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“პატრიოტთა ალიანსმა“ მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატები 
წარადგინა

8 აგვისტო

კინოს სახლში გამართულ ღონისძიებაზე 
მედიის წარმომადგენლებს კანდიდატები დავით 
თარხან-მოურავმა და ირმა ინაშვილმა გააცნეს.

სიღნაღსა და დედოფლისწყაროში 
„პატრიოტთა ალიანსის“ კანდიდატი ნაირა 
ალავერდაშვილი იქნება, თემქაზე „პატრიოტთა 
ალიანსს“ კახაბერ კორძაია წარმოადგენს, 
ახალციხე-ადიგენში პარტიის კანდიდატი 
გოდერძი კუბლაშვილი იქნება, ხოლო 
ქარელში კი კენჭს ჟურნალისტი ბონდო 
მძინარიშვილი იყრის. 

თინა ხიდაშელი - ქართული 
სახელმწიფო საარჩევნო ყუთებთან 
ეტყვის არას ოკუპაციას და რუსულ 
პროპაგანდას.

8 აგვისტო

2008 წლის 8 აგვისტოს გამოძახილი უნდა იყოს 
2016 წლის 8 ოქტომბერი, - ამის შესახებ 
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ”რესპუბლიკური 
პარტიის” ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელის 
სოციალურ ქსელ ”ფეისბუქში” წერს. 

ჩემთვის, როგორც დედისთვის, ვისთვისაც 
მშვიდობა ერთადერთი გარანტია მისი და 
სხვისი შვილების უსაფრთხო და ბედნიერი 

მომავლის უზრუნველსაყოფად;სამოქალაქო 
აქტივისთვის, ვინც ჯერ კიდევ 2009 წელს 
თავიდან ბოლომდე, ეთნოწმენდიდან 
მკვლელობამდე, ყოველი სახლის გადაწვიდან 
მოსახლეობის მასობრივ დევნამდე, შევისწავლე 
აგვისტოს ომი; საქართველოს მოქალაქისთვის, 
ვისაც არავითარი ორჭოფული აზრები არ აქვს, 
ამ ომში ჯალათის და მსხვერლის 
იდენთიფიცირებისთვის;პოლიტიკოსისთვის, 
ვინც მთელი მისი კარიერის მანძილზე 
თავდაუზოგავად შრომობს საქართველოს 
ნატოში, შესაბამისად უსაფრთხოების 
ერთადერთ ხელშესახებ, ძლიერ ალიანსში 
წევრობისთვის; ყოფილი თავდაცვის 
მინისტრისთვის, ვისი მთავარი მისიაც სწორედ 
მშვიდობისთვის ბრძოლა, მშვიდობის 
უზრუნველყოფა და ძლიერი, პროფესიული, 
უნარიანი შეიარაღებული ძალებია, ქვეყნის 
დეოკუპაცია და 2008 წელს, საქართველოს 
მოქალაქეების წინააღმდეგ განხორციელებული 
ძალადობის გამო პასუხისმგებელ პირთა დასჯა, 
კვლავაც მთავარ ამოცანად რჩება.

თუ დანაშაული ჩადენილია, უნდა დადგეს 
პასუხისმგებლობის საკითხი, დანაშაულის 
ხასიათის და არა მსხვერპლის რაოდენობის 
მიხედვით. საერთაშორისო სამართალი და 
დემოკრატიული დაცვის მექანიზმები თანაბრად 
უნდა მოქმედებდეს ყველა შემთხვევაში, 
მიუხედავად იმისა, თუ რა სიდიდის ან 
გავლენისაა სახელმწიფო, ან რამდენი დღე 
გრძელდებოდა ომი.

მსოფლიო წესრიგის კითხვის ნიშნის ქვეშ 
დაყენება და ორმაგი სტანდარტით მოქმედება 
კაცობრიობას საბოლოოდ გაცილებით მძიმე 
შედეგებამდე მიიყვანს, ვიდრე ათიათასობით 
უფლებააყრილი ქართველი დევნილისათვის  

საკუთარი სიმართლის დამტკიცებისა და 
უფლებების აღდგენის შესაძლებლობის 
წართმევაა."

სამწუხაროდ, მას შემდეგ უკრაინა მოხდა და 
პასუხი დღემდე გაცემული არ არის.-წერს 
ხიდაშელი.

პაატა ბურჭულაძემ „მრჩეველთა 
საბჭოს“ წევრებთან შეხვედრა 
გამართა

8 აგვისტო

„მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის“ 
თავმჯდომარემ პაატა ბურჭულაძემ „მრჩეველთა 
საბჭოს“ წევრებთან პირველი სამუშაო 
შეხვედრა გამართა. ბურჭულაძემ საბჭოს 
წევრებთან სამომავლო გეგმები განიხილა. 

პარტიის განმარტებით, „მრჩეველთა საბჭო“ 
დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა 
მეცნიერებითა და ლიდერებით. საბჭოს მიზანია 
წარმოადგინოს რეკომენდაციები საშინაო და 
საგარეო პოლიტიკის, რეგიონული პოლიტიკის 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის, 
განათლების, მეცნიერების, კულტურის, 
ოკუპირებული ტერიტორიების, დევნილების, 
ახალგაზრდული პოლიტიკის და სპორტის 
დარგობრივი მიმართულებებით. “მრჩეველთა 
საბჭო” ასევე შეიმუშავებს პოლიტიკურ 
ოპონენტებთან ურთიერთობის სტრატეგიას, 
საინფორმაციო პოლიტიკას და წარადგენს 
რეკომენდაციებს პარტიის ლიდერთან.



სიახლეები 04

გიგლა ბარამიძე - „ქართული 
ოცნება“ „ნაციონალურ მოძრაობას“ 
ხელისუფლებაში აბრუნებს

8 აგვისტო

„ქართული ოცნება“ „ნაციონალურ მოძრაობას“ 
ხელისუფლებაში აბრუნებს, - ამის შესახებ 
„დემოკრატიული მოძრაობის“ პოლიტიკურმა 
მდივანმა გიგლა ბარამიძემ ბრიფინგზე 
განაცხადა. გიგლა ბარამიძემ „ქართული 
ოცნების“ ”ნაციონალი მაჟორიტარობის 
კანდიდატების” არასრული სია წარმოადგინა. 

„ქართული ოცნება“ აცხადებდა, რომ უნდა 
გადმოებარებინა ხელისუფლება და 
ნამდვილად გადმოიბარა თავისი 
ნაციონალებით. სწორედ „ქართული ოცნება“ 
აბრუნებს ხელისუფლებაში „ნაციონალურ 
მოძრაობას“ და ამ მედროვე ხალხს, რომლებიც 
ისევ ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით - ვიწრო 
ფეოდალებს წარმოადგენდნენ- კვლავ 
ფეოდალებად ტოვებს. ეს არის ღალატი 
საქართველოს მოსახლეობის, იმ ადამიანების 
მიმართ, რომლებიც წლების მანძილზე 
საკუთარი სიცოცხლის ფასად ებრძოდნენ 
„ნაციონალური მოძრაობის“ მოძალადე რეჟიმს 
და რომელებმაც 2012 წელს მხარი დაუჭირეს 
„ქართულ ოცნებას“ ერთადერთი მიზნით, რომ 
სამუდამოდ გაექროთ ქართული პოლიტიკიდან 
„ნაციონალური მოძრაობა“, - განაცხადა გიგლა 
ბარამიძემ.

”ქართულმა ოცნებამ“ ამბროლაურის, 
ონის, ცაგერის, ლენტეხისა და 
მესტიის რაიონებში დეპუტატობის 
კანდიდატად გოჩა ენუქიძე 
წარადგინა

9  აგვისტო

”ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს” თავმჯდომარემ გიორგი 
კვირიკაშვილმა ამბროლაურის, ონის, ცაგერის, 
ლენტეხისა და მესტიის რაიონებში ”ქართული 
ოცნების” მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატად გოჩა ენუქიძე წარადგინა. 

”მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელ არჩევნებში 
სიახლეა - 5 საარჩევნო ოლქი ერთ ოლქად 
გაერთიანდა - ეს არის ამბროლაურის, ონის, 
ცაგერის, ლენტეხისა და მესტიის საარჩევნო 
ოლქი და თქვენ პარლამენტში გეყოლებათ 
ერთი წარმომადგენელი. „ქართული ოცნება“ ამ 
გაერთიანებული ოლქის მაჟორიტარად 
წარმოგიდგენთ გოჩა ენუქიძის კანდიდატურას. 
ბატონი გოჩა გახლავთ ორი მოწვევის 
პარლამენტის წევრი. ძალიან გამოცდილი, 
საქმის ერთგული კაცია. დარწმუნებული ვარ, 
გაერთიანებული ოლქის წარმომადგენლობა 
ბატონი გოჩას პასუხისმგებლობას კიდევ უფრო 
გაზრდის და ერთი წუთით არ მოაკლებს 
ყურადღებას თქვენი ინტრესების დაცვას”, - 
განაცხადა კვირიკაშვილმა. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 
პრემიერ-მინისტრის მიერ 
ახალდაქორწინებულებისთვის 
საჩუქრის გადაცემის ფაქტის 
შესწავლა დაიწყო

9 აგვისტო

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 
”სამართლიანი არჩევნების” მიერ 
გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 
პრემიერ-მინისტრისა და აჭარის მთავრობის 
თავმჯდომარის მიერ 
ახალდაქორწინებულებისთვის საჩუქრების 
გადაცემა შესაძლოა დანაშაულის ნიშნებს 
შეიცავდეს, სწავლობს.

„გამოთხოვილი იქნება დეტალური ინფორმაცია 
მუნიციპალიტეტიდან და სწორედ აღნიშნულის 
შემდეგ იქნება შესაძლებელი დადგენა, ჰქონდა 
თუ არა ადგილი კანონდარღვევას“, - განაცხადა 
პარტიების ფინანსური საქმიანობის 
მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ზურაბ 
აზნაურაშვილმა.

არასამთავრობო ორგანიზაცია ”სამართლიანი 
არჩევნების” აზრით, პრემიერ-მინისტრისა და 
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ 6 
აგვისტოს, ამომრჩევლებისათვის საჩუქრების 
გადაცემა შესაძლოა ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის, ან სისხლის სამართლის 
დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს.
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მიხეილ სააკაშვილის წინასაარჩევნო 
კამპანიაში სავარაუდო ჩართვასთან 
დაკავშირებით საია-ს საჩივარი არ 
დაკმაყოფილდა

9 აგვისტო

ბათუმის 79-ე ოლქმა “საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” საჩივარი 
უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიხეილ სააკავშილის 
წინასაარჩევნო კამპანიაში სავარაუდო 
ჩართვასთან დაკავშირებით არ დააკმაყოფილა. 

79-ე ოლქის გადაწყვეტილებით, მიხეილ 
სააკაშვილი არ არის საქართველოს მოქალაქე, 
საქართველოში არ იმყოფება და მის მიერ 
საარჩევნო კოდექსით აკრძალული ქმედების 
განხორციელება ვერ გახდება 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის 
დაკისრებისა და სამართალდარღვევის ოქმის 
შედგენის საფუძველი.

