომისიის ცხელი ხაზი (599 85 00 11) ამოქმედდა კომისიის შექმნის დღიდან და მუშაობს 24 საათის განმავლობაში. კომისიის შექმნის 

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

კომისიის მანდატის ფარგლებში 2020 წლის 30 ივნისიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით: 

− კომისიის სპეციალური ელექტრონული ფოსტის (iatf@justice.gov.ge) და იუსტიციის სამინისტროს საქმისწარმოების 

სამმართველოს მეშვეობით, ჯამში, შემოვიდა 4 განცხადება საჯარო მოხელეთა მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის 

შესაძლო დარღვევის თაობაზე (მათ შორის: სამდივნოს ელექტრონული ფოსტით – 3; საქმისწარმოების სამმართველოში 

დარეგისტრირდა 1 განცხადება); 

− კომისიის სამდივნოს მიერ პროაქტიურად (მიმდინარე მედიამონიტორინგის ფარგლებში) მოძიებულ იქნა ინფორმაცია 258 

შემთხვევის შესახებ.  მათ შორის: 

• ადმინისტრაციული რესურსის შესაძლო გამოყენების თაობაზე – 10 შემთხვევა; 

• საჯარო მოხელეთა მხრიდან შესაძლო მოსყიდვის თაობაზე – 4 შემთხვევა (რაც შეეხება მოსყიდვის სხვა 56 

შემთხვევას, მათ შორის არ იკვეთება საჯარო მოხელეების მხრიდან სამართალდარღვევის ფაქტი, რისი 

გათვალისწინებითაც ინფორმაცია გაეგზავნათ შესაბამის უწყებებს); 

• საჯარო მოხელეთა მხრიდან შესაძლო ძალადობის თაობაზე – 8 შემთხვევა; 

• საჯარო მოხელეთა მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის სხვაგვარი დარღვევის თაობაზე – 7 შემთხვევა (რაც 

შეეხება შესაძლო სამართალდარღვევის სხვა 97 შემთხვევას, მათ შორის არ იკვეთება საჯარო მოხელეების მხრიდან 

სამართალდარღვევის ფაქტი, რისი გათვალისწინებითაც ინფორმაცია გაეგზავნათ შესაბამის უწყებებს). 

ამასთან, სპეციალური ცხელი ხაზის არხით სამდივნოსთვის საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების შესახებ ინფორმაციის 

მოწოდების თაობაზე მომართვას ადგილი არ ჰქონია. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 30 ივნისის №560 ბრძანებით დამტკიცებული „თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიის დებულებით“ გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში, კომისიამ განიხილა 

და რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში დაუყოვნებლივ გადააგზავნა 29 ფაქტის (შესაძლო ადმინისტრაციული რესურსის 
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გამოყენებისა და საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა) შესახებ ინფორმაცია. 

ზემოაღნიშნულ 29 ფაქტს მოჰყვა უწყებების მხრიდან რეაგირება. 

ინფორმაცია დანარჩენი 229 ფაქტის შესახებ (მათ შორის, კომისიის სახელზე ელექტრონული ფოსტისა და იუსტიციის 

სამინისტროს საქმისწარმოების სამმართველოში დარეგისტრირებული კორესპონდენცია), რომლებიც არ განეკუთვნებოდა 

კომისიის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ კომპეტენციას, შესაძლო დარღვევებზე რეაგირების მიზნით სამდივნოს მიერ 

დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შესაბამის უწყებებში. 

მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ კომისია, თავისი საქმიანობის პერიოდში დანერგილი პრაქტიკის თანახმად, კომპეტენციის 

ფარგლებში, მუდმივ მედიამონიტორინგს აწარმოებს, რომლის საფუძველზეც სხდომაზე განხილულ ინფორმაციათა ნაწილს 

მედიაში გავრცელებული ცნობები შეადგენს. მედიამონიტორინგის ეფექტიან მუშაობაზე მიუთითებს წინასაარჩევნო პერიოდში 

კომისიის მიერ განხორციელებული მყისიერი რეაგირებები.  

წინამდებარე შუალედურ ანგარიშში ასახულია კომისიის საქმიანობა 2020 წლის 30 ივნისიდან დღემდე. 

 

 

უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციები, ასევე, განთავსებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე: 

https://justice.gov.ge/Ministry/Index/1580 

 უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმები, ასევე, განთავსებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე: 

https://justice.gov.ge/Ministry/Index/1579 

 

  

https://justice.gov.ge/Ministry/Index/1580
https://justice.gov.ge/Ministry/Index/1579


 

 

№ მედიასაშუალება 
შეტყობინების 

თარიღი 
ინფორმაციის შინაარსი რეაგირება / გადაწყვეტილება 

1 ტვ „მთავარი“ 16.07.2020 

„ღამის მთავარი“ 

ალეკო ელისაშვილი (სტუმრად ეთერში): ისაუბრა 

სკოლაში არსებულ პრობლემებებზე. მისი თქმით, 

მასწავლებლების პოლიტიზების პრობლემა, 

როდესაც ხელისუფლება მასწავლებლებს უყურებს, 

როგორც არჩევნებზე ხმების მომტან საშუალებას, 

იწვევს იმას, რომ მოზარდებს სკოლაში კონტაქტი 

უწევთ არა თავის პროფესიაზე შეყვარებულ 

პედაგოგებთან, არამედ ადამიანებთან, რომლებიც 

დაწინაურდნენ, სამსახურები შეინარჩუნეს 

მმართველი პარტიის ერთგულებით. ასეთი 

ადამიანების აღზრდილი თაობა კი გაიზრდება 

არასწორი მენტალიტეტით, „ძველბიჭური 

განწყობით“. „ინფორმაციაც მაქვს, რომ სკოლებში, 

ახლა, სარალიძის მკვლელობის შემდეგ, 

მსჯელობდნენ, როგორ გამოასწორონ ვითარება, 

შეკრებილი არიან დირექტორები, რომლებსაც 

დავალება აქვთ მიღებული მინისტრისგან 

(მინისტრს დავალება მიღებული აქვს საარჩევნო 

შტაბისგან), შეკრებილი ჰყავდა მასწავლებლები და 

მთავარი დარდი აქვთ, ვინ რამდენ ხმას მოიტანს. 

სიები, სიები, სიები... ესენი მასწავლებლები კი არა, 

აგიტატორ-კოორდინატორები არიან და დარბიან 

გახვითქულები... ჩვენს პარტიას არ ექნება ამაზე 

დიდი პრობლემა, ვიდრე სკოლის 

დეპოლიტიზაციაა. სკოლას ხელისუფლება 

უყურებს როგორც საარჩევნო რესურსს“. 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროში. 

საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო: 

„ვინაიდან არ გვაქვს კონკრეტულ მასწავლებლებზე 

ინფორმაცია, ზოგადად, 2020 წლის 3 ივლისს 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“, კერძოდ, 45-ე 

მუხლში შეტანილ იქნა ცვლილება და დაემატა „კ“ 

ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვითაც: წინასაარჩევნო 

აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის 

უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, გარდა: საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლებისა 

(გარდა უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების, რელიგიური ორგანიზაციებისა და 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

თანამშრომლებისა), სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის 

მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების თანამშრომლებისა, საჯარო 

სკოლების პედაგოგებისა, − სამუშაო საათების 

განმავლობაში ან როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ 

სამსახურებრივ ფუნქციებს. 

 კანონით „ზოგადი განათლების შესახებ“ 

განსაზღვრულია საჯარო სკოლის დამოუკიდებლობა 

რელიგიური და პოლიტიკური გაერთიანებებისაგან. 



 

 

მასწავლებლის  პროფესიული ეთიკის კოდექსით 

(დამტკიცებული 2010 წლის  14 ივლისის №57/ნ 

ბრძანებით) განსაზღვრულია, რომ მასწავლებელი არ 

ეწევა მოსწავლეებთან რელიგიურ (გარდა იმ სკოლების 

მასწავლებლებისა, რომლებიც ეწევიან რელიგიურ 

საგანმანათლებლო საქმიანობას) და პოლიტიკურ 

პროპაგანდას. 

სკოლის დირექტორის ეთიკის კოდექსით 

(დამტკიცებული 2010 წლის 30 აგვისტოს №80/ნ 

ბრძანებით) განსაზღვრულია, რომ სკოლის დირექტორი 

არ ეწევა რელიგიურ (გარდა იმ სკოლების სკოლის 

დირექტორებისა, რომლებიც ეწევიან რელიგიურ 

საგანმანათლებლო საქმიანობას) და პოლიტიკურ 

პროპაგანდას.  

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი 

კანონმდებლობით და კანონქვემდებარე აქტებით 

განსაზღვრული  რეგულაციების შესახებ  წინასაარჩევნო 

კამპანიის დაწყებამდე ინფორმაცია შეხსენების სახით 

2020 წლის 01 სექტემბერს დაეგზავნა ყველა 

რესურსცენტრს სკოლებში გასაგზავნად. 

რაც შეეხება დაწინაურებას, მასწავლებლის დაწინაურება 

ხდება მასწავლებლის პროფესიული განვითარების 

სქემის შესაბამისად, ხოლო მასწავლებელთა შერჩევა - 

შესაბამისი კონკურსის პირობებით. ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაცია ღიად და გამჭვირვალედ წინასწარ 

განთავსებულია პორტალზე www.teacherjobs.ge “. 

 

http://www.teacherjobs.ge/


 

 

2 
რადიო 

„თავისუფლება“ 22.07.2020 

რა მიზნით მიჰყავს თელავის მერიას კერძო და 

საჯარო სკოლის პედაგოგები გონიოში? 

 

თელავის მერიამ გადაწყვიტა პედაგოგები 

კახეთიდან 12 დღით აჭარაში წაიყვანოს, ამისთვის 

სასტუმრო დაიქირაოს და ბიუჯეტიდან 28 ათას 

ლარამდე გადაიხადოს. 

მერიაში ირწმუნებიან, რომ ეს არის გეოლოგიურ-

სამძებრო ბანაკი პედაგოგებისთვის, რაც 

საგანმანათლებლო ხასიათს ატარებს, თუმცა, 

ოპოზიცია ამბობს, რომ მმართველმა გუნდმა 

შესაძლოა, პედაგოგების მოსყიდვა დაიწყო. 

უკავშირდება თუ არა თელავის მერიის პროექტი 

მოახლოებულ არჩევნებს, ამას არჩევნებზე 

დამკვირვებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები 

დაადგენენ. 

თელავის მერია 35 ადამიანზე აჭარაში, გონიოში, 

ელექტრონული ტენდერით სასტუმროს სრულ 

მომსახურებას ყიდულობს. სასტუმროს 

მეპატრონესთან შესაბამისი ხელშეკრულების 

გაფორმება უკვე დაწყებულია. 

როგორც რადიო „თავისუფლებამ“ გაარკვია, მერიას 

26 ივლისიდან 6 აგვისტომდე აჭარის რეგიონში 

თელავის საჯარო და კერძო სკოლის ისტორიის 

პედაგოგები მიჰყავს. მერიაში ირწმუნებიან, რომ ეს 

არის საგანმანათლებლო ხასიათის გეოლოგიურ-

სამძებრო ბანაკი პედაგოგებისთვის. 

მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 

34 ათას ლარამდე იყო, თუმცა, ტენდერში მონაწილე 

სასტუმროს მფლობელმა 35 ნომერი 27 505 ლარად 

გააქირავა. სწორედ ამ რაოდენობის თანხას 

გადაიხდის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მერია 

პედაგოგების აჭარაში წასაყვანად. 

სატენდერო დოკუმენტაციაში გაწერილია 

პედაგოგების მოგზაურობის ყველა დეტალი. 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროსა და საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროში. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

თელავის მუნიციპალიტეტის ეპიზოდი:   

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული განმარტების 

თანახმად, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ინიციატივით, არქეოლოგიური ბანაკი გონიო-აფსაროსის 

მუზეუმ-ნაკრძალში წარმატებით ეწყობა უკვე რამდენიმე 

წელია. ამასთან, პროექტის განხორციელებას არანაირი 

კავშირი არ აქვს მოახლოებულ საპარლამენტო 

არჩევნებთან, რადგან ხსენებული პროექტის დაფინანსება 

დაიგეგმა ჯერ კიდევ 2019 წელს და დამტკიცდა 

საკრებულოს მიერ იმავე წლის დეკემბერში 

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მიღებისას. 

თამარ ქიტიაშვილი (საქართველოს მეცნიერების, 

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

მოადგილე, უწყებათაშორისი კომისიის 27.07.2020 

სხდომა):  

„განათლების სისტემის წარმომადგენლებთან 

დაკავშირებული გავრცელებული ინფორმაცია შეიძლება 

უკავშირდებოდეს ქვეყანაში არსებულ პანდემიას, რაც 

შესაძლოა, გახდა მიზეზი დაგეგმილი ღონისძიებების 

გადადების. პანდემიის მიერ გამოწვეული შეფერხებების 

გამო ივლისში, აგვისტოსა და სექტემბერში 

მასწავლებლები აქტიურად იქნებიან ტრენინგებსა და 



 

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე 

გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სასტუმროს 

ვიზიტორებისთვის გათვალისწინებულია 

ოთხჯერადი კვება, წარმოდგენილია იმ საკვების 

ჩამონათვალი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს 

საუზმისთვის, სადილისთვის, სამხრისა და 

ვახშმისთვის. 

მე მინდა, ამ პედაგოგებს ვუთხრა, რომ არჩევნების 

გაყალბება ყველაზე მძიმე დანაშაულია და 

არქეოლოგიური გათხრების დროს იმდენს ნუ 

იზამენ, რომ მძიმე დანაშაული გამოთხარონ... 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30741758.html?fbcli

d=IwAR2EITHJfFI3y7IewINoMDDqPrt8NZd0kegnHM

owXlkxg4EXFkD3lbanfW8 

 

სხვადასხვა გასვლით ღონისძიებაში ჩართულნი. 

აუცილებელია ყურადღების მობილიზება იმისთვის, რომ 

თავიდან იყოს არიდებული რაიმე სახის გაუგებრობა, რაც 

შეიძლება გამოიხატოს სამინისტროს სისტემის შიგნით 

მიმდინარე და მიმდინარე ღონისძიებების არასწორი 

ინტერპრეტაციითა და მათი დამახინჯებით“. 

 

3 ტვ „მთავარი“ 29.07.2020 

მიშა ბოლქვაძე: „ოცნება“ „ენმ“-ზე შურისძიებასა და 

პარტიის ფრაქციის დაშლას ცდილობს“ 

  

„ქართული ოცნება“ ცდილობს, შური იძიოს 

„ნაციონალურ მოძრაობაზე“ და ხელვაჩაურის 

საკრებულოში ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“ 

დაშალოს“, – ამბობს ხელვაჩაურის საკრებულოს 

წევრი მიშა ბოლქვაძე. მისი განცხადებით, 

ხელვაჩაურის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე 

დღეს აჭარისწყლის მაჟორიტარ დეპუტატ ვაჟა 

თავდგირიძისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის 

გადაწყვეტილება მიიღეს, რის გამოც ფრაქცია 

იშლება. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება! 

მან გაასაჯაროვა სამედიცინო დოკუმენტი, სადაც 

წერია, რომ ვაჟა თავდგირიძეს ბოლო 6 თვის 

განმავლობაში წოლითი რეჟიმი აქვს, დახმარების 

გარეშე გადაადგილება არ შეუძლია და მძიმე სენს 

ებრძვის. ამის მიუხედავად, ხელვაჩაურის 

საკრებულოს უმრავლესობამ მისი 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული განმარტების და 

ინფორმაციის თანახმად, საკრებულოს წევრი ვაჟა 

თავდგირიძე 2019 წლის სექტემბრიდან 8 თვის 

განმავლობაში ზედიზედ არ გამოცხადებულა 

საკრებულოში და არ მიუღია მის მუშაობაში 

მონაწილეობა. მუნიციპალიტეტი კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით და კომპეტენციის შესაბამისად 

მოქმედებისას მიუთითებს საქართველოს ორგანული 

კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტზე, 

რომლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ, 

არასაპატიო მიზეზით ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30741758.html?fbclid=IwAR2EITHJfFI3y7IewINoMDDqPrt8NZd0kegnHMowXlkxg4EXFkD3lbanfW8
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30741758.html?fbclid=IwAR2EITHJfFI3y7IewINoMDDqPrt8NZd0kegnHMowXlkxg4EXFkD3lbanfW8
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30741758.html?fbclid=IwAR2EITHJfFI3y7IewINoMDDqPrt8NZd0kegnHMowXlkxg4EXFkD3lbanfW8


 

 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ მიიღო 

გადაწყვეტილება. ამ თემაზე საკრებულოში ხვალ 

იმსჯელებენ. „ნაციონალური მოძრაობა“ ამ 

გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას 

აპირებს.https://mtavari.tv/news/11845-otsneba-enm-

ze-shurisdziebasa-partiis-praktsiis 

არ მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მუშაობაში. 

