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საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 

ირაკლი კობახიძეს  

 

საკანონმდებლო წინადადება 

 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 150-ე მუხლის თანახმად  წარმოგიდგენთ 

საკანონმდებლო წინადადებას რომლის  ძირითადი მიზანია აიკრძალოს წინასაარჩევნო 

აგიტაცია, მათ შორის რეკლამის გადაცემა, რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციის მიერ 

საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის 

დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის 

საფრთხეს. 

 

კანონპროექტი მიზნად ისახავს საკანონდებლო ხარვეზის გამოსწორებას, რომლის 

თანახმადაც არ იკრძალება რეკლამა თუ არ არსებობს ომისა და ძალადობის პირდაპირი 

მოწოდება. ხოლო საარჩევნო კოდექსით შემოწმებას ექვემდებარება მხოლოდ წინასაარჩევნო 

პროგრამა და არა  აგიტაცია. 

კანონპროექტი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება რუსული პროპაგანდის 

წინააღმდეგ საბრძოლველად, რაც ევროკავშირისთვისაც აქტუალურ პრობლემას 

წარმოადგენს.  (მაგ.   საინტერესოა ევროპის პარლამენტის მიერ 2016 წლის 23 ნოემბერს 

მიღებული რეზოლუცია „სტრატეგიული კომუნიკაცია ევროკავშირის წინააღმდეგ  მესამე 

მხარეთა მიერ წარმოებული პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად“. რეზოლუცია  

პროპაგანდის მთავარ წყაროდ ასახელებს რუსეთის ფედერაციასა და ისლამისტურ 

ტერორისტულ დაჯგუფებებს, ვრცლად განიხილავს ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართულ 

პროპაგანდას და მის წინააღმდეგ სათანადო ზომების გატარებისკენ მოუწოდებს 

ევროკავშირის ინსტიტუტებს.) 

საკანონდებლო წინადადების თანახმად ცვლილება შედის რამდენიმე კანონში: 

„მაუწყებლობის შესახებ“, „საარჩევნო კოდექსი“, „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების 

შესახებ“, „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“. 

 

აღმასრულებელი დირექტორი 

ეკა გიგაური  

 

 

 

 

 

 

პროექტი 
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          საქართველოს კანონი                              

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში   

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

  

 

 

 

მუხლი 1. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე, №5, 18.01.2005, მუხ. 19)  განხორციელდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

 

1) პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ეს კანონი სიტყვისა და აზრის თავისუფლებისა და თავისუფალი მეწარმეობის, 

საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის   პატივისცემის 

პრინციპების შესაბამისად, განსაზღვრავს მაუწყებლობის განხორციელების წესს, 

მაუწყებლობის სფეროში ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს შექმნის წესსა და 

ფუნქციებს, ამ სფეროში საქმიანობის რეგულირების პირობებს, მაუწყებლობის 

განხორციელების უფლების მოპოვების წესსა და პროცედურებს.  

 

2) მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე) დაინტერესებული პირი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის კანონიერ 

ინტერესზე პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს მაუწყებლის საქმიანობა, ხოლო 

56-ე მუხლის 21 მუხლის შემთხვევაში აგრეთვე საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე.   

 

3) 63-ე მუხლს მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-21 პუნქტი: 

‘21. წინასააჩევნო რეკლამა არ უნდა შეიცავდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, 

არსებული სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან 

დამხობისკენ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული 

შუღლისა და მტრობისკენ, რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას. 

რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის 

აღიარებამდე იკრძალება ისეთი წინასაარჩევნო რეკლამის  გადაცემა, რომელიც შეიცავს 

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და 

კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის 

ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის  საფრთხეს. 

 

მუხლი 2. კანონის ამოქმედების ვადა 

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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საქართველოს პრეზიდენტი                                                   გიორგი მარგველაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განმარტებითი ბარათი 

  

კანონის პროექტზე 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში   
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ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

  

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ 

 

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი 

 

საქართველოს კანონით “ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ” აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიები და ცხინვალის რეგიონი აღიარებულია  რუსეთის ფედერაციის 

სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებად.  

 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის თანახმად, “რუსეთის ფედერაციის 

მთავარი მიზანია საქართველოს არშემდგარ სახელმწიფოდ ქცევა, მისი ევროპული და 

ევროატლანტიკური არჩევნის რეალიზაციისთვის ხელის შეშლა და ქვეყნის რუსულ 

ორბიტაზე ძალით დაბრუნება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის 

ფედერაციის შეიარაღებული ძალების ყოფნა, სამხედრო ბაზების მშენებლობა და მათი 

პოტენციალის ზრდა პლაცდარმია პროვოკაციებისა და შესაძლო სამხედრო აგრესიისთვის”. 

 

რუსეთის ფედერაცია მიზნების სისრულეში მოყვანისათვის პოლიტიკურ სპექტრში ეძებს  

დასაყრდენს. რუსეთი პირდაპირი და ირიბი გავლენის მეთოდების გამოყენებით, მათ შორის 

მედიის მეშვეობით, ცდილობს  შეცვალოს ქვეყნის განვითარების დასავლური კურსი და 

გავლენა მოახდინოს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე.   

 

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიის თითქმის ოცი პროცენტის 

ფაქტობრივი ანექსიის ფონზე, რუსეთის მიერ ქვეყნის  საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ 

პროცესებში უხეში ჩარევის მუდმივი მცდელობის პირობებში, რუსული პროპაგანდის 

აგიტაცია, რომელიც ოკუპაციის ლეგიტიმაციის პირდაპირ ან ირიბ საფრთხეს შეიცავს  

საშიშია ქვეყნის განვითარებისათვის.  

 

განსაკუთრებით დიდი რისკის მატარებელია რუსული პროპაგანდის აგიტაცია 

მაუწყებლობის მეშვებით.  ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მიერ 2015 წლის 

აპრილში ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოს მოსახლეობის 87% (მეორადი 

წყაროს ჩათვლით ეს რიცხვი 94%-ია) ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ ტელევიზიას 

ასახელებს. 

 

შესაბამისი სამართლებრივი და ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით, არათუ 

მიზანშეწონილი, არამედ აუცილებელია კანონმდებლობით დაწესდეს შეზღუდვები 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით რუსეთის აგრესორული პოლიტიკის 

პროპაგანდასთან დაკავშირებით.  
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კანონი “მაუწყებლობის შესახებ” არ ითვალისწინებს სპეციალურ ნორმას, რომლის 

თანახმადაც, აკრძალული იქნება ისეთი რეკლამის გადაცემა,  რომელიც შეიცავს რუსეთის 

ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და კონსტიტუციური  

წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის ან/და ოკუპაციის 

ლეგიტიმაციის,  პირდაპირ ან ირიბ საფრთხეს. 

 

 

 

 

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი 

 

კანონპროექტის მიზანია რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და საერთაშორისოდ 

აღიარებულ საზღვრებში რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის აღიარებამდე, დაწესდეს შეზღუდვები, რუსეთის აგრესორული პოლიტიკის 

პროპაგანდასთან დაკავშირებით. აიკრძალოს ისეთი რეკლამის გადაცემა, რომელიც შეიცავს 

ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, არსებული სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 

წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლისა და მტრობისკენ, რელიგიური და 

ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას. ასევე რეკლამა, რომელიც შეიცავს რუსეთის 

ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და კონსტიტუციური  

წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის ან/და ოკუპაციის 

ლეგიტიმაციის საფრთხეს. აღნიშნული ნორმის მიზანია რუსეთის მიერ გამოყენებული 

პირდაპირი და ირიბი გავლენის მეთოდების ნეიტრალიზება, რომლის მეშვეობითაც, 

რუსეთი ცდილობს  შეცვალოს ქვეყნის განვითარების დასავლური კურსი და გავლენა 

მოახდინოს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე.  

რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით საინტერესოა ევროპის პარლამენტის მიერ 2016 

წლის 23 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია „სტრატეგიული კომუნიკაცია ევროკავშირის 

წინააღმდეგ  მესამე მხარეთა მიერ წარმოებული პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის 

გასაწევად“.  რეზოლუცია  პროპაგანდის მთავარ წყაროდ ასახელებს რუსეთის ფედერაციასა 

და ისლამისტურ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, ვრცლად განიხილავს ევროკავშირის 

წინააღმდეგ მიმართულ პროპაგანდას და მის წინააღმდეგ სათანადო ზომების გატარებისკენ 

მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს.  

 

  

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი 

კანონპროექტის თანახმად, 
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კანონპროექტი კრძალავს წინასააჩევნო რეკლამას, რომელიც  შეიცავს ომისა და 

ძალადობის პროპაგანდას, არსებული სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წყობილების 

ძალადობით შეცვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლისა და მტრობისკენ, რელიგიური და 

ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას.  

ასევე რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და 

საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში რუსეთის ფედერაციის მიერ 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებამდე იკრძალება ისეთი 

წინასაარჩევნო რეკლამის  გადაცემა, რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციის მიერ 

საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის 

დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის ან/და ოკუპაციის 

ლეგიტიმაციის  საფრთხეს.  

მაუწყებელი არ აგებს პასუხს პოლიტიკური და წინასაარჩევნო რეკლამის შინაარსზე. 

რეკლამის შინაარსზე მსჯელობა სასამართლოს კომპეტენციაა.   

 

 

  

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება  

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო 

სახელმწიფო ბიუჯეტი 

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე 

კანონპროექტის მიღება არ მოახდენს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 

კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე  

  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 

კანონპროექტის მიღება არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური 

ვალდებულებების აღებას. 

  

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართ 

ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება 

კანონპროექტი არ წარმოშობს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის ვისზეც ვრცელდება 

კანონის მოქმედება.  

 

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის 

ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი 

კანონპროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის და მოსაკრებლის დაწესებას.  
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გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან 

 

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან: 

         კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. 

