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შესავალი

საქართველოს 2013 წლის 27 ივლისის №878 ორგანული კანონის საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა 2013 წლის 7 აგვისტოს,
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 48-ე მუხლის მე-3 პუნქტში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც, საჯარო მოსამსახურეების მიერ
საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციისა და დარღვევებზე რეაგირების მიზნით, თავისუფალი და სამართლიანი
არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია გადმოტანილ იქნა და ამუშავდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან. 

კომისია, კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელს უწყობს დიალოგს მთავრობასა და არჩევნებში ჩართულ
დაინტერესებულ პირებს შორის, უზრუნველყოფს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების შესახებ დაინტერესებული მხარის მიერ
მოწოდებული, ასევე, მედიით გავრცელებული ცნობების გადამოწმებას და, ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში, დარღვევებზე
რეაგირებისა და პრევენციის მიზნით, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების მიმართ. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 08 აგვისტოს ბრძანებით განისაზღვრა კომისიის ახალი შემადგენლობა და დამტკიცდა 
კომისიის დებულება. 

მოცემული ბრძანების საფუძველზე, კომისიის ახალ წევრებად მოწვეულნი იქნენ თავდაცვის სამინისტრო და სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო. აგრეთვე, კომისიაში მოწვეულ იქნენ ახალ მონაწილეებად პოლიტიკური პარტიები 
„საქართველოს გზა“ (ქ-ნი სალომე ზურაბიშვილი), „დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო“ (ქ-ნი ნინო ბურჯანაძე).

კომისიამ აგრეთვე გაზარდა სამოქალაქო საზოგადოების ამ პროცესში მონაწილეობის ხარისხი და თავის მუშაობაში ჩართო 15 ახალი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია.

კომისიის სხდომები იმართება ყოველ ორშაბათს, 11 საათზე, გაფართოებული შემადგენლობით (10 სამინისტრო, საქართველოს მთავარი 
პროკურატურა, 15 პოლიტიკური პარტია და 1 მმართველი კოალიცია (6 პარტია), 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 11 საერთაშორისო 
ორგანიზაცია/საელჩო). საანგარიშო პერიოდში ამგვარი 6 სხდომა ჩატარდა.

კომისიის ცხელი ხაზი მუშაობს კანონის ძალაში შესვლის დღიდან 24 საათის განმავლობაში. საანგარიშო პერიოდში, ცხელ ხაზზე არცერთი 
ინფორმაცია არ შემოსულა, რომელიც უკავშირდებოდა სასწრაფო ჩარევის ან დახმარების მოთხოვნას, ან ძალადობის აღკვეთას. შემოსული 
სატელეფონო ზარები (სულ ცხელ ხაზზე განხორციელდა 24 ზარი) ძირითადად შეეხებოდა კომისიის მუშაობის ფორმატთან დაკავშირებულ 
საკითხებს. კანონის ძალაში შესვლის დღიდან მოქმედებს აგრეთვე კომისიის ელექტრონული ფოსტა (IATF@justice.gov.ge).
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საანგარიშო პერიოდში, კომისიამ განახორციელა ერთი გასვლითი ვიზიტი ბოლნისში და დაამტკიცა 13 რეკომენდაცია, რომლებიც ქართულ 
და ინგლისურ ენებზე განთავსებულია კომისიის გვერდზე (იხ. http://www.justice.gov.ge/)

საანგარიშო პერიოდში, კომისიის მუშაობის შედეგად, სამინისტროებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების შიგნით შეიქმნა მანამდე 
არარსებული დოკუმენტები, რომლებიც არა მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნების, არამედ ნებისმიერი მომავალი არჩევნებისათვის 
სასარგებლო ინსტრუმენტები იქნება და უზრუნველყოფს სახელმწიფოსა და პოლიტიკური პროცესის ერთმანეთისაგან გამიჯვნას.

წინამდებარე ანგარიშში ასახულია უწყებათაშორისი კომისიის მუშაობა ერთ თვეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში - 2013 წლის 19 
აგვისტოდან 30 სექტემბრის ჩათვლით. 

ცხრილი 1 - ინფორმაცია პრევენციის ან რეაგირებისათვის;

ცხრილი 2 - აშკარად უსაფუძვლო ინფორმაცია;

ცხრილი 3 - ინფორმაცია კანდიდატთა კამპანიის განრიგის შესახებ;

დანართი 1 - კომისიის მიერ მიღებული რეკომენდაციები; 

დანართი 2 - ანგარიში რეგისტრაციიდან მოხსნილების შესახებ.
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ცხრილი №1. ინფორმაცია პრევენციის ან რეაგირებისათვის - Information requesting prevention or reaction

№

შეტყობინების

ფორმა/თარიღი/ავტორი შეტყობინების შინაარსი გადაწყვეტილება

1 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
15.08.2013 წ.
წერილი №325/01

კომისიისათვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით,  
2013 წლის 20 ივლისს ზუგდიდში, აგრეთვე ბათუმსა და
თბილისში ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან
ადგილი ჰქონდა „ენმ“ პრეზიდენტობის კანდიდატის
გამოსავლენად გამართული შიდაპარტიული პრაიმერის
ჩაშლის მცდელობას. 
ინფორმაციის თანახმად, ნაციონალური მოძრაობის
პარტიის წევრებს მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი
შეურაცხყოფა.

მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია ივლისის თვის
მოვლენებს ეხებოდა (კომისია ივლისის თვეში უშიშროების
საბჭოსთან მუშაობდა), ის გადაგზავნილ იქნა მთავარ
პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში (შსს). 
პროკურატურის მიერ  დადასტურდა ზუგდიდსა და ბათუმში
პრაიმერის მიმდინარეობისას გამართული საპროტესტო
აქციის მონაწილეთა მხრიდან სამართალდარღვევის ფაქტები, 
რომელთა საფუძველზეც ადმინისტრაციული წესით
პასუხისგებაში მიცემულ იქნა აქციის 15 მონაწილე.  
ინფორმაციის თანახმად, პარალელურად დაწყებულ იქნა
გამოძიება, რომელიც გრძელდება. 

შსს-ს მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ
ზუგდიდის ინციდენტთან დაკავშირებით
ადმინისტრაციული წესით დაკავებული იყო 12 პირი
წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით, რომელთაც სასამართლომ
შეუფარდა 100-100 ლარიანი ჯარიმა.

ქართული ოცნების ინფორმაციით, პარტიის პოლიტიკური
საბჭოს 29 ივლისის გადაწყვეტილებით, პარტიის იმ
ცალკეული წევრების მიმართ, რომლებიც ზუგდიდის
მოცემულ აქციაში მონაწილეობდნენ პარტიის გვერდის
ავლით, მიღებულ იქნა შემდეგი ზომები - ზ. თოდუა
გაირიცხა პარტიიდან, გ. მონიავას გამოეცხადა წერილობითი
საყვედური, ლ. გოგიას გამოეცხადა წერილობითი
გაფრთხილება. იმავე გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ
პარტიას ყოველთვის შეურიგებელი და სამართლიანი
პოზიცია ექნება მსაგავს ფაქტებთან მიმართებაში, რათა
აგრესიული ქმედებების სურვილი არ გაუჩნდეს მომავალში
მის რომელიმე სხვა წევრს. იმავე გადაწყვეტილებით, პარტიამ
ოფიციალურად მოუწოდა თავის ყველა წევრს და
მხარდამჭერს, თავი შეიკავონ მსგავსი აგრესიული
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ქმედებებისგან.

ზუგდიდის ინციდენტს მკაცრი რეაგირება მოჰყვა
საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან, რომელმაც ყველას
მოუწოდა ძალადობის სამარცხვინო პრაქტიკის
დასრულებისაკენ.

ამასთან, მსგავსი ფაქტების პრევენციის მიზნით, კომისიამ
შეიმუშავა რეკომენდაცია, რომლის თანახმადაც, პოლიტიკურ
პარტიებს მიეცათ მკაფიო მითითებები, რათა მათმა
აქტივისტებმა ხელი არ შეუშალონ კონკურენტი
საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო შეხვედრებს. 

აგრეთვე გაიცა რეკომენდაცია, რომ აქციის მონაწილეების
შეურაცხყოფის ან აქციის ჩაშლის მცდელობის შემთხვევაში, 
პოლიციამ და სასამართლოებმა მომავალში უფრო მკაცრი და
შესაბამისად ადეკვატური სანქციები მოითხოვონ და
გამოიყენონ, ვიდრე 100 ლარიანი ჯარიმაა.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 და 9 სექტემბრის
რეკომენდაციები, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

2 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
15.08.2013 წ.
წერილი №324/01

კომისიას აცნობეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრებზე ქართული ოცნების
მხარდამჭერების მხრიდან განხორციელებული ზეწოლისა
და საკრებულოს მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ.

შსს-მ კომისიას მოაწოდა ინფორმაცია, რომ აღნიშნულ
ფაქტთან დაკავშირებით შეტყობინება მიიღეს 2012 წლის 26 
ნოემბერს. პოლიციის მხრიდან საზოგადოებრივი წესრიგის
აღდგენის მიზნით გატარდა კანონშესაბამისი ღონისძიებები.
გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კუთვნილი
ინვენტარის დაზიანების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება სსსკ-ის
187-ე მუხლის პირველი ნაწილით.
გარდა ამისა, საქართველოს პარლამენტის წევრების ა. 
მინაშვილის, ნ. წიკლაურის და ი. ნადირაშვილის
საკრებულოს შენობაში შესვლის შეფერხების ფაქტთან
დაკავშირებით პოლიციამ დაიწყო გამოძიება სსკ 226-ე
მუხლის მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებს
პასუსხისმგებლობას ჯგუფური მოძრაობის
ორგანიზებისათვის, რომელიც არღვევს საზოგადოებრივ
წესრიგს.

3 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ
ჩატარებულ კვლევაზე დაყრდნობით, რომელიც

კომისიის 2013 წლის 02 სექტემბრის სხდომაზე
ზემოხსენებული საკითხის განხილვისას  კვლევის ავტორი
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მოძრაობის“ 
15.08.2013 წ.
წერილი №320/01

გამოქვეყნდა 12 აგვისტოს და ეხებოდა საჯარო
სამსახურში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს, 
ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოთქმულ იქნა
მოსაზრება, რომ აღნიშნული ცვლილებები ატარებდა
პოლიტიკურ ხასიათს, რაც ხელს უშლის არჩევნების
სამართლიან  გარემოში ჩატარებას და საჭიროებს
კომისიის მხრიდან რეაგირებას.

ორგანიზაციის წარმომადგენელმა დააზუსტა, რომ ანგარიშის
იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა იუსტიციის სამინისტროს, 
იყო ხარვეზები, რაც ორგანიზაციამ უკვე გამოასწორა. ამ
თხოვნით იუსტიციის სამინისტრომ არასამთავრობო
ორგანიზაციას აგვისტოშივე ჯერ საჯარო განცხადებით, 
ხოლო შემდეგ ოფიციალური წერილით მიმართა. რეალურად, 
ახლად შექმნილ სსიპ იუსტიციის სახლს, 2013 წლის 1 
თებერვლამდე საკუთარი კადრები არ ჰყავდა და რამდენიმე
ასეული თანამშრომელი იქ გადაინიშნა ორი სხვა სსიპიდან
(სსგს და საჯარო რეესტრი). კვლევისას, ეს გადანიშვნები
შეცდომით სისტემიდან გათავისუფლებად ჩაითვალა. 
როგორც ჩანს, იუსტიციის სამინისტროს მიერ ამ საკითხზე
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსთვის“ 
მიწოდებული რამდენიმე ასეული გვერდი დოკუმენტაცია,
სავარაუდოდ, სათანადოდ შესწავლილი არ ყოფილა.

რაც შეეხება შსს-ში საკადრო გადაადგილებას - გაცემული
მონაცემები იყო ზუსტი, თუმცა საზოგადოებას აღნიშნული
მონაცემები მიეწოდა ისეთი ფორმით, რომ არ იყო
გათვალისწინებული შსს-ში დასაქმებულ პირთა საერთო
რაოდენობა და რიცხოვნობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის
არის, რომ საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს მთელი
სისტემიდან გათავისუფლებულ მოსამსახურეთა რაოდენობა
არ აღემატებოდა 2.3%-ს.

რაც შეეხება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, მან
არასამთავრობო ორგანიზაციას ჯერ საჯარო განცხადებით, 
ხოლო შემდეგ წერილობით მიმართა და მიუთითა იმ
უზუსტობებზე, რომელთაც შეიცავდა კვლევა. კერძოდ, 
სამინისტროს წარდგინებით, საქართველოს პრეზიდენტის
მიერ მოხდა სხვადასხვა ქვეყნიდან ვადაზე ადრე 10 ელჩის
გამოწვევა ორი მიზეზის გამო - სამინისტრო აქცენტს
კარიერული დიპლომატებზე აკეთებს, როდესაც ელჩების
შერჩევას ეხება საქმე; გამოწვეული ელჩებიდან რამდენიმე 4, 7 
და 9 წელი უწყვეტად იმყოფებოდა მოცემულ პოზიციაზე. 
გარდა ამისა, გამოწევული 10 ელჩიდან ორი სხვა ქვეყანაში
დაინიშნა კვლავ ელჩად, ხოლო 8 დანარჩენი არ ყოფილა
დათხოვნილი სისტემდან, არამედ ჩაირიცხა რეზერვში.
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რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს, სისტემიდან 352 
სამოქალაქო პირი გათავისუფლდა და დაინიშნა 508 (კვლევის
მიხედვით შესაბამისად 690 და 1116).

რაც შეეხება განათლების სამინისტროს, კვლევაში აქაც
უზუსტობებია დაშვებული, რადგან საანგარიშო პერიოდში, 
რეალურად 49 თანამშრომელი გათავისუფლდა, ხოლო
დაინიშნა ახალი 129 თანამშრომელი.

ზოგადად, ყველა სამინისტრომ აღნიშნა, რომ კვლევაში ბევრი
უზუსტობა იქნა დაშვებული და არც ის იქნა სათანადოდ
აღნიშნული, რომ საჯარო სამსახურში ათასეულობით
თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლები მუშაობენ და
ახალი ხელისუფლებას, კანონის ძალით დადგენილ მოკლე
ვადაში (2014 წლის პირველ იანვრამდე), უწევს საჯარო
სამსახურის სტაბილურობის უზრუნველყოფა და
კონკურსების წესით ადამიანების შერჩევა, რაც საკადრო
გადაადგილებებთან, ბუნებრივია, არის დაკავშირებული. 

4 „მედიის განვითარების
ფონდის“
17.08.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გაზეთ
„გურიის მოამბეს“ შორის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე დადებულია
უზუფრუქტის ხელშეკრულება. მუნიციპალიტეტის
შესაბამისმა სამსახურმა „გურიის მოამბეს“ მიმართა
ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ წერილობითი
გაფრთხილებით, რაც ადგილობრივი მედიასაშუალების
მხრიდან აღქმულ იქნა როგორც საქმიანობაში ხელის
შეშლა.

კომისიამ გამოარკვია, რომ ხელშეკრულების გაუქმების
შესახებ გაფრთხილების მიზეზი გახდა რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
წერილობითი თხოვნის საფუძველზე 2014 წლის
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი
სამუშაოების ჩასატარებლად საქსტატისთვის ფართის
გამოყოფა. თუმცა, მოგვიანებით აღნიშნული სამსახური
დაკმაყოფილდა ალტერნატიული ფართით. შესაბამისად,
მედიასაშუალებასთან დადებული ხელშეკრულება არ
შეწყვეტილა  და „გურიის მოამბე“ ხელშეკრულებით
განსაზღვრულ ადგილზე  აგრძელებს ფუნქციონირებას.  

ამასთან, კომისიამ მედიასაშუალებების ხელშეწყობის
რეკომენდაციით მიმართა ადგილობრივ
თვითმმართველობებს.
(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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5 „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“
20.08.2013 წ. 16 : 22 სთ
წერილი № გ-01/146-13

საქველმოქმედო ორგანიზაციამ - „საქართველოს ქალები
მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“ - ოზურგეთში
გამართულ საქველმოქმედო აქციაზე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებს საჩუქრად გადასცა
ეტლები. ღონისძიება ქართული ოცნების რაიონული
ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა და მასში
მონაწილეობდა ქართული ოცნების რაიონული
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. „საია“ მიიჩნევს, რომ
ადგილი ჰქონდა საქველმოქმედო ორგანიზაციის მხრიდან
აგიტაციის გაწევას.

უწყებათაშორისი კომისიის სამდივნოს ხელთ არსებული
ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნული საქმე სასამართლო
განხილვის პროცესშია. მოგვიანებით, ამ საკითხთან
დაკავშირებით, 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე, აგრეთვე
მოსმენილ იქნა ცესკო-ს თავმჯდომარის განცხადება, 
რომლითაც დასტურდება, რომ ცესკო-მ გამოსცა
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და ამრიგად
უკვე მოახდინა მოცემულ ფაქტზე რეაგირება.

6 „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“
20.08.2013 წ.
წერილი № გ-01/147-13

ინფორმაციის თანახმად, „საია“-ს  განცხადებით მიმართა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს
ხელმძღვანელობამ, რომლებიც საუბრობდნენ
მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილის
მხრიდან მათზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ.  
მათი თქმით, აღნიშნული პირები აიძულებდნენ სოფლის
რწმუნებულებს, დაეწერათ განცხადებები სამსახურიდან
გათავისუფლების შესახებ.

განცხადება რეაგირებისათვის  გადაგზავნილ იქნა მთავარ
პროკურატურაში. პროკურატურის ინფორმაციის თანახმად, 
გამოძიება დაწყებულია „საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის“ 169-ე მუხლით (შრომის კანონმდებლობის
დარღვევა).

ამასთან, კომისიამ წინასაარჩევნო პერიოდში საკადრო
ცვლილებებისაგან, მათ შორის, იმპიჩმენტის გზით, თავის
შეკავების  რეკომენდაციით მიმართა   ადგილობრივი
ხელისუფლების ორგანოებს
(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

7 „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“
23.08.2013 წ.
წერილი № გ-01/166-13

განცხადების თანახმად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის
საკრებულომ განახორციელა მუნიციპალიტეტის
ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოს, გაზეთ „ასპინძის
მაცნეს“, ლიკვიდაცია. აღნიშნულ გაზეთში პერიოდულად
იბეჭდებოდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული
აქტები და ხდებოდა მისი უფასო გავრცელება. 
„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“
მიიჩნევს, რომ გაზეთის გაუქმებამ შესაძლოა, ხელი
შეუშალოს მოსახლეობის ინფორმირებულობას
წინასაარჩევნო პერიოდში.

