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ᲛᲔᲗᲝᲓᲝᲚᲝᲒᲘᲐ

დო კუ მენ ტში შე ფა სე ბუ ლია 2021 წლის 5 და 6 ივ ლისს თბი ლის ში მე დია ზე მას
შტა ბუ რი თავ დას ხმის წი ნა პი რო ბე ბი, ძა ლა დობ რი ვი მოვ ლე ნე ბი და შე დე გე ბი: 
ჟურ ნა ლის ტე ბი სა და ოპე რა ტო რე ბის და ზია ნე ბის ფაქ ტე ბი და ჟურ ნა ლის ტურ 
საქ მია ნო ბა ში უკა ნო ნო ხელ შეშ ლის შემ თხვე ვე ბი, სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გე
ნელ თა მიერ მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის ლე გი ტი მუ რო ბა და მი ზან შე წო ნი
ლო ბა  ასე ვე, გან ხი ლუ ლია 5 – 6 ივ ლი სის მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით დამ ნა
შა ვე პი რე ბის გა მოვ ლე ნის, და კა ვე ბი სა და სა სა მარ თლოებ ში საქ მის წარ მოე ბის 
პრაქ ტი კა  

დო კუ მენ ტი მომ ზად და სხვა დას ხვა ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით,  
მათ შო რი საა: 

 ფაქ ტე ბის მო ძიე ბა – ღია წყა როე ბით გავ რცე ლე ბუ ლი რო გორც ვი დეო, 
ისე აუ დიო და ბეჭ დვი თი მა სა ლე ბი დან  ასე ვე, გა მო ყე ნე ბუ ლია და შა ვე
ბუ ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის, ოპე რა ტო რე ბი სა და მე დია მე ნე ჯე რე ბი სა გან მი
ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის 
ქარ ტიამ დაა მუ შა ვა  

 სო ცია ლუ რი ქსე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი – კოა ლი ცია „მე დიის ად ვო კა ტი
რე ბის თვის“ ეყ რდნო ბა პარ ტნიო რი ორ გა ნი ზა ციის – ა(ა )იპ მე დიის გან
ვი თა რე ბის ფონ დის მიერ მომ ზა დე ბულ ან გა რი შებ სა და შე ფა სე ბებს 
ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მხრი დან ონ ლაინ მე დიი სა და სო ცია ლუ რი ქსე
ლე ბის  მე დიის დის კრე დი ტა ციის თვის გა მო ყე ნე ბის თაო ბა ზე  მო ნი ტო
რინ გის ინ სტრუ მენტს წარ მოად გენ და ფეის ბუ კის ანა ლი ტი კუ რი ხელ საწ
ყო – CrowdTangle 

 სა ჯა რო ინ ფორ მა ციის გა მოთ ხო ვა – დო კუ მენ ტში გა მო ყე ნე ბუ ლია ოფი
ცია ლუ რი უწ ყე ბე ბი დან გა მოით ხო ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია (ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტრო, თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო)  

 სამართლებრივი დო კუ მენ ტე ბის ანა ლი ზი – კოა ლი ციამ „მე დიის ად
ვო კა ტი რე ბის თვის“ წევ რი პარ ტნიო რი ორ გა ნი ზა ციე ბის – ა(ა )იპ სა ქარ
თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო ცია ცია (GYLA), ა(ა )იპ სა ქარ თვე ლოს 
დე მოკ რა ტიუ ლი ინი ცია ტი ვა (GDI) და ა(ა )იპ „უფ ლე ბე ბი სა ქარ თვე ლო“, 
მეშ ვეო ბით შეის წავ ლა და შეა ფა სა სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის
მგებ ლო ბე ბის და კის რე ბის პრაქ ტი კა და სა ხელ მწი ფოს რეა გი რე ბის სა
მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი, ა(ა )იპ „საერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა – 
სა ქარ თვე ლომ“ (TI) კი, სა ხელ მწი ფოს წი ნააღ მდეგ ად მი ნის ტრა ციუ ლი 
და ვე ბის წარ მოე ბი სათ ვის დაიწ ყო მომ ზა დე ბა 
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 კო მუ ნი კა ციე ბის კო მი სიის მიერ მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის შე ფა სე
ბა – კოა ლი ციამ „მე დიის ად ვო კა ტი რე ბის თვის“ პარ ტნიო რი ორ გა ნი ზა
ციის – ა(ა )იპ „მე დიის უფ ლე ბე ბის თვის“ მეშ ვეო ბით შეის წავ ლა და შეა ფა
სა კო მუ ნი კა ციე ბის კო მი სიის მიერ ძა ლა დობ რივ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე 
ფი ზი კუ რი და იუ რი დიუ ლი პი რე ბის, (შპს „ალტ ინ ფოს“ საქ მე), მი მართ მი
ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 