ამავე მუხლის მე–5 პუნქტის შესაბამისად, თუ 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ზედიზედ 6 

თვის განმავლობაში არ მონაწილეობს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობაში, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით 

გათვალისწინებული წესით არკვევს გაცდენის მიზეზს. 

თუ დადასტურდა, რომ გაცდენის მიზეზი არასაპატიოა, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისია 

ამზადებს დასკვნას და წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს უახლოეს სხდომას, რომელიც იღებს 

გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 

შესახებ. ეს გადაწყვეტილება ძალაშია შესაბამისი ვადის 

(6 თვის) გასვლის მომდევნო დღიდან.  

წარმოდგენილი საკითხი განხილულ იქნა კანონისა და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით 

დადგენილი წესით (მათ შორის: საკითხი განიხილა და 

საკრებულოსთვის წარსადგენად შესაბამისი დასკვნა 

მოამზადა საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო 

საკითხთა კომისიამ; გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 

საკრებულოს წევრთა უმრავლესობით).  

ამდენად, საკრებულო მოქმედებდა კანონით და 

რეგლამენტით დადგენილი პროცედურებისა და წესის 

გათვალისწინებით. 

მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის, საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს.  

ამავე საკითხთან დაკავშირებით, აქვეა წარმოდგენილი 

მუნიციპალიტეტის მიერ ბმული: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1865262116947154 

 

https://mtavari.tv/news/11845-otsneba-enm-ze-shurisdziebasa-partiis-praktsiis
https://mtavari.tv/news/11845-otsneba-enm-ze-shurisdziebasa-partiis-praktsiis
https://www.facebook.com/watch/?v=1865262116947154


 

 

4 Isfed.ge 04.08.2020 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 

 

ლაგოდეხი 

8 ივლისს, დაახლოებით, 11:40 სთ-ზე, ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეები და 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლები 

სამუშაო საათებში „ქართული ოცნების“ ოფისში 

შეიკრიბნენ. „ქართული ოცნების“ ლაგოდეხის 

საარჩევნო შტაბში შეკრებილ საჯარო მოხელეთაგან 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებლისთვის 

ცნობილია რამდენიმე პირის ვინაობა, მათ შორის: 

გიორგი მჭედლიშვილი – მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი და ივანე 

მანაგაძე – მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 

თანამშრომელი. შეხვედრას საკრებულოს წევრი 

დეპუტატებიც ესწრებოდნენ: ივანე ხაჩიძე და ნინო 

კრაწაშვილი. „სამართლიანი არჩევნების” 

დამკვირვებელი შეეცადა, გაერკვია, რა შინაარსის 

შეხვედრა იმართებოდა პარტიის ოფისში, რაზეც 

პასუხად მიიღო, რომ ეს იყო მორიგი სამუშაო 

შეხვედრა. მოგვიანებით აღნიშნულ შეხვედრასთან 

დაკავშირებით ინფორმაცია გაავრცელა რადიო 

„ჰერეთმა“. გამოცემა იუწყება, რომ „ქართული 

ოცნების“ საარჩევნო შტაბში საჯარო მოხელეებს 

ტრენინგი ჩაუტარეს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 

იმუშაონ საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში 

„ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ. 

http://www.isfed.ge/geo/angarishebi/2020-tslis-

saparlamento-archevnebis-monitoringis-II-shualeduri-

angarishi 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და ცესკო-ში. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო:  

 

„მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული განმარტებისა 

და ინფორმაციის თანახმად, სამაუწყებლო კომპანიის 

მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 

2020 წლის 8 ივლისს მერიის თანამშრომლები 

ესწრებოდნენ „ქართული ოცნების“ ოფისში გამართულ 

შეხვედრას, არ შეესაბამება სიმართლეს. ივანე მანაგაძის 

განმარტებით, იგი შეხვედრას არ დასწრებია, მან გაიარა 

ოფისის გვერდით, რა დროსაც დააფიქსირეს და 

გადავიდა პარალელურ ქუჩაზე (კუდიგორის ქუჩა), 

ხოლო გიორგი მჭედლიშვილის განმარტებით, იგი ეზოში 

შევიდა, ნაცნობს გამოელაპარაკა და გადავიდა 

პარალელურ ქუჩაზე, სადაც მისი საცხოვრებელი სახლია 

და არანაირ შეხვედრას არ დასწრებია. რაც შეეხება 

საკრებულოს წევრებს, ისინი პოლიტიკური 

თანამდებობის პირებს წარმოადგენენ და მოქმედი 

კანონმდებლობით აგიტაცია არ ეკრძალებათ, აგიტაცია 8 

ივლისს ვერც მოხდებოდა, ვინაიდან კანონმდებლობით 

წინასაარჩევნო კამპანია/აგიტაცია დაიწყო 2020 წლის 31 

აგვისტოდან. ამასთან, იმავე ხაჩიძის განმარტებით, იგი 8 

ივლისს საერთოდ არ იმყოფებოდა „ქართული ოცნების“ 

ოფისში.  აღსანიშნავია, რომ გავრცელებული კადრების 

მიხედვით ეს პიროვნებები გადაადგილდებიან მხოლოდ 

გზის სავალ ნაწილზე, ხოლო მათი ოფისში ყოფნის 

არცერთი კადრი არ გავრცელებულა. 

 

http://www.isfed.ge/geo/angarishebi/2020-tslis-saparlamento-archevnebis-monitoringis-II-shualeduri-angarishi
http://www.isfed.ge/geo/angarishebi/2020-tslis-saparlamento-archevnebis-monitoringis-II-shualeduri-angarishi
http://www.isfed.ge/geo/angarishebi/2020-tslis-saparlamento-archevnebis-monitoringis-II-shualeduri-angarishi


 

 

მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის, საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს“.  

5 Pressa.ge 06.08.2020 

გიორგი კაპანაძე: „პაატა კვიჟინაძე ხალხის ფულს და 

ადმინისტრაციულ რესურსს საკუთარი პიარისთვის 

იყენებს, რაშიც საჩხერის მერია ეხმარება“ 

  

„ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 

პაატა კვიჟინაძე ხალხის ფულს და 

ადმინისტრაციულ რესურსს საკუთარი პიარისთვის 

იყენებს, რაშიც საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია 

ეხმარება. მაგალითად: საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე დაიდო 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს სოფელ 

ჯალაურთაში მუნიციპალური განვითარების 

ფონდის პროექტი პაატა კვიჟინაძის უშუალო 

ძალისხმევით ხორციელდება, რაც, ერთი მხრივ, 

სიცრუეა, ხოლო მეორე მხრივ - საარჩევნო 

კანონმდებლობის უხეში დარღვევა. 

„მუნიციპალური გავითარების ფონდის 

წამომადგენლები სოფელ ჯალაურთაში 

იმყოფებოდნენ. ისინი ადგილზე სოფლის 

მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრას საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

წარმომადგენლებმა მოსახლეობას ახალი პროექტი 

გააცნეს, რომელიც სოფელ ჯალაურთაში გზების 

რეაბილიტაციას გულისხმობს. 

ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა საუბარი 

გენდერულ თემასაც შეეხო. მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის წარმომადგენლებმა 

ინფრასტრუქტურული პროექტების 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„საჩხერის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას 

პრიორიტეტად ჰქონდა დასახული ყველა სოფლის 

მიმართულებით ცენტრალური საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაცია-მშენებლობა. ამ მხრივ ერთი 

მნიშვნელოვანი პროექტი უკვე განხორციელდა 

ჯალაურთის ადმინისტრაციულ ერთეულში და დაიგო 

10 კმ საავტომობილო გზა, რომელიც უკავშირდება 

მეზობელ მუნიციპალიტეტს – ჭიათურას. სწორედ ამ 

გზის მოწყობა წარმოადგენს მეორე უმნიშვნელოვანეს 

პროექტს, რომელიც იქნება ანალოგიურად მეზობელ 

მუნიციპალიტეტთან დამაკავშირებელი გზის 6- 

კილომეტრიანი მონაკვეთი. მუნიციპალიტეტში 

მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების 

პარალელურად, ამ პროექტის განხორციელება 

აღემატებოდა თვითმმართველობის შესაძლებლობებს. 

სწორედ ამიტომ მოქმედი დეპუტატის 

შუამდგომლობით, მუნიციპალური განვითარების 

ფონდთან თანამშრომლობით და მათი უშუალო 

ძალისხმევით, მოხერხდა ამ პროექტის დაფინანსება. რაც 

შეეხება მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და 

თვითმმართველობის წარმომადგენელთა 21 ივლისს 

გამართულ შეხვედრას მოსახლეობასთან, დაიგეგმა 

უშუალოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდის 



 

 

განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში 

ქალბატონების ჩართვის რეკომენდაცია გასცეს. 

შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. 

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება საჩხერის 

მაჟორიტარ დეპუტატ პაატა კვიჟინაძის უშუალო 

ძალისხმევით და სამუშაოები უახლოეს მომავალში 

დაიწყება“, – წერია საჩხერის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ 

ინფორმაციაში. 

https://presa.ge/?m=politics&AID=84191&fbclid=IwAR0

XtA_ 

 

ინიციატივითა და თვითმმართველობასთან 

კომუნიკაციის შედეგად და მიზნად ისახავდა 

მოსახლეობის ინფორმირებას პროექტთან დაკავშირებით 

(როგორც ეს ხდება ყველა სხვა მსგავს პროექტზე). ამ 

შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია განთავსდა საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის მერიის „ფეისბუქის“ გვერდზე. 

შეხვედრას პაატა კვიჟინაძე არ დასწრებია. ამასთან, 

მნიშვნელოვანია ხაზგასმა იმისა, რომ, კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ამ დროს საარჩევნო კამპანია დაწყებული არ 

ყოფილა. 

 

პაატა კვიჟინაძე საჩხერის მუნიციპალიტეტის დეპუტატი 

გახლავთ 2016 წლიდან და როგორც მოქმედი 

მაჟორიტარი დეპუტატი, ყველა პროექტის 

განხორციელებაში აქტიურად არის ჩართული. 

ნამდვილადაა მისი დამსახურება არაერთი 

მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება“. 

 

 

6 ტვ „რუსთავი 2“ 19.08.2020 

„დღის კურიერი“ 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 

ალეკო ელისაშვილი: „სწორედ ახლა ვიტყვი 

ხმამაღლა ერთ ინიციატივაზე, რომელიც ჩვენ 

გვაქვს. ყველაზე გულდასაწყვეტი, რაც ხდება, ეს 

არის, რომ, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციულ 

რესურსს იყენებენ, რა თქმა უნდა, გამგეობები 

ყველგან ყირაზე არიან; საბურთალოს გამგეობა, 

ყველა გამგეობა, და თან შინაგანად გრძნობენ, რომ, 

კი არავინ არ ავალებს ხშირ შემთხვევაში, რომ უნდა 

ემსახურონ მმართველ პარტიას, რაც არის სიგიჟე 

აბსოლუტური; ყველაზე გულდასაწყვეტი და 

გულისამრევია, რომ განათლების სამინისტროს 

დაქვემდებარებული ადამიანები, მასწავლებლები, 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროში. 

 

საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო: 

„ვინაიდან არ გვაქვს კონკრეტულ მასწავლებლებზე 

ინფორმაცია, ზოგადად, 2020 წლის 3 ივლისს 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“, კერძოდ, 45-ე 

მუხლში შეტანილ იქნა ცვლილება და დაემატა „კ“ 

ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვითაც: წინასაარჩევნო 

აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის 

უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, გარდა: საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლებისა 

(გარდა უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო 

https://presa.ge/?m=politics&AID=84191&fbclid=IwAR0XtA_
https://presa.ge/?m=politics&AID=84191&fbclid=IwAR0XtA_


 

 

რომელთა ერთადერთი მიზანი უნდა იყოს ცოდნის 

მიცემა ბავშვებისთვის, ისინი არიან 

კოორდინატორები და აგიტატორები. ახლა ვიტყვი 

პირველად, რის თქმასაც ვაპირებთ ჩვენი 

პრეზენტაციის დროს, რომ, როგორც ჩვენი 

ინიციატივა ერთ-ერთი, რასაც გავაკეთებთ, 

პარლამენტში რომ შევალთ, სკოლის და განათლების 

სისტემის დეპოლიტიზაციისთვის, რაც ჰაერზე 

ნათქვამი არ იყოს, როგორც ჯარისკაცებს, 

სამხედროებს და როგორც პოლიციას აქვს 

აკრძალული პოლიტიკური პარტიის აქტივობაში 

მონაწილეობა, აი, ესე აიკრძალება ჩვენი 

ინიციატივით სკოლის და საბავშვო ბაღის 

მასწავლებლების პოლიტიკურ კამპანიაში 

მონაწილეობა, აგიტატორობა, კოორდინატორობა. 

ეს თუ არ აიკრძალა, ამ ქვეყანას მომავალი არ აქვს. 

მასწავლებელი როდესაც დარბის ხმების 

შესაგროვებლად, ხან ავალებენ, ხან თავისი 

ინიციატივით, რომ მერე უფროსობას თავი 

მოაწონოს, განათლების სისტემის არსი რომ ეს არის 

ზოგადად, არა კვალიფიციური ცოდნის მიცემა, 

არამედ რომ ირბინონ ხმებისთვის მასწავლებლებმა, 

ეს ანგრევს და უკარგავს ამ ქვეყანას პერსპექტივას. 

იგივე ხალხი არის ახლაც აგიტატორები, სხვა კი არა. 

წითელი მაისური გაიხადეს ხუთ ნომრიანი და 41 

ჩაიცვეს“... 

დაწესებულებების, რელიგიური ორგანიზაციებისა და 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

თანამშრომლებისა), სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის 

მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების თანამშრომლებისა, საჯარო 

სკოლების პედაგოგებისა, − სამუშაო საათების 

განმავლობაში ან როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ 

სამსახურებრივ ფუნქციებს. 

კანონით „ზოგადი განათლების შესახებ“ 

განსაზღვრულია საჯარო სკოლის დამოუკიდებლობა 

რელიგიური და პოლიტიკური გაერთიანებებისაგან. 

მასწავლებლის  პროფესიული ეთიკის კოდექსით 

(დამტკიცებული 2010 წლის  14 ივლისის №57/ნ 

ბრძანებით) განსაზღვრულია, რომ მასწავლებელი არ 

ეწევა მოსწავლეებთან რელიგიურ (გარდა იმ სკოლების 

მასწავლებლებისა, რომლებიც ეწევიან რელიგიურ 

საგანმანათლებლო საქმიანობას) და პოლიტიკურ 

პროპაგანდას. 

სკოლის დირექტორის ეთიკის კოდექსით 

(დამტკიცებული 2010 წლის 30 აგვისტოს №80/ნ 

ბრძანებით) განსაზღვრულია, რომ სკოლის დირექტორი 

არ ეწევა რელიგიურ (გარდა იმ სკოლების სკოლის 

დირექტორებისა, რომლებიც ეწევიან რელიგიურ 

საგანმანათლებლო საქმიანობას) და პოლიტიკურ 

პროპაგანდას.  

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ  მოქმედი 

კანონმდებლობით და კანონქვემდებარე აქტებით 

განსაზღვრული  რეგულაციების შესახებ,  წინასაარჩევნო 

კამპანიის დაწყებამდე ინფორმაცია შეხსენების სახით 

2020 წლის 01 სექტემბერს დაეგზავნა ყველა რესურს-

ცენტრს სკოლებში გასაგზავნად. 

   



 

 

7 ტვ „მთავარი“  20.08.2020 

ლევან ბეჟაშვილი „ენმ“-ის წევრის დაკავებაზე: 

„მაღალი ალბათობით პოლიცია ზეწოლის შედეგად 

მოქმედებდა“  

სამტრედიაში „ენმ“-ის საარჩევნო კამპანიაში 

ჩართული დავით ზაქრაძის დააკავებას ლევან 

ბეჟაშვილი გადაცემა „დღის სტუმარში“ 

გამოეხმაურა და თქვა, რომ პოლიციის მხრიდან 

დავით ზაქრაძეზე იერიში არ გაჰკვირვებია. 

„დავით ზაქრაძე ჩვენი გუნდის ღირსეული წევრია. 

ის წლების განმავლობაში ებრძვის „ქართული 

ოცნების“ ხელისუფლებას, ამიტომ არც არის 

გასაკვირი, რომ პოლიციამ იერიში სწორედ მასზე 

მიიტანა“, – ამბობს ლევან ბეჟაშვილი. 

იგი პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ზეწოლაზეც 

საუბრობს. მისი თქმით, ბევრი კითხვის ნიშანი 

გაჩნდა და ამიტომ ახლა დავით ზაქრაძის 

განცხადებას ელოდებიან, რომ დადგინდეს, რა 

მოხდა სინამდვილეში. 