 

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

  კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

 

გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებთან: 

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალხმრივ 

ხელშეკრულებებს. 

 

         დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები. 

დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/ დაწესებულება, 

ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში: 

 

 

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

 

საკანონმდებლო ცვლილებებს მხარს უჭერს კოალიცია ევრო-ატლანტიკური 

საქართველოსთვის  

          

ე) კანონპროექტის ავტორი: 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”  

  

ვ) კანონპროექტის ინიციატორი: 
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“მაუწყებლობის შესახებ” კანონის 

იმ მუხლების მოქმედი რედაქცია, რომლებშიც წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის 

ცვლილება 

 

 

მუხლი 1. კანონის მიზანი და რეგულირების სფერო  

1. ეს კანონი სიტყვისა და აზრის თავისუფლებისა და თავისუფალი მეწარმეობის 

პრინციპების შესაბამისად განსაზღვრავს მაუწყებლობის განხორციელების წესს, 

მაუწყებლობის სფეროში ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს შექმნის წესსა და 

ფუნქციებს, ამ სფეროში საქმიანობის რეგულირების პირობებს, მაუწყებლობის 

განხორციელების უფლების მოპოვების წესსა და პროცედურებს.  

2. ამ კანონის მიზანია სახელმწიფო ჩარევისაგან დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი 

მაუწყებლობის ფორმირება; მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის რეგულირება 

გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპების შესაბამისად, 

ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს მეშვეობით; სიტყვისა და აზრის თავისუფლების, 

მაუწყებელთა შორის კონკურენტული გარემოს სტიმულირების, მაუწყებელთა 

თანასწორობისა და დამოუკიდებლობის, სიხშირეების ეფექტიანი გამოყენების 

უზრუნველყოფა 

 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი 

მნიშვნელობა: 

 ა) ადგილობრივი მაუწყებლობა – ამ კანონით დადგენილი წესით განხორციელებული 

მაუწყებლობა, რომელიც ხელმისაწვდომია ლიცენზიით/ავტორიზაციით განსაზღვრული 

მომსახურების ზონის მოსახლეობის არანაკლებ 90%-ისათვის;  

ბ) ადმინისტრაციული ორგანო – საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 

მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ორგანო; 

 გ) აზრი – შეფასებითი მსჯელობა, თვალსაზრისი, კომენტარი, აგრეთვე ნებისმიერი სახით 

ისეთი შეხედულების გამოხატვა, რომელიც ასახავს რომელიმე პიროვნების, მოვლენის ან 

საგნის მიმართ დამოკიდებულებას და არ შეიცავს დადასტურებად ან უარყოფად ფაქტს; 

 გ1 ) ბენეფიციარი მესაკუთრე – პირი, რომელიც კანონის ან გარიგების საფუძველზე 

მაუწყებლის საქმიანობიდან იღებს ან შეიძლება მიიღოს ფულადი ან სხვა სახის სარგებელი 

და ამ სარგებლის სხვა პირისათვის გადაცემის ვალდებულება არ აქვს, ხოლო თუ 

ბენეფიციარი მესაკუთრე არის იდეალური მიზნებისათვის შექმნილი პირი, ან თუ 

მესაკუთრე იურიდიულ პირს არ ჰყავს მნიშვნელოვანი წილის მესაკუთრე პირი, მაშინ – მისი 

მმართველი ორგანოს წევრი;  

გ2) იდეალური მიზნებისათვის შექმნილი იურიდიული პირი − არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის ქონება, მათ შორის, მოგება, არ შეიძლება 

განაწილდეს მის წევრთა შორის;  
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გ3) ოფშორული ზონა − სახელმწიფო ან სახელმწიფოს ტერიტორია, რომელშიც დაცულია 

იურიდიული პირის საკუთრების, საქმიანობისა და მისი პარტნიორების/აქციონერების 

კონფიდენციალობა;  

დ) გამოქვეყნება – ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 56-ე მუხლით დადგენილი წესით; 

 ე) დაინტერესებული პირი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის კანონიერ 

ინტერესზე პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს მაუწყებლის საქმიანობა;  

ვ) დამოუკიდებელი პროგრამა – პროგრამა, რომლის საავტორო უფლებების მფლობელსა და 

მაუწყებელს შორის არ არსებობს ურთიერთდამოკიდებულება;  

ზ) ევროპული წარმოების პროდუქცია – პროდუქცია, რომელიც წარმოებულია ევროპის იმ 

ქვეყანაში, რომელშიც ძალაშია „ტრანსსასაზღვრო ტელევიზიის შესახებ“ ევროპის კონვენცია, 

ან საქართველოში, ან რომლის საავტორო უფლებების მფლობელია ამ ქვეყნის ან 

საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური ან იურიდიული პირი;  

თ) ეროვნული მაუწყებლობა – ამ კანონით დადგენილი წესით განხორციელებული 

მაუწყებლობა, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს მოსახლეობის არანაკლებ 90%-

ისათვის; ი) თანამგზავრული მაუწყებლობა – ტელე- ან რადიოსამაუწყებლო 

თანამგზავრული სისტემების მიწისზედა და ორბიტალური სადგურების გამოყენებით 

მაუწყებლობა;  

კ) თანამდებობის პირი – პირი, რომელიც მუდმივად ან დროებით, სასყიდლით ან 

უსასყიდლოდ, დანიშვნით ან არჩევით და ცალკეული დავალებების შესაბამისად კომისიაში 

ან საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში ასრულებს განმკარგულებელ, ორგანიზაციულ-

სამეურნეო, ადმინისტრაციულ ან სხვა ამგვარ ფუნქციებს;  

ლ) კერძო მაუწყებლობა – ამ კანონით დადგენილი წესით, კერძო სამართლის კომერციული 

ან არაკომერციული პირის მიერ განხორციელებული მაუწყებლობა, რომელიც არ არის არც 

საზოგადოებრივი და არც სათემო მაუწყებლობა;  

მ) კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი – საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“ განსაზღვრული საარჩევნო სუბიექტი; 

ნ)კომერციული რეკლამა – საფასურის ან სხვა ეკონომიკური სარგებლის სანაცვლოდ 

ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის, საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს, იდეის ან/და 

წამოწყების შესახებ ნებისმიერი საშუალებითა და ფორმით გავრცელებული ინფორმაცია, 

რომელიც გამიზნულია პირთა განუსაზღვრელი წრისათვის და ემსახურება ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირის, საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს, იდეის ან/და წამოწყების მიმართ 

ინტერესის ფორმირებასა და შენარჩუნებას, აგრეთვე საქონლის, იდეის ან/და წამოწყების 

რეალიზაციის ხელშეწყობას;  

ო)კომისია – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია;  

პ) კომისიის რეგულირების სფერო – ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის 

სფერო, რომელშიც მომსახურების გაწევა ან საქმიანობა „ელექტრონული კომუნიკაციების 

შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ამ კანონის თანახმად ექვემდებარება ლიცენზირებას 
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ან/და ავტორიზაციას და რომელშიც კომისია ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით 

მინიჭებულ სპეციალურ უფლებამოსილებებს; 

 ჟ) კომისიის წევრი – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი;  

რ) ლიცენზია – ამ კანონისა და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად, კომისიის მიერ პირისათვის ამავე კანონით დადგენილი პირობების 

დაკმაყოფილების საფუძველზე მინიჭებული უფლება, მაუწყებლობა განახორციელოს 

განსაზღვრული პირობების დაცვით;  

ს) ლიცენზიის მოდიფიცირება – საქართველოს კანონმდებლობაში ან მაუწყებლობის სფეროს 

პრიორიტეტებში შეტანილი ცვლილებების ან/და დამატებების შესაბამისად ან/და კომისიის 

ან ლიცენზიის მფლობელი მაუწყებლის დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე 

ლიცენზიაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა;  

ტ) მაუწყებელი – საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 

ტელევიზია და რადიო, ამ კანონის საფუძველზე ტელემაუწყებლობის ან/და 

რადიომაუწყებლობის განმახორციელებელი ლიცენზიის მფლობელი ან/და ავტორიზებული 

პირი;  

ტ1) რადიომაუწყებელი – საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

აჭარის ტელევიზია და რადიო, ლიცენზიის მფლობელი/ავტორიზებული პირი, რომელიც 

პირადი სარედაქციო პასუხისმგებლობით ახორციელებს საკუთარი სამაუწყებლო ბადით 

გათვალისწინებული აუდიოპროდუქციის გადაცემას ისე, რომ სამაუწყებლო ბადით 

განსაზღვრულ დროს მსმენელებისათვის ერთდროულად ხელმისაწვდომია;  

ტ2) ტელემაუწყებელი – საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

აჭარის ტელევიზია და რადიო, ავტორიზებული პირი, რომელიც პირადი სარედაქციო 

პასუხისმგებლობით ახორციელებს საკუთარი სამაუწყებლო ბადით გათვალისწინებული 

აუდიოვიზუალური პროდუქციის გადაცემას ისე, რომ სამაუწყებლო ბადით განსაზღვრულ 

დროს მაყურებლებისათვის ერთდროულად ხელმისაწვდომია;  

უ) (ამოღებულია); 

 ფ) (ამოღებულია);  

ქ) მეურვე – საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი;  

ქ1) მრჩეველი – საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 

მრჩეველთა საბჭოს წევრი; 

 ღ) მთავარი მოვლენა – საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის საფუძველზე კომისიის მიერ 

განსაზღვრული მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მოვლენა, მიმდინარე 

საქართველოში და მსოფლიოში, პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ, რელიგიურ 

თუ სხვა სფეროში;  

ყ) ოჯახის წევრი – „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-3 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირი;  

შ) პირი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

შესაბამისად;  

ჩ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყება – მაუწყებლობის დაწყება;  
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ც) პროგრამა – პირდაპირ ან ჩანაწერის მეშვეობით ეთერში გადაცემული 