კომუნიკაციების კომისია 
წინასაარჩევნო პერიოდის 
მედიამონიტორინგის შუალედურ 
ანგარიშს აქვეყნებს

9 აგვისტო

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია წინასაარჩევნო პერიოდთან 
დაკავშირებული მედიამონიტორინგის 
შუალედურ შედეგებს აქვეყნებს. როგორც 
ანგარიშშია ნათქვამი, მონიტორინგის შედეგად

რამდენიმე დარღვევა გამოვლინდა.
„ააიპ „მედია კავშირი ობიექტივის“ სამაუწყებლო 
ბადეში განთავსებული პროგრამა 
„პოლიტიკური ღამე“, რომლის წამყვანი ბ-ნ 
ვალერი კვარაცხელია საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 
რეგისტრირებული საარჩევნო სუბიექტის 
„კვარაცხელია–სოციალისტების“ თავმჯდომარეს 
წარმოადგენს. 

მოქმედი კანონმდებლობის, კერძოდ 
„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ თანახმად, 
პოლიტიკური თანამდებობის პირის ან 
პოლიტიკური პარტიის წევრის 
საზოგადოებრივ–პოლიტიკური, ახალი ამბების 
ან საინფორმაციო პროგრამებში წამყვანის, 
ინტერვიუერის ან ჟურნალისტის სახით 
მონაწილეობა დაუშვებელია.

ეროვნულ მაუწყებლებს „რუსთავი 2“–ს და 
„ტაბულას“ საჯაროდ არ გამოუქვეყნებიათ და 
კომისიაში არ წარმოდგენიათ ყოველკვირეული 
ინფორმაცია პოლიტიკური 
რეკლამის/აგიტაციისათვის გამოყოფილი 
დროის და ამ საეთერო დროის ტარიფებისა და 
გაწეული მომსახურების შესახებ.

კომისიაში მიმდინარეობს ადმინისტრაციული 
წარმოება აღნიშნულ დარღვევასთან 
დაკავშირებით.

„რუსთავი 2“–ის და „ტვ პირველის“ ეთერში 
განთავსდა პოლიტიკური/წინასაარჩევნო 
რეკლამა შესაბამისი სურდოთარგმანის გარეშე; 

საქართველოს ორგანული კანონის 
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 
შესაბამისად, წინასაარჩევნო აგიტაციასთან, 

პოლიტიკური/წინასაარჩევნო რეკლამის 
განთავსებასა და ინფორმაციის გადაცემასთან 
ან გამოქვეყნებასთან დაკავშირებულ 
მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს 
ხოლო სამართალდარღვევის საქმეს 
განიხილავს რაიონული (საქალაქო) 
სასამართლო. ორივე ტელეკომპანიის მიმართ 
შედგენილი ადმინისტრაციულ 
სამართალდადრღვევათა ოქმი გადაგზავნილია 
საქალაქო სასამართლოში.
რიგ ტელეკომპანიებს სამაუწყებლო ბადეში 
ახალი ამბების პროგრამები არ აქვთ 
განთავსებული, კერძოდ: შპს „საერთაშორისო 
საინფორმაციო სააგენტო ევრაზიას“, შპს 
„საფერავი ტვ“-ს, შპს „ქართული ტვ“-ს, შპს 
„ტელეკომპანია ქართულ არხს“, ააიპ 
„ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა 
და ადამიანის უფლებებისათვის“.
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე–2 მუხლის ჯ) ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, საერთო მაუწყებლობა არის 
არანაკლებ 2 თემატიკის, მათ შორის, ახალი 
ამბებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
თემატიკის, პროგრამებით მაუწყებლობა. 
აღნიშნული მაუწყებლების მიმართ მინიმალური 
პროგრამული მოთხოვნების დარღვევის 
ფაქტის გამო დაწყებულია შესაბამისი 
ადმინისტრაციული წარმოება. 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების 
მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული 
ვალდებულებების დაცვის გარეშე 
გამოქვეყნება“, - ნათქვამია ანგარიშში.
ამასთან, კომისიის განმარტებით, რიგი 
მაუწყებლის მიერ საზოგადოებრივი აზრის
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კვლევის შედეგების გამოქვეყნება 
განხორციელდა შესაბამისი კანონისმიერი 
ვალდებულების დაცვის გარეშე. 

„კომისიამ საჯარო განცხადებით მიმართა 
როგორც მაუწყებლებს, ასევე ელექტრონულ 
მედიას - საინფორმაციო სააგენტოებს და 
შეახსენა, რომ საქართველოს ორგანული 
კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 
51-ე მუხლის მე-11 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის 
შედეგების გამოქვეყნებისას უნდა მიეთითოს: 
ორგანიზაცია, რომელმაც ჩაატარა 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა;

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის დამკვეთი ან 
დამფინანსებელი; კვლევაში გამოყენებული 
კითხვების ზუსტი ფორმულირება და 
თანამიმდევრობა; საველე კვლევის ჩატარების 
დრო; გამოკითხულთა რაოდენობა და 
შერჩევის მეთოდი; რა არეალში ან რა 
კატეგორიის ადამიანებში ჩატარდა შერჩევა; 
ეფუძნება თუ არა კვლევა ყველა 
გამოკითხულის აზრს; იმ რესპონდენტთა 
რაოდენობა, რომლებმაც უარი განაცხადეს 
კვლევაში მონაწილეობაზე, არ გასცეს კითხვას 
პასუხი ან რომელთა გამოკითხვაც ვერ 
მოხერხდა; შერჩევის ზომა; ცდომილების 
ფარგლები; ინფორმაცია სხვა ნებისმიერი 
ფაქტორის შესახებ, რომელმაც შესაძლოა 
მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა შედეგებზე“, 
- აღნიშნავენ კომისიაში.
გარდა ამისა, მათივე განმარტებით, 
ცენტრალური ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
დაფინანსებული გაზეთების დიდ ნაწილს 
„საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა 
და მისი გამოყენების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ დადგენილებით მოთხოვნილ 

ინფორმაცია, ამავე დადგენილებით 
განსაზღვრული ფორმით და ვადებში კომისიაში 
არ წარმოუდგენია.

„აღნიშნული გაზეთებია – ხობის 
მუნიციპალიტეტი - გაზეთი „ხობის მოამბე“; 
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი 
„რეგიონის ტრიბუნა“; ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტი - გაზეთი 
„თვითმმართველობა“; ონის მუნიციპალიტეტი - 
გაზეთი „ონი“; აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკა - შპს „გაზეთი აჭარა და ადჟარა“; 
ქარელის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი „ქარელის 
მოამბე“; აბაშის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი 
„აბაშის მაცნე“; ქუთაისის მუნიციპალიტეტი - 
გაზეთი „უქიმერიონი“; ხაშურის მუნიციპალიტეტი 
- გაზეთი „ხაშურის მოამბე“; სენაკის 
მუნიციპალიტეტი - გაზეთი „კოლხეთი“; 
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი „სიღნაღი“; 
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი 
„ტყიბული“; ყვარელის მუნიციპალიტეტი - 
გაზეთი „ყვარელი“; ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტი - გაზეთი „არშლუისი“; 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი 
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მაცნე“; 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი - ააიპ 
„მოქალაქეთა ჩართულობის და ინფორმირების 
მუნიციპალური ცენტრი“ (გაზეთის სახელწოდება 
არ იქნა მოწოდებული); ახმეტის 
მუნიციპალიტეტი - გაზეთი „ბახტრიონი“; 
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი „სვანეთი“; 
გორის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი „გორის 
მაცნე“; მცხეთის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი 
„მცხეთა“; ბოლნისის მუნიციპალიტეტი - გაზეთი 
„ბოლნისი“.

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 
კომისიაზე დაკისრებული ვალდებულების 

ჯეროვანი შასრულების მიზნით, კომისია თავად 
განახორციელებს ზემოაღნიშნული გაზეთების 
საკონტროლო შესყიდვებს და შეისწავლის 
აღნიშნული გაზეთების მიერ კანონმდებლობის 
მოთხოვნების დაცვის საკითხს“, - აღნიშნავენ 
კომისიაში.

აღნიშნულის გათვალისწინებით კომისია 
მედიასაშუალებებს რეკომენდაციებითაც 
მიმართავს. 

„კომისიის რეკომენდაციები: „ტაბულას“ ეთერში 
განთავსებულია არაპოლიტიკური გადაცემა 
„მძიმე კაცთან“, რომელსაც საანგარიშო 
პერიოდში სტუმრობდნენ პოლიტიკური 
პარტიების „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ და „სახელმწიფო ხალხისათვის“ 
წარმომადგენლები.
კომისიას მიაჩნია, რომ წინასაარჩევნო 
კამპანიის სამართლიანად, მიუკერძოებლად და 
დაბალანსებულად გაშუქების მიზნით 
მნიშვნელოვანია მაუწყებლებმა დაიცვან 
„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“ და 
გაითვალისწინონ, რომ საარჩევნო პერიოდში 
კანდიდატის ან პარტიის წარმომადგენლის 
მონაწილეობა იმ პროგრამებში, რომლებიც არ 
არის პოლიტიკასთან პირდაპირ კავშირში, 
დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
მოლაპარაკება პროგრამაში მონაწილოების 
შესახებ შედგა საარჩევნო პერიოდის 
დაწყებამდე. კანდიდატს არ უნდა მიეცეს 
საშუალება გამოთქვას პოლიტიკური 
მოსაზრებები ან სხვა გზით მოახდინოს 
საკუთარი კანდიდატურის რეკლამირება.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია ყურადღებას ამახვილებს 
ტელეეთერით სიძულვილის ენის გამოყენების 
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ირაკლი სესიაშვილი მიხეილ 
სააკაშვილის ვიდეო-მიმართვაზე 
ცესკო-სგან რეაგირებას ითხოვს

9 აგვისტო

”ქართული ოცნების” წევრი ირაკლი 
სესიაშვილი მიხეილ სააკაშვილის მიერ 
გავრცელებულ საარჩევნო 
ვიდეო-მიმართვებთან დაკავშირებით 
ცესკო-სგან მკაცრ რეაგირებას ითხოვს. 

სესიაშვილის განცხადებით, საარჩევნო 
პროცესებში უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩართვა 
არის კანონდარღვევა.

”არ მაინტერესებს სხვა ქვეყნის რიგითი 
ჩინოვნიკი, გუბერნატორი თუ ვიღაცა რა 
განცხადებებს აკეთებს. ჩემთვის მთავარია, რომ 

კახა ბუკიას განცხადებით, მან პაატა 
ბურჭულაძის მოძრაობა დატოვა, 
პარტიის ინფორმაციით კი, ის თავად 
გაათავისუფლეს

9 აგვისტო

პაატა ბურჭულაძის„სახელმწიფო ხალხისთვის” 
ხობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე 
კახა ბუკიამ საკუთარ გუნდთან ერთად პარტია 
დატოვა. როგორც ბუკიამ განაცხადა, ამის 
მიზეზი ის გარემოება გახდა, რომ მათი პარტიის 
მაჟორიტარობის კანდიდატი კახაბერ ნადარაია 
“ნაციონალური მოძრაობის” სატელიტია. 
ბუკიას მტკიცებით, პარტია მასთან ერთად 80-მა 
ადამიანმა დატოვა.

კახა ნადარაია დღეს მედიასთან არ 
გამოჩენილა, თუმცა საკითხზე კომენტარი 
პარტიის ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატმა 
კოტე კემულარიამ გააკეთა, რომლის თქმითაც, 
ბუკია და მისი თანამოაზრეები პარტიის 
ცენტრალური ოფისის გადაწყვეტილებით 
თავად გაათავისუფლეს. 

გახშირებულ შემთხვევებზე და მოუწოდებს 
მაუწყებლებს, ასევე 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების 
მონაწილეებს დაიცვან საკანონმდებლო და 
ეთიკური ნორმები.