კომისიამ  რეგიონული მედიასაშუალებების თავისუფალ
გარემოში ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს  მიმართა
რეკომენდაციით, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი
ხელშეკრულებების მოშლისაგან, მათ შორის, ლეგიტიმური
საფუძვლით.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

8 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
29.08.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

კომისიას ეცნობა, რომ ქალაქ ფოთში პროკურატურის მიერ
განხორციელდა „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრების
დაბარება და  დაკითხვა. წერილში, ასევე, ნათქვამია, რომ
მსგავსი ფაქტები ხელს უშლის პარტიას, ჩაატაროს
სრულფასოვანი წინასაარჩევნო  კამპანია.

მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ დასავლეთ
საქართველოს საოლქო პროკურატურა იძიებს „სამუშაოს
მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამის“ საშუალებითა და
სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხებით „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ სასარგებლოდ ამომრჩეველთა
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მოსყიდვის ფაქტებს და ამ საქმეზე მოწმის სტატუსით
დაიკითხნენ წერილში ნახსენები პირები. დაკითხვამ ჩაიარა
მშვიდ გარემოში.

წინასაარჩევნო პერიოდში პარტიული აქტივისტების
დაკითხვებთან დაკავშირებით, კომისიამ პროკურატურის
ორგანოებს შეახსენა 2013 წლის შუალედური არჩევნებისას
გაცემული რეკომენდაცია, რომლის თანახმადაც საგამოძიებო
მოქმედებების ფარგლებში პოლიტიკური პარტიების
აქტივისტებისა და საარჩევნო შტაბთა წევრების
დაკითხვებისაგან თავის შეკავება კენჭისყრის დღემდე
სასურველია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქმის მიმართ
არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ან იქმნება
საპროცესო ვადის დარღვევის საფრთხე. 

ამავე მიზნით, პოლიტიკურ პარტიებს ეთხოვათ შესაბამისი
საარჩევნო შტაბების აქტივის წევრების სიების წარმოდგენა, 
რაც არც ერთი პარტიის, მათ შორის არც ნაციონალური
მოძრაობის, მიერ არ შესრულებულა.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

9 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
30.08.2013 წ. 20:05 სთ
წერილი №365/01

კომისიისათვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 
ქართული ოცნების აქტივისტებმა ახალციხის რაიონის
სოფელ საყუნეთში სიტყვიერი და ფიზიკური
შეურაცხყოფა მიაყენეს „ნაციონალური მოძრაობის“
აქტივისტ ირინა გელაშვილს, რომელიც აგროვებდა დავით
ბაქრაძის მხარდამჭერთა ხელმოწერებს.

შეტყობინება გადაგზავნილ იქნა მთავარ პროკურატურაში, 
რომლის საფუძველზეც მაშინათვე დაიწყო გამოძიება სსსკ-ის
125-ე მუხლით (ცემა). 

საქმის გამოძიების პროცესში დადგინდა, დაზარალებული
პიროვნება ირინა მურადოვა, რომელმაც თავდაპირველად
თავი აარიდა სასამართლო ექსპერტიზას დაზიანების
ხარისხის დადგენის მიზნით. თუმცა, 2013 წლის 26 
სექტემბერს, ბესიკ ქუქჩიშვილს ირინა მურადოვას ცემის
ფაქტზე  წარედგინა ბრალდება საქართველოს სსკ -125-ე
მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
დანაშაულის ნიშნებით. 2013 წლის 27 სექტემბერს, 
ახალციხის რაიონული სასამართლოს განაჩენით ბესიკ
ქუქჩიშვილი ცნობილ იქნა დამნაშავედ და სასჯელის სახით
განესაზღვრა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 80 
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საათით.

10 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
31.08.2013 წ.
წერილი №368/01

ქალაქ თბილისის საკრებულოში  მიმდინარე წლის
აგვისტოში განხორციელდა საკადრო ცვლილებები, 
რომელთა შედეგადაც, მოხდა რამდენიმე საჯარო
მოსამსახურის სამსახურიდან დათხოვნა, ასევე,  ახალი
თანამშრომლების აყვანა. წერილის ავტორის აზრით, ეს
პროცესი  განპირობებულია პოლიტიკური საფუძვლით.

2013 წლის 02 სექტემბრის სხდომაზე კომისიამ განიხილა
აღნიშნული საკითხი და  წინასაარჩევნო პერიოდში საკადრო
ცვლილებებისაგან, მათ შორის, იმპიჩმენტის გზით, თავის
შეკავების  რეკომენდაციით მიმართა   ადგილობრივი
ხელისუფლების ორგანოებს.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

11 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
31.08.2013 წ.
წერილი №367/01

წერილთან ერთად კომისიას გადაეცა ფოტომასალა, სადაც
დაფიქსირებულია ტურიზმის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა პრეზიდენტობის
კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის წინასაარჩევნო
შეხვედრაზე სტეფანწმინდაში.

ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დაადასტურა და და
გმო გიორგი სიგუას წინასაარჩევნო შეხვედრაზე ყოფნის
ფაქტი. განმარტა, რომ მისი მხრიდან აგიტაციის გაწევას
ადგილი არ ჰქონია, მაგრამ ის იქ სამსახურებრივი
მივლინების პერიოდში იმყოფებოდა, რაც კანონმდებლობის
დარღვევაა.

კომისიამ მსჯელობა გამართა „აგიტაციის“ ცნების საკითხთან
დაკავშირებით 2013 წლის 2 სექტემბრის სხდომაზე და
არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეთხოვათ ამ ცნების
განმარტების შემოთავაზება. არასამთავრობო ორგანიზაციები
თვლიან, რომ ცნების განმარტება თავად კომისიამ
შეიმუშავოს, რაკი კანონი ამ საკითხს არ არეგულირებს. 
თუმცა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კომისიას მიაწოდეს
თავიანთი ნამუშევარი და მასალები ამ საკითხის გარშემო
პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში.

ცესკო-სთან კოონსულტაციების შედეგად, კომისიამ განმარტა
აგიტაციის ცნება.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 30 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

ამასთან, კომისიამ რეკომენდაციით მიმართა   ყველა
სამინისტროს, რათა გამოსცენ თავიანთ სტრუქტურებში
დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისათვის დეტალური და
მკაფიო განმარტებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რისი
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უფლება აქვთ და რა ეკრძალებათ მათ წინასაარჩევნო
პერიოდში. 
ეს მითითება ყველა მინისტრმა დროულად შეასრულა, ხოლო
შესაბამისი ინსტრუქციები ბრძანების რანგში აიყვანა შინაგან
საქმეთა მინისტრმა.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

12 „ერთსულოვნება
საზოგადოების
უფლებებისათვის“ -
მიხეილ ანდღულაძე

09.09.2013 წლის
კომისიის სხდომაზე
წერილობით
წარმოადგინა
ინფორმაცია

კომისიის 2013 წლის 09 სექტემბრის სხდომაზე  არაერთი
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა
მხრიდან გამოითქვა მოსაზრებები ბოლნისის
საკრებულოში მიმდინარე პროცესებთან  დაკავშირებით.  
როგორც  აღინიშნა,   ბოლნისის საკრებულოში სამუშაო
პროცესი შეფერხებით მიმდინარეობს, რაც
განპირობებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის
იმპიჩმენტის წესით გადაყენებითა  და   საკრებულოს  
თავმჯდომარის მიმართ განხორციელებული ზეწოლით. 
აღნიშნული პროცესები, შესაძლოა, პოლიტიკურ ხასიათს
ატარებდეს.

არსებული ვითარების უკეთ შესწავლისა და  პრობლემის
ეფექტიანად მოგვარების მიზნით,  კომისიის თავმჯდომარე 12 
სექტემბერს კომისიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად
ადგილზე გაეცნო სიტუაციას. გამოირკვა, რომ ქართული
ოცნების ორი ჯგუფი ერთმანეთს დაუპირისპირდა
საკრებულოს შიგნით. კომისიის თავმჯდომარემ შეხვედრა
გამართა საკრებულოს ყველა წევრთან ერთდროულად, მათ
შორის დაპირისპირებულებთან, აგრეთვე საკრებულოს ახალ
თავმჯდომარესთან და ახალ გამგებელთან, რის შემდეგაც  
სიტუაცია  განიმუხტა და, საანგარიშო პერიოდში, სხვა
ინციდენტს ბოლნისში ადგილი არ ჰქონია.
თუმცა, კომისია თვალყურს ადევნებს ბოლნისში
განვითარებულ მოვლენებს, რათა იქ მიმდინარე პოლიტიკუმა
პროცესებმა ხელი არ შეუშალოს საპრეზიდენტო არჩევნების
სამართლიან გარემოში ჩატარებას. 

13 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
10.09.2013 წ.
წერილი №470/01

კომისიას ეცნობა, რომ „ენმ“-ის საპრეზიდენტო   
კანდიდატი დავით ბაქრაძე  2013 წლის 11 სექტემბერს
ქალაქ ზუგდიდში აპირებდა   წინასაარჩევნო შეხვედრის
გამართვას. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
ინფორმაციით, მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფი  გეგმავდა
შეხვედრის ჩაშლას.

შემდგომი რეაგირებისა და პრევენციული ღონისძიებების
გატარების მიზნით, აღნიშნული ინფორმაცია გადაეცა შსს-ს. 

როგორც დაგეგმილი იყო,  დავით ბაქრაძემ 11 სექტემბერს
ქალაქ ზუგდიდში გამართა წინასაარჩევნო შეხვედრა, რომლის
პარალელურად მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია
ინციდენტების გარეშე. საზოგადოებრივი წესრიგის
დარღვევას ან წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩაშლას ან ჩაშლის
მცდელობას ადგილი არ ჰქონია.

14 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
10.09.2013 წ.

ინფორმაციის თანახმად, თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში, 
პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის
წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩაშლა სცადეს „ქართული
ოცნების“ პარტიული ატრიბუტიკით აღჭურვილმა

2013 წლის 13 სექტემბერს გამართულ სხდომაზე
წარმოდგენილი ვიდეომასალითა და შსს-ის მიერ
მოწოდებული ინფორმაციით, ფიზიკური დაპირისპირების ან
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წერილი №475/01 პირებმა, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ დაპირისპირებაში
გადაიზარდა.

სხვა სამართალდარღვევის ფაქტი არ დადასტურდა. 

თუმცა,  კადრებში, რომელიც საჯაროდ იქნა განხილული
კომისიის სხდომაზე, ჩანს რომ ქართული ოცნების რამდენიმე
მხარდამჭერი (აქტივისტი) ეწეოდა კონტრაგიტაციას და ამით
აფერხებდა კანდიდატის ამომრჩეველთან კონტაქტს. 

კომისიამ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს მიმართა
რეკომენდაციით, რომ პარტიის აქტივისტებმა თავი შეიკავონ
კონკურენტი პარტიის შეხვედრებზე დასწრებისაგან
კონტრაგიტაციის თუ სიტყვით გამოსვლის მიზნით, რათა
გამოირიცხოს პოლიტიკურ ნიადაგზე თუნდაც სიტყვიერი
დაპირისპირება.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 13 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

15 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
10.09.2013 წ.
წერილი №476/01

„საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ უარი განაცხადა
პარტიის საარჩევნო რეკლამის განთავსებაზე, რაც
„ნაციონალური მოძრაობის“ მხრიდან საარჩევნო
კოდექსით მინიჭებული უფლების შეზღუდვად ჩაითვალა.

როგორც „ენმ“-ის წარმომადგენელმა თინათინ ბოკუჩავამ 2013 
წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე მოცემული საკითხის
განხილვისას აღნიშნა, პრობლემა აღმოფხვრილია.

16 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
11.09.2013 წ.
წერილი №495/01

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სხვადასხვა
ტელევიზიით გავრცელებული სოციალური რეკლამის -
„რთველი 2013“ - შესახებ ნათქვამია, რომ ეს ვიდეორგოლი
ახდენს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების
პოპულარიზაციას და შინაარსობრივად არ შეესაბამება
სოციალური რეკლამის სტატუსს.

აღნიშული საკითხის გასარკვევად კომისიამ მიმართა   
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მოითხოვა  
ინფორმაცია სოციალური რეკლამის - „რთველი 2013“ -
შესახებ.  

17 „დემოკრატიული
მოძრაობის“
11.09.2013  წ.
ელექტრონული წერილი

წერილს თან ახლავს ფოტომასალა, რომლითაც
დასტურდება, რომ  2013 წლის აგვისტოს ბოლოს, ონის
რაიონული პოლიციის სამმართველოს უფროსი  
იმყოფებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი
მარგველაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე.
„დემოკრატიული მოძრაობა“ მიიჩნევს, რომ აღნიშნული
ფაქტი არღვევს „საარჩევნო კოდექსს“, რომელიც კრძალავს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო მოხელეების
მხრიდან საარჩევნო აგიტაციის გაწევას.

2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე, შსს-მ განმარტა, რომ
წინასაარჩევნო  შეხვედრის  ადგილას დაფიქსირდა მცირე
ინციდენტი, რაც გახდა პოლიციის თანამშრომლების
ადგილზე მისვლის საფუძველი. პოლიციის უფროსის
მხრიდან აგიტაციის გაწევა არ მომხდარა და სიტუაციის
განმუხტვის შემდეგ შსს-ს თანამშრომლებმა დატოვეს
ტერიტორია.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2013 წლის 23 სექტემბრის
სხდომაზე გადაწყდა, რომ შსს, უკვე გამოცემული
ინსტრუქციების გარდა (იხ. ზევით პუნქტი 11) შეიმუშავებს
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მკაფიო განმარტებებს პოლიციელების საარჩევნო
ღონისძიებებზე/პერიმეტრზე ყოფნასთან დაკავშირებით.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 30 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

18 „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“
12.09.2013  წ.
ელექტრონული წერილი  

„საია“ მიიჩნევს, რომ სსგს-ს მიერ რეგისტრაციიდან
მოხსნილ ამომრჩეველთა სიის გამოქვეყნება
პერსონალური ინფორმაციის შემცველი რეკვიზიტებით
ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას.

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, კომისიის მიერ
მოწვეულ იქნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი.   
ინსპექტორის  განმარტებით, „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ზ“ 
ქვეპუნქტის თანახმად, მონაცემთა დამუშავება
გამართლებულად შეიძლება ჩაითვალოს, ვინაიდან არსებობს  
მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესი, რაც გამოიხატება
დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების გამართულად
ჩატარებაში.
კომისია თვლის, რომ სსგს-ს აქვს კანონით დაკისრებული
ვალდებულება, რომ რეგისტრაციიდან მოხსნილი 67000 პირი
მოკლე ვადაში, 21 აგვისტოდან 10 ოქტომბრამდე, 
დაარეგისტრიროს, რაც ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის
თანახმად როგორც კანონით გათვალისწინებული, ასევე
ლეგიტიმური მიზანია, რის გამოც მოცემული „ჩარევა“ ვერ
კვალიფიცირდება „დარღვევად“ ევროპული კონვენციის
გაგებით. სია მოხსნილი იქნება ვებგვერდიდან 10 ოქტომბერს, 
როგორც კი კანონით დადგენილი ვალდებულების
შესრულების ვადა ამოიწურება.

19 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
12.09.2013 წ.
წერილი №503/01

2013 წლის 11 სექტემბერს ზუგდიდში წინასაარჩევნო
შეხვედრა გამართა  დავით ბაქრაძემ, რომლის დროსაც
ქართული ოცნების ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციის
თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ და „დაიცავი საქართველოს“ 
აქტივისტმა კახა მიქაიამ დაიწყეს მოსახლეობის
მობილიზება შეხვედრის ჩასაშლელად.

მოცემული საკითხი, ჯერ კიდევ 10 სექტემბერს, 
დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შსს-ს, ხოლო შემდეგ განხილულ
იქნა უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის
სხდომაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილზე
მობილიზებული იყო პოლიცია (იხ. ზევით, პუნქტი 13), 
განცხადებაში ხსენებული პირების მხრიდან ადგილი არ
ჰქონია სამართალდარღვევას. შესაბამისად, კომისია
შემოიფარგლა რეკომენდაციით, რომლის თანახმადაც,
პოლიტიკურ პარტიებს მიეცათ მკაფიო მითითებები, რომ
მათმა აქტივისტებმა თავი შეიკავონ კონკურენტი პარტიის
შეხვედრებზე დასწრებისაგან კონტრაგიტაციის თუ სიტყვით
გამოსვლის მიზნით, რათა გამოირიცხოს პოლიტიკურ
ნიადაგზე თუნდაც სიტყვიერი დაპირისპირება.
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(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის
რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).

20 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
12.09.2013 წ.
წერილი №508/01

„ენმ“-ის ინფორმაციით, თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ
ასურეთში საპრეზიდენტო კანდიდატ დავით ბაქრაძის
შეხვედრაზე ქართული ოცნების აქტივისტებმა - თემურ
ბეგიაშვილმა და ნუგზარ ჩომახაშვილმა, პროვოკაციული
ქმედებებითა და შეძახილებით სცადეს შეხვედრის ჩაშლა. 
ინფორმაციის თანახმად, ჩომახაშვილმა, ასევე, შეხვედრის
ვიდეოგადაღება დაიწყო.

საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის
სხდომაზე. მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილების
მიზნით, კომისიამ რეკომენდაციით მიმართა პოლიტიკურ
პარტიებს, რომ მათმა აქტივისტებმა თავი შეიკავონ
კონკურენტი პარტიის შეხვედრებზე დასწრებისაგან
კონტრაგიტაციის თუ სიტყვით გამოსვლის მიზნით, რათა
გამოირიცხოს პოლიტიკურ ნიადაგზე თუნდაც სიტყვიერი
დაპირისპირება.

(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის
რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).

21 ზურაბ წიწუაშვილისა და
გია კორახაშვილის
13.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველმა ზურაბ
წიწუაშვილმა ითხოვა, რომ კომისიამ განიხილოს ცესკო-ს
მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მისთვის
საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციის გაუქმების
შესახებ.

2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე აღინიშნა, რომ საკითხის
განხილვა სასამართლოს პრეროგატივაა.
გამომდინარე იქიდან, რომ სხდომაზე რეგისტრაციასთან
დაკავშირებით არაერთი პრეტენზია გამოითქვა,  კომისიამ  
რეკომენდაციით მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, 
რომ მაქსიმალური ყურადღებით მოეკიდოს თითოეულ
საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებული საკითხების
განხილვას.
(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის
რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).