„მაღალი ალბათობით პოლიცია ზეწოლის შედეგად 

მოქმედებდა. ჩვენ ველოდებით, რომ რამდენიმე 

დღის შემდგომ, დავით ზაქრაძე შესაბამის 

განცხადებას გააკეთბს, რადგან ყველა ნიშანია იმისა, 

რომ პოლიცია სწორედ ზეწოლის შედეგად 

ცდილობდა უკანონო ჩვენების და აღიარების 

მიღებას“, – ამბობს ბეჟაშვილი. 

https://mtavari.tv/news/13733-maghali-albatobit-

politsia-zecolis-shedegad  

 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო: 

„2020 წლის 17 აგვისტოს შს სამტრედიის რაიონულ 

სამმართველოში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის 

№061170820001 საქმეზე, იარაღის მართლსაწინააღმდეგო 

შეძენა-შენახვის ფაქტზე, დანაშაული 

გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 236-ე მუხლის 

მესამე ნაწილით.  

2020 წლის 19 აგვისტოს სამტრედიის შს რაიონული 

სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ცეცხლსასროლი 

იარაღისა და საბრძოლო მასალის აღმოჩენისა და 

ამოღების მიზნით, სასამართლოს მიერ გაცემული 

განჩინების საფუძველზე, ჩხრეკა ჩატარდა სამტრედიის 

რაიონის სოფელ გომში მცხოვრები დავით ზაქრაძის 

საცხოვრებელ სახლში. საგამოძიებო მოქმედებით 

აღნიშნული ამოღებული ვერ იქნა. მოწმის სახით 

გამოკითხულმა დავით ზაქრაძემ უარყო ცეცხლსასროლ 

იარაღთან რაიმე შემხებლობა.  

ვინაიდან ჩატარებული გამოძიებით არ დადასტურდა 

დავით ზაქრაძის მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, 2020 

წლის 19 აგვისტოს სისხლის სამართლის საქმეზე შეწყდა 

გამოძიება. 

2020 წლის 19 აგვისტოს იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმისა და 

ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის სამტრედიის 

რაიონულ სამმართველოში დაიწყო გამოძიება 

№061190820001 სისხლის სამართლის საქმეზე, დავით 

ზაქრაძის მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის 

მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ფაქტზე, 

დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 

236-ე მუხლის მესამე ნაწილით. 

https://mtavari.tv/news/13733-maghali-albatobit-politsia-zecolis-shedegad
https://mtavari.tv/news/13733-maghali-albatobit-politsia-zecolis-shedegad


 

 

გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო დავით 

ზაქრაძის შეტყობინება, რომლის განცხადებით, 

საცხოვრებელი სახლის სხვენზე აღმოაჩინა 

გარდაცვლილი ბაბუის კუთვნილი გადაჭრილი 

ერთლულიანი სანადირო გლუვლულიანი თოფი და 

სურდა, საგამოძიებო ორგანოსთვის ნებაყოფლობით 

წარედგინა. 

სისხლის სამართლის საქმეზე გადაუდებელი 

აუცილებლობით ამოღებულია გადაჭრილი სანადირო 

თოფი; დავით ზაქრაძის მონაწილეობით ჩატარებულია 

საგამოძიებო ექსპერიმენტი იარაღის აღმოჩენის 

ადგილზე.  

სისხლის სამართლის საქმეზე დავით ზაქარაძე მისი 

განცხადების საფუძველზე მოწმის სტატუსით 

იმყოფებოდა პოლიციის ადმინისტრაციულ შენობაში, 

სადაც მისი თანხმობით მოხდა გამოკითხვა, რისი 

დასრულების შემდეგ დატოვა საგამოძიებო ორგანო. 

სისხლის სამართლის საქმეზე გრძელდება გამოძიება“. 

8 ტვ „პირველი“ 23.08.2020 

ინციდენტი ზუგდიდში 

 

ეთუნა ინწკირველი: „ხმაური იყო ზუგდიდში. 

„ევროპული საქართველოს“ ზუგდიდის ოფისის 

ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მოსახლეობასთან 

საუბარში ადგილობრივი მერია ხელს უშლის. 

ორგანიზაციამ დღეს ზუგდიდის ბულვარში 

კონსტრუქცია განათავსა, სადაც პრტიის 

აქტივისტები საინფორმაციო ბუკლეტებს 

არიგებდნენ, რა დროსაც მერიის ზედამხედველობის 

სამსახური მივიდა და კონსტრუქციის აღება 

მოსთხოვა. საპასუხოდ მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურში აცხადებენ, რომ საერთო სარგებლობის 

ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის კონსტრუქციის 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

„ამავე საკითხთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის 

მიერ მოწოდებული განმარტების თანახმად, 

საქართველოს „ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 1501 მუხლის 

(„მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

არსებული ტერიტორიის იერსახის თვითნებული 

შეცვლა“) მე-3 პუნქტის შესაბამისად, სავენტილაციო 

სისტემის, ბანკომატის, სარეცხის საშრობის, გისოსების, 

ჯიხურების, დახლების ან/და სხვა მსუბუქი 

კონსტრუქციის თვითნებური მონტაჟი ან/და განთავსება 



 

 

განთავსებას მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული 

ნებართვა სჭირდება“. 

 

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის 

ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის, 

დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 1000 

ლარის ოდენობით. შესაბამისად, კანონის მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით და დაცვით, მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, მოქმედებდა რა 

კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის 

ფარგლებში, ორგანიზაცია „ევროპული საქართველოს“ 

წარმომადგენლებს ეცნობათ, რომ აღნიშნული 

კონსტრუქციის საზოგადოებრივ სივრცეში განთავსება 

საჭიროებდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 

წერილობით შეთანხმებას“. 

9 ტვ „მთავარი 25.08.2020 „მთავარი“ 12.00 სთ  

„ევროპული საქართველოს“ მაჟორიტარობის 

კანდიდატი ხათუნა გოგორიშვილი ჩოხატაურის 

ადგილობრივ ხელისუფლებას კორუფციასა და 

ნეპოტიზმში ადანაშუალებს. გოგორიშვილი, 

რომელიც ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და 

ჩოხატაურის მაჟორიტარულ ოლქში იყრის კენჭს, 

ამბობს, რომ ჩოხატაურის მერიამ სოციალურად 

დაუცველთა დასახმარებლად 96 500 ლარი გამოყო. 

მიუხედავად ამისა, სოციალურად დაუცველთა 

დახმარებას მხოლოდ 9 000 ლარი მოხმარდა. 

აუდიტის მონაცემებით, უცნობია, რაში დაიხარჯა 

დანარჩენი თანხა. გოგორიშვილის ინფორმაციით, 

„აღნიშნული სოციალური პროგრამის 

კოორდინატორები ჩოხატაურის მერიისა და 

საკრებულოს სხვადახვა განყოფილების 

თავმჯდომარეების ცოლები არიან. ამ 

პროგრამისთვის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 96 500 ლარი. ამ 

თანხიდან 87 500 ლარი ამ პროგრამაში 

დასაქმებული 7 თანამშრომლის ხელფასს 

მოხმარდა... ამ პროგრამას შეგვიძლია დავარქვათ 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურსა და საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული განმარტების 

თანახმად, 2013 წლის 26 ოქტომბერს ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს წითელი ჯვრის 

საზოგადოებას შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის 

ფარგლებში შემუშავდა პროგრამა „ინტეგრირებულ 

საქმიანობათა დღის ცენტრი ჩოხატაურში“. პროგრამის 

მიზანი იყო სოციალურად დაუცველი, განსაკუთრებით, 

ასაკოვანი, ჩვენი თანამოქალაქეების დახმარება და 

საზოგადოებაში ინტეგრირება. პროგრამის დაფინანსების 

წყაროა ადგილობრივი ბიუჯეტი, საქართველოს წითელი 

ჯვრის საზოგადოება და დანიის წითელი ჯვრის 

საზოგადოება. 

თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, 

მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს წითელ ჯვარს 



 

 

„ცოლების საქმიანობათა დღის ცენტრი 

ჩოხატაურში“. 

შორის ფორმდება ხელშეკრულება. მუნიციპალიტეტი 

ფინანსური თანამონაწილეობის პრინციპით ურიცხავს 

წელიწადში, საშუალოდ, 50 000 ლარს და მიღება-

ჩაბარების აქტის საფუძველზე იღებს საქონელსა და 

მომსახურებას საერთაშორისო ორგანიზაციიდან. 

მაგალითად: 2019 წელს წითელმა ჯვარმა 

მუნიციპალიტეტს მიაწოდა 80 000 ლარის ღირებულების 

ჰუმანიტარული ტვირთი, რაც თითქმის 30 000 ლარით 

აღემატებოდა მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეულ 

თანადაფინანსებას. 2020 წელს, პანდემიით გამოწვეული 

კარანტინის დროს, წითელმა ჯვარმა უკვე შემოიტანა 65 

000 ლარის ღირებულების ჰუმანიტარული ტვირთი. 

აღსანიშნავია, რომ ტვირთის განაწილებას და 

ბენეფიციარებისათვის მიწოდებას ახორციელებს 

წითელი ჯვარი. აქვე აღსანიშნავია, რომ ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტი არ ერევა და ვერც ჩაერევა 

ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკაში, რასაც სრულად 

განსაზღვრავს საქართველოს წითელი ჯვარი და 

ჩოხატაურის ფილიალის შვიდივე თანამშრომელი 

შერჩეულ იქნა ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ“. 

 

 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური:  

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით 

გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის 

აუდიტი. აუდიტის შედეგად გამოვლენილი 

ნაკლოვანებები მოცემულია შესაბამისობის აუდიტის 

ანგარიშში, მათ შორის, წითელი ჯვრის დაფინანსების 

შესახებ. ამონარიდი აუდიტის ანგარიშიდან: 

 

„2013 წლის 26 ოქტომბერს ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს წითელი ჯვრის 

საზოგადოებას შორის გაფორმდა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის 



 

 

ფარგლებში შემუშავდა პროგრამა „ინტეგრირებულ 

საქმიანობათა დღის ცენტრი ჩოხატაურში“. პროგრამის 

მიზანი იყო სოციალურად დაუცველთა და უმწეოთა 

რიცხვის შემცირება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება 

მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებით. 

პროგრამის დაფინანსების წყაროა ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება და დანიის 

წითელი ჯვარი. 2016-2017 წლებში პროგრამის ბიუჯეტი 

განისაზღვრა 220.4 ათასი ლარით, საიდანაც ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებულია 96.5 ათასი 

ლარი. წარმოდგენილი ინფორმაციით, ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის მიერ 2016-2017 წლებში აღნიშნულ 

პროგრამაზე გაწეული ხარჯიდან, 87.5 ათასი ლარით 

(90%) ანაზღაურებულია წითელი ჯვრის 7 

თანამშრომლის ხელფასი, დანარჩენი 9.0 ათასი ლარით 

დაფინანსებულია სხვა პროგრამული ხარჯები. 

მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი ორგანიზაციის 

საქმიანობის ანგარიშის მიხედვით, პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობა. 

კერძოდ, საქველმოქმედო აქციები, სამედიცინო კვლევა 

და ექიმის კონსულტაცია, ტრენინგები ხანდაზმულთა 

ჩართულობით, ბინაზე მოვლა, შემოქმედებითი 

საღამოები და სხვა, თუმცა ორგანიზაციის მიერ 

შესრულებული საქმიანობის კონტროლს 

მუნიციპალიტეტი ვერ ახორციელებს. კერძოდ, არ 

ფლობს ინფორმაციას რა ოდენობის თანხა მოიზიდა და 

გაიხარჯა პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტიდან, 

კონკრეტულად რა აქტივობები განახორციელა 

მიღებული დაფინანსებით (გარდა მუნიციპალიტეტის 

მიერ გაწეული დაფინანსებისა)“. 



 

 

10 On.ge 26.08.2020 „სტრატეგია აღმაშენებელი“: „პოლიცია ბანკების 

დავალიანების ამომღებ სტრუქტურად 

ჩამოყალიბდა“ 

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ მირ გავრცელებული 

განცხადების თანახმად, „სტრატეგია აღმაშენებლის“ 

მხარდამჭერები მშენებარე კორპუსების ე.წ. 

სამშენებლო ღობეებზე საარჩევნო პლაკატებს 

აკრავდნენ, რა დროსაც ქალაქ თბილისის მერიის 

მუნიციპალური ინსპექციის წარმომადგენლებმა 

აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაში ხელი 

შეუშალეს და დააჯარიმეს. ჩვენი მხარდამჭერების 

იდენტიფიცირება პოლიციის მხრიდან დაშინების 

საფუძველზე განხორციელდა, რაც 

სამართალდამცველების მხრიდან მხარდამჭერების 

დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანისა 

და ხელების გადაგრეხვითა და ავტომობილში 

ძალის გამოყენებით ჩასმის დამუქრებით 

გამოიხატებოდა. „სტრატეგია აღმაშენებლის“ ერთ-

ერთი მხარდამჭერი, რომელმაც გაამხილა საკუთარი 

ვინაობა, საპატრულო პოლიციის მხრიდან 

გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ აღნიშნულ 

პიროვნებაზე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს 

გადაცემული ჰქონდა ინფორმაცია შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთვის, რომ ის იმყოფებოდა ძებნაში 

სასესხო ვალდებულების გამო. „სტრატეგია 

აღმაშენებელი“ მიიჩნევს, რომ ეს არის უკანონობა და 

უპრეცედენტო თავხედობა, რადგან დღეს 

საქართველოში პოლიცია ბანკების სასესხო 

დავალიანების ამომღებ სტრუქტურად 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. 

 

ნინო ცაციაშვილი (საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრის მოადგილე, უწყებათაშორისი კომისიის 

სხდომა, 07.09.2020):  

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირების 

მიერ გამოვლენილ იქნა ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის იერსახის დამახინჯების შესაძლო 

სამართალდარღვევის ფაქტი. რამდენადაც 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 1502-ე მუხლით 

გათვალისწინებულია ჯარიმები, რეაგირების მიზნით 

ინფორმაცია მიეწოდა ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურს. ერთ-ერთ სამართალდამრღვევ პირს 

საინფორმაციო ბაზაში გადამოწმებისას აღმოაჩნდა 

სასესხო დავალიანება, რის გამოც მოხდა მასთან 

აღმასრულებლის დაკავშირება. პოლიციის ქმედებებში 

არ იკვეთება არანაირი სამართლადარღვევა, რადგან 

მსგავს შემთხვევებში აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა 

და აღმასრულებელთან თანამშრომლობას 

სამართალდამცავ ორგანოებს ავალებს თვით 

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 

კანონი. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 

პოლიციელები, საკუთარი მანდატისა და კანონის 

შესაბამისად მოქმედებდნენ“. 

 

აღნიშნულ საკითხზე დამატებითი ინფორმაცია 

კომისიის სამდივნოს გამოეგზავნა ელექტრონულ 

ფოსტაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროდან: 

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 

საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის მიერ, აღსრულების 

ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე, 



 

 

ჩამოყალიბდა, რომელიც მოქალაქეთა პირად 

ინფორმაციებს პოლიტიკური ზეწოლის 

განსახორციელებლად იყენებს. „დამსხვრეული 

ოცნებების“ პარტია მსგავსი ქმედებებით პოლიციის 

ღირსებასაც ამსხვრევს“, – აცხადებენ პარტიაში. 

http://go.on.ge/1qsq  

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 30-ე მუხლის შესაბამისად, 2019 წლის 20 მარტს 

გამოტანილი იქნა განჩინება, რომელიც შესასრულებლად 

გადმოიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის 

დანაყოფში და 2019 წლის 02 აპრილიდან მოვალე მ.გ.-ს 

მიმართ გამოცხადდა ძებნა. დასახელებული განჩინების 

საფუძველზე შეიქმნა მოვალის სამძებრო საქმე, რის 

შესახებაც ინფორმაცია მიეწოდათ შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებს. ამდენად, 

დასახელებული პირის ვინაობის დადგენის დროს 

ადგილზე მყოფი პოლიციის თანამშრომლებისათვის 

ცნობილი გახდა მოვალის მიმართ წარმოებული 

სამძებრო საქმის შესახებ, რაც ეცნობა თავად მოვალესა და 

საქმის მწარმოებელ გამომძიებელს“.  