მედიათავისუფლების უზრუნველსაყოფად, 
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, 
სარედაქციო დამოუკიდებლობასთან 
დაკავშირებული საკითხების განხილვის 
უფლება არ გააჩნია არც საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და არც 
სასამართლოს, ამგვარი პრეროგატივა 
მხოლოდ თავად მაუწყებლის მიერ შექმნილ 
თვითრეგულირების ორგანოს აქვს მინიჭებული. 
კომისიას მიაჩნია, რომ მოქმედი 
კანონმდებლობა მაუწყებლებს 
თავისუფლებასთან ერთად საზოგადოების 
წინაშე დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს. 
შესაბამისად, მოუწოდებს მათ, ისევე როგორც 
საზოგადოების წარმომადგენლებს დაიცვან 
საკანონმდებლო და ეთიკური ნორმები, არ 
დაუშვან სიძულვილის ენის წახალისება, 
მიმდინარე მოვლენების გაშუქების დროს 
(განსაკუთრებით, წინასაარჩევნო პერიოდში) 
იხელმძღვანელონ სამართლიანობის და 
მიუკერძოებლობის პრინციპებით.
გამოიკვეთა რიგი მაუწყებლებისა, რომელთა 
ეთერშიც განთავსებული არ ყოფილა 
საზოგადოებრივ–პოლიტიკური პროგრამა. 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ამ 
ეტაპზე კომისია მოუწოდებს მაუწყებლებს, 
უზრუნველყონ თავიანთ სამაუწყებლო ბადეში 
საზოგადოებრივ–პოლიტიკური პროგრამების 
განთავსება”- ნათქვამია კომუნიკაციების 
ეროვნულმა კომისიის ანგარიშში.

მედიამონიტორინგის განხორციელება 8 ივნისს 
დაიწყო და მის ფარგლებში კომისია ოთხი 
თვის განმავლობაში, 24 საათიან რეჟიმში, 53 
ტელეკომპანიას დააკვირდება.

მონიტორინგს დაექვემდებარა ყველა საერთო 
მაუწყებელი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 
ტელევიზია. მედია მონიტორინგის პროცესში 
კომისიის დაკვირვების საგანია: წინა საარჩევნო 
რეკლამა; წინა საარჩევნო დებატები; ახალ 
ამბები და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
გადაცემები და წინა საარჩევნო აგიტაცია.
წინასაარჩევნო პროცესის პირველი 
შუალედური ანგარიში 2016 წლის 8 ივნისიდან 
8 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს. 

საქართველო კანონმდებლობა იყოს დაცული. 
საარჩევნო პროცესებში უცხო ქვეყნის 
მოქალაქის ჩართვა არის კანონდარღვევა. 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან 
მოვითხოვ, ამაზე მოხდეს მკაცრი რეაგირება და 
ვიღაც-ვიღაცეები ჩვენს ქვეყანის თავისუფალ 
ცხოვრებაში ხელების ფათურს შეეშვნან”, - 
განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი 
სესიაშვილმა. 
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პრეზიდენტი ამომრჩეველთა 
გააქტიურების კამპანიას იწყებს

10 აგვისტო

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი 
მარგველაშვილი ამომრჩევლის 
გასააქტიურებლად საარჩევნო კამპანიას იწყებს. 
როგორც მარგველაშვილმა ტელეკომპანია 
”მაესტროს” ეთერში განაცხადა, ეს კამპანია არ 
იქნება არც ერთი პოლიტიკური პარტიის 
მხარდასაჭერი, არამედ მიმართული იქნება 
იმისკენ, რომ ამომრჩეველი საარჩევნო უბნებზე 
მივიდეს. 

”ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
პოლიტიკური გამოცდილება არის არჩევნების 
დემოკრატიულად ჩატარება. დემოკრატიის 
ერთ-ერთი ძირითადი მაჩვენებელი და 
განმსაზღვრელი არის ამომრჩევლის 
აქტიურობა. ვიწყებ კამპანიას, რომელიც 
ორგანიზებულია და ორიენტირებულია 
ამომრჩევლის გასააქტიურებლად. ეს არ იქნება 
არც ერთი პოლიტიკური პარტიის 
მხარდასაჭერი კამპანია. ეს იქნება 
ახალგაზრდების კამპანია, რომ ჩვენ შევძლოთ 
და გამოვიყვანოთ რაც შეიძლება მეტი 
ამომრჩეველი. როგორც ჩანს, ყველაზე 
პასიური ამომრჩეველი 18-დან 35-წლამდე 
ამომრჩეველია და სწორედ ამ სეგმენტის 
გააქტიურება მინდა. ჩვენ გვინდა გამოვიყვანოთ 
ამომრჩეველი, მან გააკეთოს არჩევანი 
ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის 
სასარგებლოდ, მივიდეს საარჩევნო ყუთთან. 
რიგები საარჩევნო ყუთებთან არის გარანტია 
ქართული დემოკრატიის”, - განაცხადა 
მარგველაშვილმა. 

ანი მიროტაძე - ”ეროვნული 
ფორუმის” ნაძალადევის ოფისიდან 
საარჩევნო ინფორმაციაა გატანილი

10  აგვისტო

”ეროვნული ფორუმის” ერთ-ერთი ლიდერის, 
ანი მიროტაძის ინფორმაციით, პარტიის 
ნაძალადევის ოფისის გაძარცვის შედეგად 
აღმოჩნდა, რომ საარჩევნო ინფორმაციაა 
გატანილი.
 
როგორც მიროტაძემ პრესკონფერენციაზე 
განაცხადა, ოფისის დათვალიერების შემდეგ 
აღმოაჩინეს, რომ წაღებულია და 
კომპიუტერებიდან წაშლილია საარჩევნო 
მასალები, მათ შორის პარტიის 
კოორდინატორების, აგიტატორებისა და 
აქტივისტების შესახებ ინფორმაცია. 

მისივე თქმით, ინფორმაციები, რომელიც 
ნაძალადევის ოფისიდანაა გატანილი, 
კონკრეტული პირების სახელებსა და გვარებს 
მოიცავს და როგორც მიროტაძემ აღნიშნა, თუკი 
მათზე რაიმე სახის ზეწოლა განხორციელდება, 
ეს ფაქტები აუციელბლად გახდება საჯარო. 

ირაკლი ალასანია კენჭს გორში 
იყრის

10  აგვისტო

გორში „თავისუფალი დემოკრატებიდან“ 
მაჟორიტარულ არჩევნებში კენჭს პარტიის 
ლიდერი ირაკლი ალასანია იყრის. ამის 
შესახებ ალასანიამ გორში გამართულ 
პრესკონფერენციაზე თავად განაცხადა.

აღნიშნული განცხადების გაკეთებამდე 
„თავისუფალი დემოკრატების“ ლიდერმა 
დაადასტურა, რომ თამაზ შიოშვილი, რომელიც 
პარტიის მიერ გორის მაჟორიტარობის 
კანდიდატად აქამდე იყო დასახელებული, 
პოლიტიკიდან წასვლას აპირებს.

„მე, როგორც პარტიის თავმჯდომარემ ჩემს 
თანამებრძოლებთან ერთად, მას შემდეგ, რაც 

სალომე ზურაბიშვილი ამომრჩეველს 
მიმართავს, მის საარჩევნო ფონდში 
“პაჩკა სიგარეტის” თანხა გადარიცხონ

10  აგვისტო

სალომე ზურაბიშვილი მთაწმინდის 
ამომრჩეველს მიმართავს, მის საარჩევნო 

ფონდში “პაჩკა სიგარეტის” თანხა გადარიცხონ. 
ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილის 
სოციალურ ქსელ ”ფეისბუქში”, საკუთარ 
გვერდზე წერს. 

”მიმართვა პირველი! მთაწმინდის 
ამომრჩეველს მივმართავ! ჩემი საარჩევნო 
ფონდი გაიხსნა! მთაწმინდაზე 43.372 
ამომრჩეველია! პირველ ტურში გასვლისთვის 
საჭიროა 21.687 ხმა! ჩემო ამომრჩეველო, 
მხარდაჭერის ნიშნად ყველას მოგმართავთ 
თხოვნით, გადმორიცხოთ “პაჩკა სიგარეტის” 
თანხა (ანუ 3 ლარი) დამოუკიდებელი 
კანდიდატის, სალომე ზურაბიშვილის 
საარჩევნო ფონდში.
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გიორგი ლილუაშვილი - მთავრობის 
ინიციატივით დაიწყება პროექტი, 
რომელიც მეაბრეშუმეობას 
დააფინანსებს და ამ დარგის 
განვითარებას შეუწყობს ხელს

10 აგვისტო

ვანისა და ხონის გაერთიანებული ოლქის 
მაჟორიტარმა კანდიდატმა გიორგი 
ლილუაშვილმა წინასაარჩევნო შეხვედრები 
ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთის ძირში, 
შუა მთაში, ჭყვიშსა და ციხე სულორში გამართა. 

“ქართული ოცნება - დემოკრატიული 
საქართველოს” პრესსამსახურის ინფორმაციით, 
გიორგი ლილუაშვილმა მოსახლეობას 
”ქართული ოცნების“ საარჩევნო პროგრამა 
გააცნო და იმ პროექტებზე ისაუბრა, რომლის 
განხორციელებაც ვანის მუნიციპალიტეტში 
2016-2017 წლებში იგეგმება. 

ლილუაშვილის განცხადებით, ვანი 
სამეცნიერო-ტურისტულ ცენტრად უნდა 
ჩამოყალიბდეს, რაც ხელს შეუწყობს 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას 
და ადგილობრივების დასაქმებას. პარტიის 
პრესსამსახურის ცნობით, აქცენტი სოფლის 
მეურნეობის იმ სფეროს განვითარებაზეც 
გამახვილდა, რომელიც პერსპექტიულია და 
მოსახლეობას კარგ შემოსავალს მისცემს.

გიორგი ლილუაშვილმა მოსახლეობის 
თხოვნით სოფელ შუა მთის კულტურის სახლიც 
დაათვალიერა, რომლის რეაბილიტაციასაც 
ადგილობრივები ითხოვენ.

„ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 
ტყიბულისა და თერჯოლის 
საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის 
კანდიდატი ოთარ კახიძე წარადგინა

10 აგვისტო

„ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 
ტყიბულში, ტყიბულისა და თერჯოლის 
საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის 
კანდიდატი, იურისტი ოთარ კახიძე წარადგინა.

კახიძე მხარდამჭერებს „ნაციონალური 
მოძრაობის“ თავმჯდომარემ, დავით ბაქრაძემ 
წარუდგინა. ღონისძიებას პარტიის ტყიბულელი 
და თერჯოლელი მხარდამჭერები 
ესწრებოდნენ. ასევე, წარდგენაზე 
იმყოფებოდნენ სალომე სამადაშვილი, რომან 
გოცირიძე, გიორგი ტუღუში და გიორგი 
კანდელაკი.

ბლოკმა ”ვაშაძე-ჯაფარიძე-ახალი 
არჩევანი” არასამთავრობოებთან 
წინასაარჩევნო პრობლემები 
განიხილა

10 აგვისტო

ბლოკი ”ვაშაძე-ჯაფარიძე-ახალი არჩევანი” 
არასამთავრობო ორგანიზაციების - 
”საერთაშორისო გამჭვირვალობისა” და 
”ადამიანის უფლებათა ცენტრის” 
წარმომადგენლებს შეხვდა. 