ტელერადიოპროდუქცია;  

ძ) რეგულირება – ამ კანონით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში კომისიის მიერ 

სამართლებრივი აქტების მიღება (გამოცემა), მონიტორინგის, ზედამხედველობის, 

კონტროლისა და კოორდინაციის განხორციელება;  

წ) რეკლამა – კომერციული, სოციალური ან წინასაარჩევნო რეკლამა, გარდა მაუწყებლის 

მიერ საკუთარ ან დამოუკიდებელ პროგრამასთან დაკავშირებით გაკეთებული 

განცხადებისა, რომელიც არის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე, საქონელზე, 

მომსახურებაზე, სამუშაოზე, იდეასა და წამოწყებაზე ნებისმიერი საშუალებითა და ფორმით 

გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც გამიზნულია პირთა განუსაზღვრელი წრისათვის 

და ემსახურება ფიზიკური ან იურიდიული პირის, საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს, 

იდეისა და წამოწყებისადმი ინტერესის ფორმირებასა და შენარჩუნებას, აგრეთვე საქონლის, 

მომსახურების, სამუშაოს, იდეისა და წამოწყების რეალიზაციის ხელშეწყობას;  

ჭ) საარჩევნო კამპანია – საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი“ განსაზღვრული საარჩევნო კამპანიის ჩატარების პროცედურა;  

ხ) საეთერო მაუწყებლობა – საქართველოში ლიცენზირებული/ავტორიზებული მაუწყებლის 

მიერ სიხშირის გამოყენებით მაუწყებლობა;  

ჯ) საერთო მაუწყებლობა – არანაკლებ 2 თემატიკის, მათ შორის, ახალი ამბებისა და 

საზოგადოებრივ- პოლიტიკური თემატიკის, პროგრამებით მაუწყებლობა;  

ჰ) საზოგადოებრივი მაუწყებლობა – საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

სახელმწიფო ქონების საფუძველზე ტელერადიომაუწყებლობისათვის შექმნილი, საჯარო 

დაფინანსებით მოქმედი, ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი და საზოგადოების წინაშე 

ანგარიშვალდებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, რომელიც არ ექვემდებარება 

არც ერთ სახელმწიფო უწყებას (შემდგომში – საზოგადოებრივი მაუწყებელი), მიერ 

განხორციელებული მაუწყებლობა, რომლის მიზანია პოლიტიკური და კომერციული 

გავლენისაგან თავისუფალი, საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი, მრავალფეროვანი 

პროგრამების მიწოდება საზოგადოებისათვის; 

 ჰ1) სათემო მაუწყებლობა – ამ კანონით დადგენილი წესით, კერძო სამართლის 

არაკომერციული ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული 

მაუწყებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს მაუწყებლობის პროცესში საზოგადოების იმ 

ნაწილის მონაწილეობას, რომელსაც ის ემსახურება, და რომელიც მიზნად არ ისახავს 

მოგების მიღებას;  

ჰ2) (ამოღებულია - 12.06.2015, №3691);  

ჰ3) სამაუწყებლო ბადე – მაუწყებლის მიერ შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს 

პროგრამების დასახელებას, მოკლე ანოტაციას და მაუწყებლობის დროს; 

 ჰ4) სამაუწყებლო კონცეფცია – ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველის მიერ 

შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც ასახავს მაუწყებლობის მოდელს და შეიცავს 

პროგრამული მიმართულებების მოკლე აღწერილობას;  
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ჰ5) საუკეთესო დრო – დრო 19.00 სთ-დან 24.00 სთ-მდე, როდესაც შესაძლებელია 

მაუწყებლის პროგრამებს უყუროს ან უსმინოს მისი მომსახურების ზონის აუდიტორიის 

პიკურმა რაოდენობამ;  

ჰ6) საჯარო დაწესებულება – საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 27-ე 

მუხლით გათვალისწინებული დაწესებულება;  

ჰ7) სოციალური რეკლამა – საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისკენ, საქველმოქმედო 

მიზნების მიღწევისკენ, მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ საკითხებზე საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლებისკენ ან/და საზოგადოების ქცევის პოზიტიური თვალსაზრისით 

შეცვლის ხელშეწყობისკენ მიმართული რეკლამა, რომელიც არ არის არც კომერციული და 

არც წინასაარჩევნო რეკლამა და არ შეიცავს სახელმწიფო ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს, კერძო ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ 

გაწეული მომსახურების რეკლამას; 

 ჰ8) სპეციალიზებული მაუწყებლობა – ძირითადად ერთი თემატიკის (ახალი ამბებისა და 

საზოგადოებრივ- პოლიტიკური თემატიკის გარდა) პროგრამებით მაუწყებლობა;  

ჰ9) სპონსორობა – პროგრამის მომზადების ან ეთერში გადაცემის პირდაპირი ან ირიბი 

დაფინანსება ან თანადაფინანსება პირის მიერ, მისი სახელის, სავაჭრო ნიშნის, იმიჯის, 

საქმიანობის განვითარების რეკლამირების მიზნით;  

ჰ10) ტელეშოპინგი – საფასურის სანაცვლოდ რაიმე უფლების, ვალდებულების, საქონლის, 

მომსახურების ან სამუშაოს მიყიდვის პირდაპირი შეთავაზება; ტელეშოპინგი შეიძლება 

განთავსდეს არანაკლებ 15 წუთის ხანგრძლივობით, როგორც სამაუწყებლო პროგრამა 

(Teleshopping Window), ან ინტეგრირებულ იქნეს სარეკლამო წყვეტაში, როგორც 

სამაუწყებლო რეკლამა (Teleshopping Spot);  

ჰ11) ურთიერთდამოკიდებულება – ურთიერთობა, რომელიც არსებობს, თუ ერთი პირი 

პირდაპირ ან ირიბად ფლობს მეორე პირის აქციებს ან საწესდებო კაპიტალის წილს, არის 

მისი თანამდებობის პირი, ან მისთვის ან მისი აქციონერის, პარტნიორის ან თანამდებობის 

პირისთვის ასრულებს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს; აგრეთვე თუ ერთი მაუწყებელი 

ახორციელებს მაუწყებლობას მეორე მაუწყებლის მეშვეობით;  

ჰ12) უხამსობა – ქმედება, რომელიც ეწინააღმდეგება საზოგადოებაში დამკვიდრებულ 

ეთიკურ ნორმებს და არა აქვს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, კულტურული, 

საგანმანათლებლო ან მეცნიერული ღირებულება; 

 ჰ13) ქცევის კოდექსი – ამ კანონის საფუძველზე კომისიის მიერ მიღებული ნორმატიული 

აქტი, რომელიც განსაზღვრავს მაუწყებელთა მიერ მომსახურების გაწევის წესებს;  

ჰ14) წინასაარჩევნო რეკლამა – რეკლამა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს 

პრეზიდენტის, პარლამენტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს – საკრებულოს, გამგებლისა და მერის არჩევის ხელშეწყობას;  

ჰ15) სუბტიტრირება – კინოპროდუქციის პირველადი წარმოების ენიდან სხვა ენაზე 

წერილობითი თარგმანის განთავსება კადრის ქვედა ნაწილში;  

ჰ16) ავტორიზაცია − კომისიის მიერ მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის (გარდა საეთერო 

რადიომაუწყებლობისა) ამ კანონით დადგენილი ერთიანი წესით რეგისტრაცია;  
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ჰ17) პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის/მომსახურების) განთავსება (Product Placement) − 

საფასურის ან სხვა ეკონომიკური სარგებლის სანაცვლოდ პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის 

ნებისმიერი ფორმით გავრცელება, რაც გამოიხატება პროგრამაში ამ პროდუქტის 

ინტეგრირებით, პროდუქტზე მითითებით ან/და მომსახურებასა და სასაქონლო ნიშანზე 

მითითებით;  

ჰ18) სამაუწყებლო საათი – სარეკლამო წყვეტების განსათავსებლად გამოყენებული მცოცავი 

საათი − ყოველი წამის მომდევნო 60 წუთი 

 

 

 

 

მუხლი 63. ზოგადი დებულებანი  

1. რეკლამასთან დაკავშირებით გამოიყენება „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესები, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.  

2. იკრძალება არასათანადო, არაკეთილსინდისიერი, არასარწმუნო, არაეთიკური და აშკარად 

ყალბი რეკლამის ან ტელეშოპინგის განთავსება.  

3. მაუწყებელი პასუხს არ აგებს წინასაარჩევნო და სოციალური რეკლამების შინაარსზე. 

წინასაარჩევნო და სოციალური რეკლამების შინაარსზე პასუხისმგებლობა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეკისრება შესაბამისი რეკლამის დამკვეთს.  

4. რეკლამა და ტელეშოპინგი იდენტიფიცირებული და პროგრამისაგან მკაფიოდ 

გამიჯნული უნდა იყოს.  

5. იკრძალება ახალი ამბების, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და წინასაარჩევნო დებატების 

პროგრამის წამყვანის ან ჟურნალისტის ნებისმიერი სახით მონაწილეობა რეკლამაში ან 

ტელეშოპინგში.  

6. რეკლამაში, რომელიც გამიზნულია ბავშვებისათვის ან რომელშიც ბავშვები 

მონაწილეობენ, არ უნდა შეილახოს მათი ინტერესები.  

7. ტელეშოპინგი არ შეიძლება გამიზნული იყოს არასრულწლოვანთათვის. 

 8. აკრძალულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 

ტელევიზიისა და რადიოს არხებზე ტელეშოპინგის განთავსება, ხოლო სპონსორობა და 

კომერციული რეკლამის განთავსება დასაშვებია მხოლოდ ამ კანონის 64-ე მუხლით 

განსაზღვრულ გამონაკლის შემთხვევებში.  

9. (ამოღებულია - 19.02.2015, №3088).  