 

11 ტვ „მთავარი“ 27.08.2020 „მთავარი“ 12:00 საათზე: 

ნადირაშვილი სახელისუფლებო ზეწოლაზე 

რუსთავის მერიაში 

ირმა ნადირაშვილი რუსთავის მერიის 

თანამშრომლებს ოპოზიციის აქტივისტებზე 

ზეწოლაში ადანაშაულებს. რუსთავის მერიის 

თანამშრომლები ოპოზიციონერ აქტივისტებს 

ემუქრებიან და აშანტაჟებენ. ინფორმაციას 

„ევროპული საქართველოს“ რუსთავის 

მაჟორიტარობის კანდიდატი ირმა ნადირაშვილი 

ავრცელებს. ნადირაშვილის თქმით, რუსთავის 

მერიაში არსებული სპორტის ა(ა)იპ-ის 

თანამშრომლები ბაჩო ხაჩიძე და ვაჟა კვიჟინაძე 

„ევროპული საქართველოს“ აქტივისტებს 

ავიწროებენ. „ გვქონდა შემთხვევა, როდესაც ჩვენი 

აქტივისტები აკრავდნენ პლაკატებს და მათზე 

ზეწოლა განახორციელეს უშუალოდ საჯარო 

მოხელეებმა. ერთ-ერთი მათგანი არის ბაჩო ხაჩიძე 

და მეორე – ვაჟა კვიჟინაძე“, – განმარტავს იგი. 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ინფორმაციის 

თანახმად, ქ. რუსთავში 2020 წლის 25 აგვისტოს 

თბილისის, ტაშკენტის, პირველი მაისისა და ოდიშარიას 

ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე, დაახლოებით, ღამის 

პირველი საათისთვის არასრულწლოვანი პირები 

აკრავდნენ პარტია „ევროპული საქართველოს“ 

პლაკატებს წესის დარღვევით. ზემოაღნიშნულმა პირებმა 

განმარტეს, რომ საქმიანობას ეწეოდნენ გარკვეული 

ანაზღაურების სანაცვლოდ. რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლის 

თქმით, მუნიციპალიტეტის ორგანოები სააგიტაციო 

მასალებისათვის გამოყოფილი სტენდებისა და 

ადგილების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებენ არჩევნების 

http://go.on.ge/1qsq


 

 

ნადირაშვილი ირწმუნება, რომ აღნიშნული პირები 

„მთავარი არხის“ წამყვან გიორგი გაბუნიას 

წინააღმდეგ გამართულ აქციებზეც იმყოფებოდნენ 

და ოკუპანტი ქვეყნის ლიდერს იცავდნენ. 

 

დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა, ხოლო 

წინასაარჩევნო აგიტაცია იწყება კენჭისყრის დღემდე 60 

დღით ადრე. ბატონი ნიკოლოზის თქმით, რამდენადაც 

იმ დროისთვის არ იყო სააგიტაციო მასალების 

გაკვრასთან დაკავშირებით შესაბამისი საკანონმდებლო 

აქტები მიღებული, მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურმა იმოქმედა ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად და მიიღო 

სათანადო ზომები.  

12 ტვ „მთავარი“ 28.08.2020 „მთავარი“ 11:00 საათზე  

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 

„ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარობის 

კანდიდატი გიორგი კაპანაძე ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტში „ქართული ოცნების“ 

მაჟორიტარობის კანდიდატ პაატა კვიჟინაძეს და 

მოქმედ მაჟორიტარსა და მერობის კანდიდატ კობა 

ლურსმანაშვილს ადმინისტრაციული რესურსის 

გამოყენებაში ადანაშაულებს. გიორგი კაპანაძის 

თქმით, „ოცნებამ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ბაზალეთში გზის დაგება წინასაარჩევნოდ 

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან გადაწყვიტა, რაც 

საარჩევნო კოდექსის უხეში დარღვევაა. 

„ამორალობის გარდა არის საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევა და ადმინისტრაციული 

რესურსის გამოყენების კონკრეტული მაგალითი, 

რაც საერთაშორისო ორგანიზაციების 

დაინტერესების საფუძველი უნდა გახდეს“, – ამბობს 

გიორგი კაპანაძე 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო:  

„მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული განმარტების და 

ინფორმაციის თანახმად, 2018 წელს ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში შევიდა სოფელ ბაზალეთის, 

ჭიპაშვილების უბნის მცხოვრებთა კოლექტიური 

განცხადება გზის კეთილმოწყობის შესახებ, რაზეც 2018 

წლის 25 ოქტომბერს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 

გაცემული პასუხით (№49/6719), მოსახლეობაზე გაიცა 

დაპირება, რომ პროექტი წარდგენილი იქნებოდა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დაფინანსების 

მოსაპოვებლად და დაფინანსების შემთხვევაში 

მოხდებოდა აღნიშნული გზის რეაბილიტაცია. იმავე 

წელს შეძენილ იქნა გზის პროექტი, რომელიც 2018 წლის 

24 დეკემბერს საკრებულოს №5063 განკარგულებით 

მოწონებულ იქნა. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 

19 აგვისტოს №1578 დადგენილებით (23 დანართი) 

გამოიყო თანხა, რომელიც ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აისახა საკრებულოს 2020 

წლის 26 აგვისტოს დადგენილებით“. 



 

 

ხარაგაულის საკრებულოს მაღალჩინოსანმა 

სოციალურ ქსელში განცხადებაც გამოაქვეყნა, სადაც 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაობისთვის 

„ოცნებიდან“ წარდგენილ კანდიდატებს მადლობა 

საგანგებოდ გადაუხადა. 

 

13 ტვ „მთავარი“ 28.08.2020 საარჩევნო ზეწოლა ემიგრანტებზე  

„ოცნება“ უთანასწორო ბრძოლის ახალ მეთოდს 

მიმართავს“ 

 

„ქართული ოცნება“ წინასაარჩევნოდ უთანასწორო 

ბრძოლის ახალ მეთოდს მიმართავს. ემიგრანტების 

ხმების მობილიზება საჯარო მოხელეებმა 

რეგიონებში უკვე დაიწყეს. ხმოვანი შეტყობინება 

ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებმა 

ქართველებმა უკვე მიიღეს. საჯარო მოხელეები 

ემიგრანტების ხმების მობილიზებას კონკრეტულ 

პირებს ავალებენ. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ 

ივანიშვილის ხელისუფლება არჩევნების 

გასაყალბებლად ემზადება, მთავარი 

პასუხისმგებელი პირი კი დუმს. გვანცა სიგუა ვანში 

საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელია. 

ხმოვანი შეტყობინებით, რომელსაც ის, 

სავარაუდოდ, საკუთარ თანამშრომლებს უგზავნის, 

ირკვევა, რომ მერიისადმი დაქვემდებარებული 

ა(ა)იპ-ის უფროსი ემიგრანტთა ხმების 

მობილიზებას კონკრეტულ პირებს ავალებს. 

ემიგრანტები „მთავართან" ადასტურებენ, რომ ამ 

შინაარსის ხმოვანი შეტყობინებები ნამდვილად 

მიიღეს. „ქართულ ოცნებისთვის“ გარანტირებული 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

ნიკოლოზ როსებაშვილი (რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი, 

უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა, 07.08.2020): 

 

„ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციით, მთავარი არხის მიერ გავრცელდა 

ჩანაწერი, სადაც საუბარში ისმოდა გვანცა სიგუას ხმა. 

მუნიციპალიტეტის მერიის განმარტებით, ეს ხმა მისთვის 

არ არის სარწმუნო და მერიის მხრიდან სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურს ეთხოვა აღნიშნული ფაქტის 

მოკვლევასთან დაკავშირებით“. როგორც ნიკოლოზ 

როსებაშვილმა აღნიშნა, აუდიტის სამსახურმა აცნობა 

შუალედური პასუხი და დამატებითი მოკვლევის შესახებ 

მიაწვდიან ინფორმაციას. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 

შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ კომპეტენციის 

ფარგლებში ფაქტის მოკვლევის შედეგად დადგინდა: 

„ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორ 

გვანცა სიგუას გავრცელებული ხმოვანი შეტყობინების 

ადრესატები იყვნენ მისი მეგობრები. ხსენებული ხმოვანი 

შეტყობინება ხელში ჩაუვარდათ კონკრეტული 

პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერებს, რომლებმაც 



 

 

ხმების მობილიზებისთვის მათ პირადობის 

ნომრების მონაცემებიც მოსთხოვეს. საქართველოს 

მოქალაქეებს მსგავსი თხოვნით საბერძნეთშიც 

მიმართეს. ამბობენ, რომ „ქართული ოცნება“ მათი 

მხარდაჭერით არასდროს სარგებლობს და 

ამჯერადაც ისინი თავად მიიღებენ 

გადაწყვეტილებას, ვის მისცენ ხმა. ვისი დავალებით 

გააგზავნა გვანცა სიგუამ ხმოვანი შეტყობინება, 

დაზუსტება „მთავარმა არხმა" თავად სიგუასთან 

სცადა. იგი არც სატელეფონო ზარებს და არც 

შეტყობინებებს პასუხობს. გვანცა სიგუას დღეს 

სამსახურშიც მივაკითხეთ, თუმცა კაბინეტი 

დაკეტილი დაგვხვდა. საბავშვო ბაღების 

გაერთიანების უფროსის დაცვა მისმა 

თანამშრომელმა სცადა. გვანცა სიგუა არც სახლში 

დაგვხვდა. დაავალა თუ არა მმართველმა პარტიამ 

მას და სხვა საჯარო მოხელეებს ემიგრანტთა ხმების 

მობილიზება, ამაზე არც „ქართული ოცნების“ 

ორგანიზაციაში საუბრობენ. მათ „მთავარ არხს“ კარი 

ჩაუკეტეს. 

ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობად აფასებს ამ 

ფაქტს ოპოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტები 

ამბობენ, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ არჩევნების 

გაყალბებაზე ზრუნვა უკვე დაიწყო. იუსტიციის 

მინისტრი, კი რომელიც საარჩევნო საკითხებზე 

მომუშავე უწყებათაშორის ჯგუფს 

ხელმძღვანელობს, აცხადებს, რომ მსგავსი 

დარღვევების შესწავლა მხოლოდ სექტემბრიდან 

დაიწყება. ამომრჩევლებზე ზეწოლის ფაქტები რომ 

გაიზრდება, ამაში დარწმუნებულია ოპოზიცია. 

სცადეს მისი პოლიტიკური კუთხით გამოყენება, თითქოს 

გვანცა სიგუა ზეწოლას ახორციელებდა მის 

თანამშრომლებზე, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს და, 

მუნიციპალიტეტის შეფასებით, წარმოადგენს მორიგ 

პროვოკაციას“.  

 



 

 

ამიტომ მსგავს შემთხვევებზე დროულ რეაგირებას 

ითხოვს“. https://mtavari.tv/news/14338-saarchevno-

zecola-emigrantebze-otsneba-

utanascoro?fbclid=IwAR2cxqAbSOMpzv-zlLqjVe6wN-

lA7DKpSQefBAIzf9r8ZqQ78QTHimbNaJA 

 

14 interpressnews.ge 01.09.2020 ლევან იოსელიანი: „თავდაცვის მინისტრი არღვევს 

კანონს და დაკავებულია ამომრჩევლის მოსყიდვით“ 

 

„სისხლის სამართლის კოდექსი 164-ე პრიმა მუხლი 

პირდაპირ კრძალავს რაიმე ტიპის ქონებრივი 

უპირატესობის მინიჭებას ამომრჩევლისთვის, ეს 

არის დანაშაული და 3 წლამდე პატიმრობას 

ითვალისწინებს“, – ასე ეხმაურება პარტია 

„მოქალაქეების“ ლიდერი ლევან იოსელიანი 

ირაკლი ღარიბაშვილის წინასაარჩევნო 

ინიციატივას, რომლის თანახმადაც, 1000-მდე 

ადამიანს გორის სამხედრო ჰოსპიტალის 

დავალიანებას ჩამოაწერენ. 

„თავდაცვის მინისტრი არღვევს კანონს და 

დაკავებულია სწორედ ამომრჩევლის მოსყიდვით. ამ 

დავალიანების ჩამოსაწერად მას საკმარისი დრო 

ჰქონდა არჩევნებამდე, მაგრამ შეგნებულად 

ამომრჩევლის გულის მოსაგებად ამ დავალიანების 

ჩამოწერა ხდება ახლა მათ თავისუფალ არჩევანზე 

ზეგავლენის მიზნით“, – აცხადებს ლევან 

იოსელიანი. 

https://www.interpressnews.ge/ka/article/615947-levan-

ioseliani-tavdacvis-ministri-argvevs-kanons-da-

dakavebulia-amomrchevlis-mosqidvit 

 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში. 

 

რატი ბრეგაძე (საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 

მოადგილე, უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა 

07.09.2020):  

 

„გორის სამხედრო ჰოსპიტალის ახალმა 

ხელმძღვანელობამ დოკუმენტაციის შესწავლისას 

აღმოაჩინა ჰოსპიტალისადმი ყოფილ პაციენტთა 

მხრიდან 2009 წლიდან არსებული ფინანსური 

დავალიანება, რისი დაფარვის შესაძლებლობაც არ 

არსებობს. შესაბამისად, ჰოსპიტალმა მიმართა 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დავალიანების 

ჩამოწერასთან დაკავშირებით. მინისტრის მიერ 

გაცემული თანხმობის საფუძველზე, ჰოსპიტალმა 

ჩამოწერა მოქალაქეთა მიმართ არსებული 

დავალიანებები. ფაქტი არანაირად არ უკავშირდება 

საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას (რადგან 

გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა საარჩევნო პერიოდის 

დაწყებამდე). სამინისტროში მიღებული მსგავსი 

გადაწყვეტილებები მიმართულია სამხედრო 

მოსამსახურეთა და ნებისმიერი მოქალაქის 

კეთილდღეობისკენ და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ყველა 

https://mtavari.tv/news/14338-saarchevno-zecola-emigrantebze-otsneba-utanascoro?fbclid=IwAR2cxqAbSOMpzv-zlLqjVe6wN-lA7DKpSQefBAIzf9r8ZqQ78QTHimbNaJA
https://mtavari.tv/news/14338-saarchevno-zecola-emigrantebze-otsneba-utanascoro?fbclid=IwAR2cxqAbSOMpzv-zlLqjVe6wN-lA7DKpSQefBAIzf9r8ZqQ78QTHimbNaJA
https://mtavari.tv/news/14338-saarchevno-zecola-emigrantebze-otsneba-utanascoro?fbclid=IwAR2cxqAbSOMpzv-zlLqjVe6wN-lA7DKpSQefBAIzf9r8ZqQ78QTHimbNaJA
https://mtavari.tv/news/14338-saarchevno-zecola-emigrantebze-otsneba-utanascoro?fbclid=IwAR2cxqAbSOMpzv-zlLqjVe6wN-lA7DKpSQefBAIzf9r8ZqQ78QTHimbNaJA
https://www.interpressnews.ge/ka/article/615947-levan-ioseliani-tavdacvis-ministri-argvevs-kanons-da-dakavebulia-amomrchevlis-mosqidvit
https://www.interpressnews.ge/ka/article/615947-levan-ioseliani-tavdacvis-ministri-argvevs-kanons-da-dakavebulia-amomrchevlis-mosqidvit
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პროცედურა დაცული იყო კანონმდებლობის 

შესაბამისად“. 

ამასთან, მისივე განმარტებით, აგვისტოში შეცვლილმა 

ხელმძღვანელობამ, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

სამინისტროდან მიღებული თანხმობის საფუძველზე, 

დავალიანება ჩამოაწერა ათასამდე მოქალაქეს. მისთვის 

უცნობია ინფორმაცია ნაწილობრივი ჩამოწერის შესახებ 

და შერჩევითობა გამორიცხულია – „კანონმდებლობის 

შესაბამისად, სავარაუდოდ, ჩამოიწერა ხანდაზმული 

დავალიანება, სხვა შემთხვევაში, ალბათ, არის 

დავალიანების დაფარვის შესაძლებლობა“. შესაბამისად, 

იგი მიზეზით დაინტერესდება და დაზუსტებულ 

მონაცემებს მოაწვდის კომისიას. 

 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს 

გენერალური პროკურატურისა და საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა 

(უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა 07.09.2020) 

გაიზიარეს რატი ბრეგაძის პოზიცია და კიდევ ერთხელ 

აღნიშნეს, რომ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ 

რეაგირების საჭიროება არ არსებობს, რადგან ხსენებული 

ფაქტი არ შეიცავს საარჩევნო კანონმდებლობის 

დარღვევისა და დანაშაულის ნიშნებს. 

15 ტვ „მთავარი“ 01.09.2020 „მთავარი“ 12:00 სთ 

ამომრჩეველზე ზეწოლის ფაქტები ჭიათურაში 

„ქართული ოცნება“ წინასაარჩევნოდ 

ადგილობრივთა დაშინებას განაგრძობს. სოფელ 

ქვაციხეში მოსახლეობას გაზიფიცირების 

შეწყვეტით ემუქრებიან, თუ ისინი მმართველ 

პარტიას ხმას არ მისცემენ. ადგილობრივების 

ინფორმაციით, წინასაარჩევნო ზეწოლაში სოფლის 

გამგებელია ჩართული. მათივე ინფორმაციით, 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„გარემოება არ დასტურდება და მუნიციპალიტეტის 

მერია მკაცრად ემიჯნება მსგავს ფაქტებს. ამასთან, 

კანონით გათვალისწინებული უმკაცრესი ზომები იქნება 



 

 

აშინებენ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობასაც 

და დახმარების შეწყვეტით ემუქრებიან.  