როგორც ”ვაშაძე-ჯაფარიძე-ახალი არჩევანის” 
ლიდერმა, ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი 
ვაშაძემ განაცხადა, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან წინასაარჩევნო პერიოდი და 
ის პრობლემები განიხილეს, რაც ახალ 
პარტიებს აქვთ.

ვაშაძის თქმით, მთავარი პრობლემა 
სარეკლამო დროს და სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის გადაწყვეტილებას ეხება, რომ 
პარტიებმა რეკლამის საფასური წინასწარ 
გადაიხადონ, რაც, მისივე განცხადებით, 
პარტიას დიდ პრობლემას უქმნის.

როგორც ორგანიზაცია ”საერთაშორისო 
გამჭვირვალობის” წარმომადგენელმა, 
საარჩევნო პროგრამის მენეჯერმა, ლევან 
ნატროშვილმა განაცხადა, როგორც 
სატელევიზიო, ისე გარე რეკლამა ახალი 
პოლიტიკური პარტიებისთვის 
ხელმიუწვდომელია. 

”ჩვენი საუბარი შეეხო რეკლამის საკითხს. 

ქალაქში გამოგვაკლდა თანამებრძოლი,მივიღე 
შემდეგი გადაწყვეტილება - მე პირადად ვიყრი 
გორში კენჭს, როგორც მაჟორიტარობის 
კანდიდატი, გავიმარჯვებ და ეს არ იქნება 
მხოლოდ გორის და შიდა ქართლის 
გამარჯვება. მთელ საქართველოში ამას ექნება 
ძალიან სერიოზული გავლენა შედეგზე, 
რომელსაც ერთად, „თავისუფალი 
დემოკრატები“ ოქტომბრის არჩევნებზე 
მივაღწევთ“, - განაცხადა ალასანიამ.
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არ ემთხვევა. ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება 
დავტოვო „რესპუბლიკური პარტიის“ რიგები. 
ჩემთვის ამ ნაბიჯის გადადგმა იყო ძალიან 
მძიმე. მრავალი ფიქრისა და ანალიზის 
შედეგად მივიღე ეს გადაწყვეტილება. 
წარმატებებს ვუსურვებ ,,რესპუბლიკურ 
პატრიას", - განაცხადა თოშხუამ. 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის 
უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაცია (2016 
წლის 10 აგვისტოს სხდომა) 
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის 
უწყებათაშორის კომისიას თავისუფალი და 
სამართლიანი არჩევნებისთვის, აკისრია რა 
პასუხისმგებლობა, ხელი შეუწყოს 2016 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების გამჭვირვალე და 
სამართლიან გარემოში ჩატარებას, 
რეკომენდაციით მიმართავს: 

,,რესპუბლიკური პარტია" ფოთის 
საქალაქო ორგანიზაციის 
თავმჯდომარემ და რამდენიმე წევრმა 
დატოვა

10 აგვისტო

ფოთში ,,რესპუბლიკური პარტიის" საქალაქო 
ორგანიზაციის თავმჯდომარემ და რამდენიმე 
წევრმა პარტიის რიგები დატოვეს. აღნიშნული 
ინფორმაცია ორგანიზაციის ყოფილმა 
თავმჯდომარემ, ნუკრი თოშხუამ დაადასტურა.

თოშხუას განცხადებით, მიზეზი გარკვეულ 
საკითხებში პარტიის შეხედულებებთან 
შეუთავსებლობა იყო. , 2005 წლიდან ვარ 
„რესპუბლიკური პარტიის“ წევრი, იმ 
პერიოდიდან, როცა პარტია ოპოზიციაში იყო. 
„ნაციონალური მოძრაობის“ დროს მრავალი 
მუქარის, დაშინების, მოსყიდვის მცდელობის 
მიუხედავად, განსაკუთრებით არჩევნების 
პერიოდში, ჩვენ ამას გავუძელით და ვიყავით 
პარტიის ერთგული, მაგრამ დღეს პარტიის და 
ჩემი შეხედულება რიგ საკითხებში ერთმანეთს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებს: 

10 აგვისტო

წინასაარჩევნო პერიოდში ცენტრალურ 
საარჩევნო კომისიაში პარტიების მიერ 
წარდგენილი სიების წარმომადგენლებისა თუ 
დამკვირვებლების რეგისტრაციისას ხარვეზების 
თავიდან ასაცილებლად არჩევნების შედეგების 
შეჯამებამდე თავი შეიკავონ არსებული 
გეოგრაფიული ობიექტების, მათი 
კომპლექსებისა და ნაწილების 
სახელდებისაგან. ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებსა და საჯარო 
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს: 
გეოგრაფიული ობიექტების, მათი 

კახა კალაძე - ამომრჩეველი ხშირად 
გვსაყვედურობდა, რატომ უნდა 
დაეჭირათ მხარი კოალიციაში 
შემავალი სხვა პარტიების 
წარმომადგენლებისთვის

11 აგვისტო

”ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველოს” გენერალური მდივნია, ვიცე 
პრემიერმა კახა კალაძის განაცხადებით, ბოლო 
პერიოდში ამომრჩეველი მათ საყვედურობდა, 
რატომ უნდა დაეჭირა მხარი კოალიციაში 
შემავალი სხვა პარტიის წარმომადგენლისთვის. 

როგორც ვიცე პრემიერმა ტელეკომპანია 
”მაესტროს” ეთერში განაცხადა, ახლა 
ამომრჩეველს ექნება საშუალება, რომ 
არჩევნებზე გადაწყვეტილება საკუთარი 
გემოვნების შესაბამისად მიიღოს და ხმა 
სასურველ პარტიას მისცეს. 

თუმცა, კახა კალაძე აქვე აღნიშნავს, რომ 
პარტია “ქართული ოცნება-დემოკრატიული 
საქართველო” ერთადერთი უალტერნატივო 
ძალაა, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს 
საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებას 
მიაღწიოს. 

კომპლექსებისა და ნაწილების სახელდების 
აუცილებელი საჭიროების შემთხვევაში, 
უმოკლეს ვადებში განახორციელონ ნუმერაცია. 
ასევე, თავი შეიკავონ, გარდა განსაკუთრებული 
საჭიროებისა, გეოგრაფიული ობიექტების, მათი 
კომპლექსებისა და ნაწილების 
გადანომვრისგან.

ბლოკის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ 
სატელევიზიო რეკლამა, ასევე გარე რეკლამა 
არის ხელმიუწვდომელი ახალი პოლიტიკური 
პარტიებისთვის”, - განაცხადა ლევან 
ნატროშვილმა. 

მისივე თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ 
არჩევნებამდე ცოტა დროა დარჩენილი, ამ 
პრობლემის მოგვარება 2016 წლის 
არჩევნებისთვის ვერ მოესწრება. 
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"მემარცხენე ალიანსმა" თიანეთის 
მოსახლეობას პარტიის 
მაჟორიტარობის კანდიდატი 
წარუდგინა

11 აგვისტო

"მემარცხენე ალიანსის" ლიდერები - კახა 
ძაგანია და სოსო შატბერაშვილი თიანეთის 
მოსახლეობას შეხვდნენ და მაჟორიტარობის 
კანდიდატი წარუდგინეს. 

დაბა თიანეთის პარკში, პარტიის თავჯდომარემ 
და გენერალურმა მდივანმა დუშეთის, 
თიანეთისა და ყაზბეგის მაჟორიტარობის 
კანდიდატი გიორგი არჩემაშვილი წარადგინეს. 

მათივე ინფორმაციით, ლიდერებმა შეხვედრაზე 
დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს პარტიის მიერ 
გაკეთებული საქმეები და სამომავლო გეგმები. 

პარტიის თავჯდომარე კახა ძაგანიამ განაცხადა, 
რომ პოეტი, პუბლიცისტი და ჟურნალისტი 
გიორგი არჩემაშვილი არის უაღრესად 
განათლებული, საკუთარ მხარეზე და 
სამშობლოზე შეყვარებული ადამიანი. 
პარლამენტში არჩევის შემთხვევაში ის იქნება 
ღირსეული კანონმდებელი და 
მუხლჩაუხრელად იღვაწებს მთის პრობლემების 
მოსაგვარებლად.

"ნაციონალურმა მოძრაობამ“ ფოთში 
მაჟორიტარობის კანდიდატად ბექა 
ბასილაია წარადგინა

11 აგვისტო

"ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერმა დავით 
ბაქრაძემ ფოთის მოსახლეობას მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი წარუდგინა. 
საქართველოს პარლამენტში მოსახვედრად 
ბექა ბასილაია იბრძოლებს. 

წარდგენაზე გიგა ბოკერია, ნანა ალექსნდრია 
და ელენე ხოშტარია იმყოფებოდნენ. პარტიიის 
წარმომადგენლებმა დამსწრე საზოგადოებას 
პარტიის საარჩევნო პროგრამა გააცნეს და 
არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებზე 
ისაუბრეს.

აუდიტის სამსახურის განცხადება 
რეკლამის შესყიდვის საკითხთან 
დაკავშირებით

11 აგვისტო

პოლიტიკური პარტიების მიერ რეკლამის 
წინასწარი შესყიდვის მარეგულირებელ 
საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ 
განვმარტავთ: რეკლამის შესყიდვასთან 
დაკავშირებით გენერალური აუდიტორის ახალ 
ბრძანებაში (05.05.2016 წლის N2519/21) 
შევიდა გარკვეული სახის ცვლილება. კერძოდ, 
თუ თავდაპირველ რეგულაციაში (06.08.2012 
წლის N137/37 ბრძანება) მოთხოვნილი იყო 

მინიმუმ 1 კვირის პერიოდის წინასწარ შესყიდვა, 
აღნიშნული ბრძანების ახალ რედაქციაში 
აღნიშნული ვადა დაფიქსირებული აღარ არის, 
რაც ნიშნავს, რომ პარტიებს შეუძლიათ 
შეისყიდონ ერთი დღის ან თუნდაც, 1 საათის 
სარეკლამო მომსახურება.

რადგან მნიშვნელოვანად მიგვაჩნია, რომ 
პარტიებს არ  შეექმნათ პრობლემა სარეკლამო 
ან/და სატელევიზიო კომპანიების მხრიდან, 
ამიტომ ვაცხადებთ, რომ შესაძლებელია 
რეკლამის შესყიდვის ხელშეკრულება 
გაფორმდეს  რამდენიმე  თვის ვადით და 
პირობებში შესაძლებელია გათვალისწინებული 
იყოს გადახდის მოკლე პერიოდები, 
მაგალითად, 1 კვირა ან 1 დღე. ერთადერთი 
მოთხოვნა არის, რომ თანხა უნდა იყოს 
გადახდილი წინასწარ, რეკლამის 
ტელეეთერით ან სხვა საშუალებით 
გავრცელებამდე და ამასთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია უნდა იქნეს წარმოდგენილი 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში.
შესაბამისად, გარდა კონკრეტული პერიოდის 
წინასწარ გადახდის ვალდებულებისა,  სხვა 
არანაირი მოთხოვნა ან შეზღუდვა არ 
არსებობს.

ამასთანავე აღვნიშნავთ, რომ ნებისმიერი 
დამატებითი შეკითხვის ან კონსულტაციის 
საჭიროების შემთხვევაში, ვაცხადებთ 
მზადყოფნას და გთავაზობთ  სამსახურის  
შემდეგ  საკონტაქტო  საშუალებებს:
ცხელი ხაზი: 243 81 53  და ელექტრონული 
ფოსტა - cpu@sao.ge ან info-cpu@sao.ge
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ირაკლი ოქრუაშვილი კენჭს ქალაქ 
გორში იყრის

12 აგვისტო

თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი 
ოქრუაშვილი ქალაქ გორში იყრის კენჭს. 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად 
ოქრუაშვილი საინიციატივო ჯგუფმა, გორში 
გამართულ პრესკონფერენციაზე წარადგინა. 