22 „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“
13.09.2013 წ.
წერილი № გ-06/156-13

„საია“-ს განმარტებით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
ორგანიზებით გაიმართა „ღვინის ფესტივალი“ (გორში, 
ქუთაისში, ამბროლაურში, რაჭაში. აღნიშნული
ღინისძიებების შესახებ ვიდეოგანცხადებებს
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი
ავრცელებდა). „საია“ თვლის, რომ მსგავსი ღონისძიება
შესაძლოა, მიზნად ისახავდეს წინასაარჩევნო პერიოდში
ამომრჩევლის კმაყოფილების გაზრდას, რაც, თავის მხრივ,
წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილს წარმოადგენდეს, ეს კი
შეიძლება აღქმულ იქნეს ადმინისტრაციული რესურსების
გამოყენებად.

ფაქტი დადასტურდა და აღნიშნული საკითხი განხილულ
იქნა კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე, რომლის
შედეგადაც, კომისიამ კიდევ ერთხელ  მოუწოდა ყველა
პოლიტიკურ პარტიას,  წინასაარჩევნო პერიოდში იმოქმედონ
კანონისა და უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის
ფარგლებში. 

23 „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“

„საია“-ს მიაჩნია, რომ ქართული ოცნების ახალგაზრდული
ფრთის ორგანიზებით თელავში ჩატარებული „დრიფტ-
შოუ“ შეიცავს ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს, რადგან

აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 
სექტემბრის სხდომაზე, რომლის შედეგადაც, კომისიამ კიდევ
ერთხელ მოუწოდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას,  
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13.09.2013 წ.
წერილი № გ-06/157-13

შეჯიბრში გამარჯვებულებს გადაეცათ სხვადასხვა სახის
ფასიანი საჩუქრები.

წინასაარჩევნო პერიოდში იმოქმედონ კანონისა და
უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის ფარგლებში.
იმავე სხდომაზე, განმარტება  გააკეთა ცესკო-ს
თავმჯდომარემ, რომელიც იხილავს მოცემულ საკითხს
რეაგირების მიზნით.

24 „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“
13.09.2013 წ.
წერილი № გ-06/158-13

2013 წლის 03 სექტემბერს კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა
დავით ონოფრიშვილმა და ქართული ოცნების კასპის
შტაბის ხელმძღვანელმა რამაზ ბერიანიძემ კასპის
მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს  
გამგებლის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი გოჩა
გოჩიტაშვილი  წარუდგინეს. განცხადების მიხედვით, 
რამაზ ბერიანიძემ მუნიციპალიტეტის გამგეობის
თანამშრომლებს სიტყვით მიმართა და მაგიდაზე ხელის
დარტყმით მკაცრი გაფრთხილება მისცა მომავალ
საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. კერძოდ, ის
მიმართავდა თანამშრომლებს, რომ ყველა მათგანს
იცნობდა და რომ არჩევნები უნდა ესწავლათ და უნდა
ყოფილიყვნენ ტანდემში. „საია“ თვლის, რომ კომისიამ
აღნიშნულზე უნდა მოახდინოს რეაგირება, რათა
გამოირიცხოს ადგილობრივი თვითმმართველობის
საკადრო საკითხებში ჩარევა.

საკითხი განხილულ იქნა კომისიის  2013 წლის 13 
სექტემბრისა და  23 სექტემბრის  სხდომებზე.
კომისიამ მკვეთრად უარყოფითად შეაფასა მოცემული
ინციდენტი და მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილების
მიზნით, 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე შეიმუშავა
სპეციალური განმარტებები ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისათვის. 
ეს განმარტებები დაეგზავნათ ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანიებს რეგიონული განვითარების
სამინისტროს მხარდაჭერით და მათ ეთხოვათ, რომ
პერიოდულად მიაწოდონ უწყებათაშორის კომისიას
ინფორმაცია განმარტებებით გათვალისწინებული
მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.

(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის
რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).

ამასთან, კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან გაიცა მკაცრი
საყვედური კასპის შტაბის ხელმძღვანელთან მიმართებაში, 
რომელსაც განემარტა მომავალში ქცევის წესები და პარტიისა
და მმართველობის ორგანოების ერთმანეთისაგან გამიჯვნის
საჭიროების შესახებ.

25 საქართველოს
ლეიბორისტული
პარტიის
13.09.2013 წ.
წერილი №36/09

განცხადების თანახმად, 2013 წლის 12 სექტემბერს, 23:00 
საათზე, ლეიბორისტული პარტიის მხარდამჭერ
ქალბატონს, ციური სულთნიშვილს, დაურეკეს ფარული
ნომრით და დაემუქრნენ, რომ, თუ არ შეცვლიდა
პოლიტიკურ მრწამსს, გაათავისუფლებდნენ
სამსახურიდან.

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაგზავნილ იქნა შსს-ში.
კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე შსს-ს
წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გამოიკითხა აღნიშნული
ქალბატონი, ჩატარდა მისი კუთვნილი ტელეფონის
დათვალიერება და ამჟამად მიმდინარეობს სხვა საგამოძიებო
მოქმედებები. თუმცა, 23 და 30 აგვისტოს სხდომებზე, 
პროკურატურის წარმომადგენელმა მოახსენა კომისიას, რომ
ციური სულთნიშვილის ოჯახის წევრი, აგრეთვე
ლეიბორისტური პარტიის წევრი, აპროტესტებს გამოძიებას
და თვლის, რომ პროკურატურა ციური სულთნიშვილზე
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პოლიტიკური ნიშნით ახორციელებს ზეწოლას და ამიტომაც
იძიებს ამ საქმეს. განმარტება ეთხოვა ლეიბორისტული
პარტიის წარმომადგენელს.

26 საქართველოს
პრეზიდენტობის
კანდიდატად
წარდგენილ ავთანდილ
იოსელიანის
13.09.2013 წ. 
წერილი

ავთანდილ იოსელიანი აცხადებს, რომ ცესკო-ს
თავმჯდომარის   მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის
11 სექტემბრის  №81 განკარგულებით,  მას  უარი ეთქვა
პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე და
მოითხოვს, კომისიამ განიხილოს ეს საკითხი.

იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიამ განიხილა მსგავსი
კატეგორიის რამდენიმე განცხადება და შეახსენა
მონაწილეებს, რომ კანდიდატთა რეგისტრაციის საკითხები
ცესკო-სა და, დავის შემთხვევაში, სასამართლოს
პრეროგატივაა, რეკომენდაციით მიმართა ცენტრალურ
საარჩევნო კომისიას, რომ მაქსიმალური ყურადღებით
მოეკიდოს თითოეულ საპრეზიდენტო კანდიდატთან
დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტის პროცესს.

(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის
რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).

27 „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა -
საქართველოს“
15.09.2013 წ.
წერილი

2013 წლის 11 სექტემბერს, ზუგდიდში, „ენმ“-ის
საპრეზიდენტო კანდიდატის წინასაარჩევნო შეხვედრის
პარალელურად გაიმართა „დაიცავი საქართველოს“ 
სააგიტაციო აქცია,   რომელიც მიმართული იყო „ენმ“-ის
საპრეზიდენტო კანდიდატის საწინააღმდეგოდ. როგორც
განცხადებაშია ნახსენები, აქციაში მონაწილეობდნენ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
თანამშრომლები, რომლებმაც, როგორც საჯარო
მოხელეებმა, დაარღვიეს „საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე
მუხლის მე-4 ნაწილი.

საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის  
სხდომაზე. კომისიამ მსგავსი ინციდენტების თავიდან
აცილების მიზნით 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე
შეიმუშავა სპეციალური განმარტებები ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისათვის. 
ეს განმარტებები დაეგზავნათ ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანიებს რეგიონული განვითარების
სამინისტროს მხარდაჭერით და მათ ეთხოვათ, რომ
პერიოდულად მიაწოდონ უწყებათაშორის კომისიას
ინფორმაცია განმარტებებით გათვალისწინებული
მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.

(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის
რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).

28 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
15.09.2013 წ.
წერილი №547

„ენმ“-ის ინფორმაციით, 2013 წლის 13 სექტემბერს,
თელავში პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის  
წინასაარჩევნო შეხვედრისას,  ადგილი ჰქონდა დაცვის
პოლიციის მოქმედი თანამშრომლის, გიორგი
თევდორაშვილისა, და ყვარლის რაიონის ყოფილი
პოლიციის უფროსის, გელა უსოიანის, მხრიდან
შეხვედრის ჩაშლის მცდელობას.

ინფორმაცია შემოსვლისთანავე გადაგზავნილ შსს-ში, ასევე,
განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის  
სხდომაზე. 

შსს-ს ინფორმაციით, გელა უსოიანი აღარ არის მათი
თანამშრომელი. რაც შეეხება გიორგი თევდორაშვილს, შსს
ადასტურებს შეხვედრაზე მისი დასწრების ფაქტს, თუმცა,
უარყოფს, რომ გიორგი თევდორაშვილის მხრიდან  ადგილი
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ჰქონდა შეხვედრის ჩაშლის მცდელობას. 

მსგავსი ფაქტების პრევენციის მიზნით, შს მინისტრმა
ბრძანების რანგში აიყვანა წინასაარჩევნო ინსტრუქციები, 
რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა ყველა
თანამშრომლისათვის. 

ამასთან, გადაწყდა, რომ შსს, უკვე გამოცემული
ინსტრუქციების გარდა (იხ. ზევით პუნქტი 11) შეიმუშავებს
მკაფიო განმარტებებს პოლიციელების საარჩევნო
ღონისძიებებზე/პერიმეტრზე ყოფნასთან დაკავშირებით.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 30 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

29 „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა -
საქართველოს“
წარმომადგენელ
ლევან ნატროშვილის
19.09.2013 წ. წერილი

2013 წლის 07 სექტემბერს, კასპში  ქართული ოცნების
საპრეზიდენტო კანდიდატ ის წინასაარჩევნო შეხვედრისას,  
მხარდამჭერთა მობილიზებას ახორციელებდნენ
ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულები, რომლის
შედეგადაც, დაახლოებით, 120 ადამიანის
ტრანსპორტირება მოხერხდა.
ასევე, 13 სექტემბერს, ჩოხატაურში მარგველაშვილთან
წინასაარჩევნო შეხვედრისას, მონაწილეობდნენ გურიის
სამხარეო პოლიციის სამმართველოს უფროსი გოჩა
ფერსაშვილი, მისი მოადგილე გურამ ასათიანი, 
ჩოხატაურის პოლიციის სამმართველოს უფროსი ზაზა
დოლიძე. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შსს-ის
თანამშრომელთა დასწრება აღიქმება, როგორც
წინასაარჩევნო აგიტაცია, და ისჯება ჯარიმით 2000 ლარის
ოდენობით.

აღნიშნული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ იქნა გადაგზავნილი
შსს-ში. 

ამასთან, 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე, შსს-ს
იურიდიული დეპარტამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ
ჩოხატაურში გიორგი მარგველაშვილთან წინასაარჩევნო
შეხვედრაზე შსს-ის თანამშრომელთა დასწრება
განპირობებული იყო წესრიგის დაცვის მიზნებიდან
გამომდინარე, რადგან შეინიშნებოდა შეკრებილთა ჩოჩქოლი. 

კომისიამ წინადადებით მიმართა შინაგან საქმეთა
სამინისტროს, ხომ არ იქნებოდა უმჯობესი, პოლიციის
თანამშრომელთათვის, როდესაც ისინი ესწრებიან
საპრეზიდენტო კანდიდატთა წინასაარჩევნო შეხვედრებს
წესრიგის დაცვის მიზნით, სავალდებულო გახდეს   
დადგენილი ნიმუშის ტანსაცმლის ტარება, რათა
აღმოიფხვრას გაუგებრობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა
დანიშნულებით ესწრება პოლიცია მსგავს შეხვედრებს.  

აღნიშნული წინადადება გაზიარებულ იქნა შსს-ის მიერ.
სამინისტრომ შეიმუშავა საარჩევნო ინსტრუქციებში
დამატებები, რომელთა თანახმადაც, შსს-ის ყველა
მოსამსახურე ვალდებულია, მკაცრად დაიცვას პოლიტიკური
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ნეიტრალობის პრინციპი და საარჩევნო სუბიექტის მიერ
ორგანიზებული აგიტაციის დროს უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მიზნით მონაწილეობისას ეცვათ
დადგენილი ნიმუშის ფორმის ტანსაცმელი.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 30 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

30 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
21.09.2013 წ. წერილი

„ენმ“  მიიჩნევს, რომ 2013 წლის 19 სექტემბერს, სპორტის
სასახლეში გამართულ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო
კანდიდატის წინასაარჩევნო შეხვერისას, ადგილი ჰქონდა
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას. კერძოდ, „ენმ“ 
უთითებს, რომ მინისტრებმა და მათმა მოადგილეებმა
შეხვედრაზე მისასვლელად გამოიყენეს ხელისუფლების
საკუთრებაში არსებული ტრანსპორტი. ასევე, აღნიშნავენ, 
რომ შეხვედრას სამუშაო საათებში  ესწრებოდა მთავრობის
კანცელარიის პროტოკოლის უფროსი კარლო
ცქიტიშვილი. გამომდინარე აქედან, მოითხოვენ, კომისიამ
გასცეს შესაბამისი რეკომენდაციები ადმინისტრაციული
რესურსების გამოყენების თაობაზე.

აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 
სექტემბრის სხდომაზე, სადაც კიდევ ერთხელ განიმარტა, რომ
„საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 ხ), 48-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და
49-ე მუხლების თანახმად, „ენმ“-ის წარმომადგენლის მიერ
ხსენებული აკრძალვა არ ვრცელდება სახელმწიფო-
პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, რომელთა დაცვას
უზრუნველყოფს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური. 

რაც შეეხება მთავრობის კანცელარიის პროტოკოლის
უფროსის დასწრებას, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა
აღნიშნა, რომ კარლო ცქიტიშვილი წინასაარჩევნო შეხვედრის
პერიოდში იმყოფებოდა შვებულებაში, რაც გამორიცხავს მისი
მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას. 

რეკომენდაციების საკითხთან დაკავშირებით კი, ვინაიდან
კომისიამ უკვე მიმართა რეკომენდაციებით ადგილობრივ და
ცენტრალურ ხელისუფლებას ადმინისტრაციული
რესურსების გამოყენების აკრძალვის შესახებ, მოხდა ამ
რეკომენდაციების კიდევ ერთხელ შეხსენება სხდომის
მონაწილეებისათვის.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაციები, 
აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

31 „უფლებადამცველთა
გაერთიანების“
თავმჯდომარე ნიკოლოზ
მჟავანაძის
22.09.2013 წ. წერილი

ლენტეხის გამგებლის თანამდებობიდან გათავისუფლება
მოხდა კანონის დარღვევით და ეწინააღმდეგება
უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციებს. იგი
მიმართავს კომისიას, იმსჯელოს აღნიშნულ საკითხზე.

კომისიის მიერ გაცემულ იქნა რეკომენდაცია 2 სექტემბერს, 
რათა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა, 
წინასაარჩევნო პერიოდში თავი შეიკავონ საკადრო
გადაადგილებებისაგან, მათ შორის იმპიჩმენტის გზით.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, 
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აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).

32 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
22.09.2013 წ.
წერილის №675/01

„ენმ“-ის ინფორმაციით,  2013 წლის 12 სექტემბერს, 14:00 
საათზე, ასპინძაში ქართული ოცნების საპრეზიდენტო
კანდიდატის წინასაარჩევნო შეხვედრას ესწრებოდნენ
ასპინძის რაიონის სხვადასხვა სტრუქტურის
წარმომადგენლები. თანამშრომლების დასწრება
ორგანიზებული იყო ასპინძის გამგებელ ლევან ცაბაძის
მიერ, რომელიც თანამშრომლებსა და პედაგოგებთან
ერთად ესწრებოდა შეხვედრას.

„ენმ“-ის მოთხოვნაა, გაიცეს შესაბამისი რეკომენდაციები
და სანქციები კანონდამრღვევთა საწინააღმდეგოდ.  

კომისიამ 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე შეიმუშავა
სპეციალური განმარტებები ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისათვის. 
ეს განმარტებები დაეგზავნათ ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანიებს რეგიონული განვითარების
სამინისტროს მხარდაჭერით და მათ ეთხოვათ, რომ
პერიოდულად მიაწოდონ უწყებათაშორის კომისიას
ინფორმაცია განმარტებებით გათვალისწინებული
მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.

(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის
რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).

33 საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია

23.09.2013 წ. 
წერილი №01/116068
(შემოვიდა კანცელარიით)

ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი მოითხოვს  
გამოძიების შედეგების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც
ეხება ციური სულთნიშვილს. აღნიშნულის თაობაზე
პარტიის წარმომადგენლებმა  კომისიას მომართეს, ასევე,
2013 წლის 13 სექტემბერს და აცნობეს, რომ ციური
სულთნიშვილს დაურეკეს დაფარული ნომრით და
დაემუქრნენ.  აღნიშნული ინფორმაცია გადაეგზავნა შსს-ს.
ლეიბორისტული პარტია მიიჩნევს, რომ ხდება
პოლიტიკური ზეწოლა ქალბატონ სულთნიშვილზე,
რადგანაც გამოძიებამ მას ერთხელ უკვე ჩამოართვა ახსნა-
განმარტება  და მეორედ დაბარება საჭირო აღარ არის.  
მოითხოვენ გამოძიების პროცესების შესახებ ინფორმაციას.

გამოძიების  პროცესის შესახებ პასუხი გაცემულია ანგარიშის
25-ე პუნქტში.

34 ვანის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის თანამშრომელ
ზურაბ ბოლქვაძის  
შეტყობინება
23.09.2013 წ.

ვანის საკრებულოს მიერ განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის გამგებლის იმპიჩმენტის წესით
გადაყენება. შეტყობინების ავტორის ცნობით,
საკრებულოს წევრების უმრავლესობას „ნაციონალური
მოძრაობის“ წევრები წარმოადგენენ. მათთვის მიუღებელი
აღმოჩნდა გამგებლის პოლიტიკური შეხედულებები, 
რომელიც მათივე პარტიის წევრია, და განახორციელეს
იმპიჩმენტის პროცედურა.