10. მაუწყებლის არხზე, გარდა სპეციალიზებული სარეკლამო ან/და ტელეშოპინგის არხისა, 

რეკლამა ან ტელეშოპინგი შეიძლება განთავსდეს პროგრამებს შორის. ამ კანონით 

დადგენილი წესით რეკლამა შეიძლება განთავსდეს პროგრამაშიც, მაგრამ ისე, რომ 

შენარჩუნდეს პროგრამის ფასეულობა.  

11. აკრძალულია შემდეგი ღონისძიებების ტრანსლაციისა და პროგრამების რეკლამით ან 

ტელეშოპინგით შეწყვეტა: ა) ოფიციალური სახელმწიფო ღონისძიება, უმაღლესი 

სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირის ოფიციალური გამოსვლა; ბ) რელიგიური 
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ცერემონია; გ) პროგრამა, მათ შორის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, რელიგიური, 

წინასაარჩევნო დებატების პროგრამა, ან დოკუმენტური ფილმი, რომლის ხანგრძლივობა 15 

წუთზე ნაკლებია.  

12. ბუნებრივი ინტერვალებისაგან შემდგარ სპორტულ ან მხატვრულ წარმოდგენაში და 

ანალოგიურად ჩატარებული ღონისძიებისადმი მიძღვნილ პროგრამაში რეკლამა ან 

ტელეშოპინგი შეიძლება განთავსდეს მხოლოდ ბუნებრივი ინტერვალის დროს.  

[13. ახალი ამბების პროგრამა რეკლამით ან ტელეშოპინგით შეიძლება შეწყდეს არაუმეტეს 

30 წუთში ერთხელ. (ამოქმედდეს 2017 წლის 15 იანვრიდან)]  

14. საბავშვო პროგრამა, რომლის ხანგრძლივობა 30 წუთზე ნაკლებია, რეკლამით ან 

ტელეშოპინგით არ შეიძლება შეწყდეს, ხოლო საბავშვო პროგრამა, რომლის ხანგრძლივობა 

30 წუთზე მეტია, რეკლამით შეიძლება შეწყდეს 30 წუთში ერთხელ.  

15. მხატვრული ფილმი ან ტელეფილმი ან ფილმის (გარდა სერიალისა და დოკუმენტური 

ფილმისა) სერია, რომლის ხანგრძლივობა 30 წუთზე მეტია, რეკლამით ან ტელეშოპინგით 

შეიძლება შეწყდეს არაუმეტეს 30 წუთში ერთხელ.  

16. დაფარვის სახით (მათ შორის, „მოძრავი სტრიქონის“ გამოყენებით) რეკლამირებისას ამ 

მუხლით განსაზღვრული, დროსთან დაკავშირებული შეზღუდვები არ ვრცელდება. 

დაფარვის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს კადრის ფართობის 10%-ს.  

17. აკრძალულია მაუწყებლის მიერ ახალი ამბების პროგრამაში რაიმე პროდუქტის ან 

მომსახურების რეკლამირება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტი 

 

 

 

          საქართველოს ორგანული კანონი                              
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„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”  

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

  

მუხლი 1. საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”  

(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 10.01.2012, სარეგისტრაციო 

კოდი: 010190020.04.001.016032)  განხორციელდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

 

1) 45-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატს, საარჩევნო სუბიექტს და 

მათ მხარდამჭერებს უფლება აქვთ, გამოვიდნენ მომავალი საქმიანობის პროგრამით. 

საარჩევნო პროგრამა, წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია), მათ შორის წინასაარჩევნო 

რეკლამა  არ უნდა შეიცავდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, არსებული 

სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან 

დამხობისკენ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული 

შუღლისა და მტრობისკენ, რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას.   

 

2) 45-ე მუხლს მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი 

 

„31.რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში  რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის 

აღიარებამდე იკრძალება აგიტაცია, მათ შორის წინასაარჩევნო რეკლამა, რომელიც შეიცავს 

რუსეთის ფედერაციის მიერ   საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და 

კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის 

ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის  საფრთხეს.”.        

 

3) 78-ე მუხლს 24-ე პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 25-ე პუნქტი: 

 

„25. 45-ე მუხლის მე-3  და 31  პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში სარჩელის 

სასამართლოში შეტანის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოში 

რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს.“ 

 

4) კანონს 79-ე მუხლის შემდეგ დაემატოს 791 მუხლი: 

„791 . წინასაარჩევნო პროგრამასთან, წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაცია), მათ შორის 

წინასაარჩევნო  რეკლამასთან,  შინაარსთან დაკავშირებულ კანონის მოთხოვნათა დარღვევა 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც უშუალოდ ან თავისი წარმომადგენლის ან მის 

სასარგებლოდ მოქმედი ნებისმიერი სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მეშვეობით 
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ახორციელებდა ამ მუხლით გათვალისწინებულ აკრძალულ ქმედებას, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით უუქმდება რეგისტრაცია ასეთი ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში. 

    

მუხლი 2. კანონის ამოქმედების ვადა 

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

  

საქართველოს პრეზიდენტი                                                   გიორგი მარგველაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განმარტებითი ბარათი 

  

  საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე                              

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”  
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ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

  

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ 

 

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი 

 

 

სამხედრო აგრესიის შედეგების დაკანონების მიზნით რუსეთის ფედერაციის 

ხელისუფლებამ, საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს 

რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების 

უგულებელყოფით, ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად 

გამოაცხადა, განალაგა დამატებითი სამხედრო ნაწილები და ინფრასტრუქტურა. გარდა 

ამისა, რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო თანამეგობრობას აფხაზეთისა და ცხინვალის 

რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდა.  

 

რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს, არ 

ასრულებს  2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის 

შესახებ შეთანხმებას და არ იღებს საქართველოზე თავდაუსხმელობის ვალდებულებას. 

 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის თანახმად, “რუსეთის ფედერაციის 

მთავარი მიზანია საქართველოს არშემდგარ სახელმწიფოდ ქცევა, მისი ევროპული და 

ევროატლანტიკური არჩევნის რეალიზაციისთვის ხელის შეშლა და ქვეყნის რუსულ 

ორბიტაზე ძალით დაბრუნება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის 

ფედერაციის შეიარაღებული ძალების ყოფნა, სამხედრო ბაზების მშენებლობა და მათი 

პოტენციალის ზრდა პლაცდარმია პროვოკაციებისა და შესაძლო სამხედრო აგრესიისთვის”. 

  

რუსეთის ფედერაცია მიზნების სისრულეში მოყვანისათვის პოლიტიკურ სპექტრში ეძებს  

დასაყრდენს. რუსეთი პირდაპირი და ირიბი გავლენის მეთოდების გამოყენებით  ცდილობს  

შეცვალოს ქვეყნის განვითარების დასავლური კურსი და გავლენა მოახდინოს 

საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე. რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება 

აგრესიული ძალის გამოყენებასთან ერთად, ხშირად მიმართავს, ეკონომიკური და 

იდეოლოგიური ზემოქმედების სხვადასხვა ფორმას. საქართველოსთვის ასევე  

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

დემოგრაფიული ბალანსის ხელოვნურად და უკანონოდ შეცვლის ცდები იქ რუსეთის 

ფედერაციის მოქალაქეების ჩასახლებით და მათთვის განსაკუთრებული პირობების 

შექმნით.   

  

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიის თითქმის ოცი პროცენტის 

ფაქტობრივი ანექსიის ფონზე, რუსეთის მიერ ქვეყნის  საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ 
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პროცესებში უხეში ჩარევის მუდმივი მცდელობის პირობებში, პოლიტიკური ძალების მიერ  

რუსული პროპაგანდის აგიტაცია, რომელიც ოკუპაციის ლეგიტიმაციის პირდაპირ ან ირიბ 

საფრთხეს შეიცავს  საშიშია ქვეყნის სტაბილურობისა და განვითარებისათვის. 

 

შესაბამისი სამართლებრივი და ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით, არათუ 

მიზანშეწონილი, არამედ აუცილებელია კანონმდებლობით დაწესდეს შეზღუდვები 

პოლიტიკური ძალების მიერ რუსეთის აგრესორული პოლიტიკის პროპაგანდასთან 

დაკავშირებით. 

 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” თანახმად, ( მუხლი 45.3) საარჩევნო პროგრამა არ უნდა 

შეიცავდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, არსებული სახელმწიფო და 

საზოგადოებრივი წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლისა და მტრობისკენ, 

რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას. 

 

არსებული რეგულაცია არ არის საკმარისი პირდაპირი და ირიბი საფრთხეების თავიდან 

ასაცილებლად, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკური ძალების მიერ საქართველოში 

რუსეთის ინტერესების გატარების და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის მცდელობას. 

მიზანშეწონილია, რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და საერთაშორისოდ 

აღიარებულ საზღვრებში რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის აღიარებამდე მოქმედებდეს სპეციალური ნორმა ქვეყნის წინაშე არსებული 

საფრთხეების გათვალისწინებით.  

 

ასევე მიზანშეწონილია პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატს, 

საარჩევნო სუბიექტს და მათ მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამასთან ერთად აეკრძალოთ 

ისეთი წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია), მათ შორის წინასაარჩევნო რეკლამა  რომელიც  

შეიცავდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, არსებული სახელმწიფო და 

საზოგადოებრივი წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლისა და მტრობისკენ, 

რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას. 

 

 

 

 

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი 

 

კანონპროექტის მიზანია დაწესდეს დროებითი რეგულაცია, რუსეთის ფედერაციის 

სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის 
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სრულად აღდგენამდე და რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებამდე.  

აიკრძალოს აგიტაცია (ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო სუბიექტის/საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად წინასაარჩევნო ღონისძიების 

ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა ან გავრცელება, 

მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, და აშ) რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციის მიერ   

საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის 

დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის 

საფრთხეს. 