როგორც ცნობილია, ქალაქ გორში აპირებს 
კენჭისყრას „თავისუფალი დემოკრატების“ 
ლიდერი ირაკლი ალასანიაც.

ბლოკი „თამაზ მეჭიაური – ერთიანი 
საქართველოსთვის“ არჩევნებში 
მონაწილეობას კოალიციურ რეჟიმში 
მიიღებს

12 აგვისტო

საარჩევნო ბლოკი „თამაზ მეჭიაური – ერთიანი 
საქართველოსთვის“ არჩევნებში მონაწილეობას 
კოალიციურ რეჟიმში მიიღებს. კოალიციას 
„სახალხო ხელისუფლება“, „ქართული იდეა“ 
და „ქალთა პარტია“ შეუერთდა.

თამაზ მეჭიაურის განცხადებით, გაერთიანება 
მოხდა ეროვნული ფასეულობებიდან 
გამომდინარე. მისივე განცხადებით, 
მოლაპარაკებები ამ დრომდე მიმდინარეობს 
სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებთან, თუმცა 
კონკრეტიკისგან თავს იკავებს. 

ირაკლი ოქრუაშვილი - წინასწარ 
ვიზიარებ ირაკლი ალასანიას 
მწუხარებას, რადგან გორში 
დამარცხებისთვის არის განწირული

12 აგვისტო

წინასწარ ვიზიარებ ირაკლი ალასანიას 
მწუხარებას, იმიტომ რომ დამარცხებისთვის 
არის განწირული, - ამის შესახებ 
პრესკონფერენციაზე თავდაცვის ყოფილმა 
მინისტრმა, ქალაქ გორის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი 
ოქრუაშვილმა განაცხადა.

მისივე განმარტებით, ალასანიას, რომელიც 
ასევე ქალაქ გორში იყრის კენჭს, კონკურენტად 
ვერ აღიქვამს.

თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ქალაქ გორში 
სხვა პარტიების მიერ დასახელებული 
კანდიდატებიც გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ 
მათი დასახელება პოლიტიკური ძალების მიერ 
გორისადმი „უდიერ დამოკიდებულებაზე“ 
მეტყველებს.

ამასთან, ქალაქ გორის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატის განმარტებით, 
ერთ-ერთი უმთავრესი დაბრკოლება, რომელიც 

"სახელმწიფო ხალხისთვის" წევრებმა 
საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ 
მოსახლეობას სოციალური 
პროგრამა გააცნეს

12 აგვისტო

მოძრაობა ”პაატა ბურჭულაძე -სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ ეკონომიკური მიმართულების 
ხელმძღვანელები გორის რაიონში საოკუპაციო 
ხაზთან მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ 
მოსახლეობას შეხვდნენ და მათ პაატა 
ბურჭულაძის გუნდის მიერ მომზადებული 
სოციალური პროგრამა გააცნეს. 

პროგრამის მიხედვით სოციალურად დაუცველ 
მოსახლეობას 4 წლის განმავლობაში 
გარანტირებულად შეუნარჩუნდებათ სტატუსი და 
დახმარება 50%-ით გაეზრდებათ. 

მოძრაობა ”სახელმწიფო ხალხისთვის“ 
წევრების განცხადებით დღევანდელი 
სოციალური პროგრამა უბიძგებს ადამიანებს 
დარჩნენ სიღარიბეში, რადგან მათ უწევთ 
დაბალ ანაზღაურებად სამსახურზე უარის თქმა 
იმის შიშით, რომ არ შეუწყდეთ სოციალური 
დახმარება. მათი თქმით, სტატუს მოხსნა კი 
ხშირ შემთხვევებში სრულიად უსამართლოდ 
და მოსახლეობისთვის გაუგებარი მიზეზით 
ხდება.

კითხვაზე, აქვს თუ არა კონსულტაციები ყოფილ 
თანაგუნდელებთან, თამაზ მეჭიაური აცხადებს, 
რომ მათთან არ აქვს არანაირი კომუნიკაცია. 
მიზეზად კი საგარეო პოლიტიკურ 
შეხედულებებს ასახელებს.

ქალაქში აღმოაჩინა, არის სტერეოტიპი, რომ 
სწავლას, განათლებას, პატიოსნებას და შრომას 
არავითარი ფასი არ აქვს და ფასი აქვს 
მხოლოდ ფულს.
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”თამაზ მეჭიაური - ერთიანი 
საქართველოსთვის” მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატების სიას 
აქვეყნებს

12 აგვისტო

პარტია ”თამაზ მეჭიაური-ერთიანი 
საქართველოსთვის” მაჟორიტარი, 
დეპუტატობის კანდიდატების სიას აქვეყნებს. 
ვაკის რაიონში მაჟორიტარობისთვის ია 
მეტრეველი, საბურთალოს რაიონში სანდრო 
ბრეგაძე, გლდანში ზაზა ხოსროშვილი, 
ნაძალადევის რაიონში მანუჩარ მაჩაიძე 
იბრძოლებს.

რაც შეეხება საქართველოს რეგიონებს, 
როგორც პარტიაში აცხადებენ, გორის 
მაჟორიტარობის კანდიდატობისთვის დავით 
მეჭიაური, ბორჯომში მარინა გელაშვილი, 
ტყიბულის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 
გელა ჩივაძე, ბოლნისის რაიონში ფარვან 
ჯეირანლი, წყალტუბოს რაიონში მიხეილ 
ნემსიწვერიძე, მარტვილსა და აბაშაში 
ალექსანდრე ახვლედიანი ხოლო ხელვაჩაურში 
ანზორ დევაძე იბრძოლებენ.

"მემარცხენე ალიანსის" ლიდერები 
თერჯოლის მოსახლეობას შეხვდნენ

12 აგვისტო

წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში 
"მემარცხენე ალიანსის ლიდერები 
საქართველოს მოსახლეობასთან შეხვედრებს 

ლევან ვარშალომიძემ 
ქობულეთელებს ციტრუსის 
რეალიზაციის პროგრამა წარუდგინა

12 აგვისტო

აჭარაში „ნაციონალური მოძრაობის“ სიის 
პირველმა ნომერმა ლევან ვარშალომიძემ 
ქობულეთის რაიონის სოფელ ხუცუბანში 
ციტრუსის რეალიზების პროგრამა წარადგინა. 
პრეზენტაცია ვარშალომიძემ მეციტრუსებთან 
შეხვედრაზე გააკეთა და მანდარინის ფასსა და 
გასაღების ბაზარზე გააკეთა აქცენტი. მისი 

აგრძელებენ.  ”მემარცხენე ალიანსის” 
ლიდერები, პოლიტიკური მდივანი პაატა 
ჯიბლაძე, პარტიის თბილისის ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი არჩილ ბენიძე და 
საორგანიზაციო მდივანი კონსტანტინე 
გუგუშვილი ქალაქ თერჯოლისა და სოფელ 
რუფოთის მოსახლეობას შეხვდნენ. შეხვედრაზე 
განიხილეს როგორც რაიონის საჭირბოროტო 
საკითხები, ასევე მოსახლეობას მოახსენეს 
პარტიის წინასაარჩევნო გეგმების შესახებ, 
გააცნეს მათ პროგრამა და საინფორმაციო 
ბუკლეტები დაურიგეს. ამავე დროს პარტიის 
ლიდერებმა მოისმინეს რაიონში არსებული 
პრობლემატიკა.

თერჯოლაში შეხვედრის დროს მოსახლეობის 
მხრიდან დაისვა ასევე საკითხი, რომ 
მუნიციპალიტეტში აღდგეს თერჯოლის 
ცნობილი ცქრიალა ღვინების ქარხანა, რითაც 
გლეხებს საშუალება მიეცემათ განავითარონ 
მევენახეობა, რაც საწინდარი იქნება 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა.

განცხადებით, ადგილობრივები ციტრუსს 
არანაკლებ 70 თეთრად გაყიდიან, ხოლო 
რეალიზაცია უკრაინაში განხორციელდება. 
პროგრამის მიხედვით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან შეიქმნება კორპორაცია, რომელიც 
ფერმერებისგან, გლეხებისგან და 
გადამამუშავებელი პუნქტებიდან შეისყიდის 
მანდარინს. ვარშალომიძის თქმით, ციტრუსის 
ჰაბი გაკეთდება უკრაინაში, საიდანაც 
დაიტვირთება როგორც უკრაინის, ასევე 
ევროპის ბაზრები:

აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე 
ლევან ვარშალომიძე არჩევნებში 
მონაწილეობის მისაღებად უკრაინიდან ერთი 
თვის წინ დაბრუნდა.

ლევან ბერძენიშვილი - იმ 
ადამიანებისთვის, რომლებიც სხვა 
პარტიაში მიდიან, არც პარტია და 
არც სამშობლო არაფერ შუაშია - აქ 
მთავარი მოქმედი პირი არის კუჭი

12 აგვისტო

ოწინააღმდეგის დასუსტების მიზნით 
გადაბირების მეთოდს ძალიან აქტიურად 
მიმართავდა ”ნაციონალური მოძრაობა”, ახლა 
ამას აკეთებს ”ქართული ოცნება”, - ასე აფასებს 
”რესპუბლიკური პარტიის” ერთ-ერთი ლიდერი 
ლევან ბერძენიშვილი ბოლო პერიოდში 
ოპოზიციური პარტიებიდან, მათ შორის 
”რესპუბლიკური პარტიიდან” გარკვეული 
წევრის ”ქართულ ოცნებაში” გადასვლას. მისი 
თქმით, გადაბირება მორალური 
თვალსაზრისით გაუმართლებელია. 
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”ეს არის პროცესი, რომელსაც შეიძლება 
დაერქვას პოლიტიკური პროზელიტიზმი, ანუ 
გადაბირება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის 
რიგებში. სამწუხაროდ, ეს არის ჩვეულებრივი 
მოვლენა საარჩევნო პერიოდში. ამას ძალიან 
აქტიურად მიმართავდა მოწინააღმდეგეების 
დასუსტების მიზნით ”ნაციონალური მოძრაობა, 
ახლა ამას მიმართავს ”ქართული ოცნება”. 
სახელისუფლებო პარტიებს ეს ახასიათებს. 
მორალური თვალსაზრისით ეს ლამაზი 
პროცესი არ არის და გაუმართლებელია. 
მაგრამ ამავე დროს, ეს მოძრაობა არის 
ორმხრივი. ეს არ არის ცალმხრივი ამბავი. 
არამარტო იზიდავენ ადამიანებს ასეთ 
შემთხვევაში, არამედ ადამიანებიც ეზიდებიან. 
შესაბამისად, იმ პარტიის წარმომადგენლები, 
რომლებიც თავის პარტიას ტოვებენ და 
გადადიან სახელისუფლებო პარტიაში, 
მორალურად უფრო უსიმპათიოდ 
გამოიყურებიან. ამბობენ, რომ ყველას აქვს 
თავისი არჩევანი და გააკეთეს თავისი არჩევანი, 
მაგრამ ეს არა პოლიტიკური, არამედ 
მორალური არჩევანია. პოლიტიკური არჩევანი 
კეთდება ჩვეულებრივ დღეებში და არა 
არჩევნების დროს. არჩევნების დროს ასეთ 
გადაწყვეტილებას სხვა სახელი ჰქვია, 
რომელზეც მე თავს არ შევიწუხებ. ეს ხალხი 
არც იმათ გამოადგებათ, ვინც გადაიბარა და 
არც თავის თავს გამოადგებათ. პოლიტიკაში 
პარტიის გამოცვლა „მოსულა“. მაგალითად, 
აშშ-ის ყველაზე დიდი პრეზიდენტი რონალდ 
რეიგანი, ახალგაზრდობაში როგორც 
მსახიობების დიდი ნაწილი, ”დემოკრატი” იყო 
და შემდეგ ”რესპუბლიკელი” გახდა. თუმცა, ეს 
მისი ნამდვილი პოლიტიკური არჩევანი იყო და 
არა ”რესპუბლიკური პარტიის” მიერ მისი 
გადაბირება რომელიმე არჩევნების წინ”, - 
განაცხადა ბერძენიშვილმა.