23 სექტემბრის სხდომაზევე კომისიის თავმჯდომარემ
მიმართა „ენმ“-ის წარმომადგენელს, რათა დაუყოვნებლივ
ყოფილიყო მიღებული ზომები ნაციონალური მოძრაობის
მხრიდან იმპიჩმენტის პროცედურის შესაჩერებლად, თუმცა
ეს რეკომენდაცია გათვალისწინებული ვერ იქნა. 
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ცხრილი №2. აშკარად უსაფუძვლო ინფორმაცია - Manifestly ill-founded information

№
შეტყობინების

ფორმა/თარიღი/ავტორი
შეტყობინების შინაარსი გადაწყვეტილება

1 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
15.08.2013 წ.
წერილი №322/01

მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, რუსთავის
საკრებულოს 5  წევრის მიმართ შინაგან საქმეთა
სამინისტროს თანამშრომლების მიერ განხორციელდა
ზეწოლა, რაც გამოიხატებოდა აღნიშნული პირების
უკანონო დაკავებით.

ინფორმაცია გადაეგზავნა შსს-ს. მათ მიერ ჩატარებული
მოკვლევის შედეგად საკრებულოს წევრის დაკავების
არცერთი ფაქტი არ დადასტურდა. ამის საპირისპიროდ ან
უარსაყოფად, აღნიშნული ფაქტის შესახებ არც კომისიაში და
არც პოლიციაში რაიმე დამატებითი განცხადება არ შესულა.
პოლიციისათვის არც თავდაპირველად არავის მიუმართავს.

2 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
15.08.2013 წ.
წერილი №319/01

ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჯერ მედიაში იქნა
გაჟღერებული, ხოლო მოგვიანებით მოწოდებულ იქნა
ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, კოალიცია ქართული
ოცნების აქტივისტების მხრიდან იგეგმებოდა, ხონში, 
დავით ბაქრაძის ამომრჩეველთან შეხვედრის ჩაშლა.

მედიაში ამ ინფორმაციის გამოჩენისთანავე, ინფორმაცია
გადაეგზავნა შსს-ს, ხოლო კომისიის თავმჯდომარის მიერ
მიწოდებული იქნა ის ქართული ოცნების კოალიციის
ხელმძღვანელი პირებისათვის.  პასუხად აღინიშნა, რომ
შეხვედრის ჩაშლა არავის ჰქონდა განზრახული. აღნიშნული
წინასაარჩევნო შეხვედრის ამსახველი ვიდეოკადრები
გაშვებულ იქნა საჯაროდ კომისიის 2013 წლის 02 სექტემბრის
სხდომაზე. არც ვიდეომასალით და არც შსს-ის ინფორმაციით
შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა არ დადასტურდა.

3 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
15.08.2013 წ.
წერილი №321/01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის   
დაკავების ფაქტი აღქმულ იქნა პარტიის წევრებზე
პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ ზეწოლად.

მთავარი პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,   
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის, 
რევაზ კარალიძის, მიმართ გამოძიება სსსკ-ის 338-ე მუხლით
(ქრთამის აღება) დაიწყო ჯერ კიდევ 2013 წლის 17 ივლისს, 
რასაც არავითარი კავშირი არ აქვს არჩევნებთან. ს/ს საქმის
არსებითი განხილვა ამჟამად მიმდინარეობს სასამართლოში, 
რისი შეჩერების უფლებამოსილებაც კომისიას არ აქვს.

4 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
15.08.2013 წ.
წერილი №323/01

ვანის მუნიციპალიტეტში  პოლიტიკური ნიშნის  
საფუძველზე განხორციელდა  საკრებულოს
თავმჯდომარის, დავით კაკაბაძის, დაკავება.

მთავარი პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 
ვანის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბრალი წარედგინა  სსსკ-
ის 24-341-ე მუხლებით (სამსახურებრივი სიყალბე) ჯერ კიდევ
2014 წლის 14 მარტს, რასაც არანაირი კავშირი არ აქვს
არჩევნებთან. ამჟამად, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში
მიმდინარეობს საქმის არსებითი განხილვა, რისი შეჩერების
უფლებამოსილებაც კომისიას არ აქვს.
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5 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
31.08.2013 წ.
წერილი №364/01

ადიგენის მუნიციპალიტეტში  მინარეთის დემონტაჟი და
ამ ფონზე განვითარებული პროცესები, მათ  შორის,
მუნიციპალიტეტის გამგებლის დაკავება, მიზნად ისახავს
მთავრობის მხრიდან წინასაარჩევნო პერიოდში
ადგილობრივ ხელისუფლებაზე კონტროლის
დამყარებას.

მთავარი პროკურატურის მიერ მოწოდებული  ინფორმაციით, 
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიმართ გამოძიება
დაიწყო არჩევნების გამოცხადებამდე ბევრად ადრე, კერძოდ,
2013 წლის 7 თებერვალს სსსკ-ის 182-ე მუხლით
(მითვისება/გაფლანგვა). 

6 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
01.09.2013 წ. 
წერილი №369/01

საქმე ეხება მარტვილის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების
მრავალჯერად დაკითხვას. კომისიისთვის მოწოდებული
ინფორმაციის მიხედვით,  მარტვილის გამგეობის ერთ-
ერთი თანამშრომელი ლევან თოფურია დაკითხვაზე
დაბარებული იყო 30-ჯერ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს
პირები „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები
არიან, აღნიშნულ ფაქტს პარტია  პოლიტიკურ ზეწოლად
აღიქვამს.

კომისიამ ეს საკითხი შესასწავლად გადასცა მთავარ
პროკურატურას. პროკურატურის მხრიდან დადასტურდა
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეების დაკითხვის ფაქტი, 
რაც განპირობებული იყო მუნიციპალიტეტის თანხების
განკარგვით. გამოძიების ინფორმაციის თანახმად, დამატებით
განიმარტა, რომ ლევან თოფურიას დაკითხვა მოხდა მხოლოდ
4-ჯერ (2-ჯერ 2012 წლის დეკემბერში და ორჯერ  2013 წლის
აგვისტოში).

7 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
05.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2013 წლის 05 
სექტემბერს დაკავებულ იქნა მარტვილის
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილე მამუკა მიქავა, რაც „ნაციონალური
მოძრაობის“ მხრიდან აღქმულ იქნა როგორც
პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედება.

მთავარი პროკურატურისა და შსს-ს მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის თანახმად, ბორის (მამუკა) მიქავას დაკავება
მოხდა ქრთამის აღების ფაქტზე და გამოძიება მიმდინარეობს
სსსკ-ის 338-ე მუხლით. ქრთამის აღების სავარაუდოდ
ჩადენილ დანაშაულს, რომელზეც სასამართლომ უნდა
იმსჯელოს, კავშირი არ აქვს საარჩევნო პროცესთან.

8 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
06.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი  

წერილში საუბარია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო
კანდიდატის მოსახლეობასთან წინასაარჩევნო
შეხვედრაზე საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ კახა
კალაძის დასწრების ფაქტზე, რაც, „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ აზრით, წარმოადგენს
„საარჩევნო კოდექსის“ დარღვევას.

2013 წლის 09 სექტემბრის სხდომაზე კომისიის
თავმჯდომარემ    განმარტა, რომ საქართველოს მთავრობის
წევრებს, „საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 ხ) და 49-ე მუხლების
საფუძველზე, უფლება აქვთ, გაწიონ საარჩევნო აგიტაცია, მათ
შორის, სამუშაო საათებში. ნაციონალური მოძრაობის
პარტიის წარმომადგენელმა  სერგო რატიანმა  სხდომაზე
განმარტა, რომ მათი მიმართვა კომისიისადმი ატარებდა  
მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს.

9 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
08.09.2013 წ. 20 : 35 სთ
ელექტრონული წერილი   

ინფორმაციის თანახმად, ქართული ოცნების
საპრეზიდენტო კანდიდატის მიერ საქართველოს
სხვადასხვა ქალაქში გამართულ წინასაარჩევნო
შეხვედრებს ესწრებიან და წინასაარჩევნო კამპანიას
აწარმოებენ საქართველოს მთავრობის წევრები, 
რომელთა დამადასტურებელი ფოტომასალაც იქნა
წარმოდგენილი.

კომისიამ კიდევ ერთხელ იმსჯელა საკითხთან დაკავშირებით
და აღნიშნა, რომ  „საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 ხ) და 49-ე
მუხლები უფლებას აძლევს მთავრობის წევრებს, მათ შორის, 
მინისტრის მოადგილეებს, პრეზიდენტის რწმუნებულებს, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს და გამგებლებს, 
გაწიონ საარჩევნო აგიტაცია, მათ შორის, სამუშაო საათებში.
ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელმა  სერგო
რატიანმა  სხდომაზე განმარტა, რომ მათი მიმართვა
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კომისიისადმი ატარებდა  მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს.

10 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
09.09.2013 წ. 
ელექტრონული წერილი

წერილში ნათქვამია, რომ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრებზე, მათ შორის, საკრებულოს
თავმჯდომარესა და მის მოადგილეებზე, პოლიციის
თანამშრომლების მხრიდან  ხორციელდება  ზეწოლა, 
რათა მათ დატოვონ დაკავებული თანამდებობები.

კომისიის მიერ გადაგზავნილი იქნა ინფორმაცია შსს-ში, 
რომელმაც 9 სექტემბრის სხდომაზევე წარმოადგინა
შემოწმების შედეგები, რომლის თანახმადაც  აღნიშნული
ფაქტი არ დასტურდება.

11 პგ „ქრისტიან-
დემოკრატიული
მოძრაობის“
09.09.2013 წ. 
ზეპირი განცხადება

როგორც ირკვევა, ხელისუფლების წარმომადგენლებსა
და ახალგაზრდებს შორის  „მომავლის ბანაკში“ (ანაკლია) 
გამართულ შეხვედრაზე საუბრის ერთ-ერთი თემა
მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები იყო.
გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შეხვედრა სახელმწიფო
სახსრებით დაფინანსდა, გამოითქვა მოსაზრება, რომ ეს
ფაქტი შეიძლება შეიცავდეს ადმინისტრაციული
რესურსის გამოყენების ნიშნებს.

კომისიამ 9 სექტემბრის სხდომაზევე მოითხოვა ინფორმაცია
ამ შეხვედრის შესახებ, რის საპასუხოდაც, 11 სექტემბერს, პგ
„ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის“ წარმომადგენელმა
მას მოაწოდა ვიდეო მასალა. ვიდეო მასალის შესწავლის
შედეგად დადგინდა, რომ ახალგაზრდებს შეხვდნენ
დეპუტატები, და ახალგაზრდებისათვის საჭირბოროტო  
საკითხების განხილვისას, ნახსენები იყო „მომავალი
საპრეზიდენტო არჩევნები“. თუმცა, ამ შეხვედრისას
საარჩევნო აგიტაციას ან ადმინისტრაციული რესურსის
გამოყენების ადგილი არ ჰქონია.

12 პროფესიული განათლების
პროფკავშირის
თავმჯდომარე
დანიელ დავითაშვილის
12.09.2013 წ. 
ელექტრონული წერილი

2012 წელს, პროფკავშირის თავმჯდომარემ  ცესკო-ს
გადასცა მის ხელთ არსებული სია, სადაც თავმოყრილი
იყო, თუ რამდენმა მოქალაქემ დატოვა საქართველოს
ტერიტორია, რამდენი გავიდა საქართველოს
მოქალაქეობიდან, რამდენი გარდაიცვალა საზღვარგარეთ  
და ა.შ. 
განმცხადებელი  იმედოვნებს, რომ ცესკო-ს მიერ,  27 
ოქტომბრის არჩევნებამდე, მოხდება საარჩევნო სიის
დახვეწა.

წერილის შინაარსიდან გამომდინარე, აღნიშნული
ინფორმაცია უწყებათაშორისი კომისიის მიერ მიღებულ იქნა
ცნობად. თუმცა, კომისიის თავმჯდომარემ მიმართა
განმცხადებელს თხოვნით, მოცემული სია მას აგრეთვე
მიეწოდებინა კომისიისა და, შესაბამისად, იუსტიციის
სამინისტროსათვის საარჩევნო სიების დახვეწის მიზნით. 
ამგვარი სია წარმოდგენილი ვერ იქნა.

13 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
12.09.2013 წ.
წერილი №502/01

ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის მიერ
გამართულ შეხვედრაზე დაფიქსირებულია ქ. გურჯაანის
გამგებელი ემზარ ჯიქურაშვილი, რასაც „ენმ“-ის
წარმომადგენლები  მიიჩნევენ ადმინისტრაციული
რესურსის გამოყენებად.

საკითხი  განხილულ იქნა უწყებათაშორისი კომისიის 2013 
წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე. კომისიამ კიდევ ერთხელ
განმარტა, რომ „საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 ხ) და 49-ე
მუხლების საფუძველზე, გამგებლებს უფლება აქვთ, გაწიონ
საარჩევნო აგიტაცია, მათ შორის, სამუშაო საათებში.

14 „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის“
13.09.2013 წ.
წერილი № გ-06/159-13

ქარელის მუნიციპალიტეტში ემიკო ფეიქრიშვილი
განიცდის ზეწოლას ადგილობრივი პოლიციის უფროსის
მხრიდან, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ის აიძულეს, 
დაეტოვებინა გამგებლის თანამდებობა და გამხდარიყო
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი. 29.08.2013 წ. 

კომისიის სამდივნოს მიერ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ
გადაეგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე, საკითხი
კომისიამ განიხილა   2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე. 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, ჩატარდა
ფაქტების შემოწმება და მსგავსი ზეწოლის ფაქტს პოლიციის
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საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით, მოხდა ემიკო
ფეიქრიშვილის გათავისუფლება და მის ადგილას ზაზა
გულიაშვილის დანიშვნა. 
„საია“-ს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 
ემიკო ფეიქრიშვილი დღევანდელი მდგომარეობით, 
მართალია, რჩება გამგებლის მოადგილის მოვალეობის
შემსრულებლის თანამდებობაზე, მაგრამ, როგორც თავად
აცხადებს, მას კვლავ აიძულებენ, დატოვოს მის მიერ
ამჟამად დაკავებული თანამდებობა.  

მხრიდან არ დადასტურდა.

15 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
15.09.2013 წ.
წერილი №548

„ენმ“-ის ინფორმაციით, 2013 წლის 15 აგვისტოს კასპის
რაიონის სოფელ ბორტაში ოლია სუსნაშვილს
განესაზღვრა სოციალურად დაუცველის ახალი ქულა,
რომლითაც მას აღუდგა სოციალური დახმარება, 
რომელიც შეუჩერდა 2013 წლის ივლისში. 
განმცხადებლის განმარტებით, სოციალური
მდგომარეობის ხელახალ გადამოწმებას, ქულების
დადგენას, შეჯამებას და პოლისის ხელახლა მინიჭებას 6-
თვიანი ვადა აქვს, რაც შესაბამისი აქტით არის
დარეგულირებული. „ენმ“-ის წარმომადგენლის
აღნიშვნით, ამ ქალბატონისათვის ქულების დათვლა და  
პოლისის ხელახლა მინიჭება მოხდა კასპში „ქართული
ოცნების“ საპრეზიდენტო კანდიდატ გიორგი
მარგველაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრის შემდეგ და
რომ აღნიშნული ფაქტით დაინტერესება მოხდა
მარგველაშვილის საარჩევნო შტაბის მიერ.

აღნიშნული ინფორმაცია გადაგზავნილ იქნა შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, რის
შედეგადაც გამოირკვა, რომ  მოქალაქე   ოლია
სუსუნიაშვილის ოჯახი სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირდა და საარსებო
შემწეობას იღებს 2006 წლის სექტემბრიდან.  „ქვეყანაში
სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის
სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის N 126 
დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალურად დაუცველი
ოჯახების მონაცემთა
ერთიანი ბაზის ფორმირების წესის“ თანახმად, 2013 წლის 16 
ივლისს განხორციელდა ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის განმეორებითი შესწავლა, რომლის
პერიოდშიც ხდება შემწეობის მიღების შეჩერება (და არა -
შეწყვეტა). სარეიტინგო ქულა 2013 წლის 15 აგვისტოს
განისაზღვრა 45 850 ერთეულით, რაც ,,სოციალური
დახმარების შესახებ‘‘ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 
ივლისის N145 დადგენილების თანახმად, იძლევა საარსებო
შემწეობით სარგებლობის უფლებას და მიმდინარე წლის
ოქტომბრის  თვეში დაერიცხება საარსებო შემწეობა შეჩერების
თვიდან. აღნიშნულ მოქალაქესთან დაკავშირებით მოქალაქის
მიმართ დაცულია კანონით გათვალისწინებული პირობებიც
და ვადებიც.

16 „პროფესიული
განათლების
პროფკავშირის“  

საპრეზიდენტო კანდიდატმა ზურაბ ხარატიშვილმა, 2013 
წლის 14 სექტემბერს, ტელეარხ „მაესტროს“ ეთერში და
მომდევნო დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ

განცხადებაში მითითებული ფაქტებიდან არ იკვეთება, თუ
კონკრეტულად რა შეიძლება ჩაითვალოს ზურაბ
ხარატიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან
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წარმომადგენელ
დანიელ დავითაშვილის
17.09.2013 წ. 
წერილი

უწყებათაშორისი კომისია და  ცესკო ხელს არ უწყობენ
არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას. 
ხარატიშვილმა გამოთქვა თავისი მოსაზრებები, თუ
როგორ უნდა მოქცეულიყო ესა თუ ის უწყება
პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატების
რეგისტრირების პროცესში, რაც დანიელ დავითაშვილს   
მიაჩნია კანონსაწინააღმდეგო განცხადებად და ითხოვს,
კომისიამ 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე  მიიღოს
შესაბამისი რეკომენდაცია ხარატიშვილისა და
არჩევნებში მონაწილე სხვა კანდიდატების
საყურადღებოდ.  

სამართალდარღვევად.   

17 „პროფესიული
განათლების
პროფკავშირის“   
წარმომადგენელ
დანიელ დავითაშვილის
17.09.2013 წ. წერილი

ავტორი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ცესკო აპირებს,
გამოიყენოს ყოფილი თავმჯდომარის, ზურაბ
ხარატიშვილის, ხელმძღვანელობით 2010 წლის
ადგილობრივი არჩევნების წინ შექმნილი სიები, და
მოითხოვს აღნიშნულზე სათანადო რეაგირებას.

აღნიშნული ინფორმაცია უწყებათაშორისმა კომისიამ  მიიღო
ცნობად, ვინაიდან საარჩევნო სიების გამოყენების საკითხი
მისი უფლებამოსილების ფარგლებს სცილდება და, ამასთან, 
განცხადებაში სავარაუდო გამოყენების ფაქტის შესახებ არის
მითითებული.  