გოგი ჩიკვილაძე, ქვაციხის მკვიდრი: „საკრებულოს 

გამგებელი, ვინმე ტარიელ ჩუბინიძე, დადის 

მოსახლეობაში და აშინებს ხალხს, რომ თუ  

„ქართულ ოცნებას“ არ მისცემენ ხმას, ჩვენს 

სოფელში როცა შემოვა გაზი, არ შემოგიყვანთ 

გაზსო. დაშინების პრობლემები არის ყველა 

სოფელში თითქმის, როგორც ჭიათურმანგანუმის 

ხელმძღვანელობიდან, ისე „ქართული ოცნების“ 

ყველა წარმომადგენლისგან“. 

 

მიღებული მერიის ნებისმიერი თანამშრომლის მიმართ 

წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლებისათვის 

თავისუფალი არჩევანის გამოხატვის ნებისმიერი სახის 

შეზღუდვის ფაქტის დაფიქსირებისას. აქვეა 

წარმოდგენილი ქვაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მერის წარმომადგენლის - ტარიელ ჩუბინიძის ახსნა-

განმარტება. 

მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის, საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს. 
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დაკავებული, ამას „საარჩევნო კოდექსის“ ენაზე 

საარჩევნო წესების დარღვევა და შავი ფულის 

გამოყენება ჰქვია“  

„ირაკლი კობახიძე რითაც არის დაკავებული, ამას 

„საარჩევნო კოდექსის“ ენაზე საარჩევნო წესების 

დარღვევა და შავი ფულის გამოყენება ჰქვია“, – ასე 

გამოეხმაურა დამოუკიდებელი დეპუტატი ეკა 

ბესელია „ქართული ოცნების“ აღმასრულებელი 

მდივნის, ირაკლი კობახიძის პარტიებისადმი 

მოწოდებას, რომ წინასაარჩევნო კამპანია 

პასუხისმგებლობით აწარმოონ. ბესელიას თქმით, 

თანხა, რასაც „ქართული ოცნების“ საარჩევნო შტაბი 

იყენებს, სრულად არ არის დეკლარირებული. 

,,ირაკლი კობახიძის პასუხისმგებლობის 

სტანდარტი დღემდე არ ვიცი, რომ ამ მოწოდებას 

სრული სერიოზულობით ვუპასუხო. თვითონ 

რითაც არის დაკავებული, ამას „საარჩევნო 

კოდექსის“ ენაზე საარჩევნო წესების დარღვევა ჰქვია 

და მათ შორის, შავი ფულის გამოყენებაც, რითაც 

საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელია დაკავებული. ის 

თანხა, რასაც საარჩევნო შტაბი იყენებს, სრულად არ 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, შინაგან 

საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურში. 

 

საქართველოს შინაგან საქამეთა სამინისტროს, 

საქართველოს გენერალური პროკურატურისა და 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელთა 

განცხადების თანახმად (უწყებათაშორისი კომისიის 

სხდომა; 07.09.2020), 

„ინფორმაცია არის ზოგადი ხასიათის და არ შეიცავს 

დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად, უწყებებს რეაგირება 

არ განუხორციელებიათ. ამასთან, აღნიშნეს, სამომავლოდ 

მეტი კონკრეტიკის შემთხვევაში, თუ რა იგულისხმება ამ 

განცხადებაში, შესაძლებელი იქნება ამ ფაქტის შესწავლა 

და შესაბამისი რეაგირება“. 



 

 

არის დეკლარირებული. კობახიძე, რომელიც 

საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელია, ერთ-ერთი 

ყველაზე მაღალი პასუხისმგებლობის მატარებელია, 

მათ შორის მისი ხელმოწერებითაც“, – განაცხადა ეკა 

ბესელიამ. https://1tv.ge/news/irakli-kobakhidze-ritac-

aris-dakavebuli-amas-saarchevno-kodeqsis-enaze-

saarchevno-wesebis-darghveva-da-shavi-fulis-

gamoyeneba-hqvia/ 
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კამპანია ამომრჩევლების დაშინებითა და ზეწოლით 

დაიწყო, არცერთი ამომრჩევლის დაშინება 

„ოცნებას“ არ გაუვა“ 

 

„ლელოს“ დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ლევან 

სამუშიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ამავე 

რაიონის ორგანიზაციის წევრ მანანა 

სულთანიშვილზე განხორციელებულ ზეწოლის 

ფაქტზე ისაუბრა. „ლელოს“ ერთ-ერთმა ლიდერმა 

და მანანა სულთანიშვილმა მათი ვინაობა 

გაასაჯაროეს, ვინც „ლელოს“ ჩუღურეთის 

ორგანიზაციის წევრზე ზეწოლა მოახდინა. მათი 

თქმით, რამდენიმე დღის წინ მომხდარი შემთხვევა 

თბილისის საკრებულოს წევრ რიმა ბერაძის და 

„ქართულ ოცნებასთან“ დაკავშირებული პირების - 

მაკა სამნიაშვილის და ქეთი ღვინიაშვილის მხრიდან 

განხორციელდა. 

„მე მინდა მივმართო ყველას, თუ ვინმეს მიმართ 

განხორციელდება ზეწოლა, შანტაჟი, მუქარა, 

„ლელო“ იქნება მათი უსაფრთხოების ქოლგა და 

არავის არ მივცემთ ამ ადამიანების დაშინების 

უფლებას. ის, რომ „ქართული ოცნების“ 

წარმომადგენლები ვითომ არჩევნების მშვიდ 

გარემოში ჩატარებასა და გამკაცრებას ითხოვენ 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის მოადგილეების განცხადება 

(უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა; 07.09.2020): 

 

ნინო ცაციაშვილი (შს მინისტრის მოადგილე): 

„ინფორმაცია ტელევიზიით გავრცელებისა და კომისიის 

სამდივნოს მიერ სამინისტროსთვის რეაგირების მიზნით 

მიწოდების შემდეგ გადაიგზავნა პოლიციაში. ქალაქ 

თბილისის პოლიციის საგამოძიებო მთავარ 

სამმართველოში გასაუბრებისას მანანა სულთანიშვილმა 

დააზუსტა და მიუთითა მის მიერ განცხადებული 

ფაქტები. ამასთან, მეორე მხარესთანაც მოხდა 

გასაუბრება. კერძოდ, პოლიციაში გამოიკითხა 

„ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი ქეთევან 

ღვინიაშვილი, რომელზეც მიუთითებდა ქალბატონი 

მანანა. ქეთევან ღვინიაშვილმა პირიქით განმარტა და 

აღნიშნა, რომ რამდენიმე თვის წინ მანანა 

სულთანიშვილთან კომუნიკაციისას მან სთხოვა 

კოორდინატორის პოზიციაზე დასაქმება „ქართულ 

ოცნებაში“, თუმცა, იმ დროს ვაკანსია არ იყო და უარი 

ეთქვა, რის შემდეგაც გადაწყვიტა, „ლელოს“ შეერთებოდა 
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კანონის სახით, არის ტყუილი. არცერთი 

ამომრჩევლის დაშინება არ გაუვათ, ბოლომდე 

მივყვებით თითოეული დაშინებული მოქალაქის 

საქმეს“, – განაცხადა ლევან სამუშიამ. 

„ლელოს“ წევრისა და მხარდამჭერის, მანანა 

სულთანიშვილის განცხადებით, აღნიშნულმა 

პირებმა მისგან მოითხოვეს, შეწყვიტოს „ლელოს“ 

მხარდაჭერა და იმუშაოს სახელისუფლებო პარტიის 

სასარგებლოდ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

შეუწყდება სოციალური დახმარება და შეუჩერდება 

უფასო სასადილოთი სარგებლობის 

უფლება. პარტია „ლელო საქართველოსთვის“ და 

მისი ლიდერი მოითხოვენ, დაუყოვნებლივ მოხდეს 

სამართლებრივი რეაგირება კონკრეტულ 

შემთხვევაზე. https://www.interpressnews.ge/ka/article

/616324-levan-samushia-kartuli-ocnebis-

cinasaarchevno-kampania-amomrchevlebis-dashinebita-

da-zecolit-daicqo-arcerti-amomrchevlis-dashineba-

ocnebas-ar-gauvahttps://1tv.ge/news/gigi-ugulava-yelze-

adgat-lugaris-laboratoria-radgan-chveni-da-amerikis-

partniorobis-simboloa/ 

 

და მათთან დასაქმებულიყო. ქეთევან ღვინიაშვილმა 

კატეგორიულად უარყო მანანა სულთანიშვილის მიმართ 

რაიმე სახის ზეწოლის ფაქტი, შესაბამისად, რაიმე 

სამართალდარღვევის ან დანაშაულის ნიშნები ამ ფაქტის 

შესწავლის შედეგად არ გამოკვეთილა“.  

ამასთან, მინისტრის მოადგილე აპირებს „ქართული 

ოცნების“ წევრ მაკა სამნიაშვილის გამოკითხვასაც, 

რომელზეც მიუთითებდა მანანა სულთანიშვილი. 

ნინო ცაციაშვილისავე განმარტებით, მანანა 

სულთანიშვილი არის სახელმწიფო შემწეობის მიმღები 

პირი, მაგრამ დაზუსტებული ინფორმაცია ექნებათ მას 

შემდეგ, რაც საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო მიაწვდის 

განახლებულ ინფორმაციას. 

მისი თქმით, გრძელდება აღნიშნული ფაქტის შესწავლა, 

რომ არ იყოს დარჩენილი კითხვის ნიშნები და არ მოხდეს 

ამ ფაქტით მანიპულირება. შესაბამისად, როგორც კი 

დასრულდება გასაუბრებები, დაზუსტებული 

ინფორმაცია მიეწოდება კომისიას. 

 

გიორგი წოწკოლაური (საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე): 

„დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით, 

გამოცხადებულია მორატორიუმი და არავის არ 

მოეხსნება სოციალური დახმარება. სოციალური 

აგენტები არ გადიან მისამართებზე კოვიდინფექციის 

გავრცელების თავიდან არიდების მიზნით. აქედან 

გამომდინარე, მუქარა სოციალური დახმარების 

მოხსნასთნ დაკავშირებით არის ტყუილი და არ 

შეესაბამება რეალობას“.  

ამასთან, მან ხაზი გაუსვა მთავრობის დადგენილებას, 

რომლის თანახმად, პირველ იანვრამდე არ გადამოწმდება 

სოციალურად დაუცველი ოჯახები, გარდა იმ 

https://www.interpressnews.ge/ka/article/616324-levan-samushia-kartuli-ocnebis-cinasaarchevno-kampania-amomrchevlebis-dashinebita-da-zecolit-daicqo-arcerti-amomrchevlis-dashineba-ocnebas-ar-gauvahttps:/1tv.ge/news/gigi-ugulava-yelze-adgat-lugaris-laboratoria-radgan-chveni-da-amerikis-partniorobis-simboloa/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/616324-levan-samushia-kartuli-ocnebis-cinasaarchevno-kampania-amomrchevlebis-dashinebita-da-zecolit-daicqo-arcerti-amomrchevlis-dashineba-ocnebas-ar-gauvahttps:/1tv.ge/news/gigi-ugulava-yelze-adgat-lugaris-laboratoria-radgan-chveni-da-amerikis-partniorobis-simboloa/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/616324-levan-samushia-kartuli-ocnebis-cinasaarchevno-kampania-amomrchevlebis-dashinebita-da-zecolit-daicqo-arcerti-amomrchevlis-dashineba-ocnebas-ar-gauvahttps:/1tv.ge/news/gigi-ugulava-yelze-adgat-lugaris-laboratoria-radgan-chveni-da-amerikis-partniorobis-simboloa/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/616324-levan-samushia-kartuli-ocnebis-cinasaarchevno-kampania-amomrchevlebis-dashinebita-da-zecolit-daicqo-arcerti-amomrchevlis-dashineba-ocnebas-ar-gauvahttps:/1tv.ge/news/gigi-ugulava-yelze-adgat-lugaris-laboratoria-radgan-chveni-da-amerikis-partniorobis-simboloa/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/616324-levan-samushia-kartuli-ocnebis-cinasaarchevno-kampania-amomrchevlebis-dashinebita-da-zecolit-daicqo-arcerti-amomrchevlis-dashineba-ocnebas-ar-gauvahttps:/1tv.ge/news/gigi-ugulava-yelze-adgat-lugaris-laboratoria-radgan-chveni-da-amerikis-partniorobis-simboloa/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/616324-levan-samushia-kartuli-ocnebis-cinasaarchevno-kampania-amomrchevlebis-dashinebita-da-zecolit-daicqo-arcerti-amomrchevlis-dashineba-ocnebas-ar-gauvahttps:/1tv.ge/news/gigi-ugulava-yelze-adgat-lugaris-laboratoria-radgan-chveni-da-amerikis-partniorobis-simboloa/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/616324-levan-samushia-kartuli-ocnebis-cinasaarchevno-kampania-amomrchevlebis-dashinebita-da-zecolit-daicqo-arcerti-amomrchevlis-dashineba-ocnebas-ar-gauvahttps:/1tv.ge/news/gigi-ugulava-yelze-adgat-lugaris-laboratoria-radgan-chveni-da-amerikis-partniorobis-simboloa/


 

 

შემთხვევებისა, თუ ვინმე თავად მიმართავს 

სამინისტროს განცხადებით ამ ეტაპზე გადაფასების 

საჭიროებით.  

 

დამატებითი ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ კომისიის სამდივნოს მიაწოდა 

ელექტრონული ფოსტით:  

„მოპოვებული ინფორმაციით, მოქალაქე მანანა 

სულთანიშვილი არის სოციალურად დაუცველთა სიაში. 

რაც შეეხება მაკა სამნიაშვილს, გასაუბრების მიზნით 

პოლიციაში იგი დაბარებულია 16 სექტემბერს, 15:00 

საათზე. გასაუბრების შედეგებზე დამატებით ეცნობება 

სამდივნოს“. 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

განახლებული ინფორმაცია „2020 წლის 03 სექტემბერს, 

ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის 

საგამოძიებო მთავარ სამმართველოში  მოხდა მანანა 

სულთანიშვილთან გასაუბრება. მანანა სულთანიშვილის 

განმარტებით,  იგი არის სოციალურად დაუცველი და მე-

2 ჯგუფის ინვალიდი, რისთვისაც სახელმწოფოსგან 

ყოველთვიურად იღებს დახმარების სახით თანხას 

(დაახლოებით თვეში 400 ლარს). ასევე სარგებლობს 

უფასო სასადილოს მომსახურებით.  2020 წლის 31 

აგვისტოს იმყოფებოდა სააკაძის მოედანზე უფასო 

სასადილოში, რომლის მიმდებარედ  შემთხვევით შეხვდა 

N10 ბაგა ბაღის თანამშრომელს და ,,ქართული ოცნების’’ 

კოორდინატორს ქეთევან ღვინიაშვილს.  ქეთევან 

ღვინიაშვილმა  მანანა სულთანიშვილი დახმარების 

მიცემის მიზნით წაიყვანა  ქ. თბილსში, ჩუღურეთის 

რაიონში,  ჩიტაიას ქუჩაზე მდებარე „ქართული ოცნების“ 

ოფისში, სადაც მას დახვდნენ პარტიის წევრი  მაკა 

სამნიაშვილი და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი 

რიმა ბერაძე.   მაკა სამნიაშვილმა მას ჰკითხა იყო თუ არა 

პარტია „ლელოს“ წევრი, რაზეც მანანა სულთანიშვილმა 



 

 

განუმარტა, რომ პარტიის წევრი არ იყო, 

მაგრამ  იყო  მხარდამჭერი. აღნიშნულზე რიმა ბერაძემ 

უთხრა, რომ თუ არ დაუჭერდა „ქართულ ოცნებას“ 

მხარს  მას შეუწყვეტდნენ სოციალურ დახმარებას და 

უფასო სადილს. ასევე მოსთხოვეს საარჩევნოდ 

მხარდამჭერების მოძიება. მანანა სულთანიშვილი მათ 

დაპირდა  საარჩევნოდ დახმარებას, კერძოდ 20 

მოქალაქის მოძიებას. აღნიშნულის სანაცვლოდ რიმა 

ბერაძე მანანა  სულთანიშვილს სექტემბრის 

ბოლოს  დაჰპირდა 150 ლარის მიცემას. საუბრის შემდეგ 

ოფისის თანამშრომელმა (პიროვნება დაუდგენელია) 

გადასცა ბრინჯი, მაკარონი და სარეცხი საშულებები. 2020 

წლის 02 სექტემბერს მანანა სულთანიშვილს 

ტელეფონით დაუკავშირდა ქეთევან ღვინიაშვილი და 

უთხრა, რომ იგი კიდევ შეამჩნიეს  „ლელოს“ ოფისში 

და  დაემუქრა, რომ თუ კიდევ განმეორდებოდა 

აღნიშნული,  მოეხსნებოდა  სოციალური დახმარება და 

უფასო სადილით მომსახურება, ასევე მის მეუღლეს 

გაათავისუფლებდნენ სამსახურიდან რომელიც მუშაობს 

ელიავას ბაზრობაზე ერთ-ერთ კომპანიაში მუშად. მანანა 

სულთანიშვილის განმარტებით მის მიმართ  რაიმე სახის 

ფიზიკური ძალადობის მუქარას ადგილი არ ჰქონია.  

ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის 

საგამოძიებო მთავარ სამმართველოში   მოხდა 

,,ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებთან გასაუბრება: 

ქეთევან ღვინიაშვილის განმარტებით, იცნობს მანანა 

სულთანიშვილს. რამდენიმე თვის წინ გამოთქვა 

სურვილი დასაქმებულიყო კორდინატორის პოზიციაზე, 

თუმცა ვაკანსიის შევსების გამო ვერ მოხერხდა მისი 

დასაქმება. აღნიშნულის შემდეგ მანანა სულთანიშვილმა 

განუცხადა, რომ წავიდოდა ,,ლელოში“. ქეთევან 

ღვინიაშვილი კატეგორიულად უარყოფს მანანა 

სულთანიშვილის დაბარებას და მის მიმართ რაიმე სახის 

ზეწოლის ფაქტს.  



 

 

მაკა სამნიაშვილის განმარტებით, იგი იცნობს მანანა 

სულთანიშვილს. სხვადასხვა დროს ხშირად მისულა 

მასთან და როგორც სოციალურად დაუცველი 

პირისთვის დახმარებაც აღმოუჩენიათ. მაკა სამნიაშვილი 

კატეგორიულად უარყოფს  ბოლო პერიოდში მანანა 

სულთანიშვილთან შეხვედრას და სადმე მის დაბარებას. 

ასევე გამორიცხავს  მის მიმართ რაიმე სახის ზეწოლის 

ფაქტს.  

ფაქტის შესწავლით დანაშაულის ნიშნები არ გამოიკვეთა. 

 

18 „გურიის მოამბე“ 04.09.2020 „ვის გადაბირებაზე მუშაობს გურიის პოლიციის 

უფროსი?“  

ბესო ქათამაძე (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრი) სოციალურ ქსელში წერს: 

„ყოჩაღ გურიის პოლიციის დეპარტამენტის 

უფროსს. ჯიგრულ პონტში ამდენი განსხვავებული 

სფეროს ადამიანის გადაბირება, „მოსყიდვა“ რომ 

შეგიძლია, შე კაცო, პატარა კრიმინალსაც წაავლე 

ხელი, თორე ეს ადამიანები ყოველ დროში ესეთი 

შუბლძარღვგაწყვტილი ფულხარბები იყვნენ და 

მომავალშიც იქნებიან, დაგმობენ დღეში სამჯერ 

დედასაც და მამასაც. ლუსტრაცია 31 ოქტომბრის 

შემდეგ აუცილებლად! ნაძირლების კაი „კაცობა“, 

კაი „ქალობა“ აუცილებლად ფსკერამდე დავა!“ 

http://guriismoambe.com/?m=68&news_id=48326 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში. 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - 

ბესო ქათამაძის მიერ სოციალურ ქსელში 

გავრცელებული ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია 

წარმოადგენს მის პირად მოსაზრებას, რომელიც არ 

ეყრდნობა რაიმე კონკრეტულ ფაქტობრივ მონაცემებს. 

ამა თუ იმ პირის მხრიდან გამოთქმული მსგავსი ზოგადი 

შინაარსის მოსაზრება ვერ გახდება სამართალდამცავი 

ორგანოების მხრიდან რეაგირების საგანი. 

 

19 Isfed-ის ანგარიში 08.09.2020 ნინოწმინდა (პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან 

გათავისუფლების ნიშნები) 

 

აგვისტოში ნინოწმინდის მერიაში ადგილი ჰქონდა 

თანამშრომელთა მასობრივ გათავისუფლებას. 

ჯამში, სამსახური ამა თუ იმ მიზეზით 29 ადამიანმა 

დატოვა, კერძოდ, 22 თანამშრომელს ვადის 

ამოწურვის შემდეგ აღარ გაუგრძელდა შრომითი 

ხელშეკრულებები, 6-მა თანამშრომელმა საკუთარი 

განცხადების საფუძველზე დატოვა დაკავებული 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციიდან 

მიღებული განმარტების და ინფორმაციის თანახმად, 

http://guriismoambe.com/?m=68&news_id=48326


 

 

თანამდებობა. ნინოწმინდის მერის (ანივარდ 

მოსოიანის) თქმით, წასვლის თაობაზე განცხადება 

70 წელს გადაცილებულმა თანამშრომლებმა 

დაწერეს, რომელთაც, „ხშირად უწევდათ ექიმებში 

სიარული და ბიულეტენების დაწერა“. 

სამსახურიდან წასული თანამშრომლების ნაწილი 

აცხადებს, რომ განცხადება სამხარეო 

ადმინისტრაციის მოთხოვნით დაწერეს. 

გავრცელებული ინფორმაციით, გათავისუფლებები 

პოლიტიკური ხასიათისაა, განსაკუთრებით, მერის 

წარმომადგენლების შემთხვევაში, რადგან მათი 

უმეტესობა ღიად უჭერდა მხარს ენზელ მკოიანს და 

მაჟორიტარი დეპუტატობის ახალი კანდიდატის 

წარდგენის შემდეგ შესაძლოა, მმართველ პარტიას ამ 

სოფლებში პრობლემები შექმნოდა. თუმცა, ისინი 

ღიად ლაპარაკს არ აპირებენ. მერის რამდენიმე 

წარმომადგენელი მონაწილეობდა მკოიანის 

მხარდამჭერ გადაცემაში, რომელიც ტელევიზია 

„ფარვანაში“ გავიდა. მოგვიანებით სამსახურიდან 

წასვლის შესახებ განაცხადა სპორტსკოლის 

დირექტორმა ანდრანიკ კარსლიანმაც, რომელიც, 

ასევე, მკოიანის ახლო მეგობარია. 

https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O

17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-

pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAn

cvYfDQyHio 

სახელმწიფო რწმუნებულსა და მის ადმინისტრაციას 

არავითარი სამართლებრივი ბერკეტი არ გააჩნიათ, 

ჩაერიონ მუნიციპალიტეტების საკადრო პოლიტიკაში. 

შესაბამისად, სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია 

სიუჟეტში გაშუქებულ მოვლენებში სახელმწიფო 

რწმუნებულის მოადგილის ჩართულობასთან 

დაკავშირებით. აქვე აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო 

რწმუნებული, მისი მოადგილეები თუ რწმუნებულის 

ადმინისტრაციის თანამშრომლები სამსახურებრივი 

მოვალეობების შესრულების მიზნით და 

უფლებამოსილების ფარგლებში, თითქმის ყოველდღე 

სტუმრობენ რეგიონის მუნიციპალიტეტებს. შესაბამისად, 

ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ 14 

აგვისტოს სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე 

იმყოფებოდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. ამასთან, 

სავარაუდოა, რომ მოვლენები განგებ დამახინჯდა და 

მიზანმიმართულად დაუკავშირდა სახელმწიფო 

რწმუნებულის მოადგილის სახელს, რაც გახდა ცრუ 

ინფორმაციის გავრცელების საფუძველი“. 

 

„ამავე საკითხთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის 

მიერ მოწოდებული განმარტების და ინფორმაციის 

თანახმად, დგინდება, რომ რამდენიმე ასაკოვანმა 

თანამშრომელმა პირადი ინიციატივით დაწერა 

განცხადება სამსახურიდან წასვლასთან დაკავშირებით, 

რამდენიმეს კი გაუვიდა ხელშეკრულების ვადა. კერძოდ, 

საკითხი შეეხება 70 წელს გადაცილებულ 6 მოხელეს, 

რომლებმაც საკუთარი ინიციატივით განცხადებით 

მიმართეს მერს სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. 

დანარჩენ 12 თანამშრომელთან დადებული იყო 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება და მერის 

გადაწყვეტილებით ვადის ამოწურვის შემდეგ მათ ვადა 

აღარ გაუგრძელდათ (ეს არის მისი კანონიერი 

უფლებამოსილება). ამავე საკითხზე წარმოდგენილ 

https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio


 

 

ინფორმაციაში მოყვანილი გარემოებები, ასევე, პირადი 

ან პოლიტიკური ინტერესის არსებობა არ დასტურდება“. 

 

20 Isfed-ის ანგარიში 08.09.2020 აბაშა (ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 

ნიშნები) 

14 აგვისტოს აბაშის საკრებულოს აპარატის უფროსი 

გოჩა ხურცილავა სამუშაო საათებში იმყოფებოდა 

„ქართული ოცნების“ შტაბში და იქ სთხოვა 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელს 

მისვლა. შეხვედრა საკრებულოს აპარატის უფროსის 

სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებულ 

საქმეს შეეხებოდა, კერძოდ, საჯარო ინფორმაციის 

მიწოდებასა და წერილის გადაცემას. 

21 აგვისტოს, დღის 3 საათზე, ქალაქ აბაშაში 

„ქართული ოცნების“ ოფისში მიმდინარეობდა 

შეხვედრა. პარტიის წარმომადგენლის 

განმარტებით, ეს იყო უბნის უფროსების და 

აგიტატორების შეკრება და, ამასთან, განიხილებოდა 

პარტიის მიერ საარჩევნო კომისიაში წარსადგენი 

წევრების საკითხი. შეხვედრას ესწრებოდნენ მერის 

წარმომადგენლები, საკრებულოს დეპუტატები. 

„სამართლიანი არჩევნების“ დამკვირვებელმა 

დააფიქსირა საჯარო მოხელეებიც, მათ შორის: 

რუსლან ბოკუჩავა – მერის წარმომადგენელი ქ. 

აბაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, აკაკი 

ბოკუჩავა – მუნიციპალური ქონებისა და 

ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების მეორე 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ნესტორ 

ძიძიგური – მერის წარმომადგენელი სოფელ 

პირველ მაისში და ამავე თემის დეპუტატი იაგო 

თოდუა. შეხვედრაზე „სამართლიანი არჩევნების“ 

დამკვირვებელმა შესასვლელთან შენიშნა ორი 

პიროვნება სიებით ხელში. მათი განმარტებით, 

ჩვეულებრივი მოქალაქეები იყვნენ. 

დამკვირვებელმა დაადგინა, რომ ეს იყო ბაღების და 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა  

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად:  

„საქართველოს ორგანულო კანონის ,,საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის 

შესაბამისად, საარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება 

კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე. ამავე მუხლის მე-4 

პუნქტის საფუძველზე, წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა 

ან აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება ეკრძალება 

საჯარო მოხელეებს სამუშაო საათების განმავლობაში 

ან/და როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ 

სამსახურებრივ მოვალეობას. 

 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო 

კამპანია დაიწყო მომდინარე წლის 1-ლი სექტემბრიდან. 

ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით 

მითითებული ფაქტები საჯარო მოხელეების 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის თაობაზე 

თარიღდება 25 ივლისით და 14, 21, 26 აგვისტოთი. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მითითებულ 

თარიღებში დაწყებული არ იყო წინასაარჩევნო კამპანია 



 

 

სკოლების სია და ჩამოწერილი იყო სახელი, გვარი 

და ტელეფონის ნომრები. დადგინდა, რომ ეს პირები 

იყვნენ მერის წარმომადგენელი სოფელ პირველ 

მაისში ნესტორ ძიძიგური და თემის დეპუტატი 

იაგო თოდუა. ამ უკანასკნელთა თქმით, ეს იყო 

ბაღის მოსწავლეების სიები და ამოწმებდნენ, მიიღეს 

თუ არაა 200-ლარიანი დახმარება. დამკვირვებელმა 

გადაამოწმა, ნამდვილად იყო თუ არა ბაღის 

აღსაზრდელი რიტა გოგიშვილი, რომელიც სიაში 

პირველ ნომრად ეწერა და აღმოჩნდა, რომ ის სოფელ 

პირველი მაისის სკოლის დირექტორია. 

შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ ეს იყო პედაგოგების 

სიები ტელეფონის ნომრებით. 

26 აგვისტოს, სამუშაო საათებში, გაიმართა 

„ქართული ოცნების” მაჟორიტარობის კანდიდატ 

ალექსანდრე მოწერელიას მოსახლეობასთან 

შეხვედრები ქალაქ აბაშასა და სოფელ ძველ აბაშაში. 

შეხვედრებს ესწრებოდნენ მუნიციპალიტეტის 

ორგანოებში დასაქმებული პირები, კერძოდ: დავით 

ცანავა − აბაშის ადმინისტრაციული სამსახურის 

საორგანიზაციო და ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში საქმიანობის განყოფილების უფროსი, 

ნიაზ შოთაძე − აბაშის საკრებულოს თავმჯდომარის 

თანაშემწე, რუსლან ბოკუჩავა − მუნიციპალიტეტის 

მერის წარმომადგენელი ქალაქ აბაშის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, აკაკი ბოკუჩავა − 

აბაშის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 

მოსაკრებლის განყოფილების მეორე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი. ეს უკანასკნელი 

არაერთხელაა შემჩნეული პარტიულ შეხვედრაზე 

სამუშაო დროს. 

https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O

17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-

pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAn

cvYfDQyHio 

(აგიტაცია) და, შესაბამისად, ვერც საჯარო მოხელეები 

შეძლებდნენ მასში მონაწილეობის მიღებას. 

რაც შეეხება 25 ივლისს აბაშის მუნიციპალიტეტში 

საოჯახო სამედიცინო ცენტრში აბაშის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უფასო 

სამედიცინო-პროფილაქტიკური გამოკვლევების 

ჩატარებას მსგავსი ღონისძიებები არაერთხელ 

ჩატარებულა, რაც არ ფინანსდება მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტის მერია მხოლოდ 

დახმარებას უწევს მათ მოქალაქეების ინფორმირების 

საკითხებში“. 

 

საკრებულოს აპარატის უფროს გოჩა ხურცილავას 

სამუშაო საათებში „ქართული ოცნების“ შტაბში შესაძლო 

ყოფნის ფაქტთან დაკავშირებით კომისიის სამდივნოში 

წარმოდგენილია მისივე ახსნა-განმარტება. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio


 

 

21 Isfed-ის ანგარიში 08.09.2020 ხელვაჩაური (ადმინისტრაციული რესურსის 

გამოყენების ნიშნები) 

31 აგვისტოს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 

გიორგი გახარიამ და თბილისის მერმა კახა კალაძემ 

ხელვაჩაურში „ქართული ოცნების“ კანდიდატები 

წარადგინეს. წინასაარჩევნო შეხვედრა სამუშაო 

საათებში ჩატარდა და მას ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეებიც 

ესწრებოდნენ. „სამართლიანი არჩევნების“ 

წარმომადგენელმა რამდენიმე მათგანის 

ინდენტიფიცირება შეძლო, მათ შორის: მერიის 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი 

ტარიელ ნაკაშიძე, ადმინისტრაციული სამსახურის 

ხელმძღვანელი მირზა ბახტაძე, განათლების და 

კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ქეთევან 

დევაძე. 

https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O

17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-

pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAn

cvYfDQyHio 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„მუნიციპალიტეტისგან მიღებული ინფორმაციის 

თანახმად, განათლებისა და კულტურის სამსახურის 

ხელმძღვანელი ქეთევან დევაძე 31 აგვისტოს 

მდგომარეობით იმყოფებოდა კუთვნილ შვებულებაში, 

ხოლო საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა 

ტარიელ ნაკაშიძემ და ადმინისტრაციული სამსახურის 

ხელმძღვანელმა მირზა ბახტაძემ ღონისძიებაზე 

დასწრების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერთან 

შეთანხმებით გამოიყენეს კუთვნილი შესვენების დრო“. 

 

 

 

 

22 Isfed-ის ანგარიში 08.09.2020 ონი (ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 

ნიშნები) 

22 აგვისტოს ონის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ფეისბუქის გვერდზე გაზიარდა „ქართული 

ოცნების“ პოლიტსაბჭოს განცხადება, რომელიც 

პარტიის მიერ თვითმმართველი ორგანოების 

პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და აჭარის 

უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატების დასახელებას ეხებოდა. ხსენებულ 

ფეისბუქის პოსტს ერთვოდა წარწერა – „ონის 

მერობის კანდიდატი – დავით ჩიკვაიძე“. პოსტში 

ჩანს პარტიის ლოგოც. ამავე გვერდზე, აგრეთვე, 

გაზიარებულია, „ქართულმა ოცნების“ მიერ 

შუალედურ არჩევნებზე კანდიდატების 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„28-29 ივლისს ონის მუნიციპალიტეტში განვითარებული 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დიდი ზარალი 

განიცადა მუნიციპალიტეტმა და ადგილობრივმა 

მოსახლეობამ. რამდენიმე სოფელი მოწყვეტილი იყო 

გარე სამყაროს და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის 

https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio


 

 

დასახელების შესახებ სხვადასხვა 

მედიასაშუალების მიერ მომზადებული მასალა. მათ 

შორის: ტელეკომპანია „იმედის“ სიუჟეტი და „კვირა 

რეგიონულის“ ინფორმაცია, ასევე, ონის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ფეისბუქის გვერდზე 

გაზიარებულია „Bidzina Ivanishvili for Georgia“-ს 

პოსტი მთავრობის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო 

რწმუნებულებთან გამართული შეხვედრის შესახებ. 