აღნიშნული ნორმის მიზანია რუსეთის მიერ გამოყენებული პირდაპირი და ირიბი გავლენის 

მეთოდების ნეიტრალიზება, რომლის მეშვეობითაც, რუსეთი ცდილობს  შეცვალოს ქვეყნის 

განვითარების დასავლური კურსი და გავლენა მოახდინოს საქართველოში არსებულ 

პოლიტიკურ გარემოზე. 

რუსულ პროპაგანდასთან დაკავშირებით საინტერესოა ევროპის პარლამენტის მიერ 2016 

წლის 23 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია „სტრატეგიული კომუნიკაცია ევროკავშირის 

წინააღმდეგ  მესამე მხარეთა მიერ წარმოებული პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის 

გასაწევად“. რეზოლუცია  პროპაგანდის მთავარ წყაროდ ასახელებს რუსეთის ფედერაციასა 

და ისლამისტურ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, ვრცლად განიხილავს ევროკავშირის 

წინააღმდეგ მიმართულ პროპაგანდას და მის წინააღმდეგ სათანადო ზომების გატარებისკენ 

მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს.  

 

 

  

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი 

კანონპროექტის თანახმად, რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და 

საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებამდე იმოქმედებს  სპეციალური ნორმა. აიკრძალება 

აგიტაცია, რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციის მიერ   საქართველოს ტერიტორიულ 

მთლიანობისა და კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და 

სუვერენიტეტის დარღვევის ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის საფრთხეს. 

კანონპროექტით პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატს, საარჩევნო 

სუბიექტს და მათ მხარდამჭერებს საარჩევნო პროგრამასთან ერთად ეკრძალებათ ისეთი 

წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია), მათ შორის წინასაარჩევნო რეკლამა  რომელიც  

შეიცავდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, არსებული სახელმწიფო და 

საზოგადოებრივი წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლისა და მტრობისკენ, 

რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას. 
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წინასაარჩევნო პროგრამასთან, წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაცია), მათ შორის 

წინასაარჩევნო  რეკლამასთან,  შინაარსთან დაკავშირებულ კანონის მოთხოვნათა დარღვევა 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც უშუალოდ ან თავისი წარმომადგენლის ან მის 

სასარგებლოდ მოქმედი ნებისმიერი სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მეშვეობით 

ახორციელებდა ამ მუხლით გათვალისწინებულ აკრძალულ ქმედებას, სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით უუქმდება რეგისტრაცია ასეთი ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში. 

აღნშნული ნორმის დარღვევის  შემთხვევაში  სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება 

აქვს საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს. 

 

  

  

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება  

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო 

სახელმწიფო ბიუჯეტი 

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე 

კანონპროექტის მიღება არ მოახდენს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 

კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე  

  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 

კანონპროექტის მიღება არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური 

ვალდებულებების აღებას. 

  

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართ 

ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება 

კანონპროექტი არ წარმოშობს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის ვისზეც ვრცელდება 

კანონის მოქმედება.  

 

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის 

ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი 

კანონპროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის და მოსაკრებლის დაწესებას.  

  

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან 

 

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან: 

         კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. 
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გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

  კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

 

გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებთან: 

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალხმრივ 

ხელშეკრულებებს. 

 

         დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები. 

დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/ დაწესებულება, 

ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში: 

 

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

 

საკანონმდებლო ცვლილებებს მხარს უჭერს კოალიცია ევრო-ატლანტიკური 

საქართველოსთვის  

 

          

ე) კანონპროექტის ავტორი: 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”  

  

ვ) კანონპროექტის ინიციატორი: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

საქართველოს ორგანული კანონის 

 “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”  
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იმ მუხლის მოქმედი რედაქცია, რომელშიც წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის 

ცვლილება 

 

 

 

მუხლი 45. წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) 

 

1. წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება არჩევნების დანიშვნის თაობაზე გამოცემული 

სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატები სარგებლობენ თანასწორი უფლებებით და აკისრიათ თანაბარი 

ვალდებულებები ამ კანონით დადგენილი წესით. 

2. წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) პერიოდში პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატს, საარჩევნო სუბიექტს უფლება აქვთ, დაამზადონ წინასაარჩევნო 

მოწოდებები, განცხადებები, წარწერები, ფურცლები, ფოტომასალები და სხვა. აკრძალულია 

მათი გავრცელებისათვის ხელის შეშლა და ჩამორთმევა, აგრეთვე სააგიტაციო 

დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა 

საშუალებების ჩამორთმევა და წინასაარჩევნო აგიტაციის მიზნით მათი გამოყენებისათვის 

ხელის შეშლა. 

3. პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატს, საარჩევნო სუბიექტს და მათ 

მხარდამჭერებს უფლება აქვთ, გამოვიდნენ მომავალი საქმიანობის პროგრამით. საარჩევნო 

პროგრამა არ უნდა შეიცავდეს ომისა და ძალადობის პროპაგანდას, არსებული სახელმწიფო 

და საზოგადოებრივი წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლისა და მტრობისკენ, 

რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებისკენ მოწოდებას.   

4. წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ 

პირს, გარდა: 

 

ა) საარჩევნო კომისიის წევრისა; 

 

ბ) მოსამართლისა; 

 

გ) საქართველოს პროკურატურის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის 

სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის 

სამსახურებისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საჯარო მოხელეებისა; 

 

დ) გენერალური აუდიტორისა; 

 

ე) საქართველოს სახალხო დამცველისა; 

 

ვ) უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და ორგანიზაციისა; 
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ზ) საქველმოქმედო და რელიგიური ორგანიზაციებისა; 

 

თ) სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

საჯარო მოხელეებისა – სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და როდესაც ისინი უშუალოდ 

ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს; 

 

ი) საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრებისა. 

5. აკრძალულია წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარება შემდეგი დაწესებულებების 

შენობებში: 

ა) საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები; 

 

ბ) სასამართლოები; 

 

გ) სამხედრო ნაწილები. 

 

6. წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 

ვალდებული არიან, ხელი შეუწყონ პოლიტიკურ პარტიებს/საარჩევნო სუბიექტებს 

ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა და კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიების, 

შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზებასა და ჩატარებაში, უზრუნველყონ ამ 

ღონისძიებების უსაფრთხოება. 

 

7. აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის/ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებით ორგანიზებულ ღონისძიებაზე/პრეზენტაციაზე 

ორგანიზატორის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა. აღნიშნული ქმედება ჩაითვლება 

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებად. 

 

8. მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების გასამართად სახელმწიფო ხელისუფლების ან 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გამგებლობაში არსებული შენობები 

უსასყიდლოდ ეთმობა საარჩევნო კომისიებს. 

 

9. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ვალდებული არიან, წინასაარჩევნო 

კამპანიის დაწყებიდან 5 დღის ვადაში შეადგინონ იმ შენობა-ნაგებობების ნუსხა, სადაც 

შესაძლებელია ჩატარდეს წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია), და გადასცენ იგი საოლქო 

საარჩევნო კომისიას. საოლქო საარჩევნო კომისია ვალდებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ გამოყოფილი შენობა-ნაგებობების ნუსხა გაასაჯაროოს 

მისი მიღებიდან 2 დღის ვადაში, უზრუნველყოს ამ შენობა-ნაგებობების თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა ყველა პოლიტიკური პარტიისა და საარჩევნო სუბიექტისათვის და 

მათთან შეთანხმებით შეადგინოს საარჩევნო ღონისძიებათა გამართვის განრიგი (თუ 
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ღონისძიებები ერთმანეთს დაემთხვა და საარჩევნო სუბიექტები ვერ შეთანხმდნენ, 

ღონისძიებათა თანამიმდევრობა წილისყრით განისაზღვრება). ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ გამოყოფილი შენობა-ნაგებობების ნუსხა უნდა 

გამოქვეყნდეს აგრეთვე ცესკოს ვებგვერდზე. 

 

10. საოლქო საარჩევნო კომისიამ შენობა-ნაგებობის გამოყენების მოთხოვნის თაობაზე 

საარჩევნო სუბიექტის შესაბამის მიმართვას წერილობით, დასაბუთებულად უნდა უპასუხოს 

მიმართვიდან არაუგვიანეს 24 საათისა. ამ ვადაში პასუხის გაუცემლობა ჩაითვლება 

მიმართვაზე თანხმობად. 

 

11. კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში აკრძალულია წინასაარჩევნო აგიტაცია. 

 

 

მუხლი 78. საარჩევნო დავები და მოსარჩელეთა წრე  

 

1. არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმებისა და ამ ნორმების საფუძველზე ჩატარებული ან 

ჩასატარებელი არჩევნების კონსტიტუციურობის შესახებ კონსტიტუციური სარჩელის 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანისა და განხილვის ვადა და წესი 

განისაზღვრება „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონითა და „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით.  

2. ამომრჩეველთა სიების გამო სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება აქვს საარჩევნო 

რეგისტრაციის მქონე პარტიის/საარჩევნო ბლოკის/ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის 

წარმომადგენელს შესაბამის საარჩევნო კომისიაში, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე 

ორგანიზაციას, შესაბამისი საოლქო ან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს, მოქალაქეს, 

რომლის განცხადება ამომრჩეველთა სიაში შეყვანის შესახებ არ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო კომისიამ.  

3. საარჩევნო ოლქების შექმნის გამო სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება ამ კანონით 

დადგენილ ვადაში აქვს საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიის/საარჩევნო ბლოკის 

წარმომადგენელს ცესკოში, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას, ცესკოს წევრს. 