დავით უსუფაშვილი 
საქართველოსთვის უბლოკო 
სტატუსის მინიჭების მომხრეთა 
საწინააღმდეგოდ საკონსტიტუციო 
ცვლილების ინიციატივით გამოდის

12  აგვისტო

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე 
დავით უსუფაშვილი გამოდის ინიციატივით, 
კონსტიტუციის პრეამბულაში, იქ სადაც 
საუბარია, რა სურს ქართველს ხალხს, 
დაემატოს ფრაზა - დავიმკვიდროთ 
სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული 
სახელმწიფოების უსაფრთხოების და 
თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ 
სისტემაში.

როგორც დავით უსუფაშვილმა ბრიფინგზე 
აღნიშნა, პარლამენტში ორშაბათს, 15:00 
საათზე გაიმართება ბიურის სხდომა, სადაც სხვა 
საკითხებთან ერთად განიხილება პარლამენტში 
შესული განაცხადი საქართველოს 
მოქალაქეების, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის 
მხრიდან, რომლებიც აპირებენ შეაგროვონ 
ხელმოწერები და კონსტიტუციაში მოითხოვონ 
უბლოკო სტატუსის ჩაწერა - კონსტიტუციურად 
აუკრძალონ საქართველოს ევროპული და 
ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. 

უსუფაშვილის თქმით, პარლამენტი არც ერთი 
წუთით არ შეაყოვნებს იმ გადაწყვეტილებების 
მიღებას, რასაც ამ დროს კონსტიტუცია და 
კანონმდებლობა ითვალისწინებს. 

დავით უსუფაშვილი პარლამენტში 
წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს 
მოუწოდებს, მის წინადადებას 
საკონსტიტუციო ცვლილებასთან 
დაკავშირებით ხელი მოაწეროს

12 აგვისტო

პარლამენტის თავმჯდომარე დავით 
უსუფაშვილი ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, 
რომელმაც ერთი თვის წინ ევროატლანტიკური 
ინტეგრაციის შესახებ დეკლარაციას ხელი 
მოაწერა, მოუწოდებს მის წინადადებას 
საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით 
ხელი მოაწეროს. უსუფაშვილმა მის 
წარმოდგენილ წინადადებას ხელი ბრიფინგის 
დროს მოაწერა და განაცხადა, რომ ამ 
წინადადების ინიციატივად ქცევას კიდევ 75 ხმა 
ჭირდება.

ნინო ბურჯანაძე საქართველოს 
უბლოკო სტატუსის საკითხზე დავით 
უსუფაშვილსა და ინიციატივის 
მოწინააღმდეგე სხვა ლიდერებთან 
დებატებისთვის მზადაა

12 აგვისტო

”დემოკრატიული მოძრაობის” ლიდერი და 
საქართველოს უბლოკო სტატუსის ინიციატივის 
ერთ-ერთი ავტორი ნინო ბურჯანაძე 
პარლამენტის თავმჯდომარეს პასუხობს.
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ნინო ბურჯანაძე მზადაა უბლოკო სტატუსთან 
დაკავშირებით დებატები პარლამენტის 
თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან და 
უბლოკო სტატუსის მოწინააღმდეგე ყველა 
პოლიტიკურ ლიდერთან გამართლოს.

როგორც “დემოკრატიული მოძრაობის” 
ლიდერმა აღნიშნა, უბლოკო სტატუსთან 
დაკავშირებული ინიციატივის მნიშვნელობაზე 
სწორედ პარლამენტის თავმჯდომარის 
რეაქციაც მეტყველებს. 

მისივე თქმით, რა ჩაიწერება კონსტიტუციაში, ეს 
არა რომელიმე პოლიტიკოსის, არამედ 
საქართველოს მოსახლეობის გადასაწყვეტია.

“თავისუფალი დემოკრატები“ დავით 
უსუფაშვილის საკონსტიტუციო 
ინიციატივის პროექტს ხელს მოაწერს

12 აგვისტო

“თავისუფალი დემოკრატები“ პარლამენტის 
თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის 
საკონსტიტუციო ინიციატივის პროექტს ხელს 
მოაწერს. ამასთან, პარტიის ერთ-ერთმა 
ლიდერმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, რომ 
ინიციატივა, რომელიც ე.წ. უბლოკო სტატუსთან 
დაკავშირებით ნინო ბურჯანაძეს გააჩნია, 
არავითარ საფრთხეს არ წარმოდგენს და 
აღნიშნული პროექტი არ განხორციელდება. 

სერგი კაპანაძე დავით უსუფაშვილის 
ინიციატივაზე - იდეა ეკუთვნის 
”ნაციონალურ მოძრაობას” და 
აღნიშნულს მხარი არ დაუჭირა 
”რესპუბლიკურმა პარტიამ”

12 აგვისტო

ინიციატივაზე პასუხი გვექნება მას შემდეგ, რაც 
არჩევნებში გავიმარჯვებთ და ამ იდეას 
ავსახავთ კონსტიტუციაში, - ასე გამოეხმაურა 
”ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” წევრი 
სერგი კაპანაძე პარლამენტის თავმჯდომარის, 
დავით უსუფაშვილის ინიციატივას, რომ 
კონსტიტუციის პრეამბულაში, სადაც საუბარია, 
რა სურს ქართველს ხალხს, დაემატოს ფრაზა - 
დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი 
დემოკრატიული სახელმწიფოების 
უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 
ევროატლანტიკურ სისტემაში.

სერგი კაპანაძის თქმით, იდეა ეკუთვნის 
”ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას” და 
აღნიშნულს მხარი არ დაუჭირა არც 
”რესპუბლიკურმა პარტიამ”, რომელიც მაშინ 
უმრავლესობის წევრი იყო. 

გოგი თოფაძე - ნინო ბურჯანაძის 
პოზიციას ორი ხელით მივესალმები

12 აგვისტო

ორი ხელით მივესალმები ნინო ბურჯანაძის 
პოზიციას, რომ საქართველოში არც ერთი 
სამხედრო ძალა არ იყოს, - ამის შესახებ  
უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციის 
“ქართული ოცნება - მრეწველების“ 
თავმჯდომარემ გოგი თოფაძემ განაცხადა. 

“ამ საკითხზე ჩემი პოზიცია თქვენ კარგად იცით. 
მე და ჩემს თანაგუნდელებს მიგვაჩნია, რომ 
საქართველო - ჩემი სამშობლო, არც ერთ 
აგრესიულ სამხედრო ბლოკში არ უნდა იყოს. 
ჩვენი იდეალია საქართველო გაძლიერებული 
ეკონომიკურად, თავისი ისტორიითა და 
კულტურით იყოს დამოუკიდებელი ქვეყანა, 
როგორც ნეიტრალური ქვეყანა. ჩემი ქვეყნის 
არც ერთ სამხედრო ბლოკში მონაწილეობა მე 
სწორად არ მიმაჩნია“, - განაცხადა გოგი 
თოფაძემ. 
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ირაკლი ალასანიამ ტყიბულისა და 
თერჯოლის მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი წარადგინა

13 აგვისტო

პარტიის სახელით არჩევნებში მაჟორიტარი 
დეპუტატობის კანდიდატი რუსუდან გვენეტაძე 
იქნება. როგორც ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, 
რუსუდან გვენეტაძე „თავისუფალი 
დემოკრატების“ გუნდის წევრი დაფუძნების 
დღიდანაა და ახლა ის პარტიის რიგებში ახალ 
პოზიციას დაიკავებს. „თავისუფალი 
დემოკრატების“ ლიდერმა ასევე აღნიშნა, რომ 
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მისი 
რაიონის პრობლემები კარგად იცის.

პრემიერ-მინისტრმა საპარლამენტო 
არჩევნებში ”ქართული ოცნების” 
აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატები დაასახელა

13 აგვისტო

როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა 
ბათუმის 68-ე ოლქში ,,ქართული ოცნების“ 
მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება ფატი 
ხალვაში.

ბათუმის 69-ე ოლქში ჩვენი პარტიიდან 
წარმოდგენილი იქნება ბატონი ლევან (ნუკრი) 
ბეჟანიძე. 

ბათუმის 70-ე ოლქში პარტია ,,ქართულ 

გიორგი გვიმრაძე - საზოგადოებრივ 
მაუწყებელს არანაირი 
შესაძლებლობა არ ჰქონდა 
”ცენტრისტების” საარჩევნო რეკლამა 
არ გაეშვა

14 აგვისტო

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი და 
მიმდინარე ამბების ბლოკის დირექტორის, 
გიორგი გვიმრაძის განცხადებით, 
საზოგადოებრივ მაუწყებელს არანაირი 
შესაძლებლობა არ ჰქონდა ”ცენტრისტების” 
საარჩევნო რეკლამა არ გაეშვა. მისი თქმით, 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერც მის 
შინაარსობრივ ნაწილში ჩაერეოდა. 

”ვიზიარებთ იმ შეშფოთებას და მდგომარეობას, 
რომელიც აქვს საზოგადოებას გასულ უფასო 
პოლიტიკურ რეკლამასთან დაკავშირებით. 
მინდა პირველ რიგში განვმარტო ის ნაწილი,

ოცნებას“ წარმოადგენს მუხრან ვახტანგაძე. 

რაც შეეხება ქობულეთს, გიორგი 
კვირიკაშვილის თქმით, აღნიშნულ ოლქში 
პარტიის სახელით არჩევნებში გამარჯვებისთვის 
კობა ნაკაიძე იბრძოლებს. 

ხელვაჩაურში ,,ქართული ოცნების“ 
მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება ილია 
ნაკაშიძე. 
ხულოში, შუახევსა და ქედაში ”ქართულ 
ოცნებას” წარმოადგენს ბატონი ანზორ 
ბოლქვაძე. 

რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელს არ ჰქონდა 
არანაირი შესაძლებლობა არ გაეშვა 
ხსენებული პოლიტიკური რეკლამა, მათ შორის 
ჩარეულიყო მის შინაარსობრივ ნაწილში და 
კანონმდებლობა ამას ცალსახად 
გვავალდებულებს, შესაბამისად რეკლამა 
განთავსდა ეთერში”, - განაცხადა გვიმრაძემ. 

მისივე თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
მენეჯმენტი და თანამშრომლები ემიჯნებიან იმ 
შინაარსს, რომელიც არის აღნიშნულ 
პოლიტიკურ რეკლამაში. 

გვიმრაძე სამართლებრივ სისუსტეზეც 
მიუთითებს და აღნიშნავს, რომ არ არსებობს 
სამართლებრივი ბერკეტი, რომელიც ხელს 
შეუშლის ოკუპაციის დაკანონების ტირაჟირებას. 