27 აგვისტოს ონის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ფეისბუქის გვერდზე გაზიარდა მოქმედი 

მაჟორიტარისა და ამბროლაური-ონი-ცაგერი-

ლენტეხი-მესტიის ოლქში „ქართული ოცნების“ 

კანდიდატ გოჩა ენუქიძის მილოცვა მაქსიმე 

აღმსარებლის ხსენების დღესთან დაკავშირებით. 

https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O

17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-

pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAn

cvYfDQyHio 

მხრიდან შესყიდულ იქნა საკვები პროდუქტები, მათ 

შორის, ფქვილი ადგილობრივთათვის.  

 

რაც შეეხება გოჩა ენუქიძეს, იგი მოქმედი მაჟორიტარი 

დეპუტატია და, შესაბამისად, მონაწილეობს 

მოსახლეობის დახმარების საკითხში, როგორც 

პასუხისმგებელი პირი (5 აგვისტო კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ წინასაარჩევო აგიტაციის პერიოდში 

არ ხვდება), ისევე, როგორც, ამავე კოდექსის თანახმად, 

მაჟორიტარ კანდიდატად იგულისხმება: მაჟორიტარი 

კანდიდატი – საქართველოს პარლამენტის, 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – 

საკრებულოს არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით 

შესაბამისი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

რეგისტრირებული, პარტიის/საარჩევნო ბლოკის/ 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ საარჩევნო 

ოლქში წარდგენილი საქართველოს მოქალაქე. 

 

რაც შეეხება ონის მუნიციპალიტეტის „ფეისბუქით“ 

გაზიარებულ პოსტებს, მათში არ იკვეთება არანაირი 

მოწოდება რომელიმე კანდიდატის ან მხარდასაჭერად, ან 

საწინააღმდეგოდ. ამავე დროს, ინფორმაცია 

გაზიარებულია მიმდინარე წლის აგვისტოში, ხოლო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

საარჩევნო პერიოდად ითვლება არჩევნებამდე 60 დღით 

ადრე პერიოდი და, შესაბამისად, მოცემულ მომენტში, 

იგი აითვლება 01 სექტემბრიდან“. 

23 რადიო „ჰერეთ“ი 09.09.2020 „ჰერეთი“:  

„300-ლარიანი დახმარება, თუ ამომრჩეველთა 

პირადი მონაცემების უკანონო მოპოვება“  

 

რადიო „ჰერეთმა“ სქემა გაშიფრა, რისი 

საშუალებითაც ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენელთა ნაწილი მხარდამჭერებს, 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio
https://drive.google.com/file/d/1WGGM1mNfv2698b6O17wWCbfhvAeKpfdd/view?fbclid=IwAR3K-pcoxYxT58vYue9cN8Ykda57EAzGAlDGtX83srFgxpgAncvYfDQyHio


 

 

სავარაუდოდ, უკანონოდ იზიდავს და მათი პირადი 

მონაცემების შეგროვება ხდება. ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბლის 

ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში ხალხის 

ნაკადი გვიან დრომდე არ წყდება. „ხალხი ჩვენთან 

საუბარში ამბობს, რომ სოფელ კაბლის 

საზოგადოებრივ ცენტრში მიაქვთ საბანკო 

ანგარიშის რეკვიზიტები, პირადობის მოწმობები და 

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ხელს აწერენ 

გარკვეულ დოკუმენტს. შემდეგ პირადობის ასლს 

ტოვებენ ადგილზე და ელოდებიან 300 ლარის 

ჩარიცხვას. რესპონდენტების ნაწილი საპენსიო 

ასაკისაა და თავადაც ეეჭვებათ, რომ ფულს 

ჩაურიცხავენ. ზოგი კი აცხადებს, რომ მერიის 

წარმომადგენლობა ხალხს ატყუებს, რადგან 

აღნიშნული კატეგორიების რეგისტრაცია ერთი 

თვის წინ დასრულდა და ის, რაც ადმინისტრაციულ 

ორგანოში ხდება, პირადობის ასლების 

დატოვებასთან ერთად, არის მხოლოდ და მხოლოდ 

საარჩევნოდ ხმების შეგროვების არაკანონიერი 

მცდელობა“.  

რადიო „ჰერეთი“ მამათ მამედოვს ესაუბრა – მერის 

წარმომადგენელს სოფელ კაბლის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში. „მამედოვი სულ 

რაღაც 3 თვეა, რაც მუნიციპალიტეტში აღნიშნულ 

პოზიციას იკავებს და იმითაა ცნობილი, რომ 

სახელმწიფო ენას სრულყოფილად ვერ ფლობს. 

ჰერეთის კითხვებმა 300-ლარიანი დახმარების 

დაპირებასთან დაკავშირებით მამედოვი დააბნია, 

შემდეგ ყველაფერი უარყო და ისიც კი თქვა, რომ 

საქმის ირგვლივ არაფერი სმენია“. 

https://heretifm.com/?p=136370&fbclid=IwAR1A_3Uj5g

Bf7dnRplYpCfW_ 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

„მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული განმარტების 

თანახმად, საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით 

პანდემიის დროს შექმნილ პრობლემასთან 

დაკავშირებით მოქალაქეებს მთავრობის 

გადაწყვეტილებით მიეცათ 300-ლარიანი ერთჯერადი 

დახმარებები“. 

https://www.moh.gov.ge/ka/news/5253/sazRvargareT-

sezonurad-dasaqmebulebi-300-larian-kompensacias-

miiReben- 

 

„რეგისტრაცია აღნიშნულ პროგრამაზე დასრულდა 2020 

წლის 01 აგვისტოს. მიუხედავად ამისა, ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელ მოსახლეობას აქვს მცდარი ინფორმაცია 

(მუნიციპალიტეტისთვის უცნობია, საიდან), რომ 

აღნიშნული პროგრამა გაგრძელდება და რეგისტრაცია 01 

სექტემბრიდან განახლდება. შესაბამისად, საბანკო 

დაწესებულებებში მიდიან საკუთარი ინიციატივით და 

ხსნიან ანგარიშებს. არცერთ ოფიციალურ პირს 

ინფორმაცია არ მიუწოდებია ამის შესახებ მათთვის და 

არანაირი პირადი ინფორმაციის მიტანა/შეგროვება 

მუნიციპალიტეტის სტრუქტურებში არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტი განმარტავს, რომ არავითარი კავშირი 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ პირებს ამ პროცესებთან 

არ აქვთ“. 

 

https://www.moh.gov.ge/ka/news/5253/sazRvargareT-sezonurad-dasaqmebulebi-300-larian-kompensacias-miiReben-
https://www.moh.gov.ge/ka/news/5253/sazRvargareT-sezonurad-dasaqmebulebi-300-larian-kompensacias-miiReben-
https://www.moh.gov.ge/ka/news/5253/sazRvargareT-sezonurad-dasaqmebulebi-300-larian-kompensacias-miiReben-


 

 

24 ტვ „მთავარი“ 09.09.2020 მთავარი 9 სთ: 

თემა: ზესტაფონის მერის წინასაარჩევნო კამპანია 

სამუშაო საათების დროს სიტყვიერი და ფიზიკური 

დაპირისპირება ზესტაფონში. 

„ლელოს“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ 

ანა ბიბილაშვილსა და მუნიციპალიტეტის მერს 

შორის შელაპარაკება იმ დროს მოხდა, როდესაც 

გიორგი გოგლიჩიძე სამუშაო საათებში პარტიის 

აქტივისტებს ხვდებოდა და წინასაარჩევნო 

კამპანიას ატარებდა, რაც კანონდარღვევაა“. 

 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

 

„ორგანული კანონის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 

მე-2 მუხლის ,,ხ“ პუნქტის შესაბამისად ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს 

ხელმძღვანელი წარმოადგენს პოლიტიკური 

თანამდებობის პირს. ამავე კანონის 45-ე მუხლის მე-4 

ნაწილი განსაზღვრავს იმ პირთა წრეს, რომელთაც 

ეკრძალებათ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა და 

აგიტაციაში მონაწილეობა. აღნიშნულ ჩამონათვალში 

მითითებული არ არის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს 

ხელმძღვანელი. აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმების 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მერს არ ეკრძალება 

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა. 

 აქედან გამომდინარე, ზესტაფონში ,,ლელოს“ 

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ ანა 

ბიბილაშვილის მიერ გიორგი გოგლიჩიძის შეხვედრას 

პარტიის აქტივისტებთან და წინასაარჩევნო აგიტაციის 

ჩატარების კანონდარღვევად მიჩნევას მუნიციპალიტეტი 

ვერ გაიზიარებს.  

რაც შეეხება სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებას ანა 

ბიბილაშვილისა და მუნიციპალიტეტის მერს შორის, 

პროვოცირებული იყო ანა ბიბილაშვილის მიერ და 

ატარებდა ცალმხრივ ხასიათს. ფიზიკურ 

დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია“. 

 

25 ტვ „მთავარი“ 10.09.2020 „მთავარი“: „ხმაური ზუგდიდში - საჯარო 

მოხელეები „ლელოს“წევრებს დაუპირისპირდნენ“ 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. 



 

 

interpressnews.ge  

1) ზუგდიდში „ლელოს“ წევრებს ამომრჩეველთან 

შეხვედრისას საჯარო მოხელეები 

დაუპირისპირდნენ. ბიბლიოთეკისა და 

კეთილმოწყობის სამსახურის 10-მდე 

თანამშრომელმა მამუკა ხაზარაძე ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერ მერაბ 

კოსტავას შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა. პარტიის 

ინფორმაციით, დაპირისპირება ზუგდიდის მერ 

გეგა შენგელიას ორგანიზებული იყო. სიტყვიერი 

დაპირისპირება ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში 

გადაიზარდა, თუმცა, ვითარება 

სამართალდამცველებმა მალევე განმუხტეს. 

ხაზარაძის თქმით, შემთხვევა წინასწარ დაგეგმილი 

პროვოკაცია იყო. https://mtavari.tv/news/15384-

khmauri-zugdidshi-sajaro-mokheleebi-lelos-cevrebs 

2) interpressnews.ge: „ლელო“: „ქართული ოცნების“ 

ზონდერები ზუგდიდში „ლელოს“ ღონისძიების 

პროვოკაციულად ჩაშლას ცდილობდნენ“ 

 

„ზუგდიდში „ლელოს" მიერ ადგილობრივებთან 

გამართულ ღონისძიებაზე პარტიის თავმჯდომარე 

მამუკა ხაზარაძეს ადგილობრივი კეთილმოწყობის 

სამსახურის თანამშრომლები დალი ლატარია, 

ვახტანგ ზარანდია და სხვადასხვა ა(ა)იპ-ის 

თანამშრომლები, მათ შორის, ზუგდიდის 

ბიბლიოთეკის მართვის ცენტრის უფროსი მადონა 

მაქაცარია, პროვოკაციის შემცველი კითხვებით 

დახვდნენ. ამის შესახებ „ინტერპრესნიუსს“ 

პარტიიდან „ლელო საქართველოსთვის“ აცნობეს. 

მათივე ინფორმაციით, ზემოაღნიშნული პირები 

ცდილობდნენ, ცრუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 

ჩაეშალათ „ლელოს" ღონისძიება. „მათ მამუკა 

ხაზარაძეს დაუსვეს შეკითხვა, თუ რა 

დამოკიდებულება ჰქონდა 1981-1993 წლებში 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო: 

„2020 წლის 09 სექტემბერს ქალაქ ზუგდიდში 

დადიანების სასახლის ეზოში შეიკრიბნენ პოლიტიკური 

პარტია „ლელო საქართველოსთვის“ მხარდამჭერები, 

სადაც გაიმართა პარტიის ლიდერების შეხვედრა მათ 

თანამოაზრეებთან. შეხვედრაზე იმყოფებოდა პარტიის 

თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძეც. შეხვედრისას მათთან 

მივიდა ოთხი მოქალაქე, რომლებსაც შეხვედრაზე მყოფ 

მხარდამჭერებთან მოუვიდათ სიტყვიერი შელაპარაკება. 

დასახელებული ოთხი პიროვნებიდან ერთ-ერთმა 

შეაგინა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა შეკრებილ 

მოქალაქეებს. ადგილზე იმყოფებოდნენ ზუგდიდის 

რაიონული სამმართველოს თანამშრომლები, რომლებმაც 

არ მისცეს შესაძლებლობა მხარეებს, გაემწვავებინათ 

ვითარება, პოლიციის ჩართულობისთანავე 

დასახელებული პირები განერიდნენ შეკრებილ 

მოქალაქეებს. აღნიშნულ ფაქტზე ზუგდიდის პოლიციის 

რაიონულ სამმართველოში დაწყებულ იქნა 

ადმინისტრაციული წარმოება ასკ-ის 166-ე მუხლით. 

საქმეზე მოპოვებული მასალები შემდგომი 

რეაგირებისათვის კანონით დადგენილი წესითა და 

ვადაში წარიმართება სასამართლოში“. 



 

 

ეროვნულ მოძრაობასთან და იყო თუ არა სიმართლე 

მერაბ კოსტავასთან დაკავშირებული ინციდენტი, 

რომელზეც ერთ დროს გაზეთი „ასავალ-დასავალი“ 

წერდა. მამუკა ხაზარაძე მათ მიერ დადგმულ 

პროვოკაციას არ აჰყვა, ხოლო კითხვებს 

ზედმიწევნით, არსებული რეალური ფაქტების 

საფუძველზე უპასუხა“, – აღნიშნულია პარტიის 

მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 

მამუკა ხაზარაძის თქმით, 60 მოწმის დაკითხვისა და 

ფაქტების წარდგენის საფუძველზე გაზეთს 

სასამართლო მოუგო, ხოლო „ასავალ-დასავალსა“ და 

მის ჟურნალისტს ფულადი ჯარიმა დაეკისრათ. 

რაც შეეხება მერაბ კოსტავას, მამუკა ხაზარაძე 

აცხადებს, რომ ეროვნული მოძრაობის ლიდერთან 

მას შეხება არ ჰქონია. „ამ საკითხზე სამი წლის წინ 

გაზეთმა „ასავალ-დასავალმა“ და ცრუ მოწმეებმა 

დაიწყეს ცილისწამება. მე პირადად შევიტანე 

სასამართლოში სარჩელი და მოვიგე. სასამართლო 

ჩატარდა, დაიკითხა 60 მოწმე, რომლებიც 

სასამართლოში იყვნენ დაბარებული. ის გაზეთი, 

რომელმაც ხალხი შეიყვანა სიცრუეში, დაჯარიმდა. 

ის ჟურნალისტიც დაჯარიმდა და ფულადი 

კომპენსაციაც დააკისრეს. არსებობს სასამართლო 

დასკვნაც. ეს ფული კი მოვახმარეთ ჟურნალისტიკის 

ფაკულტეტის სტუდენტებს და ჟურნალისტიკას, 

რომ ჰქონოდათ შესაძლებლობა, ემუშავათ 

სამართლიან გარემოში.  

„რაც შეეხება მერაბ კოსტავას, ის უდიდესი ადამიანი 

არ მინახავს 100 მეტრის სიახლოვესაც კი“, – აღნიშნა 

მამუკა ხაზარაძემ. 

 

როგორც პარტიაში აცხადებენ, წლების წინ „ასავალ-

დასავალის“ მიერ გამოქვეყნებულ ცრუ სტატიაში 

ნახსენები იყო, რომ თითქოს 1989 წელს მამუკა 

ხაზარაძე არბევდა ეროვნულ-



 

 

განმათავისუფლებელი მოძრაობის მიტინგებს და 

ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ეროვნული 

მოძრაობის ლიდერ მერაბ კოსტავას. თუმცა, მათივე 

მტკიცებით, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 

შესაბამისი გამოკვლევისა და მტკიცებულებების 

საფუძველზე დაასკვნა, რომ მამუკა ხაზარაძეს 

არავითარი შეხება არ ჰქონია ამ ფაქტებთან და 

ხაზარაძე გაამართლა. 

https://www.interpressnews.ge/ka/article/617401-lelo-

kartuli-ocnebis-zonderebi-zugdidshi-lelos- 

 

 

26 ტვ „მთავარი“ 11.09.2020 „მთავარი“ 9:00 საათზე 

ამომრჩეველზე ზეწოლის ფაქტი ჭიათურაში  

 

ნაცმოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატ გიორგი 

კაპანაძის ინფორმაციით, ადგილობრივების 

დაშინებას ამჯერად ჭიათურის საკრებულოს წევრი 

ცდილობს. „ქართული ოცნების“ წევრი გოგიტა 

ვაშაძე სოფელ პერევისაში დახვდა ელზა 

გაჩეჩილაძის დედას და უთხრა, რომ, თუ მისი 

შვილი მხარს არ დაუჭერს „ქართულ ოცნებას“, 

გაათავისუფლებენ სამსახურიდან. კაპანაძის თქმით, 

ელზა გაჩეჩილაძე არის ჭიათურის ბიბლიოთეკის 

თანამშრომელი. 