4. საარჩევნო უბნების შექმნის გამო სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება ამ კანონით 

დადგენილ ვადაში აქვს საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიის/საარჩევნო ბლოკის 

წარმომადგენელს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, დამკვირვებლის სტატუსის 

მქონე ორგანიზაციას, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრს.  

 

5. ცესკოს/საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის დანიშვნის/არჩევის გამო სარჩელის 

სასამართლოში შეტანის 

უფლება ამ კანონით დადგენილ ვადაში აქვს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრუ

ლ პირს.  
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6. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის დანიშვნის/არჩევის გამო სარჩელის სასამართლოში 

შეტანის უფლება ამ კანონით დადგენილ ვადაში აქვს საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე 

პარტიის/საარჩევნო ბლოკის/ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს 

შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, 

დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას, შესაბამისი საოლქო ან საუბნო საარჩევნო კ

ომისიის წევრს. 

 

 7. საარჩევნო კომისიის წევრის ან საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირის 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საარჩევნო კომისიისა და მისი 

თავმჯდომარის განკარგულების გამო, აგრეთვე უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 

თაობაზე გადაწყვეტილების მიუღებლობის გამო (ამ კანონის 29-ე მუხლით 

გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას) სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება 

ამ კანონით დადგენილ ვადაში აქვს საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიას/საარჩევნო 

ბლოკს, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას, შესაბამისი ან ზემდგომი 

საარჩევნო კომისიის წევრს, რომელსაც ამ 

განკარგულებით ვადამდე შეუწყდა უფლებამოსილება.  

8. ქვემდგომი საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ცესკოს 

განკარგულების გამო, აგრეთვე უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიუღებლობის გამო სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება აქვს 

ცესკოს წევრს, საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიის/საარჩევნო ბლოკის 

წარმომადგენელს ცესკოში, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას, 

კომისიის იმ წევრთა ნახევარზე მეტს, რომლებსაც ამ განკარგულებით ვადამდე შეუწყდათ უ

ფლებამოსილება. 

 9. ამ კანონის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი ვალდებულების შეუსრულებლობის 

გამო სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება იმავე პუნქტით განსაზღვრული ვადის 

ამოწურვიდან 10 დღის ვადაში აქვს ცესკოს.  

10. პარტიის, საარჩევნო ბლოკის, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო 

რეგისტრაციისა და მათი 

წარმომადგენლების რეგისტრაციის გამო სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება აქვს: ა) 

პარტიას, საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს 

ცესკოში (საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისას), თუ ცესკოს თავმჯდომარემ 

რეგისტრაციაში არ გაატარა ეს პარტია, საარჩევნო ბლოკი, ამომრჩეველთა საინიციატივო 

ჯგუფი ან მათი წარმომადგენლები, ან გააუქმა მათი რეგისტრაცია; ბ) პარტიას, საარჩევნო 

ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს შესაბამის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში (ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს 

− საკრებულოს და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საქართველოს პარლამენტის 

არჩევნებისას), თუ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ რეგისტრაციაში არ გაატარა 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი ან მათი 
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წარმომადგენლები ან გააუქმა მათი რეგისტრაცია; გ) პარტიას, საარჩევნო ბლოკს, 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს ცესკოში (საქართველოს 

პრეზიდენტის არჩევნებისას), დამკვირვებლის სტატუსის მქონე სულ ცოტა 2 პირს 

(რომლებიც დამკვირვებლებად დაინიშნენ ცესკოში), თუ მათ მიაჩნიათ, რომ პარტია, 

საარჩევნო ბლოკი, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი რეგისტრაციაში საქართველოს 

საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით გატარდა; დ) პარტიას, საარჩევნო 

ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს შესაბამის საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში (მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საქართველოს პარლამენტისა 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს 

არჩევნებისას), დამკვირვებლის სტატუსის მქონე სულ ცოტა 2 პირს (რომლებიც 

დამკვირვებლებად დაინიშნენ შესაბამის საარჩევნო ოლქში), თუ მათ მიაჩნიათ, რომ 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფი რეგისტრაციაში საქართველოს საარჩევნო 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით გატარდა.  

11. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის, არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე 

პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მიერ წარდგენილი პარტიული სიის, სიაში შეყვანილი 

ცალკეული კანდიდატების, ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატის, 

მერობის/გამგებლობის კანდიდატის რეგისტრაციის შესახებ საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის განკარგულების გამო სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება აქვთ: ა) 

არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიას/საარჩევნო ბლოკს, მაჟორიტარ 

კანდიდატს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს ცესკოში 

(საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისას), ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის 

წარმომადგენელს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში (მაჟორიტარული საარჩევნო 

სისტემით საქართველოს პარლამენტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს არჩევნებისას), თუ ცესკოს თავმჯდომარემ 

რეგისტრაციაში არ გაატარა საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი, ქალაქ თბილისის 

მერობის კანდიდატი, პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მიერ წარდგენილი პარტიული სია, სიაში 

შეყვანილი ცალკეული კანდიდატები, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ 

რეგისტრაციაში არ გაატარა საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისას პარტიის/საარჩევნო 

ბლოკის, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატები, 

საკრებულოს არჩევნებისას პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მიერ წარდგენილი პარტიული სია, 

სიაში შეყვანილი ცალკეული კანდიდატები, პარტიის/საარჩევნო ბლოკის/ამომრჩეველთა 

საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატები, თვითმმართველი ქალაქის (გარდა 

ქალაქ თბილისისა)/თემის მერის/გამგებლის არჩევნებისას პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მიერ 

წარდგენილი მერობის/გამგებლობის 

კანდიდატები, ან/და ამ კომისიების თავმჯდომარეებმა გააუქმეს მათი რეგისტრაცია; ბ) 

საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე, არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიას, 

რეგისტრირებულ საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა რეგისტრირებული საინიციატივო 

ჯგუფის წარმომადგენელს ცესკოში (საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისას), 

დამკვირვებლის სტატუსის მქონე სულ ცოტა 2 პირს (რომლებიც დამკვირვებლებად 
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დაინიშნენ ცესკოში), თუ მათ მიაჩნიათ, რომ ცესკოს თავმჯდომარემ პარტიული/საარჩევნო 

ბლოკის სია, პარტიულ/საარჩევნო ბლოკის სიაში შეყვანილი ცალკეული კანდიდატები, 

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი, ქალაქ თბილისის მერობის კანდიდატი 

რეგისტრაციაში საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით 

გაატარა, აგრეთვე თუ პარტიულ/საარჩევნო ბლოკის სიაში შეყვანილი ცალკეული 

კანდიდატები ვერ აკმაყოფილებენ საქართველოს კონსტიტუციითა და საქართველოს სხვა 

საკანონმდებლო აქტებით დადგენილ მოთხოვნებს ან მათი ეს მოთხოვნები საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით დაკმაყოფილდა; გ) საარჩევნო 

რეგისტრაციის მქონე, არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიას, რეგისტრირებულ 

საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს შესაბამის 

საოლქო საარჩევნო კომისიაში (მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საქართველოს 

პარლამენტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს − 

საკრებულოს არჩევნებისას), დამკვირვებლის სტატუსის მქონე სულ ცოტა 2 პირს 

(რომლებიც დამკვირვებლებად დაინიშნენ საოლქო საარჩევნო კომისიაში), თუ მათ 

მიაჩნიათ, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პარტიული/საარჩევნო ბლოკის 

სია, მაჟორიტარული წესით წარდგენილი ან პარტიულ/საარჩევნო ბლოკის სიაში შეყვანილი 

ცალკეული კანდიდატები, თვითმმართველი ქალაქის (გარდა ქალაქ თბილისისა)/თემის 

მერობის/გამგებლობის კანდიდატები რეგისტრაციაში საქართველოს საარჩევნო 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით გაატარა, აგრეთვე თუ მაჟორიტარული წესით 

წარდგენილი ან პარტიულ/საარჩევნო ბლოკის სიაში შეყვანილი ცალკეული კანდიდატები 

ვერ აკმაყოფილებენ საქართველოს კონსტიტუციითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო 

აქტებით დადგენილ მოთხოვნებს ან მათი ეს მოთხოვნები საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესის დარღვევით დაკმაყოფილდა.  

 12. ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციის 

შესახებ ცესკოს განკარგულების გამო სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება აქვთ: 

ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციას, თუ ცესკომ იგი არ გაატარა რეგისტრაციაში, საარჩევნო 

რეგისტრაციის მქონე პარტიას/საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა რეგისტრირებული 

საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს ცესკოში, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე 

რეგისტრირებულ ორგანიზაციას, თუ მათ მიაჩნიათ, რომ დამკვირვებელი ორგანიზაცია 

რეგისტრაციაში გატარდა საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევ

ით.  

13. ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ საოლქო 

საარჩევნო კომისიის განკარგულების გამო სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება აქვთ: 

ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციას, თუ საოლქო საარჩევნო კომისიამ იგი არ გაატარა 

რეგისტრაციაში, საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიის/საარჩევნო ბლოკის, 

ამომრჩეველთა რეგისტრირებული საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს ამ საოლქო 

საარჩევნო კომისიაში, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე რეგისტრირებულ ორგანიზაციას, 

თუ მათ მიაჩნიათ, რომ დამკვირვებელი ორგანიზაცია რეგისტრაციაში გატარდა 

საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით.  
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14. პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენლების 

აკრედიტაციის შესახებ ცესკოს/საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის განკარგულების გამო 

სარჩელის სასამართლოში შეტანის უფლება აქვთ: პრესის ან მასობრივი ინფორმაციის სხვა 

საშუალების წარმომადგენელს, რომლის განცხადება აკრედიტაციის თაობაზე არ 

დააკმაყოფილა საარჩევნო კომისიამ, საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიას/საარჩევნო 

ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს ამ საარჩევნო კომისიაში, 

დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას. 