”ასევე მინდა ხაზი გავუსვა სამართლებრივ 
სისუსტეს, რომელმაც აღნიშნული პოლიტიკური 
რეკლამა გამოიწვია საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის ეთერში. აქედან გამომდინარე, 
მსურს მოვუწოდე შესაბამის ორგანოებს, რომ 
ვისაც ხელეწიფებათ, გამოასწორონ ეს ხარვეზი. 
სამწუხაროა, ქვეყანაში არ არსებობდეს 
სამართლებრივი ბერკეტი იმისა, რომ არ 
ხდებოდეს ოკუპაციის დაკანონების 
ტირაჟირება”, - განაცხადა გვიმრაძე. 

ლადო ბედუკაძის და ნიკოლოზ ხაჩიშვილის 
პარტია ”ცენტრისტები” ამომრჩეველს 
400-ლარიან რუსულ პენსიას, ასევე 
საქართველოში რუსული ჯარის დაკანონებას 
ჰპირდებიან. 
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საზოგადოებრივი მაუწყებელი 
პარტია ”ცენტრისტების” საარჩევნო 
რეკლამას აღარ გაუშვებს

14 აგვისტო

საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკური 
პარტია ”ცენტრისტების” საარჩევნო რეკლამას 
აღარ გაუშვებს. როგორც საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის განცხადებაშია ნათქვამი, 
მაუწყებელი ხედავს საფრთხეს, რომ 
აღნიშნული პოლიტიკური რეკლამის შინაარსი 
შეიცავს სახელმწიფოს სუვერენიტეტის 
საწინააღმდეგო გზავნილებს და შეიძლება 
ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს 
კონსტიტუციას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი 
მიმართავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 
და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ 
კომისიას, რომ განიხილონ აღნიშნული საკითხი 
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და მიიღონ 
შესაბამისი გადაწყვეტილება.

”მოგეხსენებათ, რომ „საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსის“ და „მაუწყებლობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია 
კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის გარდა, 
ყველა სხვა პარტიისა და საარჩევნო ბლოკის 
წინასაარჩევნო რეკლამის განსათავსებლად 
გამოყოს დრო, რომელიც ამ სუბიექტებს შორის 
თანაბრად განაწილდება.

აგრეთვე „მაუწყებლობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის თანახმად: მაუწყებელი 
პასუხს არ აგებს წინასაარჩევნო რეკლამების 
შინაარსზე. წინასაარჩევნო რეკლამების  

”რესპუბლიკელები” კოლეგა 
პარლამენტარებს მოუწოდებენ, 
მიმართონ სასამართლოს პარტია 
”რეფორმატორების” საქმიანობის 
აკრძალვის მოთხოვნით

14 აგვისტო

მე, როგორც პარლამენტის წევრი და ფრაქცია 
„რესპუბლიკელების წარმომადგენელი, 
ფრაქციის სახელით გამოვდივარ ინიციატივით, 
მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს 
პარტიის საქმიანობის აკრძალვის მოთხოვნით , 
- ამის შესახებ პარლამენტის ფრაქცია 
”რესპუბლიკელების” ერთ-ერთმა ლიდერმა 
თამარ კორძაიამ ფრაქციის სახელით 
განაცხადა. მან მოუწოდა კოლეგებს 
შეუერთდნენ სარჩელის მომზადებაში ან 
შეუერთდნენ მათ მიერ მომზადებულ 
კონსტიტუციურ სარჩელს. ”ინტერპრესნიუსი” 
განცხადების ტექსტს უცვლელად გთავაზობთ:

კონსტიტუციური სარჩელის შესატანად საჭიროა 
პარლამენტის წევრთა 1/5–ის მიერ სარჩელის 
წარდგენა. შესაბამისად, ველოდებით 
გამოხმაურებას პარლამენტის წევრებისაგან. 
ყველა არაკეთილმოსურნემ უნდა გაიაზროს, 
რომ ჩვენ და ჩვენი მოქალაქეები არ დავუშვებთ 
ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის, დამოუკიდებლობის 
და ევროატლანტიკური კურსისათვის საფრთხის 
შექმნის მცდელობას”, - ნათქვამია 
განცხადებაში. 

ანალოგიური ინიციატივით საპარლამენტო 
უმრავლესობის წევრი გიორგი ვოლსკიც 
გამოვიდა. 

შინაარსზე პასუხისმგებლობა საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეკისრება 
შესაბამისი რეკლამის დამკვეთს.

საზოგადოებრივ მაუწყებელს უფასო 
პოლიტიკური რეკლამის დათმობისთვის 
მომართა (საქართველოს პარლამენტის 2016 
წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის 
რეგისტრირებულმა) პოლიტიკურმა 
გაერთიანებამ „ცენტრისტები“ და წარმოადგინა 
წინასაარჩევნო რეკლამა, საზოგადოებრივმა 
მაუწყებელმა კანონით დადგენილი წესით 
რეკლამა განათავსა პირველი არხის ეთერში. 
დამატებით გვინდა განვმარტოთ, რომ 
საზოგადოებრივი მაუწყებელის ეთერში გასული 
არც ერთი პოლიტიკური რეკლამის შინაარსი 
არ გამოხატავს მაუწყებლის პოზიციას.

საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის რა 
საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული 
ორგანიზაცია, ხელმძღვანელობის და 
თანამშრომელთა ერთობლივი 
გადაწყვეტილებით, აჩერებს პოლიტიკური 
გაერთიანების „ცენტრისტები“ წინასაარჩევნო 
რეკლამას, რადგან მაუწყებელი ხედავს 
საფრთხეს, რომ აღნიშნული პოლიტიკური 
რეკლამის შინაარსი შეიცავს სახელმწიფოს 
სუვერენიტეტის საწინააღმდეგო გზავნილებს და 
შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს 
კონსტიტუციას”, - ნათქვამია განცხადებაში. 



ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 
განცხადებით მიმართა 64-მა 
პარტიამ.

ამჟამად რეგისტრირებულია 38, 
ხოლო 7 პარტიას უარი ეთქვა 
რეგისტრაციაზე.

რეგისტრაციის პროცესშია 19 პარტია.

დღეისათვის ცენტრალურ საარჩევნო 
კომისიაში რეგისტრირებულია:

6 მედია ორგანიზაცია.
 
20 საერთაშორისო დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია. 

41 ადგილობრივი დამკვირვებელი 
ორგანიზაცია.



წარმოგიდგენთ მოსაზრებას იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა თაობაზე, რომელზეც საარჩევნო კოდექსის 93-ე მუხლის შესაბამისად, 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, აგრეთვე ცესკოსა და შესაბამისი 
საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები (თანამდებობის პირები).

წინასაარჩევნო პერიოდში აქტუალობას იძენს საარჩევნო აგიტაციაში იმ პირთა მონაწილეობის სავარაუდო შემთხვევები, რომელთაც საარჩევნო 
კოდექსით ეკრძალებათ ასეთი ქმედება. ამ ეტაპზე ცალკე გამოსაყოფია უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ან მოქალაქეობის არმქონე პირთა 
წინასაარჩევნო აგიტაციაში სავარაუდო  მონაწილეობის ფაქტები, რომლებიც ეფუძნება ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიერ 
მოწოდებულ ინფორმაციას.

აღსანიშნავია, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა ფაქტობრივად 
შეუძლებელია ხსენებულ პირებზე, თუ ისინი არ იმყოფებიან საქართველოში.  

აღნიშნულის, მიუხედავად, მსგავსი ფაქტების პრევენციისა და საარჩევნო კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების მიზნებისთვის, 
მნიშვნელოვანია განხილულ იქნეს შესაძლებლობა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის შესაბამისი უფლებამოსილი პირების მიერ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევად ჩაითვალოს იმ პირთა ქმედება, რომლებიც საჯაროდ მოახდენენ ან/და ორგანიზებას გაუწევენ ისეთი პირების საარჩევნო 
სააგიტაციო მიმართვების საჯარო დემონსტრირებას, რომელთაც კანონმდებლობით ეკრძალებათ საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა.

შესაბამისად, მინდა მივმართო საარჩევნო სუბიექტებს, შესაბამისი თანამდებობის პირებს, საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებს, ყურადღებით 
მოეკიდონ ზემოაღნიშნულ მოსაზრებას და ხელი შეუწყონ საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნების სრულფასოვან განხორციელებას.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადება
8 აგვისტო

ცესკო 19



ცესკო 20

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ორგანიზებით, ცესკოს წარმომადგენლებმა და 
სწავლების ცენტრის ტრენერებმა გადამზადების კურსი გაიარეს.

ორდღიანი ტრენინგი IFES-ის ექსპერტმა რებეკა ააბერგმა ჩაატარა. კურსი  ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მოიცავდა, როგორიც არის: არჩევნებთან 
დაკავშირებული ტერმინოლოგია, არჩევნებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჩართულობის პრაქტიკული გზამკვლევის მიმოხილვა, შშმ 
პირთა უფლებები და შესაბამისი ეტიკეტი, სამართლებრივი ჩარჩო: ინკლუზიურობა არჩევნების დღეს, არჩევნების დღის სიმულაცია, საარჩევნო უბანზე 
შშმ პირთა მიმართ ეტიკეტის და ქცევის ნორმების დაცვა.

ტრენერები, რომელთაც  სასწავლო კურსი გაიარეს, საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ზემოაღნიშნულ 
საკითხებთან დაკავშირებით საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა გადამზადებას უზრუნველყოფენ.

 ტრენინგი 8-9 აგვისტოს გაიმართა.

ცესკოს წარმომადგენლებმა და სწავლების ცენტრის ტრენერებმა გადამზადების კურსი გაიარეს
10 აგვისტო



ცესკო 21

საარჩევნო ადმინისტრაციის ინიციატივით, უსინათლოთა კავშირის ფონიჭალის ფილიალში უსინათლო ამომრჩევლებისთვის იმიტირებული კენჭისყრა 
გაიმართა.   ოცამდე პირმა საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები  სატესტო ჩარჩო/ფორმა გამოიყენა, რომელიც მათ ინდივიდუალურად, სხვა პირთა 
დახმარების გარეშე ხმის მიცემის შესაძლებლობას აძლევს.

სიახლე სრულად ერგება საქართველოს კანონმდებლობას. აღნიშნული მოდელი საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის შედეგად  და 
საქართველოში უსინათლო პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად შეირჩა.

იმიტირებულ კენჭისყრას, ასევე დაესწრო საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) ექსპერტი, რებეკა ააბერგი, რომელიც უშუალოდ  
დააკვირდა ტესტირების პროცესსა და უსინათლო ამომრჩევლებისგან შეფასება და რეკომენდაციები მოისმინა. ექსპერტი, საარჩევნო 
ადმინისტრაციასთან შშმ პირებთან მუშაობის მიმართულებით თანამშრომლობს.

ექსპერიმენტის წარმატებით დასრულების შემდეგ, კონსულტაციები საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები  ჩარჩო/ფორმის დანერგვის შესახებ ცენტრალურ 
საარჩევნო კომისიაში გაგრძელდება. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, ჩარჩო/ფორმის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია მომზადდება და 
გავრცელდება აუდიო ფორმატშიც.  

იმიტირებული კენჭისყრა ცესკოს  კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარდა.