18 „ახალგაზრდა
ადვოკატების“  
ხელმძღვანელ
არჩილ კაიკაციშვილის
20.09.2013 წ. წერილი
პროგრამით №01/115274

ავტორი აღნიშნავს, რომ განათლების სამინისტროს
დაქვემდებარებული სსიპ „ქობულეთის
საზოგადოებრივი კოლეჯის - „ახალი ტალღის“ -
„Facebook“-ის  გვერდზე უკვე ორი თვეა, განთავსებულია
გიორგი მარგველაშვილის ფოტო, რომელიც  
ადმინისტრაციას არ შეუცვლია მას შემდეგ, რაც გ. 
მარგველაშვილი დასახელდა საპრეზიდენტო
კანდიდატად. ამგვარად, განმცხადებელს მიაჩნია, რომ  
ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი პირდაპირ
გამოხატავს პოლიტიკურ სიმპათიას და მხარდაჭერას
მარგველაშვილის მიმართ, რაც აღიქმება
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად.

განცხადებაში დაფიქსირებული ფაქტებით არ იკვეთება სსიპ  
„ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღის“ 
მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, რადგან
აღნიშნული ფოტო გადაღებულია და სოციალურ ქსელში
დაიდო მაშინ, როდესაც გ. მარგველაშვილი იყო ჯერ კიდევ
განათლების მინისტრი და საარჩევნო კამპანია არ იყო
დაწყებული. თუმცა, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრომ რეკომენდაციით მიმართა სსიპ  
ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის  - ,,ახალი ტალღის" 
ხელმძღვანელობას და ამ დროისათვის ,,facebook"-ის გვერდზე
გიორგი მარგველაშვილის ფოტო აღარ არის განთავსებული.
. 
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ცხრილი №3. ინფორმაცია კანდიდატთა კამპანიის განრიგის შესახებ - Information about candidates’ campaign agenda

№
შეტყობინების

ფორმა/თარიღი/ავტორი
შეტყობინების შინაარსი გადაწყვეტილება

1 პგ „სამართლიანი
საქართველოსთვის“
29.08.2013 წ.
შეტყობინება შემოვიდა
ცხელ ხაზზე

პრეზიდენტობის კანდიდატ სერგო ჯავახაძის
წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა
სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.

2 საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია
02.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

პრეზიდენტობის კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის
წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი სენაკისა და აბაშის
მუნიციპალიტეტებში

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა
სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.

3 კოალიცია „ქართული
ოცნება“
10.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის
12-14 სექტემბრის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა
სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.

4 საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია
24.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

პრეზიდენტობის კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის
წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი საჩხერისა და
ჭიათურის  მუნიციპალიტეტებში

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა
სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.

5 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
24.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის
წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი მცხეთის, ახმეტისა
და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა
სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.
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6 საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია
26.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

პრეზიდენტობის კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის
წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი ბაღდათისა და
ტყიბულის  მუნიციპალიტეტებში

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა
სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.

7 საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია
27.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი

პრეზიდენტობის კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის
წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი ბორჯომისა და
ხაშურის  მუნიციპალიტეტებში

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა
სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.

8 მპგ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
30.09.2013 წ.
ელექტრონული წერილი
15სთ.14 წთ

პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის
წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი ფოთში (30 
სექტემბერს 13 საათიდან), ხონში, სენაკში, ქუთაისსა და
რუსთავში

ინფორმაცია დაუყოვნებლივ,  15 სთ.20 წთ. გადაიგზავნა
შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების
მიღების მიზნით.









თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის 

უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ანგარიში

19.08.2013-30.09.2013











შესავალი

საქართველოს 2013 წლის 27 ივლისის №878 ორგანული კანონის საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა 2013 წლის 7 აგვისტოს, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 48-ე მუხლის მე-3 პუნქტში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც, საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციისა და დარღვევებზე რეაგირების მიზნით, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია გადმოტანილ იქნა და ამუშავდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან. 

კომისია, კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელს უწყობს დიალოგს მთავრობასა და არჩევნებში ჩართულ დაინტერესებულ პირებს შორის,  უზრუნველყოფს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევების შესახებ დაინტერესებული მხარის მიერ მოწოდებული, ასევე, მედიით გავრცელებული ცნობების გადამოწმებას და, ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში, დარღვევებზე რეაგირებისა და პრევენციის მიზნით, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების მიმართ. 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2013 წლის 08 აგვისტოს ბრძანებით განისაზღვრა კომისიის ახალი შემადგენლობა და დამტკიცდა კომისიის დებულება. 

მოცემული ბრძანების საფუძველზე, კომისიის ახალ წევრებად მოწვეულნი იქნენ თავდაცვის სამინისტრო და სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო. აგრეთვე, კომისიაში მოწვეულ იქნენ ახალ მონაწილეებად პოლიტიკური პარტიები „საქართველოს გზა“ (ქ-ნი სალომე ზურაბიშვილი), „დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო“ (ქ-ნი ნინო ბურჯანაძე). 

კომისიამ აგრეთვე გაზარდა სამოქალაქო საზოგადოების ამ პროცესში მონაწილეობის ხარისხი და თავის მუშაობაში ჩართო 15 ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია.

კომისიის სხდომები იმართება ყოველ ორშაბათს, 11 საათზე, გაფართოებული შემადგენლობით (10 სამინისტრო, საქართველოს მთავარი პროკურატურა, 15 პოლიტიკური პარტია და 1 მმართველი კოალიცია (6 პარტია), 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 11 საერთაშორისო ორგანიზაცია/საელჩო). საანგარიშო პერიოდში ამგვარი 6 სხდომა ჩატარდა.

კომისიის ცხელი ხაზი მუშაობს კანონის ძალაში შესვლის დღიდან 24 საათის განმავლობაში. საანგარიშო პერიოდში, ცხელ ხაზზე არცერთი ინფორმაცია არ შემოსულა, რომელიც უკავშირდებოდა სასწრაფო ჩარევის ან დახმარების მოთხოვნას, ან ძალადობის აღკვეთას. შემოსული სატელეფონო ზარები (სულ ცხელ ხაზზე განხორციელდა 24 ზარი) ძირითადად შეეხებოდა კომისიის მუშაობის ფორმატთან დაკავშირებულ საკითხებს. კანონის ძალაში შესვლის დღიდან მოქმედებს აგრეთვე კომისიის ელექტრონული ფოსტა (IATF@justice.gov.ge).

საანგარიშო პერიოდში, კომისიამ განახორციელა ერთი გასვლითი ვიზიტი ბოლნისში და დაამტკიცა 13 რეკომენდაცია, რომლებიც ქართულ და ინგლისურ ენებზე განთავსებულია კომისიის გვერდზე (იხ. http://www.justice.gov.ge/)

საანგარიშო პერიოდში, კომისიის მუშაობის შედეგად, სამინისტროებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების შიგნით შეიქმნა მანამდე არარსებული დოკუმენტები, რომლებიც არა მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნების, არამედ ნებისმიერი მომავალი არჩევნებისათვის სასარგებლო ინსტრუმენტები იქნება და უზრუნველყოფს სახელმწიფოსა და პოლიტიკური პროცესის ერთმანეთისაგან გამიჯვნას.

წინამდებარე ანგარიშში ასახულია უწყებათაშორისი კომისიის მუშაობა ერთ თვეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში - 2013 წლის 19 აგვისტოდან 30 სექტემბრის ჩათვლით. 



ცხრილი 1 - ინფორმაცია პრევენციის ან რეაგირებისათვის;

ცხრილი 2 - აშკარად უსაფუძვლო ინფორმაცია;

ცხრილი 3 - ინფორმაცია კანდიდატთა კამპანიის განრიგის შესახებ;

დანართი 1 - კომისიის მიერ მიღებული რეკომენდაციები; 

დანართი 2 - ანგარიში რეგისტრაციიდან მოხსნილების შესახებ.













ცხრილი №1. ინფორმაცია პრევენციის ან რეაგირებისათვის - Information requesting prevention or reaction

		№

		შეტყობინების

ფორმა/თარიღი/ავტორი

		შეტყობინების შინაარსი

		გადაწყვეტილება
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

15.08.2013 წ.

წერილი №325/01

		კომისიისათვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით,  2013 წლის 20 ივლისს ზუგდიდში, აგრეთვე ბათუმსა და თბილისში ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან ადგილი ჰქონდა „ენმ“ პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოსავლენად გამართული შიდაპარტიული პრაიმერის ჩაშლის მცდელობას. 

ინფორმაციის თანახმად, ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრებს მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა.



		მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია ივლისის თვის მოვლენებს ეხებოდა (კომისია ივლისის თვეში უშიშროების საბჭოსთან მუშაობდა), ის გადაგზავნილ იქნა მთავარ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში (შსს). პროკურატურის მიერ  დადასტურდა ზუგდიდსა და ბათუმში პრაიმერის მიმდინარეობისას გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მხრიდან სამართალდარღვევის ფაქტები, რომელთა საფუძველზეც ადმინისტრაციული წესით პასუხისგებაში მიცემულ იქნა აქციის 15 მონაწილე.  ინფორმაციის თანახმად, პარალელურად დაწყებულ იქნა გამოძიება, რომელიც გრძელდება. 

შსს-ს მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ ზუგდიდის ინციდენტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წესით დაკავებული იყო 12 პირი წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით, რომელთაც სასამართლომ შეუფარდა 100-100 ლარიანი ჯარიმა.

ქართული ოცნების ინფორმაციით, პარტიის პოლიტიკური საბჭოს 29 ივლისის გადაწყვეტილებით, პარტიის იმ ცალკეული წევრების მიმართ, რომლებიც ზუგდიდის მოცემულ აქციაში მონაწილეობდნენ პარტიის გვერდის ავლით, მიღებულ იქნა შემდეგი ზომები - ზ. თოდუა გაირიცხა პარტიიდან, გ. მონიავას გამოეცხადა წერილობითი საყვედური, ლ. გოგიას გამოეცხადა წერილობითი გაფრთხილება. იმავე გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ პარტიას ყოველთვის შეურიგებელი და სამართლიანი პოზიცია ექნება მსაგავს ფაქტებთან მიმართებაში, რათა აგრესიული ქმედებების სურვილი არ გაუჩნდეს მომავალში მის რომელიმე სხვა წევრს. იმავე გადაწყვეტილებით, პარტიამ ოფიციალურად მოუწოდა თავის ყველა წევრს და მხარდამჭერს, თავი შეიკავონ მსგავსი აგრესიული ქმედებებისგან.

ზუგდიდის ინციდენტს მკაცრი რეაგირება მოჰყვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან, რომელმაც ყველას მოუწოდა ძალადობის სამარცხვინო პრაქტიკის დასრულებისაკენ.

ამასთან, მსგავსი ფაქტების პრევენციის მიზნით, კომისიამ შეიმუშავა რეკომენდაცია, რომლის თანახმადაც, პოლიტიკურ პარტიებს მიეცათ მკაფიო მითითებები, რათა მათმა აქტივისტებმა ხელი არ შეუშალონ კონკურენტი საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო შეხვედრებს. 

აგრეთვე გაიცა რეკომენდაცია, რომ აქციის მონაწილეების შეურაცხყოფის ან აქციის ჩაშლის მცდელობის შემთხვევაში, პოლიციამ და სასამართლოებმა მომავალში უფრო მკაცრი და შესაბამისად ადეკვატური სანქციები მოითხოვონ და გამოიყენონ, ვიდრე 100 ლარიანი ჯარიმაა.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 და 9 სექტემბრის რეკომენდაციები, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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ნაციონალური
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15.08.2013 წ.

წერილი №324/01

		კომისიას აცნობეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე ქართული ოცნების მხარდამჭერების მხრიდან განხორციელებული ზეწოლისა და საკრებულოს მუშაობისათვის ხელის შეშლის შესახებ.

		შსს-მ კომისიას მოაწოდა ინფორმაცია, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით შეტყობინება მიიღეს 2012 წლის 26 ნოემბერს. პოლიციის მხრიდან საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენის მიზნით გატარდა კანონშესაბამისი ღონისძიებები. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კუთვნილი ინვენტარის დაზიანების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება სსსკ-ის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით.

გარდა ამისა, საქართველოს პარლამენტის წევრების ა. მინაშვილის, ნ. წიკლაურის და ი. ნადირაშვილის საკრებულოს შენობაში შესვლის შეფერხების ფაქტთან დაკავშირებით პოლიციამ დაიწყო გამოძიება სსკ 226-ე მუხლის მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებს პასუსხისმგებლობას ჯგუფური მოძრაობის ორგანიზებისათვის, რომელიც არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს.
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ნაციონალური
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წერილი №320/01

		„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ ჩატარებულ კვლევაზე დაყრდნობით, რომელიც გამოქვეყნდა 12 აგვისტოს და ეხებოდა საჯარო სამსახურში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს, ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოთქმულ იქნა მოსაზრება, რომ აღნიშნული ცვლილებები ატარებდა პოლიტიკურ ხასიათს, რაც ხელს უშლის არჩევნების სამართლიან  გარემოში ჩატარებას და საჭიროებს კომისიის მხრიდან რეაგირებას.

		კომისიის 2013 წლის 02 სექტემბრის სხდომაზე ზემოხსენებული საკითხის განხილვისას  კვლევის ავტორი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა დააზუსტა, რომ ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა იუსტიციის სამინისტროს, იყო ხარვეზები, რაც ორგანიზაციამ უკვე გამოასწორა. ამ თხოვნით იუსტიციის სამინისტრომ არასამთავრობო ორგანიზაციას აგვისტოშივე ჯერ საჯარო განცხადებით, ხოლო შემდეგ ოფიციალური წერილით მიმართა. რეალურად, ახლად შექმნილ სსიპ იუსტიციის სახლს, 2013 წლის 1 თებერვლამდე საკუთარი კადრები არ ჰყავდა და რამდენიმე ასეული თანამშრომელი იქ გადაინიშნა ორი სხვა სსიპიდან (სსგს და საჯარო რეესტრი). კვლევისას, ეს გადანიშვნები შეცდომით სისტემიდან გათავისუფლებად ჩაითვალა. როგორც ჩანს, იუსტიციის სამინისტროს მიერ  ამ საკითხზე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსთვის“ მიწოდებული რამდენიმე ასეული გვერდი დოკუმენტაცია, სავარაუდოდ, სათანადოდ შესწავლილი არ ყოფილა.

რაც შეეხება შსს-ში საკადრო გადაადგილებას - გაცემული მონაცემები იყო ზუსტი, თუმცა საზოგადოებას აღნიშნული მონაცემები მიეწოდა ისეთი ფორმით, რომ არ იყო გათვალისწინებული შსს-ში დასაქმებულ პირთა საერთო რაოდენობა და რიცხოვნობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს მთელი სისტემიდან გათავისუფლებულ მოსამსახურეთა რაოდენობა არ აღემატებოდა 2.3%-ს.



რაც შეეხება საგარეო საქმეთა სამინისტროს, მან არასამთავრობო ორგანიზაციას ჯერ საჯარო განცხადებით, ხოლო შემდეგ წერილობით მიმართა და მიუთითა იმ უზუსტობებზე, რომელთაც შეიცავდა კვლევა. კერძოდ, სამინისტროს წარდგინებით, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მოხდა სხვადასხვა ქვეყნიდან ვადაზე ადრე 10 ელჩის გამოწვევა ორი მიზეზის გამო - სამინისტრო აქცენტს კარიერული დიპლომატებზე აკეთებს, როდესაც ელჩების შერჩევას ეხება საქმე; გამოწვეული ელჩებიდან რამდენიმე 4, 7 და 9 წელი უწყვეტად იმყოფებოდა მოცემულ პოზიციაზე. გარდა ამისა, გამოწევული 10 ელჩიდან ორი სხვა ქვეყანაში დაინიშნა კვლავ ელჩად, ხოლო 8 დანარჩენი არ ყოფილა დათხოვნილი სისტემდან, არამედ ჩაირიცხა რეზერვში.



რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს, სისტემიდან 352 სამოქალაქო პირი გათავისუფლდა და დაინიშნა 508 (კვლევის მიხედვით შესაბამისად 690 და 1116).



რაც შეეხება განათლების სამინისტროს, კვლევაში აქაც უზუსტობებია დაშვებული, რადგან საანგარიშო პერიოდში, რეალურად 49 თანამშრომელი გათავისუფლდა, ხოლო დაინიშნა ახალი 129 თანამშრომელი.



ზოგადად, ყველა სამინისტრომ აღნიშნა, რომ კვლევაში ბევრი უზუსტობა იქნა დაშვებული და არც ის იქნა სათანადოდ აღნიშნული, რომ საჯარო სამსახურში ათასეულობით თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებლები მუშაობენ და ახალი ხელისუფლებას, კანონის ძალით დადგენილ მოკლე ვადაში (2014 წლის პირველ იანვრამდე), უწევს საჯარო სამსახურის სტაბილურობის უზრუნველყოფა და კონკურსების წესით ადამიანების შერჩევა, რაც საკადრო გადაადგილებებთან, ბუნებრივია, არის დაკავშირებული. 





		4

		„მედიის განვითარების ფონდის“

17.08.2013 წ.

ელექტრონული წერილი



		ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გაზეთ „გურიის მოამბეს“ შორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე დადებულია უზუფრუქტის ხელშეკრულება. მუნიციპალიტეტის შესაბამისმა სამსახურმა „გურიის მოამბეს“ მიმართა ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ წერილობითი გაფრთხილებით, რაც ადგილობრივი მედიასაშუალების მხრიდან აღქმულ იქნა როგორც საქმიანობაში ხელის შეშლა.

		კომისიამ გამოარკვია, რომ ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ გაფრთხილების მიზეზი გახდა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წერილობითი თხოვნის საფუძველზე 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოების ჩასატარებლად საქსტატისთვის ფართის გამოყოფა. თუმცა, მოგვიანებით აღნიშნული სამსახური დაკმაყოფილდა ალტერნატიული ფართით. შესაბამისად, მედიასაშუალებასთან დადებული ხელშეკრულება არ შეწყვეტილა  და „გურიის მოამბე“ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ადგილზე  აგრძელებს ფუნქციონირებას.  



ამასთან, კომისიამ მედიასაშუალებების ხელშეწყობის რეკომენდაციით მიმართა ადგილობრივ თვითმმართველობებს.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).



		5

		„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის“

20.08.2013 წ. 16 : 22 სთ

წერილი № გ-01/146-13

		საქველმოქმედო ორგანიზაციამ - „საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“ -  ოზურგეთში გამართულ საქველმოქმედო აქციაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საჩუქრად გადასცა ეტლები. ღონისძიება ქართული ოცნების რაიონული ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა და მასში მონაწილეობდა ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. „საია“ მიიჩნევს, რომ ადგილი ჰქონდა საქველმოქმედო ორგანიზაციის მხრიდან აგიტაციის გაწევას.