 კა ნონ მდებ ლო ბის ანა ლი ზი – წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში გაა ნა ლი ზე ბუ
ლია მე დიი სა და ჟურ ნა ლის ტურ საქ მია ნო ბა ში უკა ნო ნო ხელ შეშ ლის აღ
კვე თის შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი გა რან ტიე ბი 
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ᲨᲔ ᲡᲐ ᲕᲐ ᲚᲘ 

2021 წლის 5 და 6 ივ ლისს თბი ლის ში უპ რე ცე დენ ტო მას შტა ბის თავ დას ხმა1 მოხ და, 
ძა ლა დობ რი ვი ულ ტრა მე მარ ჯვე ნე ჯგუ ფე ბი მე დიის წარ მო მად გენ ლებს წი ნას წა
რი გან ზრახ ვით დაეს ხნენ თავს, მია ყე ნეს ფი ზი კუ რი და ზია ნე ბე ბი და სიტ ყვიე რი 
შეუ რაც ხყო ფა, მი ზან მი მარ თუ ლად დაუმ ტვრიეს ტექ ნი კა2, რა თა მათ ხე ლი შეშ
ლო დათ ჟურ ნა ლის ტურ საქ მია ნო ბა ში 

ოფი ცია ლუ რი ინ ფორ მა ციით, სულ და შა ვე ბუ ლია 10ზე მე ტი მე დია სა შუა ლე ბის 53 
ჟურ ნა ლის ტი, ოპე რა ტო რი და ფო ტოგ რა ფი  მა თი ნა წი ლი მძი მე და ზია ნე ბე ბით 
საა ვად მყო ფო ში გა დაიყ ვა ნეს და კვლა ვაც სა ჭი როე ბენ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას  
11 ივ ლისს „TV პირ ვე ლის“ ოპე რა ტო რი ალექ სან დრე (ლექ სო) ლაშ ქა რა ვა, რო მე
ლიც პარ ლა მენ ტის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია ზე მოძ რაო ბა „სირ ცხვი ლიას“ ოფის
ში ათო ბით თავ დამ სხმე ლის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი გახ და, სა კუ თარ სახ ლში 
გარ დაც ვლი ლი იპო ვეს  თავ დას ხმის შემ დეგ ლექ სო ლაშ ქა რა ვას და ზია ნე ბუ ლი 
ჰქონ და სა ხის ძვლე ბი და ჩაუ ტარ და ქი რურ გიუ ლი ოპე რა ცია 

წი ნას წარ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ულ ტრა მე მარ ჯვე ნე ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც თავ და პირ ვე
ლად ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მო წო დე ბის შე სა ბა მი სად3 თბი ლის ში, რუს თა ვე
ლის მეტ რო სა და ქა შუე თის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია ზე შეიკ რიბ ნენ ლგბტქ+ „ღირ
სე ბის მარ შის“ გაუქ მე ბის მოთ ხოვ ნით, სხვა დას ხვა ლო კა ცია ზე უს წორ დე ბოდ ნენ 
ჟურ ნა ლის ტებს, ოპე რა ტო რებ სა და ფო ტოგ რა ფებს  ან გა რიშ სწო რე ბის სა შუა ლე
ბად გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო დრო შე ბი, ბოთ ლე ბი, ჯო ხე ბი, ჯვრე ბი, კომ ბლე ბი და მო
ტო ციკ ლიც კი  

მო ძა ლა დე ჯგუ ფებ მა ჯერ რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნააღ მდეგ 
გაშ ლი ლი კარ ვე ბი და შა ლეს4, შემ დეგ კი, პარ ლა მენ ტის წინ აღ მარ თუ ლი ევ რო პის 
დრო შა ჩა მოხ სნეს და ჯვა რი აღ მარ თეს5 

აქ ტი ვის ტებ მა, პო ლი ტი კო სებ მა და მო ქა ლა ქეებ მა 5 ივ ლისს თბი ლის ში გან ხორ
ციე ლე ბუ ლი ძა ლა დობ რი ვი დარ ბე ვის გა საპ რო ტეს ტებ ლად 6 ივ ლისს6 რუს თა ვე
ლის გამ ზირ ზე, პარ ლა მენ ტის წინ მდუ მა რე აქ ცია გა მარ თეს  აქ ციას „თბი ლი სი 