15. ამ კანონის 47-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ქმედების გამო 

სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება აქვთ:  

ა) პარტიას, საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს 

ცესკოში (საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისას), დამკვირვებლის სტატუსის მქონე 

ორგანიზაციას, საარჩევნო კომისიას, თუ სარჩელი ეხება პარტიის, საარჩევნო ბლოკის, 

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის ან 

ქალაქ თბილისის მერობის კანდიდატის მიერ ზემოაღნიშნული წესის დარღვევას;  

ბ) პარტიას, საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს 

შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში (ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით 

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისას), მაჟორიტარ კანდიდატს, მერობის/გამგებლობის 

კანდიდატს, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას, საარჩევნო კომისიას, თუ 

სარჩელი ეხება საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატის მიერ ზემოაღნიშნული წესის დ

არღვევას.  

16. პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების მიერ ამ კანონის 46-ე მუხლის 

მე-3 პუნქტისა და 50-ე მუხლის პირველი−მე-4 პუნქტების დებულებათა დარღვევის გამო 

სარჩელის სასამართლოში შეტანის 

უფლება აქვს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირს. 161 . (ამოღებულია -

 12.06.2015, №3695). 

 17. ამ კანონის 48-ე და 118-ე მუხლების დებულებათა დარღვევის შემთხვევაში საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების გამო სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება 

აქვთ: კანდიდატის წარმდგენ პარტიას, საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო 

ჯგუფს, თვით კანდიდატს, რომლის შესახებაც გამოიცა განკარგულება, საარჩევნო 

რეგისტრაციის მქონე სხვა პარტიის, საარჩევნო ბლოკის, ამომრჩეველთა საინიციატივო 

ჯგუფის წარმომადგენელს ცესკოში (საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისას), 

დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის 

წარმომადგენელს საოლქო საარჩევნო კომისიაში (თუ საქმე ეხება მაჟორიტარ კანდიდატს), 

თუ კომისიამ არ დაადასტურა ზემოაღნიშნული დარღვევა.  

18. (ამოღებულია - 25.07.2013, №864). 19. ამ მუხლის მე-17 პუნქტით განსაზღვრულ 

საკითხებზე სარჩელი შეიტანება შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში არაუგვიანეს 

კენჭისყრის დღის მომდევნო დღისა, ხოლო სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოაქვს 

სარჩელის შეტანიდან არაუგვიანეს მომდევნო დღისა. რაიონული/საქალაქო სასამართლოს 
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გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს გადაწყვეტილების გამოტანიდან არაუგვიანეს 

მომდევნო დღისა სააპელაციო სასამართლოში, რომელსაც გადაწყვეტილება გამოაქვს 

სარჩელის შეტანიდან არაუგვიანეს მომდევნო დღისა.  

20. საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის გასაჩივრების შემთხვევაში ზემდგომი 

საოლქო საარჩევნო კომისიის შესაბამისი განკარგულების გამო სარჩელის სასამართლოში 

შეტანის უფლება აქვთ: საარჩევნო რეგისტრაციის მქონე პარტიის, საარჩევნო ბლოკის, 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის 

წარმომადგენელს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, დამკვირვებლის სტატუსის მქონ

ე ორგანიზაციას.  

21. საარჩევნო უბანში კენჭისყრის შედეგების ბათილად ცნობის ან არცნობის შესახებ 

საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების გამო სასამართლოში სარჩელის შეტანის 

უფლება აქვთ: პარტიის, საარჩევნო ბლოკის, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის 

წარმომადგენელს, მაჟორიტარ კანდიდატს, თვითმმართველი ქალაქის/თემის 

მერობის/გამგებლობის კანდიდატს, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციის 

დამკვირვებელს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში.  

22. არჩევნების ჩატარებულად ან არჩატარებულად გამოცხადების შესახებ ცესკოს 

განკარგულების გამო სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება აქვთ: არჩევნებში 

დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიას, საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა საინიციატივო 

ჯგუფის წარმომადგენელს ცესკოში (საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისას), 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს საოლქო საარჩევნო კომისიაში (თუ 

საქმე ეხება საარჩევნო ოლქს), მაჟორიტარ კანდიდატს, თვითმმართველი ქალაქის/თემის 

მერობის/გამგებლობის კანდიდატს, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას.  

23. საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის გასაჩივრების შემთხვევაში ცესკოს 

შესაბამისი განკარგულების გამო სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება აქვთ: 

არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიას, საარჩევნო ბლოკს, ამომრჩეველთა 

საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, მაჟორიტარ 

კანდიდატს, თვითმმართველი ქალაქის/თემის მერობის/გამგებლობის 

კანდიდატს, დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას.  

24. ცესკოს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გამო სასამართლოში სარჩელის 

შეტანის უფლება აქვთ: არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიას, საარჩევნო ბლოკს, 

ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს ცესკოში (საქართველოს 

პრეზიდენტის არჩევნებისას), ქალაქ თბილისის მერობის კანდიდატს, მაჟორიტარ 

კანდიდატს (საქართველოს პარლამენტისა და ქალაქ თბილისის საკრებულოს 

არჩევნებისას), დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ორგანიზაციას. 

 

მუხლი 79. წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება კანონის დარღვევით 

ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით 
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პროექტი 

 

 

 

      საქართველოს ორგანული კანონი                              

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში    

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 
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მუხლი 1. საქართველოს ორგანულ კანონში „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების 

შესახებ” (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997, გვ. 76) განხორციელდეს შემდეგი 

ცვლილებები და დამატებები: 

 

1) მე-5 მუხლს მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი 

 

„21. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის 

აღიარებამდე, დაუშვებელია ისეთი პარტიის შექმნა და საქმიანობა, რომელიც შეიცავს 

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და 

კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის  

ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის  საფრთხეს.”.   

 

     2) 36-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„36. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია: 

ა) აკრძალოს პარტია, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების 

დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული 

მთლიანობის დარღვევა, ან რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას, აღვივებს 

ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს, ქმნის ან შექმნილი აქვს 

შეიარაღებული ფორმირება;  

ბ) რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის 

აღიარებამდე აკრძალოს პარტია, რომლის საქმიანობაც  შეიცავს რუსეთის ფედერაციის მიერ 

საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის 

დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის 

საფრთხეს. “.  

 

მუხლი 2. კანონის ამოქმედების ვადა 

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

  

საქართველოს პრეზიდენტი                                                   გიორგი მარგველაშვილი 
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განმარტებითი ბარათი 

  

  საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე                              

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში    

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

  

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ 

 

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი 

 

სამხედრო აგრესიის შედეგების დაკანონების მიზნით რუსეთის ფედერაციის 

ხელისუფლებამ, საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს 

რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების 

უგულებელყოფით, ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად 
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გამოაცხადა და იქ დამატებითი სამხედრო ნაწილები და ინფრასტრუქტურა განალაგა. გარდა 

ამისა, რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო თანამეგობრობას აფხაზეთისა და ცხინვალის 

რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდა. ამ მიზნით იგი ახორციელებდა და 

დღესაც ახორციელებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ზეწოლას ზოგიერთ სახელმწიფოზე. 

 

რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს, არ 

ასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის 

შესახებ შეთანხმებას და არ იღებს საქართველოზე თავდაუსხმელობის ვალდებულებას. 

 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის თანახმად, “რუსეთის ფედერაციის 

მთავარი მიზანია საქართველოს არშემდგარ სახელმწიფოდ ქცევა, მისი ევროპული და 

ევროატლანტიკური არჩევნის რეალიზაციისთვის ხელის შეშლა და ქვეყნის რუსულ 

ორბიტაზე ძალით დაბრუნება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის 

ფედერაციის შეიარაღებული ძალების ყოფნა, სამხედრო ბაზების მშენებლობა და მათი 

პოტენციალის ზრდა პლაცდარმია პროვოკაციებისა და შესაძლო სამხედრო აგრესიისთვის”. 

  

რუსეთის ფედერაცია მიზნების სისრულეში მოყვანისათვის პოლიტიკურ სპექტრში ეძებს  

დასაყრდენს. რუსეთი პირდაპირი და ირიბი გავლენის მეთოდების გამოყენებით 

მეთოდებით ცდილობს  შეცვალოს ქვეყნის განვითარების დასავლური კურსი და გავლენა 

მოახდინოს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე.   

 

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიის თითქმის ოცი პროცენტის 

ფაქტობრივი ანექსიის ფონზე, რუსეთის მიერ ქვეყნის  საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ 

პროცესებში უხეში ჩარევის მუდმივი მცდელობის პირობებში, პოლიტიკური ძალების 

საქმიანობა, რომელიც მიზნად ისახავს ან შეიცავს ოკუპაციის ლეგიტიმაციის პირდაპირ ან 

ირიბ საფრთხეს   საშიშია ქვეყნის სტაბილურობისა და განვითარებისათვის. 

 

 

შესაბამისი სამართლებრივი და ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით, არათუ 

მიზანშეწონილი, არამედ აუცილებელია კანონმდებლობით დაწესდეს შეზღუდვები 

პოლიტიკური ძალების საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში  რუსეთის 

აგრესორული პოლიტიკის გატარებას და ოკუპაციის ლეგიტიმაციას ცდილობს.  

 

 

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი 

 

კანონპროექტის მიზანია დაწესდეს დროებითი რეგულაცია, რუსეთის ფედერაციის 

სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის 

სრულად აღდგენამდე და რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებამდე.  
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აიკრძალოს ისეთი პარტიის შექმნა და საქმიანობა, რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციის 

მიერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის 

დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის  ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის,  

პირდაპირ ან ირიბ საფრთხეს. 