 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო: 

 

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო თავისი 

უფლებამოსილების ფარგლებში ყველაფერს აკეთებს და 

მომავალშიც გააკეთებს, რათა ხელი შეუწყოს 

საპარლამენტო არჩევნების სამართლიან და 

კონკურენტულ გარემოში ჩატარებას. 

მუნიციპალიტეტისთვის მიუღებელია ამომრჩეველზე 

ყველანაირი სახის ზეწოლა და საარჩევნო 

კანონმდებლობის ნებისმიერი სახით დარღვევა. რაც 

შეეხება „ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარი 

კანდიდატის, ბატონ გიორგი კაპანაძის, ინფორმაციას 

საკრებულოს წევრ გოგიტა ვაშაძის მიერ სოფელ 

პერევისაში მოქალაქის დაშინებას, გიორგი კაპანაძის 

მონათხრობი სინამდვილეს არ შეესაბამება. 

ტელეეთერით გასული სიუჟეტი, რბილად რომ ვთქვათ, 

ბევრ უზუსტობას შეიცავს. საკრებულოს წევრია გიორგი 



 

 

ვაშაძე და არა გოგიტა ვაშაძე, სამწუხაროა, რომ ბატონმა 

გიორგი კაპანაძემ საკრებულოს წევრის სახელიც კი არ 

იცის სწორად. ასევე, არ იცის მოქალაქის სახელი და 

გვარი, რომელიც თითქოსდა დააშინა საკრებულოს 

წევრმა. ქალბატონი ელზა გაჩეჩილაძე ელენე არჩვაძეა 

(გაჩეჩილაძე მეუღლის გვარია), ამასთან, ბიბლიოთეკაში 

მუშაობს ქალბატონი ელენეს ქალიშვილი თეა 

გაჩეჩილაძე და არა თვითონ. გარდა ამისა, ბატონ 

გიორგის არ დაუსახელებია არანაირი წყარო, საიდანაც ეს 

ინფორმაცია მიიღო. 

 

საკრებულო დაშინების ფაქტის მოკვლევის მიზნით 

დაუკავშირდა ორივე მხარეს – როგორც საკრებულოს 

წევრ გიორგი ვაშაძეს, ისე ელენე არჩვაძის ოჯახს, 

კერძოდ, მის ქალიშვილ თეა გაჩეჩილაძეს. ორივე მხარე 

კატეგორიულად უარყოფს ამგვარი ფაქტის არსებობას. 

 

საკრებულოს ახლაც და მომავალშიც ექნება მყისიერი 

რეაქცია საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის 

ნებისმიერ შემთხვევაზე“. 

 

27 ტვ „მთავარი“ 12.09.2020 „ლელოს“ წევრი: „ზუგდიდის დატოვების 

სანაცვლოდ ოცნებამ 600 ლარი შემომთავაზა“ 

  

„ლელო საქართველოსთვის“ „ქართულ ოცნებას“ 

მუქარასა და ზეწოლაში ადანაშაულებს. 

„ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლის 

განცხადებით, პარტიის აქტიურ წევრ ირაკლი 

მატუას დაუკავშირდნენ და ზუგდიდის დატოვების 

სანაცვლოდ 600 ლარი შესთავაზეს. მას 

დაუკავშირდა ზუგდიდის საკრებულოს ერთ-ერთი 

კომისიის თავმჯდომარე ოთო ქადარია, წაუყენა 

ულტიმატუმი და უთხრა – ან დათანხმდებოდა მათ 

მიერ შეთავაზებულ პირობებს, ან ის ან მისი ოჯახის 

წევრები დაისჯებოდნენ“, – ამბობს „ლელოს“ 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურა: 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ზუგდიდის 

რაიონულ სამმართველოში მიმდინარეობს გამოძიება 

ირაკლი მატუას მიმართ განხორციელებული შესაძლო 

იძულების ფაქტზე, დანაშაული გათვალისწინებული 

სისხლის სამართლის კოდექსის 150-ე მუხლის 1-ლი 

ნაწილით. პროკურატურა ახორციელებს საქმეზე 



 

 

წარმომადგენელი. როგორც ირაკლი მატუა 

აცხადებს, 600 ლარი გადასცეს იმის სანაცვლოდ, 

რომ თბილისში წასულიყო და რამდენიმე დღე 

ქალაქში დარჩენილიყო.  

 https://mtavari.tv/news/15627-zugdidis-datovebis-

sanatsvlod-otsnebam-600-lari 

 

საპროცესო ხელმძღვანელობას. გამოძიება ტარდება 

ინტენსიურად. კონკრეტული პირის პასუხისმგებლობის 

საკითხი ამ ეტაპზე არ გამოკვეთილა. საქმეზე გრძელდება 

გამოძიება.  

 

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო:  

„შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ზუგდიდის 

რაიონულ სამმართველოში მიმდინარეობს გამოძიება 

სისხლის სამართლის საქმეზე ირაკლი მატუას იძულების 

ფაქტზე, დანაშაული გათვალისწინებული სსკ 150-ე 

მუხლის პირველი ნაწილით. 

გამოძიების დაწყების საფუძველი გახდა 

ინტერნეტგამოცემა „NEWposts“-ზე გავრცელებული 

ინფორმაცია, რომ პოლიტიკური გაერთიანება „ლელო 

საქართველოსათვოს“ წევრ ი.მ.-ს მიმართ ,,ქართული 

ოცნების“ წევრებმა განახორციელეს ზეწოლა. 

გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს საქმესთან 

შემხებლობაში მყოფი მოწმეების გამოკითხვა, 

ამოღებულია ი.მ.-ს მობილური ტელეფონი და ტარდება 

შესაბამისი საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედებები.  

ამ ეტაპისათვის შემაჯამებელი გადაწყვეტილება 

მიღებული არ არის. 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო: 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის შესაბამისად ირკვევა შემდეგი: 

https://mtavari.tv/news/15627-zugdidis-datovebis-sanatsvlod-otsnebam-600-lari
https://mtavari.tv/news/15627-zugdidis-datovebis-sanatsvlod-otsnebam-600-lari


 

 

ოთარ ქადარიას წლებია მეგობრული ურთიერთობა 

აკავშირებს ირაკლი მატუასთან. მას შემდეგაც რაც 

ირაკლი პარტია ,,ლელო“-ში გაწევრიანდა ხშირად 

მოდიოდა მასთან სამსახურში, აღნიშნავდა რომ მის 

მიმართ ნდობას ვერ ხედავდა ახალ პარტიაში და უჭირდა 

თავის დამკვიდრება, რასაც განიცდიდა მორალურად. 

ოთარ ქადარიამ მას ურჩია, რომ ყოფილიყო იქ, სადაც 

თავს თავისუფლად გრძნობდა. რაც შეხება ფინანსურ 

დახმარებას, ოთარ ქადარია არაერთხელ დახმარებია 

ირაკლი მატუას ამ წლების განმავლობაში, როგორც 

ფინანსურად (მაგ: დაქორწინებისას ფულადი საჩუქარი 

850 ლარის ოდენობით), ისე მორალურად (მისი დას 

ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებისთვის გაუწია 

შუამდგომლობა, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში, ისე 

ადგილობრივი სხვადასხვა პროგრამებით 

სარგებლობისას), და ასე შემდეგ, არაერთი წვრილმანი 

ფინანსურ დახმარება.  

ამჯერად, ირაკლი მატუამ თბილისში გასამგზავრებლად 

და იქ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 

ყოფნისათვის საჭირო თანხა ესესხა ოთარს, რომელიც 

უნდა დაებრუნებინა როდესაც მას ექნებოდა სტაბილური 

სამსახური და შემოსავალი, თუნდაც ეს ყოფილიყო 

ნაწილ-ნაწილ. 

როგორც ოთარ ქადარია აცხადებს არანაირ მოსყიდვას, 

შანტაჟს, მისი მხრიდან ადგილი არ ჰქონია, თუნდაც 

იქიდან გამომდინარე რომ მათ ახლო მეგობრული 

ურთიერთობა გააჩნდათ, რაც ადამიანური 

თანაგრძნობისა და თანადგომის გარდა სხვა სახის 

ქმედების მორალურ უფლებას არ აძლევდა. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ზუგდიდი 

საკრებულოს პოზიციით ოთარ ქადარიას მიერ 

განხორციელებულ ქმედებაში არ იკვეთება მოსყიდვის, 

შანტაჟისა და იძულების ნიშნები და შესაბამისად 

მიზანშეწონილი არ არის რაიმე სახის ზომის გამოყენება 

მის მიმართ; 



 

 

მიმდინარეობს გამოძიება სსკ 150-ე მუხლით. 

მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს.  

 

28 „მთავარი“ 21.09.2020 „მთავარი“ 9 სთ 

თემა: „ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება 

მარნეულში“ 

„ქართულ ოცნებას“ და მის მაჟორიტარობის 

კანდიდატს მარნეულისა და გარდაბნის ოლქში 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში 

ადანაშაულებენ. ადგილობრივები ჰყვებიან, რომ 

მმართველი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატ 

ზაურ დარგალთან წინასაარჩევნო შეხვედრაზე 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

საიმერლოში მერიის თანამშრომლებიც მიიყვანეს, 

რაც პირდაპირი კანონდარღვევაა. ოპოზიციის 

ინფორმაციით, შეკრებას მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის წევრებიც ესწრებოდნენ, რაც, 

ასევე, კანონდარღვევაა. ადგილობრივების თქმით, 

ზაურ დარგალს ამომრჩეველთან შეხვედრა 

ეკლესიის ეზოში სურდა, მაგრამ მოძღვარმა და 

მრევლმა მას ამის საშუალება არ მისცა. ამიტომ 

ოცნების მხარდამჭერებს ადგილის შეცვლა 

მოუწიათ. 

ადგილობრივების თქმით, შეხვედრაზე იყვნენ 

მოყვანილი მასწავლებლები, მათ შორის, რამდენიმე 

ძალით იყო მოყვანილი. შეხვედრაზე ხალხი მერიის 

კუთვნილი ავტომობილით მიიყვანეს. მიყვანილი 

იყვნენ საჯარო მოხელეები და პედაგოგები. 

ადგილობრივების თქმით, ამასთან დაკავშირებით 

არასამთავრობოები ამზადებენ საჩივარს“. 

 

ანა ილურიძე, მარნეულის საოლქო კომისიის 

თავმჯდომარე: „არავის მოუმართავს ჩვენთვის, 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო: 

 

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, მაჟორიტარობის კანდიდატობის ზაურ 

დარგალის, სოფელ საიმერლოში მოსახლეობასთან 

შეხვედრა  გაიმართა მ/წლის  20 სექტემბერს (კვირა - 

არასამუშაო დღე) შესაბამისად, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 

ნაწილის ,,თ" ქვეპუნქტის საფუძველზე უფლება 

ჰქონდათ მიეღოთ მონაწილეობა აგიტაციაში (კამპანიაში) 

არასამუშაო დღეებში. რაც შეეხება ავტომობილის 

გამოყენებას, გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ავტომობილი 

ეკუთვნის მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

დაფუძნებულ შპს ,,მარნეულის სოფწყალს" და ირიცხება 

მის საკუთრებაში, რომელიც შეძენილი იქნა მისი 

სახსრებით  და მათი განმარტებით ავტომობილი არ იქნა 

გამოყენებული საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

საარჩევნო აგიტაციაში. შ.პ.ს.-ს განმარტებით 

ავტომობილი იყო მწყობრიდან გამოსული  და  ამიტომ 

იძულებული გახდნენ სატრანსპორტო საშუალება  

დაეტოვებინათ ქუჩაში,  სოფელ საიმერლოს ეკლესიის 

მიმდებარე  ტერიტორიაზე, სადაც შემდგომში გაიმართა 



 

 

შესაბამისად, თუ მოგვმართავენ აღნიშნულ 

ფაქტებთან დაკავშირებით, მოვახდენთ 

რეაგირებას“. 

 

პარტიის შეხვედრა. განცხადებაში მოყვანილი ფაქტები 

არ დასტურდება 

 

მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს. 

29 ტვ „მთავარი“ 21.09.2020 ზაურ დარგალთან წინასაარჩევნო შეხვედრაზე 

მარნეულის მერიის თანამშრომლები და საარჩევნო 

კომისიის წევრები მიიყვანეს.  

 

„პოზიცია მმართველ გუნდს მარნეულში 

ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში 

ადანაშაულებს. მათი ინფორმაციით, „ქართული 

ოცნების“ მაჟორიტარობის კანდიდატ ზაურ 

დარგალთან წინასაარჩევნო შეხვედრისას 

მარნეულის მერიის თანამშრომლები და საარჩევნო 

კომისიის წევრები მიიყვანეს, რაც კანონდარღვევაა. 

„საოლქო კომისიის წევრები, წესით, ნეიტრალურები 

უნდა იყვნენ, მაგრამ ისინი დარგალთან შეხვედრას 

ესწრებოდნენ. ეს არის საარჩევნო კოდექსის 

დარღვევა. ამასთან, შეხვედრაზე გამოიყენებს 

ადმინისტრაციული რესურსი − მერის 

ავტომობილი“, − ამბობს მარნეულის საოლქო 

საარჩევნო კომისიის წევრი „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობიდან“ ლაშა ქველაძე.  

 

მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე ამბობს, რომ დარღვევაზე მათთვის 

არავის მიუმართავს და რეაგირებაც იმ შემთხვევაში 

ექნებათ, თუ ვინმე მიაწვდის ინფორმაციას, თუმცა, 

იმ კადრების ნახვა, სადაც დარგალთან შეხვედრაზე 

საჯარო მოხელეებიც ჩანან, არ ისურვა და თქვა, რომ 

„ვალდებულება არ აქვს“. კანონდარღვევაზე 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო 

პლატფორმა 2020“-მა უკვე დაიწყო სარჩელის 

ინფორმაცია რეაგირებისთვის გადაიგზავნა 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

 

 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო: 

 

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

თანახმად, მაჟორიტარობის კანდიდატობის ზაურ 

დარგალის, სოფელ საიმერლოში მოსახლეობასთან 

შეხვედრა  გაიმართა მ/წლის  20 სექტემბერს (კვირა - 

არასამუშაო დღე) შესაბამისად, მარნეულის 

მუნიციპალიტეტში დასაქმებული საჯარო მოხელეების 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 

ნაწილის ,,თ" ქვეპუნქტის საფუძველზე უფლება 

ჰქონდათ მიეღოთ მონაწილეობა აგიტაციაში (კამპანიაში) 

არასამუშაო დღეებში. რაც შეეხება ავტომობილის 

გამოყენებას, გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ავტომობილი 

ეკუთვნის მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

დაფუძნებულ შპს ,,მარნეულის სოფწყალს" და ირიცხება 

მის საკუთრებაში, რომელიც შეძენილი იქნა მისი 

სახსრებით  და მათი განმარტებით ავტომობილი არ იქნა 

გამოყენებული საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის 

საარჩევნო აგიტაციაში. შ.პ.ს.-ს განმარტებით 

ავტომობილი იყო მწყობრიდან გამოსული  და  ამიტომ 

იძულებული გახდნენ სატრანსპორტო საშუალება  

დაეტოვებინათ ქუჩაში,  სოფელ საიმერლოს ეკლესიის 

მიმდებარე  ტერიტორიაზე, სადაც შემდგომში გაიმართა 



 

 

მომზადება. კომისიის წევრებისგან მსგავსი ქმედება 

გულისხმობს 2000-ლარიან ჯარიმასა და მათი 

უფლებამოსილების შეჩერებას. 

https://mtavari.tv/news/16531-zaur-dargaltan-

cinasaarchevno-shekhvedraze 

 

პარტიის შეხვედრა. განცხადებაში მოყვანილი ფაქტები 

არ დასტურდება 

 

მუნიციპალიტეტი ემიჯნება ყოველგვარი 

კანონდარღვევის (მათ შორის საარჩევნო 

კანონმდებლობის დარღვევის) ფაქტ(ებ)ს. 

 

https://mtavari.tv/news/16531-zaur-dargaltan-cinasaarchevno-shekhvedraze
https://mtavari.tv/news/16531-zaur-dargaltan-cinasaarchevno-shekhvedraze