		უწყებათაშორისი კომისიის სამდივნოს ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, აღნიშნული საქმე სასამართლო განხილვის პროცესშია. მოგვიანებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე, აგრეთვე მოსმენილ იქნა ცესკო-ს თავმჯდომარის განცხადება, რომლითაც დასტურდება, რომ ცესკო-მ გამოსცა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და ამრიგად უკვე მოახდინა მოცემულ ფაქტზე რეაგირება.



		6

		„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის“

20.08.2013 წ.

წერილი № გ-01/147-13

		ინფორმაციის თანახმად, „საია“-ს  განცხადებით მიმართა ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელობამ, რომლებიც საუბრობდნენ მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილის მხრიდან მათზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ.  მათი თქმით, აღნიშნული პირები აიძულებდნენ სოფლის რწმუნებულებს, დაეწერათ განცხადებები სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ.

		განცხადება რეაგირებისათვის  გადაგზავნილ იქნა მთავარ პროკურატურაში. პროკურატურის ინფორმაციის თანახმად, გამოძიება დაწყებულია „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ 169-ე მუხლით (შრომის კანონმდებლობის დარღვევა).



ამასთან, კომისიამ წინასაარჩევნო პერიოდში საკადრო ცვლილებებისაგან, მათ შორის, იმპიჩმენტის გზით,  თავის შეკავების  რეკომენდაციით მიმართა   ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).



		7

		„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის“

23.08.2013 წ.

წერილი № გ-01/166-13

		განცხადების თანახმად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განახორციელა მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოს, გაზეთ „ასპინძის მაცნეს“, ლიკვიდაცია. აღნიშნულ გაზეთში პერიოდულად იბეჭდებოდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული აქტები და ხდებოდა მისი უფასო გავრცელება. „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ მიიჩნევს, რომ გაზეთის გაუქმებამ შესაძლოა, ხელი შეუშალოს მოსახლეობის ინფორმირებულობას წინასაარჩევნო პერიოდში.

		კომისიამ  რეგიონული მედიასაშუალებების თავისუფალ გარემოში ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს  მიმართა რეკომენდაციით, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი ხელშეკრულებების მოშლისაგან, მათ შორის, ლეგიტიმური საფუძვლით.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

29.08.2013 წ.

ელექტრონული წერილი

		კომისიას ეცნობა, რომ ქალაქ ფოთში პროკურატურის მიერ განხორციელდა „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრების დაბარება და  დაკითხვა. წერილში, ასევე, ნათქვამია, რომ მსგავსი ფაქტები ხელს უშლის პარტიას, ჩაატაროს სრულფასოვანი წინასაარჩევნო  კამპანია.

		მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა იძიებს „სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამის“ საშუალებითა და სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხებით „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ სასარგებლოდ ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტებს და ამ საქმეზე მოწმის სტატუსით დაიკითხნენ წერილში ნახსენები პირები. დაკითხვამ ჩაიარა მშვიდ გარემოში.

წინასაარჩევნო პერიოდში პარტიული აქტივისტების დაკითხვებთან დაკავშირებით, კომისიამ პროკურატურის ორგანოებს შეახსენა 2013 წლის შუალედური არჩევნებისას გაცემული რეკომენდაცია, რომლის თანახმადაც საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში პოლიტიკური პარტიების აქტივისტებისა და საარჩევნო შტაბთა წევრების დაკითხვებისაგან თავის შეკავება კენჭისყრის დღემდე სასურველია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქმის მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ან იქმნება საპროცესო ვადის დარღვევის საფრთხე. 

ამავე მიზნით, პოლიტიკურ პარტიებს ეთხოვათ შესაბამისი საარჩევნო შტაბების აქტივის წევრების სიების წარმოდგენა, რაც არც ერთი პარტიის, მათ შორის არც ნაციონალური მოძრაობის, მიერ არ შესრულებულა.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge). 
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

30.08.2013 წ. 20:05 სთ

წერილი №365/01

		კომისიისათვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ქართული ოცნების აქტივისტებმა ახალციხის რაიონის სოფელ საყუნეთში სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს „ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტ ირინა გელაშვილს, რომელიც აგროვებდა დავით ბაქრაძის მხარდამჭერთა ხელმოწერებს.

		შეტყობინება გადაგზავნილ იქნა მთავარ პროკურატურაში, რომლის საფუძველზეც მაშინათვე დაიწყო გამოძიება სსსკ-ის 125-ე მუხლით (ცემა). 

საქმის გამოძიების პროცესში დადგინდა, დაზარალებული პიროვნება ირინა მურადოვა, რომელმაც თავდაპირველად თავი აარიდა სასამართლო ექსპერტიზას დაზიანების ხარისხის დადგენის მიზნით. თუმცა,  2013 წლის 26 სექტემბერს, ბესიკ ქუქჩიშვილს ირინა მურადოვას ცემის ფაქტზე  წარედგინა ბრალდება საქართველოს სსკ -125-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით.  2013 წლის 27 სექტემბერს, ახალციხის რაიონული სასამართლოს განაჩენით ბესიკ ქუქჩიშვილი ცნობილ იქნა დამნაშავედ და სასჯელის სახით განესაზღვრა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 80 საათით.
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

31.08.2013 წ.

წერილი №368/01

		ქალაქ თბილისის საკრებულოში  მიმდინარე წლის აგვისტოში განხორციელდა საკადრო ცვლილებები, რომელთა შედეგადაც, მოხდა რამდენიმე საჯარო მოსამსახურის სამსახურიდან დათხოვნა, ასევე,  ახალი თანამშრომლების აყვანა. წერილის ავტორის აზრით, ეს პროცესი  განპირობებულია პოლიტიკური საფუძვლით.

		2013 წლის 02 სექტემბრის სხდომაზე კომისიამ განიხილა აღნიშნული საკითხი და  წინასაარჩევნო პერიოდში საკადრო ცვლილებებისაგან, მათ შორის, იმპიჩმენტის გზით,  თავის შეკავების  რეკომენდაციით მიმართა   ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს.



(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

31.08.2013 წ.

წერილი №367/01

		წერილთან ერთად კომისიას გადაეცა ფოტომასალა, სადაც დაფიქსირებულია ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე სტეფანწმინდაში.

		ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დაადასტურა და და გმო გიორგი სიგუას წინასაარჩევნო შეხვედრაზე ყოფნის ფაქტი. განმარტა, რომ მისი მხრიდან აგიტაციის გაწევას ადგილი არ ჰქონია, მაგრამ ის იქ სამსახურებრივი მივლინების პერიოდში იმყოფებოდა, რაც კანონმდებლობის დარღვევაა.

კომისიამ მსჯელობა გამართა „აგიტაციის“ ცნების საკითხთან დაკავშირებით 2013 წლის 2 სექტემბრის სხდომაზე და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეთხოვათ ამ ცნების განმარტების შემოთავაზება. არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ცნების განმარტება თავად კომისიამ შეიმუშავოს, რაკი კანონი ამ საკითხს არ არეგულირებს. თუმცა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კომისიას მიაწოდეს თავიანთი ნამუშევარი და მასალები ამ საკითხის გარშემო პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში. 



ცესკო-სთან კოონსულტაციების შედეგად, კომისიამ განმარტა აგიტაციის ცნება.



(იხ. თანდართული 2013 წლის 30 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).



ამასთან, კომისიამ რეკომენდაციით მიმართა   ყველა სამინისტროს, რათა გამოსცენ თავიანთ სტრუქტურებში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურეებისათვის დეტალური და მკაფიო განმარტებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რისი უფლება აქვთ და რა ეკრძალებათ მათ წინასაარჩევნო პერიოდში. 

ეს მითითება ყველა მინისტრმა დროულად შეასრულა, ხოლო შესაბამისი ინსტრუქციები ბრძანების რანგში აიყვანა შინაგან საქმეთა მინისტრმა.



(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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		„ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის“ - 

მიხეილ ანდღულაძე



09.09.2013 წლის

კომისიის სხდომაზე 

წერილობით წარმოადგინა ინფორმაცია



		კომისიის 2013 წლის 09 სექტემბრის სხდომაზე  არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მხრიდან გამოითქვა მოსაზრებები ბოლნისის საკრებულოში მიმდინარე პროცესებთან  დაკავშირებით.  როგორც  აღინიშნა,   ბოლნისის საკრებულოში სამუშაო პროცესი შეფერხებით მიმდინარეობს, რაც განპირობებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის იმპიჩმენტის წესით გადაყენებითა  და   საკრებულოს  თავმჯდომარის მიმართ განხორციელებული ზეწოლით. აღნიშნული პროცესები, შესაძლოა, პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდეს.

		არსებული ვითარების უკეთ შესწავლისა და  პრობლემის ეფექტიანად მოგვარების მიზნით,  კომისიის თავმჯდომარე 12 სექტემბერს კომისიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო სიტუაციას. გამოირკვა, რომ ქართული ოცნების ორი ჯგუფი ერთმანეთს დაუპირისპირდა საკრებულოს შიგნით. კომისიის თავმჯდომარემ შეხვედრა გამართა საკრებულოს ყველა წევრთან ერთდროულად, მათ შორის დაპირისპირებულებთან, აგრეთვე საკრებულოს ახალ თავმჯდომარესთან და ახალ გამგებელთან, რის შემდეგაც  სიტუაცია  განიმუხტა და, საანგარიშო პერიოდში, სხვა ინციდენტს ბოლნისში ადგილი არ ჰქონია.

თუმცა, კომისია თვალყურს ადევნებს ბოლნისში განვითარებულ მოვლენებს, რათა იქ მიმდინარე პოლიტიკუმა პროცესებმა ხელი არ შეუშალოს საპრეზიდენტო არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას. 
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

10.09.2013 წ.

წერილი №470/01

		კომისიას ეცნობა, რომ „ენმ“-ის საპრეზიდენტო   კანდიდატი დავით ბაქრაძე  2013 წლის 11 სექტემბერს ქალაქ ზუგდიდში აპირებდა   წინასაარჩევნო შეხვედრის გამართვას. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ინფორმაციით, მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფი  გეგმავდა შეხვედრის ჩაშლას.

		შემდგომი რეაგირებისა და პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით, აღნიშნული ინფორმაცია გადაეცა შსს-ს. 



როგორც დაგეგმილი იყო,  დავით ბაქრაძემ 11 სექტემბერს ქალაქ ზუგდიდში გამართა წინასაარჩევნო შეხვედრა, რომლის პარალელურად მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია ინციდენტების გარეშე. საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას ან წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩაშლას ან ჩაშლის მცდელობას ადგილი არ ჰქონია.
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

10.09.2013 წ.

წერილი №475/01

		ინფორმაციის თანახმად, თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში, პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის წინასაარჩევნო შეხვედრის ჩაშლა სცადეს „ქართული ოცნების“ პარტიული ატრიბუტიკით აღჭურვილმა პირებმა, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.

		2013 წლის 13 სექტემბერს გამართულ სხდომაზე წარმოდგენილი ვიდეომასალითა და შსს-ის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ფიზიკური დაპირისპირების ან სხვა სამართალდარღვევის ფაქტი არ დადასტურდა. 

თუმცა,  კადრებში, რომელიც საჯაროდ იქნა განხილული კომისიის სხდომაზე, ჩანს რომ ქართული ოცნების რამდენიმე მხარდამჭერი (აქტივისტი) ეწეოდა კონტრაგიტაციას და ამით აფერხებდა კანდიდატის ამომრჩეველთან კონტაქტს. 

კომისიამ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს მიმართა რეკომენდაციით, რომ პარტიის აქტივისტებმა თავი შეიკავონ კონკურენტი პარტიის შეხვედრებზე დასწრებისაგან კონტრაგიტაციის თუ სიტყვით გამოსვლის მიზნით, რათა გამოირიცხოს პოლიტიკურ ნიადაგზე თუნდაც სიტყვიერი დაპირისპირება.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 13 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

10.09.2013 წ.

წერილი №476/01

		„საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ უარი განაცხადა პარტიის საარჩევნო რეკლამის განთავსებაზე, რაც „ნაციონალური მოძრაობის“ მხრიდან საარჩევნო კოდექსით მინიჭებული უფლების შეზღუდვად ჩაითვალა.

		როგორც „ენმ“-ის წარმომადგენელმა თინათინ ბოკუჩავამ 2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე მოცემული საკითხის განხილვისას აღნიშნა, პრობლემა აღმოფხვრილია.
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

11.09.2013 წ.

წერილი №495/01

		სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სხვადასხვა ტელევიზიით გავრცელებული სოციალური რეკლამის - „რთველი 2013“ - შესახებ ნათქვამია, რომ ეს ვიდეორგოლი ახდენს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების პოპულარიზაციას და შინაარსობრივად არ შეესაბამება სოციალური რეკლამის სტატუსს.

		აღნიშული საკითხის გასარკვევად კომისიამ მიმართა   სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მოითხოვა  ინფორმაცია სოციალური რეკლამის - „რთველი 2013“ -  შესახებ.  
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		„დემოკრატიული მოძრაობის“

11.09.2013  წ.

ელექტრონული წერილი



		წერილს თან ახლავს ფოტომასალა, რომლითაც დასტურდება, რომ  2013 წლის აგვისტოს ბოლოს, ონის რაიონული პოლიციის სამმართველოს უფროსი  იმყოფებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე. 

„დემოკრატიული მოძრაობა“ მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ფაქტი არღვევს „საარჩევნო კოდექსს“, რომელიც კრძალავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო მოხელეების მხრიდან საარჩევნო აგიტაციის გაწევას.

		2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე, შსს-მ განმარტა, რომ წინასაარჩევნო  შეხვედრის  ადგილას დაფიქსირდა მცირე ინციდენტი, რაც გახდა პოლიციის თანამშრომლების ადგილზე მისვლის საფუძველი. პოლიციის უფროსის მხრიდან აგიტაციის გაწევა არ მომხდარა და სიტუაციის განმუხტვის შემდეგ შსს-ს თანამშრომლებმა დატოვეს ტერიტორია.



აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე გადაწყდა, რომ შსს, უკვე გამოცემული ინსტრუქციების გარდა (იხ. ზევით პუნქტი 11) შეიმუშავებს მკაფიო განმარტებებს პოლიციელების საარჩევნო ღონისძიებებზე/პერიმეტრზე ყოფნასთან დაკავშირებით.



(იხ. თანდართული 2013 წლის 30 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).



		18

		„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის“ 

12.09.2013  წ.

ელექტრონული წერილი  

		„საია“ მიიჩნევს, რომ სსგს-ს მიერ რეგისტრაციიდან მოხსნილ ამომრჩეველთა სიის გამოქვეყნება პერსონალური ინფორმაციის შემცველი რეკვიზიტებით ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას.

		აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, კომისიის მიერ მოწვეულ იქნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი.   ინსპექტორის  განმარტებით, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, მონაცემთა დამუშავება გამართლებულად შეიძლება ჩაითვალოს, ვინაიდან არსებობს  მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესი, რაც გამოიხატება დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების გამართულად ჩატარებაში.

კომისია თვლის, რომ სსგს-ს აქვს კანონით დაკისრებული ვალდებულება, რომ რეგისტრაციიდან მოხსნილი 67000 პირი მოკლე ვადაში, 21 აგვისტოდან 10 ოქტომბრამდე, დაარეგისტრიროს, რაც ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის თანახმად როგორც კანონით გათვალისწინებული, ასევე ლეგიტიმური მიზანია, რის გამოც მოცემული „ჩარევა“ ვერ კვალიფიცირდება „დარღვევად“ ევროპული კონვენციის გაგებით. სია მოხსნილი იქნება ვებგვერდიდან 10 ოქტომბერს, როგორც კი კანონით დადგენილი ვალდებულების შესრულების ვადა ამოიწურება.
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

12.09.2013 წ.

წერილი №503/01

		2013 წლის 11 სექტემბერს ზუგდიდში წინასაარჩევნო შეხვედრა გამართა  დავით ბაქრაძემ, რომლის დროსაც ქართული ოცნების ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ და „დაიცავი საქართველოს“ აქტივისტმა კახა მიქაიამ დაიწყეს მოსახლეობის მობილიზება შეხვედრის ჩასაშლელად.



		მოცემული საკითხი, ჯერ კიდევ 10 სექტემბერს,  დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შსს-ს, ხოლო შემდეგ განხილულ იქნა უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია (იხ. ზევით, პუნქტი 13), განცხადებაში ხსენებული პირების მხრიდან ადგილი არ ჰქონია სამართალდარღვევას. შესაბამისად, კომისია შემოიფარგლა რეკომენდაციით, რომლის თანახმადაც, პოლიტიკურ პარტიებს მიეცათ მკაფიო მითითებები, რომ მათმა აქტივისტებმა თავი შეიკავონ კონკურენტი პარტიის შეხვედრებზე დასწრებისაგან კონტრაგიტაციის თუ სიტყვით გამოსვლის მიზნით, რათა გამოირიცხოს პოლიტიკურ ნიადაგზე თუნდაც სიტყვიერი დაპირისპირება.

 (იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

12.09.2013 წ. 

წერილი №508/01

		„ენმ“-ის ინფორმაციით, თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ ასურეთში საპრეზიდენტო კანდიდატ დავით ბაქრაძის შეხვედრაზე ქართული ოცნების აქტივისტებმა - თემურ ბეგიაშვილმა და ნუგზარ ჩომახაშვილმა, პროვოკაციული ქმედებებითა და შეძახილებით სცადეს შეხვედრის ჩაშლა. ინფორმაციის თანახმად, ჩომახაშვილმა, ასევე, შეხვედრის ვიდეოგადაღება დაიწყო.

		საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე. მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით, კომისიამ რეკომენდაციით მიმართა პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მათმა აქტივისტებმა თავი შეიკავონ კონკურენტი პარტიის შეხვედრებზე დასწრებისაგან კონტრაგიტაციის თუ სიტყვით გამოსვლის მიზნით, რათა გამოირიცხოს პოლიტიკურ ნიადაგზე თუნდაც სიტყვიერი დაპირისპირება. 



(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).
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		ზურაბ წიწუაშვილისა და 

გია კორახაშვილის

13.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი

		პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველმა ზურაბ წიწუაშვილმა ითხოვა, რომ კომისიამ განიხილოს ცესკო-ს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მისთვის საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ.