1  განცხადება:  ჟურნალისტებზე მასშტაბური ძალადობის შესახებ ხელმისაწვდომია: https: //bit 
ly/2WMJr1O 

2  სტატია: „5 ივლისის ძალადობის ჯგუფურ ორგანიზებაზე მიუთითებს ყველაფერი, გამოძიების 
გარდა“ ხელმისაწვდომია: : https: //bit ly/3DEYqM8 

3  სტატია: „თბილისი პრაიდის“ მოწინააღმდეგეები რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე 
იკრიბებიან, მათ შორის არიან სასულიერო პირები ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3kMB7qP 

4  სტატია: ჰომოფობიური აქციის წევრებმა პარლამენტთან „ოცნების“ მოწინააღმდეგეთა კარვები 
დაარბიეს  ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3gSefFq 

5  სტატია: „თბილისი პრაიდის“ მოწინააღმდეგეებმა პარლამენტთან ევროკავშირის დროშა 
ჩამოხსნეს და ჯვარი აღმართეს ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jzIt1w 

6  ფოტორეპორტაჟი პარლამენტთან გამართული მდუმარე აქცია ხელმისაწვდომია: https: //bit 
ly/2V4RRkn 

http://mediacoalition.ge/ge/a/ad500e78
https://netgazeti.ge/news/552711/
https://bit.ly/2TFqUD7
https://netgazeti.ge/news/552112/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/664137-tbilisi-praidis-mocinaagmdegeebma-parlamenttan-evrokavshiris-drosha-chamoxsnes-da-jvari-agmartes/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/664137-tbilisi-praidis-mocinaagmdegeebma-parlamenttan-evrokavshiris-drosha-chamoxsnes-da-jvari-agmartes/
https://netgazeti.ge/news/552769/
https://bit.ly/2WMJr1O
https://bit.ly/2WMJr1O
https://bit.ly/3DEYqM8
https://bit.ly/3kMB7qP
https://bit.ly/3gSefFq
https://bit.ly/3jzIt1w
https://bit.ly/2V4RRkn
https://bit.ly/2V4RRkn
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პრაი დის“ წევ რე ბი შეუერ თდნენ  აქ ციის მო ნა წი ლეებ მა ლგბტქ+ დრო შა გა შა ლეს 
და ფე რა დი კვამ ლი გაუშ ვეს 7

მდუ მა რე აქ ციის პა რა ლე ლუ რად რუს თა ვე ლის გამ ზი რის მეო რე მხა რეს, ქა შუე თის 
ეკ ლე სიას თან ძა ლა დობ რი ვი და ჰო მო ფო ბიუ რი ჯგუ ფის წევ რე ბი შეიკ რიბ ნენ  ისი
ნი პარ ლა მენ ტის წინ გა დას ვლას ცდი ლობ დნენ, მაგ რამ მათ პო ლი ციის კორ დო ნი 
აკა ვებ და  „მდუმარე აქ ციის“ დას რუ ლე ბის შემ დეგ, რო დე საც პო ლი ციამ კორ დო ნი 
გახ სნა და ძა ლა დობ რივ ჯგუ ფებს პარ ლა მენ ტთან მის ვლის სა შუა ლე ბა მიე ცათ, 
მათ პარ ლა მენ ტის წინ ევ რო პის დრო შა კვლავ ჩა მოხ სნეს, დაწ ვეს და სა ნაც ვლოდ 
სა ქარ თვე ლოს დრო შა აღ მარ თეს 8

მეო რე დღეს, 7 ივ ლისს, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რემ, კა ხა კუ ჭა
ვამ გა ნაც ხა და, რომ „მიუ ღე ბე ლია ევ რო კავ ში რის დრო შის დაშ ვე ბა  ჩვე ნი სტრა
ტე გიუ ლი პარ ტნიო რე ბი სა ქარ თვე ლოს სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რიუ ლი 
მთლია ნო ბის სა და რა ჯო ზე მუდ მი ვად დგა ნან  მა თი წვლი ლი სა ქარ თვე ლოს გან
ვი თა რე ბა ში ფას დაუ დე ბე ლია“ და სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს წინ ხე ლახ ლა აღ
მარ თა ევ რო კავ ში რის დრო შა9 

სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წი ნას წა რი მო წო დე ბე ბის მიუ ხე და ვად, სა ხელ მწი ფომ არ 
დაიც ვა მო ქა ლა ქე თა უსაფ რთხოე ბა, სა ქარ თვე ლოს პრე მიერ მი ნის ტრმა კი პი რა
დი გან ცხა დე ბით წაა ხა ლი სა მო ძა ლა დე ჯგუ ფე ბის აგ რე სია 

მო ძა ლა დე ჯგუ ფე ბი თავს ეს ხმოდ ნენ თით ქმის ყვე ლა მე დია სა შუა ლე ბის წარ მო
მად გე ნელს  გან სა კუთ რე ბუ ლი აგ რე სია გა მოვ ლინ და ოპე რა ტო რე ბი სა და ფო ტოგ
რა ფე ბის მი მართ  ონ ლაინ მე დიის წარ მო მად გე ნე ლებ მა უსაფ რთხოე ბის მიზ ნით 
მაი დენ ტი ფი ცი რე ბე ლი ნიშ ნე ბი მოიხ სნეს   სა ყუ რად ღე ბოა, რომ მუ შაო ბა ში ხე ლი 
არ შეშ ლია რუ სულ და რუ სუ ლე ნო ვან მე დიას 

ლაშ ქა რა ვას გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ მე დიაორ გა ნი ზა ციე ბი, არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი, აქ ტი ვის ტე ბი და ოპო ზი ციო ნე რი პო ლი ტი კო სე ბი 
მთავ რო ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხს აყე ნებ დნენ და მოით ხოვ დნენ პრე მიე
რი სა და შს მი ნის ტრის გა დად გო მას 

და შა ვე ბუ ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის, ოპე რა ტო რე ბი სა და ფო ტოგ რა ფე ბის უმე ტე სი ნა
წი ლის ინ ტე რე სებს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი იცა ვენ, ნა წი ლის წარ მო
მად გენ ლო ბა კი – თა ვად მე დიაორ გა ნი ზა ციებ მა გა დაწ ყვი ტეს 

ჩა დე ნი ლი მრავ ლო ბი თი დარ ღვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ, სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე
თა სა მი ნის ტრომ ამ დროი სათ ვის ჟურ ნა ლის ტურ საქ მია ნო ბა ში უკა ნო ნო ხელ შეშ
ლის ფაქ ტზე მხო ლოდ 31 პი რი დაა კა ვა  მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ თავ დამ სხმელ თა 
ნა წი ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბა თა ვად ჟურ ნა ლის ტებ მა შეძ ლეს, ასე ვე, არ სე ბობს ორ

7  სტატია: „პარლამენტთან აქციაზე Tbilisi Prideის წევრებმა ლგბტქ+ დროშა გაშალეს და ფერადი 
კვამლი გაუშვეს“ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3yApN6f 

8  სტატია: „ძალადობრივმა ჯგუფებმა პარლამენტთან ევროკავშირის დროშა ისევ ჩამოხსნეს“ 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3zFzCB9 

9  სტატია „პარლამენტთან ჩამოგლეჯილი ევროკავშირის დროშა კახა კუჭავამ აღმართა“ 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3gRJxfJ 

https://publika.ge/parlamenttan-aqciaze-tbilisi-pride-is-wevrebma-lgbtq-drosha-gashales-da-feradi-kvamli-gaushves/
https://publika.ge/parlamenttan-aqciaze-tbilisi-pride-is-wevrebma-lgbtq-drosha-gashales-da-feradi-kvamli-gaushves/
https://netgazeti.ge/news/552757/
https://netgazeti.ge/news/552757/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31345017.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31345017.html
https://bit.ly/3t6sZFq
https://bit.ly/3yApN6f
https://bit.ly/3zFzCB9
https://bit.ly/3gRJxfJ
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გა ნი ზა ტორ თა10 ძა ლა დობ რი ვი მო წო დე ბე ბი სა თუ ქმე დე ბე ბის ამ სახ ვე ლი ვი დეო
მა სა ლა11 და მათ თა ვა დაც არაერ თხელ დაა დას ტუ რეს12 5 და 6 ივ ლი სის ძა ლა დობ
რივ მოვ ლე ნებ ში მო ნა წი ლეო ბა, ამ დრომ დე სა მარ თალ დამ ცა ვებს მას შტა ბუ რი 
ძა ლა დო ბის ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის არა ვინ დაუ კა ვე ბიათ  

ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი კვლა ვაც აგ რძე ლე ბენ მე დიის წარ მო მად
გენ ლე ბის დის კრე დი ტა ციას და აგ რე სიუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბით პა სუ ხო ბენ კრი
ტი კულ კით ხვებს  მმარ თვე ლი გუნ დის პო ლი ტი კას იმეო რებს სა ქარ თვე ლოს სა
პატ რიარ ქოც, რო მელ მაც მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ არაერ თი მო წო დე ბა 
გაავ რცე ლა  

27 ივ ლისს გა მომ ძიე ბელ ჟურ ნა ლის ტთა ჯგუფ მა, „აი, ფაქ ტმა“ გაავ რცე ლა კვლე ვა 
„მღვდლე ბი ძა ლა დობ რივ აქციაზე”13 და გა მოაქ ვეყ ნა იმ სა სუ ლიე რო პი რე ბის სია, 
რომ ლებ მაც 5 ივ ლი სის მოვ ლე ნებს ხე ლი შეუწ ყვეს მრევ ლის წი ნას წა რი მო ბი
ლი ზე ბით, ორ გა ნი ზა ტო რე ბის იდეო ლო გიუ რი მხარ და ჭე რით, ან პირ და პი რი გა გე
ბით, მათ გვერ დში დგო მით  ისი ნი სო ცია ლურ ქსელ ში გავ რცე ლე ბულ ფო ტოებ ზე 
ძა ლა დობ რი ვი დაჯ გუ ფე ბე ბის: „ალ ტერ ნა ტი ვა სა ქარ თვე ლოს თვის“, „ალ ტინ ფო“ 
და „ქარ თუ ლი იდეის“ ლი დე რებ თან ერ თად დგა ნან 

თბი ლის ში მომ ხდა რი ძა ლა დო ბა არაერ თი საერ თა შო რი სო გა მოხ მაუ რე ბის სა
ფუძ ვე ლი გახ და, ისი ნი ახ სე ნე ბენ სა ქარ თვე ლოს ლი დე რებს და სა მარ თალ დამ
ცველ ორ გა ნოებს ვალ დე ბუ ლე ბას, დაიც ვან გა მო ხატ ვი სა და შეკ რე ბის თა ვი
სუფ ლე ბის კონ სტი ტუ ციუ რი უფ ლე ბე ბი და პა სუ ხის გე ბა ში მის ცენ ძა ლა დო ბა ში 
მო ნა წი ლე პი რე ბი 

2021 წლის 06 სექ ტემ ბერს სა ხალ ხო დამ ცველ მა ზუ რაბ მა ხა რა ძი სა და სპი რი დონ 
ცქი ფუ რიშ ვი ლის მი მართ სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის დაწ ყე ბის მოთ ხოვ
ნით პრო კუ რა ტუ რას მი მარ თა 14

სა ხალ ხო დამ ცვე ლი მიიჩ ნევს, რომ სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვდო მი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი 
აღ წევს და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რაუ დის, ანუ ბრა ლის წარ დგე ნის სტან დარტს, რა თა 2 
პი რის მი მართ დაწ ყე ბულ იქ ნას სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა ჯგუ ფუ რი ძა ლა
დო ბის ორ გა ნი ზე ბი სა და ასე ვე, ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბი სა კენ სა ჯა როდ მო წო დე
ბის ფაქ ტებ ზე  

10  დოკუმენტური მასალა „სირცხვილიას“ ოფისსა და ლექსო ლაშქარავაზე თავდასხმის ქრონოლოგია
 ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3t6sZFq 
11  დოკუმენტური ფილმი „5 ივლისის ორგანიზება“ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38tPOJO 
12  გადაცემა „თავისუფალი ბაზარი“ სტუმარი: ალტ ინფოს დამფუძნებელი კონსტანტინე მორგოშია  

17: 18 17: 28 წთ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2Y6Ppej 
13  კვლევა „მღვდლები ძალადობრივ აქციაზე“ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3t6oKJZ 
14  განცხადება: სახალხო დამცველი 5 ივლისს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ძალადობისკენ 

მოწოდების ფაქტებზე 2 პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას მოითხოვს 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3BONM3K 

https://bit.ly/3t6sZFq
https://bit.ly/3t6sZFq
https://www.facebook.com/publika.ge/videos/2693540917616640
https://www.facebook.com/publika.ge/videos/2693540917616640
https://www.facebook.com/GirchiParty/videos/520853628987850
https://www.ifact.ge/mghvdlebi/?fbclid=IwAR24GdVQmsPU_HMY9eOQY3IkOizl3_s30R9GMhjPx_v-V_KXOsDGrFM7FY8
https://www.ifact.ge/mghvdlebi/?fbclid=IwAR24GdVQmsPU_HMY9eOQY3IkOizl3_s30R9GMhjPx_v-V_KXOsDGrFM7FY8
https://bit.ly/3BONM3K
https://bit.ly/3t6sZFq
https://bit.ly/38tPOJO
https://bit.ly/2Y6Ppej
https://bit.ly/3t6oKJZ
https://bit.ly/3BONM3K
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1.1. მე დია ზე მას შტა ბუ რი თავ დას ხმის წი ნა პი რო ბე ბი

