
  

 

კამპანიის “ეს შენ გეხება”  ანგარიში 

16 თებერვალი 

არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა  კამპანიის „ეს შენ 

გეხება" დაწყება ოფიციალურად გამოაცხადეს.  პეტიციას, რომელიც მოქმედი საარჩევნო 

კანონმდებლობის შეცვლის მიზნით მომზადდა, 200-მდე არასამთავრობო და მედია 

ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი.   

ამავე დღეს დაიწყო პეტიციაზე ელექტრონული ხელმოწერების შეგროვებაც, რომელსაც 

რამოდენიმე დღეში 500 მდე კერძო პირი შემოუერთდა.  

17 თებერვალი 

არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა პარლამენტში შეიტანეს პეტიცია და საკანონმდებლო 

წინადადების პაკეტი, რომელიც არჩევნებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობის ყველაზე 

მიუღებელი მუხლების ალტერნატიულ ვერსიებს მოიცავდა. 

პარალელურად, პარლამენტის წინ გაიმართა აქცია, სადაც  ორგანიზაციებმა და მოქალაქეებმა 

სხვადასხვაგვარად გამოხატეს პროტესტი არსებული კანონმდებლობის მიმართ. 

23 თებერვალი  

23 თებერვალს, თბილისის 7 უბანსა და საქართველოს 8 ქალაქში კამპანიის "ეს შენ გეხება" 

ფარგლებში არასამთავრობო და მედიაორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მოსახლეობასთან 

საინფორმაციო შეხვედრები გამართეს. აქციის ორგანიზატორებმა დაარიგეს საინფორმაციო 

მასალები და მოქალაქეებს მიაწოდეს ინფორმაცია, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მათზე 

არსებულმა კანონმა.  

1 მარტი 

გაიმართა საკანონმდებლო წინადადებათა ავტორი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წარმომადგენლების პირველი 

შეხვედრა. 

2 მარტი 

გაიმართა მრგვალი მაგიდა, სადაც კამპანიის მონაწილეებმა საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან 

ცვლილებათა პაკეტი საერთაშორისო ორგანიზაციებს და პოლიტიკურ პარტიებს გააცნეს.  

მრგვალ მაგიდაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვეულნი იყვნენ საქართველოში აკრედიტებული 

დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ხელისუფლების, 

საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, აგრეთვე, არასამთავრობო და 

მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 



აქვე, არასამთავრობოებმა გამოაქვეყნეს მიმართვა, რომლითაც ისინი საქართველოს მთავრობას 

მოუწოდებენ, წინასაარჩევნო ვითარების მონიტორინგის მიზნით, უმოკლეს ვადაში 

საქართველოში მოიწვიოს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების 

ოფისის (ODIHR) გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია, რომელიც უზრუნველყოფს საარჩევნო 

გარემოს კვალიფიციურ და მიუკერძოებელ მონიტორინგს არა მხოლოდ ორთვიან წინასაარჩევნო 

პერიოდში, არამედ მთელი საარჩევნო წლის განმავლობაში. 

კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციებმა, აგრეთვე, მიმართეს ეუთო-ს გენერალურ მდივანსა და 

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისს (ODIHR), რათა მათ 

საქართველოში მოავლინონ გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია. 

9 მარტი 

კამპანიის მონაწილეებმა საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის 

თავმჯდომარეს და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს  გაუგზავნეს ოფიციალური 

მიმართვა, რომლითაც ისინი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ, წინასაარჩევნო ვითარების 

მონიტორინგის მიზნით, უმოკლეს ვადაში საქართველოში მოიწვიოს ეუთოს დემოკრატიული 

ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR) გრძელვადიანი სადამკვირვებლო 

მისია. 

15 მარტი 

საქართველოს კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 12-16 მარტს 

აქტიურად დაიწყო მოქალაქეებისთვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევა საქართველოს სხვადასხვა 

ქალაქებში. (ლანჩხუთი, ჩოხატაური, ოზურგეთი, ბათუმი, ხელვაჩაური, ქობულეთი, ფოთი, 

ზუგდიდი, ქუთაისი, ზესტაფონი, გორი, ქარელი, კასპი, გურჯაანი, საგარეჯო, სიღნაღი). 

კამპანიის „ეს შენ გეხება" წევრი არასამთავრობო და მედიაორგანიზაციები საქართველოს 

კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 12 მარტს დაწყებულ ახსნა-

განმარტებების მასობრივი ჩამორთმევის ფაქტს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურნენ და ამ 

შემთხვევების  პირველადი სამართლებრივი შეფასება გააკეთეს. 

კამპაანიის მონაწილეებმა წარმოადგინეს მედიით გაშუქებული ვიდეომასალა, რომელიც  

ცხადყოფს, რომ დაკითხვის პროცესში ადგილი ჰქონდა მოქალაქეების ღირსების შელახვის და 

მორალურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლის, უფლებამოსილებათა გადამეტების ფაქტებს.  

19 მარტი 

შედგა მორიგი კონსლატაციები კამპანიის „ეს შენ გეხება“ მონაწილეებსა და საქართველოს 

პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს შორის.   

22 მარტი 

"მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" კანონთან დაკავშირებით კამპანიის - "ეს 

შენ გეხება" მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და იურიდიულ საკითხთა 

საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილს შორის ბოლო კონსულტაცია 



გაიმართა, რომელზეც საკანონმდებლო ცვლილებაზე პოზიციები საბოლოოდ შეჯერდა (იხ. 

თანდართული დოკუმენტი: ”კანონი პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” დღეს არსებული 

ვარიანტისა და პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტთან მიღწეული შეთანხმების შედარებითი 

ანალიზი)    

26 მარტი 

პარლამენტის ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება კამპანიის ფარგლებში მომზადებული 

კანონპროექტის განხილვის დაწყების შესახებ. კანონპროექტის ინიციატორი იურიდიულ 

საკითხთა კომიტეტია და იგი უძღვება მის განხილვასაც.  

29 მარტი 

გაიმართა კანონპროექტის პირველი საკომიტეტო მოსმენა, სადაც კომიტეტმა მხარი დაუჭირა 

კანონპროექტის პლენარულ სხდომაზე განხილვას.  პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტი  

პირველი მოსმენით პარასკევს გავა. 

 

 