		2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე აღინიშნა, რომ საკითხის განხილვა სასამართლოს პრეროგატივაა.

გამომდინარე იქიდან, რომ სხდომაზე რეგისტრაციასთან დაკავშირებით არაერთი პრეტენზია გამოითქვა,  კომისიამ  რეკომენდაციით მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ მაქსიმალური ყურადღებით მოეკიდოს თითოეულ საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას.

(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).
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		„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის“ 

13.09.2013 წ. 

წერილი № გ-06/156-13



		„საია“-ს განმარტებით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ორგანიზებით გაიმართა „ღვინის ფესტივალი“ (გორში, ქუთაისში, ამბროლაურში, რაჭაში. აღნიშნული ღინისძიებების შესახებ ვიდეოგანცხადებებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი ავრცელებდა). „საია“ თვლის, რომ მსგავსი ღონისძიება შესაძლოა, მიზნად ისახავდეს წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლის კმაყოფილების გაზრდას, რაც, თავის მხრივ, წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილს წარმოადგენდეს, ეს კი შეიძლება აღქმულ იქნეს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებად.

		ფაქტი დადასტურდა და აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე, რომლის შედეგადაც, კომისიამ კიდევ ერთხელ  მოუწოდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას,  წინასაარჩევნო პერიოდში იმოქმედონ კანონისა და უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის ფარგლებში. 
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		„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის“

13.09.2013 წ. 

წერილი № გ-06/157-13

		„საია“-ს მიაჩნია, რომ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის ორგანიზებით თელავში ჩატარებული „დრიფტ-შოუ“ შეიცავს ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს, რადგან შეჯიბრში გამარჯვებულებს გადაეცათ სხვადასხვა სახის ფასიანი საჩუქრები.

		აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე, რომლის შედეგადაც, კომისიამ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას,  წინასაარჩევნო პერიოდში იმოქმედონ კანონისა და უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის ფარგლებში. იმავე სხდომაზე, განმარტება  გააკეთა ცესკო-ს თავმჯდომარემ, რომელიც იხილავს მოცემულ საკითხს რეაგირების მიზნით.
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		„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის“ 

13.09.2013 წ. 

წერილი № გ-06/158-13



		2013 წლის 03 სექტემბერს კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა დავით ონოფრიშვილმა და ქართული ოცნების კასპის შტაბის ხელმძღვანელმა რამაზ ბერიანიძემ კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს  გამგებლის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი გოჩა გოჩიტაშვილი  წარუდგინეს. განცხადების მიხედვით, რამაზ ბერიანიძემ მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებს სიტყვით მიმართა და მაგიდაზე ხელის დარტყმით მკაცრი გაფრთხილება მისცა მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. კერძოდ, ის მიმართავდა თანამშრომლებს, რომ ყველა მათგანს იცნობდა და რომ არჩევნები უნდა ესწავლათ და უნდა ყოფილიყვნენ ტანდემში. „საია“ თვლის, რომ კომისიამ აღნიშნულზე უნდა მოახდინოს რეაგირება, რათა გამოირიცხოს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკადრო საკითხებში ჩარევა.

		საკითხი განხილულ იქნა კომისიის  2013 წლის 13 სექტემბრისა და  23 სექტემბრის  სხდომებზე. 

კომისიამ მკვეთრად უარყოფითად შეაფასა მოცემული ინციდენტი და მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით, 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე შეიმუშავა სპეციალური განმარტებები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისათვის. ეს განმარტებები დაეგზავნათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიებს რეგიონული განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით და მათ ეთხოვათ, რომ  პერიოდულად მიაწოდონ უწყებათაშორის კომისიას ინფორმაცია განმარტებებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.



(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).



ამასთან, კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან გაიცა მკაცრი საყვედური კასპის შტაბის ხელმძღვანელთან მიმართებაში, რომელსაც განემარტა მომავალში ქცევის წესები და პარტიისა და მმართველობის ორგანოების ერთმანეთისაგან გამიჯვნის საჭიროების შესახებ.
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		საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის 

13.09.2013 წ.

წერილი  №36/09



		განცხადების თანახმად, 2013 წლის 12 სექტემბერს, 23:00 საათზე, ლეიბორისტული პარტიის მხარდამჭერ ქალბატონს, ციური სულთნიშვილს, დაურეკეს ფარული ნომრით და დაემუქრნენ, რომ, თუ არ შეცვლიდა პოლიტიკურ მრწამსს, გაათავისუფლებდნენ სამსახურიდან.

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაგზავნილ იქნა შსს-ში.

კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე შსს-ს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ  გამოიკითხა აღნიშნული ქალბატონი, ჩატარდა მისი კუთვნილი ტელეფონის დათვალიერება და ამჟამად მიმდინარეობს სხვა საგამოძიებო მოქმედებები. თუმცა, 23 და 30 აგვისტოს სხდომებზე, პროკურატურის წარმომადგენელმა მოახსენა კომისიას, რომ ციური სულთნიშვილის ოჯახის წევრი, აგრეთვე ლეიბორისტური პარტიის წევრი, აპროტესტებს გამოძიებას და თვლის, რომ პროკურატურა ციური სულთნიშვილზე პოლიტიკური ნიშნით ახორციელებს ზეწოლას და ამიტომაც იძიებს ამ საქმეს. განმარტება ეთხოვა ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელს.
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		საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატად 

წარდგენილ ავთანდილ იოსელიანის

13.09.2013 წ. 

წერილი

		ავთანდილ იოსელიანი აცხადებს, რომ ცესკო-ს თავმჯდომარის   მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 11 სექტემბრის  №81 განკარგულებით,  მას  უარი ეთქვა პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე და მოითხოვს, კომისიამ განიხილოს ეს საკითხი. 

		იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიამ განიხილა მსგავსი კატეგორიის რამდენიმე განცხადება და შეახსენა მონაწილეებს, რომ კანდიდატთა რეგისტრაციის საკითხები ცესკო-სა და, დავის შემთხვევაში, სასამართლოს პრეროგატივაა, რეკომენდაციით მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ მაქსიმალური ყურადღებით მოეკიდოს თითოეულ საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტის პროცესს. 

(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).
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		„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“

15.09.2013 წ.

წერილი

		2013 წლის 11 სექტემბერს, ზუგდიდში, „ენმ“-ის საპრეზიდენტო კანდიდატის წინასაარჩევნო შეხვედრის პარალელურად გაიმართა „დაიცავი საქართველოს“ სააგიტაციო აქცია,   რომელიც მიმართული იყო „ენმ“-ის საპრეზიდენტო კანდიდატის საწინააღმდეგოდ. როგორც განცხადებაშია ნახსენები, აქციაში მონაწილეობდნენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები, რომლებმაც, როგორც საჯარო მოხელეებმა, დაარღვიეს „საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-4 ნაწილი.

		საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის  სხდომაზე. კომისიამ მსგავსი ინციდენტების თავიდან აცილების მიზნით 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე შეიმუშავა სპეციალური განმარტებები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისათვის. ეს განმარტებები დაეგზავნათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიებს რეგიონული განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით და მათ ეთხოვათ, რომ  პერიოდულად მიაწოდონ უწყებათაშორის კომისიას ინფორმაცია განმარტებებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.



(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge).
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

15.09.2013 წ.

წერილი №547



		„ენმ“-ის ინფორმაციით, 2013 წლის 13 სექტემბერს, თელავში პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის  წინასაარჩევნო შეხვედრისას,  ადგილი ჰქონდა დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომლის, გიორგი თევდორაშვილისა, და ყვარლის რაიონის ყოფილი პოლიციის უფროსის, გელა უსოიანის, მხრიდან შეხვედრის ჩაშლის მცდელობას.

		ინფორმაცია შემოსვლისთანავე გადაგზავნილ შსს-ში, ასევე, განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის  სხდომაზე. 

შსს-ს ინფორმაციით, გელა უსოიანი აღარ არის მათი თანამშრომელი. რაც შეეხება გიორგი თევდორაშვილს, შსს ადასტურებს შეხვედრაზე მისი დასწრების ფაქტს, თუმცა, უარყოფს, რომ გიორგი თევდორაშვილის მხრიდან  ადგილი ჰქონდა შეხვედრის ჩაშლის მცდელობას. 

მსგავსი ფაქტების პრევენციის მიზნით, შს მინისტრმა ბრძანების რანგში აიყვანა წინასაარჩევნო ინსტრუქციები, რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა ყველა თანამშრომლისათვის. 

ამასთან, გადაწყდა, რომ შსს, უკვე გამოცემული ინსტრუქციების გარდა (იხ. ზევით პუნქტი 11) შეიმუშავებს მკაფიო განმარტებებს პოლიციელების საარჩევნო ღონისძიებებზე/პერიმეტრზე ყოფნასთან დაკავშირებით.



(იხ. თანდართული 2013 წლის 30 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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		„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ წარმომადგენელ

ლევან ნატროშვილის

19.09.2013 წ. წერილი

		2013 წლის 07 სექტემბერს, კასპში  ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატ ის წინასაარჩევნო შეხვედრისას,  მხარდამჭერთა მობილიზებას ახორციელებდნენ ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულები, რომლის შედეგადაც, დაახლოებით, 120 ადამიანის ტრანსპორტირება მოხერხდა.

ასევე, 13 სექტემბერს, ჩოხატაურში მარგველაშვილთან წინასაარჩევნო შეხვედრისას, მონაწილეობდნენ გურიის სამხარეო პოლიციის სამმართველოს უფროსი გოჩა ფერსაშვილი, მისი მოადგილე გურამ ასათიანი, ჩოხატაურის პოლიციის სამმართველოს უფროსი ზაზა დოლიძე. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შსს-ის თანამშრომელთა დასწრება აღიქმება, როგორც წინასაარჩევნო აგიტაცია, და ისჯება ჯარიმით 2000 ლარის ოდენობით.

		აღნიშნული ინფორმაცია დაუყოვნებლივ იქნა გადაგზავნილი შსს-ში. 

ამასთან, 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე, შსს-ს იურიდიული დეპარტამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ჩოხატაურში გიორგი მარგველაშვილთან წინასაარჩევნო შეხვედრაზე შსს-ის თანამშრომელთა დასწრება განპირობებული იყო წესრიგის დაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, რადგან შეინიშნებოდა შეკრებილთა ჩოჩქოლი. 

კომისიამ წინადადებით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხომ არ იქნებოდა უმჯობესი, პოლიციის თანამშრომელთათვის, როდესაც ისინი ესწრებიან საპრეზიდენტო კანდიდატთა წინასაარჩევნო შეხვედრებს წესრიგის დაცვის მიზნით, სავალდებულო გახდეს   დადგენილი ნიმუშის ტანსაცმლის ტარება, რათა აღმოიფხვრას გაუგებრობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დანიშნულებით ესწრება პოლიცია მსგავს შეხვედრებს.  



აღნიშნული წინადადება გაზიარებულ იქნა შსს-ის მიერ. სამინისტრომ შეიმუშავა საარჩევნო ინსტრუქციებში დამატებები, რომელთა თანახმადაც, შსს-ის ყველა მოსამსახურე ვალდებულია, მკაცრად დაიცვას პოლიტიკური ნეიტრალობის პრინციპი და საარჩევნო სუბიექტის მიერ ორგანიზებული აგიტაციის დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მონაწილეობისას ეცვათ დადგენილი ნიმუშის ფორმის ტანსაცმელი.



(იხ. თანდართული 2013 წლის 30 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).



		30

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

21.09.2013 წ. წერილი



		„ენმ“  მიიჩნევს, რომ 2013 წლის 19 სექტემბერს, სპორტის სასახლეში გამართულ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის წინასაარჩევნო შეხვერისას, ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას. კერძოდ, „ენმ“ უთითებს, რომ მინისტრებმა და მათმა მოადგილეებმა შეხვედრაზე მისასვლელად გამოიყენეს ხელისუფლების საკუთრებაში არსებული ტრანსპორტი. ასევე, აღნიშნავენ, რომ შეხვედრას სამუშაო საათებში  ესწრებოდა მთავრობის კანცელარიის პროტოკოლის უფროსი კარლო ცქიტიშვილი. გამომდინარე აქედან, მოითხოვენ, კომისიამ გასცეს შესაბამისი რეკომენდაციები ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თაობაზე.

		აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე, სადაც კიდევ ერთხელ განიმარტა, რომ  „საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 ხ), 48-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და 49-ე მუხლების თანახმად, „ენმ“-ის წარმომადგენლის მიერ ხსენებული აკრძალვა არ ვრცელდება სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, რომელთა დაცვას უზრუნველყოფს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური.  

რაც შეეხება მთავრობის კანცელარიის პროტოკოლის უფროსის დასწრებას, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ კარლო ცქიტიშვილი წინასაარჩევნო შეხვედრის პერიოდში იმყოფებოდა შვებულებაში, რაც გამორიცხავს მისი მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევას. 

რეკომენდაციების საკითხთან დაკავშირებით კი, ვინაიდან კომისიამ უკვე მიმართა რეკომენდაციებით ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვის შესახებ, მოხდა ამ რეკომენდაციების კიდევ ერთხელ შეხსენება სხდომის მონაწილეებისათვის.

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაციები, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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		„უფლებადამცველთა გაერთიანების“ თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძის

22.09.2013 წ. წერილი 





		ლენტეხის გამგებლის თანამდებობიდან გათავისუფლება მოხდა კანონის დარღვევით და ეწინააღმდეგება უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციებს. იგი მიმართავს კომისიას, იმსჯელოს აღნიშნულ საკითხზე.

		კომისიის მიერ გაცემულ იქნა რეკომენდაცია 2 სექტემბერს, რათა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა, წინასაარჩევნო პერიოდში თავი შეიკავონ საკადრო გადაადგილებებისაგან, მათ შორის იმპიჩმენტის გზით. 

(იხ. თანდართული 2013 წლის 2 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე http://www.justice.gov.ge).
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

22.09.2013 წ.

წერილის №675/01



		„ენმ“-ის ინფორმაციით,  2013 წლის 12 სექტემბერს, 14:00 საათზე, ასპინძაში ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის წინასაარჩევნო შეხვედრას ესწრებოდნენ ასპინძის რაიონის სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლები. თანამშრომლების დასწრება ორგანიზებული იყო ასპინძის გამგებელ ლევან ცაბაძის მიერ, რომელიც თანამშრომლებსა და პედაგოგებთან ერთად ესწრებოდა შეხვედრას.

„ენმ“-ის მოთხოვნაა, გაიცეს შესაბამისი რეკომენდაციები და სანქციები კანონდამრღვევთა საწინააღმდეგოდ.  

		კომისიამ 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე შეიმუშავა სპეციალური განმარტებები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისათვის. ეს განმარტებები დაეგზავნათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიებს რეგიონული განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით და მათ ეთხოვათ, რომ  პერიოდულად მიაწოდონ უწყებათაშორის კომისიას ინფორმაცია განმარტებებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.



(იხ. უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 23 სექტემბრის რეკომენდაცია, აგრეთვე, http://www.justice.gov.ge). 
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		საქართველოს ლეიბორისტული პარტია



23.09.2013 წ. 

წერილი №01/116068 (შემოვიდა კანცელარიით)



		ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი მოითხოვს  გამოძიების შედეგების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც ეხება ციური სულთნიშვილს. აღნიშნულის თაობაზე პარტიის წარმომადგენლებმა  კომისიას მომართეს, ასევე, 2013 წლის 13 სექტემბერს და აცნობეს, რომ ციური სულთნიშვილს დაურეკეს დაფარული ნომრით და დაემუქრნენ.  აღნიშნული ინფორმაცია გადაეგზავნა შსს-ს. ლეიბორისტული პარტია მიიჩნევს, რომ ხდება პოლიტიკური ზეწოლა ქალბატონ სულთნიშვილზე, რადგანაც გამოძიებამ მას ერთხელ უკვე ჩამოართვა ახსნა-განმარტება  და მეორედ დაბარება საჭირო აღარ არის.  მოითხოვენ გამოძიების პროცესების შესახებ ინფორმაციას.

		გამოძიების  პროცესის შესახებ პასუხი გაცემულია ანგარიშის 25-ე პუნქტში.
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		ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელ ზურაბ ბოლქვაძის  შეტყობინება

23.09.2013 წ.

		ვანის საკრებულოს მიერ განხორციელდა მუნიციპალიტეტის გამგებლის იმპიჩმენტის წესით გადაყენება. შეტყობინების ავტორის ცნობით, საკრებულოს წევრების უმრავლესობას „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები წარმოადგენენ. მათთვის მიუღებელი აღმოჩნდა გამგებლის პოლიტიკური შეხედულებები, რომელიც მათივე პარტიის წევრია, და განახორციელეს იმპიჩმენტის პროცედურა.

		23 სექტემბრის სხდომაზევე კომისიის თავმჯდომარემ მიმართა „ენმ“-ის წარმომადგენელს, რათა დაუყოვნებლივ  ყოფილიყო მიღებული ზომები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან იმპიჩმენტის პროცედურის შესაჩერებლად, თუმცა ეს რეკომენდაცია გათვალისწინებული ვერ იქნა. 









ცხრილი №2. აშკარად უსაფუძვლო ინფორმაცია - Manifestly ill-founded information

		№

		შეტყობინების

ფორმა/თარიღი/ავტორი

		შეტყობინების შინაარსი

		გადაწყვეტილება



		1

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

15.08.2013 წ.

წერილი №322/01

		მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, რუსთავის საკრებულოს 5  წევრის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ განხორციელდა ზეწოლა, რაც გამოიხატებოდა აღნიშნული პირების უკანონო დაკავებით.

		ინფორმაცია გადაეგზავნა შსს-ს. მათ მიერ ჩატარებული მოკვლევის შედეგად საკრებულოს წევრის დაკავების არცერთი ფაქტი არ დადასტურდა. ამის საპირისპიროდ ან უარსაყოფად, აღნიშნული ფაქტის შესახებ არც კომისიაში და არც პოლიციაში რაიმე დამატებითი განცხადება არ შესულა. პოლიციისათვის არც თავდაპირველად არავის მიუმართავს.





		2

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

15.08.2013 წ.

წერილი №319/01

		ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჯერ მედიაში იქნა გაჟღერებული, ხოლო მოგვიანებით მოწოდებულ იქნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც, კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან იგეგმებოდა, ხონში, დავით ბაქრაძის ამომრჩეველთან  შეხვედრის ჩაშლა.