 

აღნიშნული ნორმის მიზანია რუსეთის მიერ გამოყენებული პირდაპირი და ირიბი გავლენის 

მეთოდების ნეიტრალიზება, რომლის მეშვეობითაც, რუსეთი ცდილობს  შეცვალოს ქვეყნის 

განვითარების დასავლური კურსი და გავლენა მოახდინოს საქართველოში არსებულ 

პოლიტიკურ გარემოზე.  

 

  

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი 

კანონპროექტის თანახმად: 

1. რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და საერთაშორისოდ 

აღიარებულ საზღვრებში რუსეთის ფედერაციის მიერ  საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის აღიარებამდე, დაუშვებელია ისეთი პარტიის შექმნა და საქმიანობა, 

რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიულ 

მთლიანობისა და კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და 

სუვერენიტეტის დარღვევის  ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის  საფრთხეს. 

2. საკონსტიტუციო სასამართლოს ენიჭება უფლებამოსილება რუსეთის ფედერაციის 

სამხედრო აგრესიის შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს 

იურისდიქციის სრულად აღდგენამდე და რუსეთის ფედერაციის მიერ 

საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის აღიარებამდე, აკრძალოს პარტია, რომლის საქმიანობაც  შეიცავს 

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და 

კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის 

დარღვევის ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის საფრთხეს.  

  

  

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება  

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო 

სახელმწიფო ბიუჯეტი 

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე 

კანონპროექტის მიღება არ მოახდენს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 

კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე  
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ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 

კანონპროექტის მიღება არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური 

ვალდებულებების აღებას. 

  

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართ 

ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება 

კანონპროექტი არ წარმოშობს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის ვისზეც ვრცელდება 

კანონის მოქმედება.  

 

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის 

ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი 

კანონპროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის და მოსაკრებლის დაწესებას.  

  

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან 

 

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან: 

         კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. 

 

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

  კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

 

გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებთან: 

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალხმრივ 

ხელშეკრულებებს. 

 

დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები. 

დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/ დაწესებულება, 

ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში: 

 

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

საკანონმდებლო ცვლილებებს მხარს უჭერს კოალიცია ევრო-ატლანტიკური 

საქართველოსთვის 

          

ე) კანონპროექტის ავტორი: 
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“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”  

  

ვ) კანონპროექტის ინიციატორი: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” 

საქართველოს ორგანული კანონის 

იმ მუხლების მოქმედი რედაქცია, რომლებშიც წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის 

ცვლილება 

 

 

მუხლი 5 

 

1. პარტიის შექმნისა და მის საქმიანობაში მონაწილეობის უფლება საქართველოს ყოველი 

მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებაა. 

 

2. დაუშვებელია ისეთი პარტიის შექმნა და საქმიანობა, რომლის მიზანია საქართველოს 
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კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის 

დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან რომელიც ეწევა 

ომის ან ძალადობის პროპაგანდას, აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ 

შუღლს. 

 

მუხლი 36 

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია აკრძალოს პარტია, რომლის 

მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, 

ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან 

რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას, აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, 

რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს, ქმნის ან შექმნილი აქვს შეიარაღებული ფორმირება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტი 

 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონი 

„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

 

 

მუხლი 1. საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

შესახებ” (პარლამენტის უწყებანი, №001, 27.02.1996, გვ. 8) ) განხორციელდეს შემდეგი 

ცვლილებები და დამატებები: 

 

1) 35-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით : 

„1. 1. მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებათა შექმნისა და საქმიანობის 

კონსტიტუციურობის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება 
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აქვთ საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთ 

მეხუთედს, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს 

წარმომადგენლობით ორგანოებს, საქართველოს მოქალაქეს.“ 

 

 

მუხლი 2. კანონის ამოქმედების ვადა 

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

  

საქართველოს პრეზიდენტი                                                   გიორგი მარგველაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განმარტებითი ბარათი 

 

საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე 

„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში 

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

  

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ 

 

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი 

 

სამხედრო აგრესიის შედეგების დაკანონების მიზნით რუსეთის ფედერაციის 

ხელისუფლებამ, საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს 

რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების 

უგულებელყოფით, ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად 

გამოაცხადა და იქ დამატებითი სამხედრო ნაწილები და ინფრასტრუქტურა განალაგა. გარდა 



 

39 
 

ამისა, რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო თანამეგობრობას აფხაზეთისა და ცხინვალის 

რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდა. ამ მიზნით იგი ახორციელებდა და 

დღესაც ახორციელებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ზეწოლას ზოგიერთ სახელმწიფოზე. 

 

რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს, არ 

ასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის 

შესახებ შეთანხმებას და არ იღებს საქართველოზე თავდაუსხმელობის ვალდებულებას. 

 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის თანახმად, “რუსეთის ფედერაციის 

მთავარი მიზანია საქართველოს არშემდგარ სახელმწიფოდ ქცევა, მისი ევროპული და 

ევროატლანტიკური არჩევნის რეალიზაციისთვის ხელის შეშლა და ქვეყნის რუსულ 

ორბიტაზე ძალით დაბრუნება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის 

ფედერაციის შეიარაღებული ძალების ყოფნა, სამხედრო ბაზების მშენებლობა და მათი 

პოტენციალის ზრდა პლაცდარმია პროვოკაციებისა და შესაძლო სამხედრო აგრესიისთვის”. 

  

რუსეთის ფედერაცია მიზნების სისრულეში მოყვანისათვის პოლიტიკურ სპექტრში ეძებს  

დასაყრდენს. რუსეთი პირდაპირი და ირიბი გავლენის მეთოდების გამოყენებით 

მეთოდებით ცდილობს  შეცვალოს ქვეყნის განვითარების დასავლური კურსი და გავლენა 

მოახდინოს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე.   

 

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიის თითქმის ოცი პროცენტის 

ფაქტობრივი ანექსიის ფონზე, რუსეთის მიერ ქვეყნის  საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ 

პროცესებში უხეში ჩარევის მუდმივი მცდელობის პირობებში, პოლიტიკური ძალების 

საქმიანობა, რომელიც მიზნად ისახავს ან შეიცავს ოკუპაციის ლეგიტიმაციის პირდაპირ ან 

ირიბ საფრთხეს   საშიშია ქვეყნის სტაბილურობისა და განვითარებისათვის. 

 

შესაბამისი სამართლებრივი და ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით, არათუ 

მიზანშეწონილი, არამედ აუცილებელია კანონმდებლობით დაწესდეს შეზღუდვები 

პოლიტიკური ძალების საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში  რუსეთის 

აგრესორული პოლიტიკის გატარებას და ოკუპაციის ლეგიტიმაციას ცდილობს. ასევე 

აუცილებელია გაფართოვდეს პირთა წრე, რომელსაც შეუძლია საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიმართოს სარჩელით  პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის 

კონსტიტუციურობის შესახებ.  

 

 

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი 

 

კანონპროექტის მიზანია  აიკრძალოს ისეთი პარტიის შექმნა და საქმიანობა, რომელიც 

შეიცავს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისა და 
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კონსტიტუციური  წყობის, ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დარღვევის  

ან/და ოკუპაციის ლეგიტიმაციის,  პირდაპირ ან ირიბ საფრთხეს. 

 

აღნიშნული ნორმის მიზანია რუსეთის მიერ გამოყენებული პირდაპირი და ირიბი გავლენის 

მეთოდების ნეიტრალიზება, რომლის მეშვეობითაც, რუსეთი ცდილობს  შეცვალოს ქვეყნის 

განვითარების დასავლური კურსი და გავლენა მოახდინოს საქართველოში არსებულ 

პოლიტიკურ გარემოზე.   საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი და 

დამოუკიდებლობა საქართველოს ყველა მოქალაქის ლეგიტიმურ ინტერესს წარმოადგენს და 

. შესაბამისად მიზანშეწონილია მოსარჩელე ამ საკითხთან დაკავშირებით იყოს 

საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე.   

 

  

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი 

კანონპროექტის თანახმად: 

მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებათა შექმნისა და საქმიანობის კონსტიტუციურობის 

შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება მოქმედი 

კანონდებლობით აქვს საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის წევრთა 

არანაკლებ ერთ მეხუთედს, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს 

წარმომადგენლობით ორგანოებს. კანონპროექტის თანახმად აღნიშნული უფლება ენიჭება 

ასევე საქართველოს მოქალაქეს. 

  

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება  

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო 

სახელმწიფო ბიუჯეტი 

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე 

კანონპროექტის მიღება არ მოახდენს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 

კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე  

  

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 

კანონპროექტის მიღება არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური 

ვალდებულებების აღებას. 

  

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართ 

ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება 

კანონპროექტი არ წარმოშობს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის ვისზეც ვრცელდება 

კანონის მოქმედება.  
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ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის 

ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი 

კანონპროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის და მოსაკრებლის დაწესებას.  

  

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან 

 

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან: 

         კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. 

 

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

  კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

 

გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებთან: 

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალხმრივ 

ხელშეკრულებებს. 

 

  დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები. 

დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/ დაწესებულება, 

ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში: 

 

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

საკანონმდებლო ცვლილებებს მხარს უჭერს კოალიცია ევრო-ატლანტიკური 

საქართველოსთვის  

 

          

ე) კანონპროექტის ავტორი: 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”  

  

ვ) კანონპროექტის ინიციატორი: 
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„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის იმ 

მუხლების დანართი, რომელშიც შედის ცვლილება 

 

 

 

მუხლი 35 

1. მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებათა შექმნისა და საქმიანობის კონსტიტუციურობის 

შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება აქვთ საქართველოს 

პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთ მეხუთედს, აფხაზეთისა 

და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოებს. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოპასუხეა მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანება და მისი მარეგისტრირებელი ორგანო.  

  