იმიტირებული კენჭისყრა უსინათლო ამომრჩევლებისთვის
12 აგვისტო



შუამთობის დღესასწაულზე საარჩევნო კანონმდებლობის 
დარღვევს ფაქტი დაფიქსირდა

6 აგვისტოს ბეშუმში გამართულ შუამთობის დღესასწაულზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა და აჭარის 
მთავრობის თავმჯდომარემ, ზურაბ პატარაძემ ახლად დაქორწინებულ წყვილს - იგორ აბულაძესა და ნათია დეკანაძეს საჩუქრად 
ოქროს ბეჭდები გადასცეს. 

ხულოს გამგეობაში აცხადებენ, რომ წყვილისთვის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ გადაცემული ბეჭედი ხულოს გამგეობამ 
შეიძინა და ის პროგრამის მიხედვით, ახალდაქორწინებულთათვის ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს უნდა გადაეცა. თუმცა, 
საბოლოოდ, წყვილს ბეჭედი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ, ზურაბ პატარაძემ გადასცა. 

რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წყვილისათვის ბრილიანტის ბეჭდის გადაცემას, ამ 
ფაქტს ხულოს გამგეობა არ ადასტურებს.

,,სამართლიანმა არჩევნებმა“ მოიპოვა ფოტომასალა, რომელზეც ნათლად ჩანს, რომ პატარძალს, ნათია დეკანაძეს საჩუქრებს 
საქართველოს პრემიერ მინისტრი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ცალ-ცალკე გადასცემენ. ორი ბეჭდის საჩუქრად მიღებას 
ოჯახიც ადასტურებს.

“სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება” მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრისა და აჭარის 
მთავრობის თავმჯდომარის მიერ ამომრჩევლებისათვის საჩუქრების გადაცემის ფაქტი შეიცავს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის, ან სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, რაც დამოკიდებულია საჩუქრების ღირებულებაზე. 
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„სამართლიანი არჩევნები” სასამართლოს პოლიტიკური გაერთიანება 
„ცენტრისტების“ საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით მიმართავს

2016 წლის 20 ივლისს პოლიტიკური გაერთიანება "ცენტრისტების" ლიდერმა, თემურ ხაჩიშვილმა ქვემო ქართლის ტელევიზიაში 
გამოსვლისას ამომრჩევლებს მოუწოდა, რომ ვისაც სურს 400 ლარიანი ე.წ. რუსული პენსიის მიღება, ვალდებულია რეგისტრაცია 
გაიაროს პარტია "ცენტრისტების" ოფისში ქალაქ რუსთავში.  

ხაჩიშვილის თქმით, პარტიის ოფისში ამომრჩევლის რეგისტრაციის მიზანია აღრიცხონ ის პირები ვინც მომავალში რუსულ პენსიას 
მიიღებს, რადგან რუსეთის ხელისუფლებას აინტერესებს, თუ რამდენ საქართველოს მოქალაქეს სურს მათი პენსიის მიღება. 

ხაჩიშვილი ამავე გადაცემაში საუბრისას დასძენს, რომ ის პირები ვინც 8 ოქტომბრამდე გაივლიან რეგისტრაციას, პენსიას მიიღებენ 
2017 წლიდან, ხოლო ისინი, ვინც უფრო გვიან დარეგისტრირდებიან, მათთვის პენსიის მიღების თარიღი გადაიწევს 2018 წლისთვის. 

აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტები“ მისი წარმომადგენლის, თემურ ხაჩიშვილის სახელით ინდივიდუალურ 
ხელშეკრულებებს აფორმებს ამომრჩეველთან. ხელშეკრულების თანახმად, არჩევნების დასრულების შემდგომ 50 დღეში 
საქართველოს ყველა პენსიონერი, ვინც გამოთქვამს სურვილის, მიიღებს რუსულ პენსიას, რომელიც არის 400 ლარი. აღნიშნული 
ქმედება არღვევს საარჩევნო კანონმდებლობას და წარმოადგენს ამომრჩევლის მოსყიდვას, რაც პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის 
გაუქმების საფუძველს წარმოადგენს. 

ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ ხელმოწერის შედეგად ამომრჩეველი ვალდებულებას იღებს მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. 

საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, თუ საარჩევნო სუბიექტი უშუალოდ ან თავისი წარმომადგენლის ან მის სასარგებლოდ 
მოქმედი ნებისმიერი სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მეშვეობით ეწევა ამომრჩევლის მოსყიდვას, სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით უუქმდება რეგისტრაცია ასეთი ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში. 

მოცემულ შემთხვევაში, პოლიტიკური გაერთიანება "ცენტრისტები" საქართველოს ამომრჩევლების დაინტერესებას ახდენს 400 
ლარიანი პენსიით, რომლის დაფინანსების წყარო არა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, არამედ რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტია. 
შესაბამისად, აღნიშნული პოლიტიკური გაერთიანება ამომრჩევლის დაინტერესებას მატერიალური სახსრებით რუსეთის სახელმწიფოს 
ბიუჯეტის ხარჯზე ახდენს, რაც საარჩევნო კანონმდებლობასა და პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის პრინციპებს ეწინააღმდეგება. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „სამართლიანი არჩევნები“ სარჩელით მიმართავს სასამართლოს და მოითხოვს პარტიის 
საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას, ვინაიდან სახეზეა პარტია "ცენტრისტების" მიერ საარჩევნო კოდექსის 47-ე მუხლით აკრძალული 
ამომრჩევლის მოსყიდვა, რაც სასამართლოს მიერ აღნიშნული პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია.
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საია წინასაარჩევნო კამპანიაში (აგიტაციაში) სავარაუდო 
ხელშეშლისა და ძალადობის ფაქტებს ეხმაურება

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმიანება 11 და 12  აგვისტოს ბორჯომში, დედოფლისწყაროსა და ზუგდიდში 
წინასაარჩევნო აგიტაციისას სავარაუდო ხელშეშლისა და ძალადობის ფაქტებს.
 კიდევ ერთხელ მოვუწოდოთ ჩართულ მხარეებს:
პოლიტიკურ პარტიებს, მათ წარმომადგენლებსა და მხარდამჭერებს:
- პატივი სცენ და დაიცვან საქართველოს კანონმდებლობა;
- თავი შეიკავონ წინასაარჩევნო კამპანიაში (აგიტაციაში) ერთმანეთის ხელშეშლისაგან და ნებისმიერი ტიპის ძალადობრივი 
ქმედებისაგან;
- მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ სახელმწიფოში არჩევნების მშვიდ ვითარებაში ჩატარების მნიშვნელობას, რათა განვითარებულმა 
მოვლენებმა ზიანი არ მიაყენოს არჩევნებსა და წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობას.
სამართალდამცავ ორგანოებს:
- მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში მოახდინონ ზემოაღნიშნული ფაქტების სრულყოფილი და გამჭვირვალე გამოძიება;
- ზუსტი სამართლებრივი კვალიფიკაცია მისცენ მომხდარ შემთხვევებს, უზრუნველყონ ყველა დამნაშავე პირის დროულად 
იდენტიფიცირება და მათ მიმართ კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარება.
თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას:
- შეისწავლოს საჯარო მოსამსახურეების მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციისას კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევების ფაქტები და 
უფლებამოსილების ფარგლებში მოახდინოს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს:
ვინაიდან არსებობს ეჭვი, რომ ადგილი აქვს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ ოპოზიციური პარტიების 
წარმომადგენლების თვალთვალსა და მიყურადებას:
- უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა უზუნრველყოს მსგავსი ფაქტების პრევენცია და უსაფრთხოების სამსახურის სრული 
დისტანცირება პოლიტიკური პროცესებისაგან.
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ფაქტობრივი ინფორმაცია მომხდარ ინციდენტებთან დაკავშირებით
 (საიას მონიტორების მიერ უშუალოდ გადამოწმდა თითოეული  ფაქტი  შემთხვევის ადგილზე)
ინფორმაცია დედოფლისწყაროში მომხდარი ინციდენტის შესახებ:

მიმდინარე წლის 11 აგვისტოს, გვიან ღამით, დაახლოებით 02:00 საათზე პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის“ დედოფლისწყაროს ოფისის ფანჯრები და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის - 
ლევან ბეჟაშვილის საარჩევნო ბანერი დააზიანეს.[1]აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია ადგილობრივი მედიის 
საშუალებითაც გავრცელდა.[2] ასევე, მედიით გავრცელდა ინფორმაცია,[3] რომ მომხდარზე გამოძიება დაიწყო კახეთის პოლიციის 
დეპარტამენტის დედოფლისწყაროს რაიონულმა სამმართველომ სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის საფუძველზე, რაც 
სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლები ინციდენტის 
სავარაუდო მონაწილეებსაც ასახელებენ.
ინფორმაცია ზუგდიდში მომხდარი ინციდენტის შესახებ:
მიმდინარე წლის 12 აგვისტოს დილით, დაახლოებით 10:00 საათისთვის „ნაციონალური მოძრაობის“ ზუგდიდის ორგანიზაციაში მისულ 
თანამშრომლებს მესამე სართულის კარები გატეხილი დახვდათ, ხოლო მეორე სართულის კარს - ნაფეხურები ეტყობოდა[4]. 
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის საფუძველზე დაიწყო,[5]  რაც, ასევე 
სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.
საიას მონიტორთან საუბრისას, ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ ოფისში შეჭრა, შესაძლოა, 
გარკვეული ინფორმაციის წაღების მიზნით მოხდა.
ინფორმაცია ბორჯომში მომხდარი ინციდენტის შესახებ:
მიმდინარე წლის 11 აგვისტოს, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად,[6] საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის წევრის, 
გიორგი გიუაშვილის განცხადებით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა, ბესიკ ფოფხაძემ თანმხლებ პირებთან ერთად 
ხელი შეუშალა მას წინასაარჩევნო აგიტაციაში და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა.
საიას მონიტორთან საუბრისას, გიუაშვილმა განაცხადა, რომ მძღოლთან ერთად სააგიტაციო მასალით (დროშებით) 
გადაადგილდებოდა ბორჯომში და ამომრჩევლებს მოუწოდებდა საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის მხარდაჭერისაკენ. ასევე, 
მოუწოდებდა საზოგადოებას, მხარი არ დაეჭირათ პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 
კანდიდატისათვის. ამ დროს, შენიშნა, რომ მის ავტომანქანას უკან 3 ავტომანქანა აედევნა, რომლებიც წინ გადაუდგნენ და მის მძღოლს 
ავტომობილი გააჩერებინეს. აღნიშნული პირები ავტომანქანებიდან გადმოვიდნენ, მივიდნენ გიორგი გიუაშვილთან და მას და მის 
მძღოლს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ბესიკ ფოფხაძე მისი მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს 
ადასტურებს.
საიას მონიტორთან საუბრისას, გიორგი გიუაშვილი ბესიკ ფოფხაძის გარდა დაპირისპირებაში მონაწილე სხვა პირების გვარებსაც 
ასახელებს და აღნიშნავს, რომ ზემოაღნიშნული პირები წარმოადგენდნენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების თანამშრომლებს. აგრეთვე, ყურადღებას ამახვილებს იმ 
ფაქტზე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები სისტემატიურ თვალთვალსა და მიყურადებას ახორციელებენ 
მასზე.
გიუაშვილის განცხადებით, მან მიმართა პოლიციას, დაიკითხა და ჩაუტარდა ჯანმრთელობის შემოწმება, რომლის თანახმადაც, მას 
ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანება აღენიშნება.
 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აგრძელებს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიას  და 
პერმანენტულად მიაწვდის საზოგადოებას მონიტორინგის შედეგებს.