		მედიაში ამ ინფორმაციის გამოჩენისთანავე, ინფორმაცია გადაეგზავნა შსს-ს, ხოლო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მიწოდებული იქნა ის ქართული ოცნების კოალიციის ხელმძღვანელი პირებისათვის.  პასუხად აღინიშნა, რომ შეხვედრის ჩაშლა არავის ჰქონდა განზრახული. აღნიშნული წინასაარჩევნო შეხვედრის ამსახველი ვიდეოკადრები გაშვებულ იქნა საჯაროდ კომისიის 2013 წლის 02 სექტემბრის სხდომაზე. არც ვიდეომასალით და არც შსს-ის ინფორმაციით შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა არ დადასტურდა.



		3

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

15.08.2013 წ.

წერილი №321/01

		ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის   დაკავების ფაქტი აღქმულ იქნა პარტიის წევრებზე პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებულ ზეწოლად. 

		მთავარი პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის, რევაზ კარალიძის, მიმართ გამოძიება სსსკ-ის 338-ე მუხლით (ქრთამის აღება) დაიწყო ჯერ კიდევ 2013 წლის 17 ივლისს, რასაც არავითარი კავშირი არ აქვს არჩევნებთან. ს/ს საქმის არსებითი განხილვა ამჟამად მიმდინარეობს სასამართლოში, რისი შეჩერების უფლებამოსილებაც კომისიას არ აქვს.



		4

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

15.08.2013 წ.

წერილი №323/01

		ვანის მუნიციპალიტეტში  პოლიტიკური ნიშნის  საფუძველზე განხორციელდა  საკრებულოს თავმჯდომარის, დავით კაკაბაძის, დაკავება.

		მთავარი პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ვანის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბრალი წარედგინა  სსსკ-ის 24-341-ე მუხლებით (სამსახურებრივი სიყალბე) ჯერ კიდევ 2014 წლის 14 მარტს, რასაც არანაირი კავშირი არ აქვს არჩევნებთან. ამჟამად, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს საქმის არსებითი განხილვა, რისი შეჩერების უფლებამოსილებაც კომისიას არ აქვს.



		5

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“	

31.08.2013 წ. 

წერილი №364/01

		ადიგენის მუნიციპალიტეტში  მინარეთის დემონტაჟი და ამ ფონზე განვითარებული პროცესები, მათ  შორის, მუნიციპალიტეტის გამგებლის დაკავება, მიზნად ისახავს მთავრობის მხრიდან წინასაარჩევნო პერიოდში ადგილობრივ ხელისუფლებაზე კონტროლის დამყარებას.

		მთავარი პროკურატურის მიერ მოწოდებული  ინფორმაციით, ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიმართ გამოძიება დაიწყო არჩევნების გამოცხადებამდე ბევრად ადრე, კერძოდ, 2013 წლის 7 თებერვალს სსსკ-ის 182-ე მუხლით (მითვისება/გაფლანგვა). 





		6

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

01.09.2013 წ. 

წერილი №369/01

		საქმე ეხება მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მრავალჯერად დაკითხვას. კომისიისთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით,  მარტვილის გამგეობის ერთ-ერთი თანამშრომელი ლევან თოფურია დაკითხვაზე დაბარებული იყო 30-ჯერ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირები „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრები არიან, აღნიშნულ ფაქტს პარტია  პოლიტიკურ ზეწოლად აღიქვამს.

		კომისიამ ეს საკითხი შესასწავლად გადასცა მთავარ პროკურატურას. პროკურატურის მხრიდან დადასტურდა მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეების დაკითხვის ფაქტი, რაც განპირობებული იყო მუნიციპალიტეტის თანხების განკარგვით. გამოძიების ინფორმაციის თანახმად, დამატებით განიმარტა, რომ ლევან თოფურიას დაკითხვა მოხდა მხოლოდ 4-ჯერ (2-ჯერ 2012 წლის დეკემბერში და ორჯერ  2013 წლის აგვისტოში). 





		7

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

05.09.2013 წ. 

ელექტრონული წერილი

		მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2013 წლის 05 სექტემბერს დაკავებულ იქნა მარტვილის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა მიქავა, რაც „ნაციონალური მოძრაობის“ მხრიდან აღქმულ იქნა როგორც პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედება.

		მთავარი პროკურატურისა და შსს-ს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბორის (მამუკა) მიქავას დაკავება მოხდა ქრთამის აღების ფაქტზე და გამოძიება მიმდინარეობს სსსკ-ის 338-ე მუხლით. ქრთამის აღების სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულს, რომელზეც სასამართლომ უნდა იმსჯელოს, კავშირი არ აქვს საარჩევნო პროცესთან.



		8

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

06.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი  



		წერილში საუბარია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის მოსახლეობასთან წინასაარჩევნო შეხვედრაზე საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძის დასწრების ფაქტზე, რაც, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აზრით, წარმოადგენს „საარჩევნო კოდექსის“ დარღვევას.

		2013 წლის 09 სექტემბრის სხდომაზე კომისიის თავმჯდომარემ    განმარტა, რომ საქართველოს მთავრობის წევრებს, „საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 ხ) და 49-ე მუხლების საფუძველზე, უფლება აქვთ, გაწიონ საარჩევნო აგიტაცია, მათ შორის, სამუშაო საათებში. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელმა  სერგო რატიანმა  სხდომაზე განმარტა, რომ მათი მიმართვა კომისიისადმი ატარებდა  მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს.



		9

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

08.09.2013 წ. 20 : 35 სთ

ელექტრონული წერილი   

 



		ინფორმაციის თანახმად, ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის მიერ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართულ წინასაარჩევნო შეხვედრებს ესწრებიან და წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებენ საქართველოს მთავრობის წევრები, რომელთა დამადასტურებელი ფოტომასალაც იქნა წარმოდგენილი.



		კომისიამ კიდევ ერთხელ იმსჯელა საკითხთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ  „საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 ხ) და 49-ე მუხლები უფლებას აძლევს მთავრობის წევრებს, მათ შორის, მინისტრის მოადგილეებს, პრეზიდენტის რწმუნებულებს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს და გამგებლებს,  გაწიონ საარჩევნო აგიტაცია, მათ შორის, სამუშაო საათებში. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელმა  სერგო რატიანმა  სხდომაზე განმარტა, რომ მათი მიმართვა კომისიისადმი ატარებდა  მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს.





		10

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

09.09.2013 წ. 

ელექტრონული წერილი

		წერილში ნათქვამია, რომ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებზე, მათ შორის, საკრებულოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეებზე, პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან  ხორციელდება  ზეწოლა, რათა მათ დატოვონ დაკავებული თანამდებობები.



		კომისიის მიერ გადაგზავნილი იქნა ინფორმაცია შსს-ში, რომელმაც 9 სექტემბრის სხდომაზევე წარმოადგინა შემოწმების შედეგები, რომლის თანახმადაც  აღნიშნული ფაქტი არ დასტურდება.
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		პგ „ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის“

09.09.2013 წ.  

ზეპირი განცხადება

		როგორც ირკვევა, ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ახალგაზრდებს შორის  „მომავლის ბანაკში“ (ანაკლია) გამართულ შეხვედრაზე საუბრის ერთ-ერთი თემა მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შეხვედრა სახელმწიფო სახსრებით დაფინანსდა, გამოითქვა მოსაზრება, რომ ეს ფაქტი შეიძლება შეიცავდეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს. 

		კომისიამ 9 სექტემბრის სხდომაზევე მოითხოვა ინფორმაცია ამ შეხვედრის შესახებ, რის საპასუხოდაც, 11 სექტემბერს, პგ „ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის“ წარმომადგენელმა მას მოაწოდა ვიდეო მასალა. ვიდეო მასალის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ახალგაზრდებს შეხვდნენ დეპუტატები, და ახალგაზრდებისათვის საჭირბოროტო  საკითხების განხილვისას, ნახსენები იყო „მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები“. თუმცა, ამ შეხვედრისას საარჩევნო აგიტაციას ან  ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ადგილი არ ჰქონია.
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		პროფესიული განათლების პროფკავშირის თავმჯდომარე 

დანიელ დავითაშვილის 

12.09.2013 წ. ელექტრონული წერილი

		2012 წელს, პროფკავშირის თავმჯდომარემ  ცესკო-ს გადასცა მის ხელთ არსებული სია, სადაც თავმოყრილი იყო, თუ რამდენმა მოქალაქემ დატოვა საქართველოს ტერიტორია, რამდენი გავიდა საქართველოს მოქალაქეობიდან, რამდენი გარდაიცვალა საზღვარგარეთ  და ა.შ. 

განმცხადებელი  იმედოვნებს, რომ ცესკო-ს მიერ,  27 ოქტომბრის არჩევნებამდე, მოხდება  საარჩევნო სიის დახვეწა.

		წერილის შინაარსიდან გამომდინარე, აღნიშნული ინფორმაცია უწყებათაშორისი კომისიის მიერ მიღებულ იქნა ცნობად. თუმცა, კომისიის თავმჯდომარემ მიმართა განმცხადებელს თხოვნით, მოცემული სია მას აგრეთვე მიეწოდებინა კომისიისა და, შესაბამისად, იუსტიციის სამინისტროსათვის საარჩევნო სიების დახვეწის მიზნით. ამგვარი სია წარმოდგენილი ვერ იქნა.
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

12.09.2013 წ. 

წერილი №502/01

		ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის მიერ გამართულ შეხვედრაზე დაფიქსირებულია ქ. გურჯაანის გამგებელი ემზარ ჯიქურაშვილი, რასაც „ენმ“-ის წარმომადგენლები  მიიჩნევენ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად.

		საკითხი  განხილულ იქნა უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 13 სექტემბრის სხდომაზე. კომისიამ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ „საარჩევნო კოდექსის“ მე-2 ხ) და 49-ე მუხლების საფუძველზე, გამგებლებს უფლება აქვთ, გაწიონ საარჩევნო აგიტაცია, მათ შორის, სამუშაო საათებში. 
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		„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

ასოციაციის“

13.09.2013 წ. 

წერილი № გ-06/159-13



		ქარელის მუნიციპალიტეტში ემიკო ფეიქრიშვილი განიცდის ზეწოლას ადგილობრივი პოლიციის უფროსის მხრიდან, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ის აიძულეს, დაეტოვებინა გამგებლის თანამდებობა და გამხდარიყო გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი. 29.08.2013 წ. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით, მოხდა ემიკო ფეიქრიშვილის გათავისუფლება და მის ადგილას ზაზა გულიაშვილის დანიშვნა. 

„საია“-ს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ემიკო ფეიქრიშვილი დღევანდელი მდგომარეობით, მართალია, რჩება გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობაზე, მაგრამ, როგორც თავად აცხადებს, მას კვლავ აიძულებენ, დატოვოს მის მიერ ამჟამად დაკავებული თანამდებობა.  

		კომისიის სამდივნოს მიერ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაეგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე, საკითხი კომისიამ განიხილა   2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, ჩატარდა ფაქტების შემოწმება და მსგავსი ზეწოლის ფაქტს პოლიციის მხრიდან არ დადასტურდა. 
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		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

15.09.2013 წ.

წერილი №548

		„ენმ“-ის ინფორმაციით, 2013 წლის 15 აგვისტოს კასპის რაიონის სოფელ ბორტაში ოლია სუსნაშვილს განესაზღვრა სოციალურად დაუცველის ახალი ქულა, რომლითაც მას აღუდგა სოციალური დახმარება, რომელიც შეუჩერდა 2013 წლის ივლისში. განმცხადებლის განმარტებით, სოციალური მდგომარეობის ხელახალ გადამოწმებას, ქულების დადგენას, შეჯამებას და პოლისის ხელახლა მინიჭებას 6-თვიანი ვადა აქვს, რაც შესაბამისი აქტით არის დარეგულირებული. „ენმ“-ის წარმომადგენლის აღნიშვნით, ამ ქალბატონისათვის ქულების დათვლა და  პოლისის ხელახლა მინიჭება მოხდა კასპში „ქართული ოცნების“ საპრეზიდენტო კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრის შემდეგ და რომ აღნიშნული ფაქტით დაინტერესება მოხდა მარგველაშვილის საარჩევნო შტაბის მიერ.

		აღნიშნული ინფორმაცია გადაგზავნილ იქნა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, რის შედეგადაც გამოირკვა, რომ  მოქალაქე   ოლია სუსუნიაშვილის ოჯახი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირდა და საარსებო შემწეობას იღებს 2006 წლის სექტემბრიდან.  „ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა  და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის  N 126 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა 
ერთიანი ბაზის ფორმირების წესის“ თანახმად,   2013 წლის 16 ივლისს განხორციელდა ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის განმეორებითი შესწავლა, რომლის პერიოდშიც ხდება შემწეობის მიღების შეჩერება (და არა - შეწყვეტა). სარეიტინგო ქულა 2013   წლის 15 აგვისტოს განისაზღვრა 45 850 ერთეულით, რაც ,,სოციალური დახმარების შესახებ‘‘ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილების თანახმად, იძლევა საარსებო შემწეობით სარგებლობის უფლებას და მიმდინარე წლის ოქტომბრის  თვეში დაერიცხება საარსებო შემწეობა შეჩერების თვიდან. აღნიშნულ მოქალაქესთან დაკავშირებით მოქალაქის მიმართ დაცულია კანონით გათვალისწინებული პირობებიც და ვადებიც.
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		„პროფესიული განათლების პროფკავშირის“  წარმომადგენელ

დანიელ დავითაშვილის

17.09.2013 წ. 

წერილი

		საპრეზიდენტო კანდიდატმა ზურაბ ხარატიშვილმა, 2013 წლის 14 სექტემბერს, ტელეარხ „მაესტროს“ ეთერში და მომდევნო დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უწყებათაშორისი კომისია და  ცესკო ხელს არ უწყობენ არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას. ხარატიშვილმა გამოთქვა თავისი მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა მოქცეულიყო ესა თუ ის უწყება პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატების რეგისტრირების პროცესში, რაც დანიელ დავითაშვილს   მიაჩნია კანონსაწინააღმდეგო განცხადებად და ითხოვს, კომისიამ 2013 წლის 23 სექტემბრის სხდომაზე  მიიღოს შესაბამისი რეკომენდაცია ხარატიშვილისა და არჩევნებში მონაწილე სხვა კანდიდატების საყურადღებოდ.  

		განცხადებაში მითითებული ფაქტებიდან არ იკვეთება, თუ კონკრეტულად რა შეიძლება ჩაითვალოს ზურაბ ხარატიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან სამართალდარღვევად.   
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		„პროფესიული განათლების პროფკავშირის“   წარმომადგენელ

დანიელ დავითაშვილის

17.09.2013 წ. წერილი

		ავტორი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ცესკო აპირებს, გამოიყენოს ყოფილი თავმჯდომარის, ზურაბ ხარატიშვილის, ხელმძღვანელობით 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინ შექმნილი სიები, და მოითხოვს აღნიშნულზე სათანადო რეაგირებას.

		აღნიშნული ინფორმაცია უწყებათაშორისმა კომისიამ  მიიღო ცნობად, ვინაიდან საარჩევნო სიების გამოყენების საკითხი მისი უფლებამოსილების ფარგლებს სცილდება და, ამასთან, განცხადებაში სავარაუდო გამოყენების ფაქტის შესახებ არის მითითებული.  



		18

		„ახალგაზრდა ადვოკატების“  ხელმძღვანელ

არჩილ კაიკაციშვილის

20.09.2013 წ. წერილი

პროგრამით №01/115274



		ავტორი აღნიშნავს, რომ განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ „ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის - „ახალი ტალღის“ - „Facebook“-ის  გვერდზე უკვე ორი თვეა, განთავსებულია გიორგი მარგველაშვილის ფოტო, რომელიც  ადმინისტრაციას არ შეუცვლია მას შემდეგ, რაც გ. მარგველაშვილი დასახელდა საპრეზიდენტო კანდიდატად. ამგვარად, განმცხადებელს მიაჩნია, რომ  ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი პირდაპირ გამოხატავს პოლიტიკურ სიმპათიას და მხარდაჭერას მარგველაშვილის მიმართ, რაც აღიქმება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად.

		განცხადებაში დაფიქსირებული ფაქტებით არ იკვეთება სსიპ  „ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღის“ მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა, რადგან  აღნიშნული ფოტო გადაღებულია და სოციალურ ქსელში დაიდო მაშინ, როდესაც გ. მარგველაშვილი იყო ჯერ კიდევ განათლების მინისტრი და საარჩევნო კამპანია არ იყო დაწყებული. თუმცა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ რეკომენდაციით მიმართა სსიპ  ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის  - ,,ახალი ტალღის" ხელმძღვანელობას და ამ დროისათვის ,,facebook"-ის გვერდზე გიორგი მარგველაშვილის ფოტო აღარ არის განთავსებული.

. 



















ცხრილი №3.  ინფორმაცია კანდიდატთა კამპანიის განრიგის შესახებ - Information about candidates’ campaign agenda

		№

		შეტყობინების

ფორმა/თარიღი/ავტორი

		შეტყობინების შინაარსი

		გადაწყვეტილება



		1

		პგ „სამართლიანი საქართველოსთვის“

29.08.2013 წ.

შეტყობინება შემოვიდა ცხელ ხაზზე

		პრეზიდენტობის კანდიდატ სერგო ჯავახაძის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.



		2

		საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

02.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი



		პრეზიდენტობის კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი სენაკისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.



		3

		კოალიცია „ქართული ოცნება“

10.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი



		პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის 12-14 სექტემბრის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.



		4

		საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

24.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი



		პრეზიდენტობის კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი საჩხერისა და ჭიათურის  მუნიციპალიტეტებში

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.



		5

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

24.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი

		პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი მცხეთის, ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.



		6

		საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

26.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი

		პრეზიდენტობის კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი ბაღდათისა და ტყიბულის  მუნიციპალიტეტებში

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.



		7

		საქართველოს ლეიბორისტული პარტია

27.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი



		პრეზიდენტობის კანდიდატ შალვა ნათელაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი ბორჯომისა და ხაშურის  მუნიციპალიტეტებში 

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.



		8

		მპგ „ერთიანი 

ნაციონალური

მოძრაობის“

30.09.2013 წ.

ელექტრონული წერილი

15სთ.14 წთ

		პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის წინასაარჩევნო შეხვედრების განრიგი ფოთში (30 სექტემბერს 13 საათიდან), ხონში, სენაკში, ქუთაისსა და რუსთავში

		ინფორმაცია დაუყოვნებლივ,  15 სთ.20 წთ. გადაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პრევენციული ზომების მიღების მიზნით.
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