2021 წელს სა ქარ თვე ლო ში ჟურ ნა ლის ტთა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვე ბი 
კრი ტი კულ ზღვარს მიუახ ლოვ და  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა15 უკ ვე დი დი ხა ნია 
ამ ბობს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა არ უზ რუნ ველ ყოფს ჟურ ნა ლის ტე ბის უსაფ რთხოე ბას, 
ხო ლო ბო ლო წლებ ში მათ ზე გან ხორ ციე ლე ბუ ლი თავ დას ხმე ბი უმე ტე სად გა მოუ
ძიე ბე ლია 

არ ჩევ ნე ბის, აქ ციე ბი სა თუ სხვა სა კით ხე ბის გა შუ ქე ბის პრო ცეს ში მე დიის წარ მო
მად გენ ლე ბი ხში რად იყ ვნენ16 სიტ ყვიე რი და ფი ზი კუ რი თავ დას ხმის ობიექ ტე ბი  

2021 წლის 5 ივ ლისს მე დია ზე მო რი გი თავ დას ხმა ხე ლი სუფ ლე ბის წა ქე ზე ბის შემ
დეგ მას შტა ბურ ძა ლა დო ბა ში გა დაი ზარ და  ამ დღეს „თბი ლი სი პრაი დის“ ორ გა
ნი ზე ბით რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე „ღირ სე ბის მარ ში“ იყო და გეგ მი ლი  „პრაი დის 
კვი რეუ ლი“ ლგბტქ+ თე მი სათ ვის წარ მოად გენს პო ლი ტი კუ რი ად ვო კა ტი რე ბის 
მშვი დო ბიან ია რაღს, გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბი სა და მშვი დო ბია ნი შეკ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას, რომ ლის დრო საც თე მი ხაზს უს ვამს სა კუ თარ სა ჭი როე ბებ სა და 
მიღ წე ვებს  მის წევ რებ სა და მხარ დამ ჭე რებს კი ეძ ლე ვათ შე საძ ლებ ლო ბა, ქუ ჩა ში 
გა მო ვიდ ნენ თა ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად და გა მარ თონ სხვა დას ხვა ღო ნის ძიე ბა 

საქართველოში ამ ღო ნის ძიე ბას კვლა ვაც უქ მნიან საფ რთხეს ულ ტრა მე მეარ ჯვე
ნე ჰო მო ფო ბიუ რი ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც სა ჯა როდ მოუ წო დე ბენ სა ზო გა დოე ბას აგ
რე სიი სა და ძა ლა დო ბის კენ  5 ივ ლი სის ღო ნის ძიე ბე ბის წინ მათ დაა ნონ სეს კონ
ტრაქ ცია „ღირ სე ბის მარ შის“ მო ნა წი ლე თა წი ნააღ მდეგ  

ჯერ კი დევ 5 ივ ლი სამ დე კოა ლი ციამ „მე დიის ად ვო კა ტი რე ბის თვის“ დაი ნა ხა საფ
რთხე, რომ ჰო მო ფო ბიუ რი ჯგუ ფე ბის აგ რე სია მე დიის წარ მო მად გენ ლებ საც შეე
ხე ბო და  2021 წლის 02 ივ ლისს კოა ლი ციამ17 მი მარ თა სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ
მე თა სა მი ნის ტროს და მოუ წო და: 

 დაეც ვა „ღირ სე ბის მარ შის“ მო ნა წი ლე თა უსაფ რთხოე ბა;
 დაეც ვა მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბი ჟურ ნა ლის ტურ საქ მია ნო ბა ში უკა ნო ნო 

ხე ლი შეშ ლი სა გან;
 ჰქო ნო და დროუ ლი და შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი რეა გი რე ბა ძა ლა დობ

რივ მო წო დე ბებ სა და შუღ ლის გაღ ვი ვე ბის ყვე ლა მცდე ლო ბა ზე 

წი ნას წა რი გან ცხა დე ბა გაავ რცე ლა ასე ვე სა მო ქა ლა ქო პლატ ფორ მამ – „ა რა ფო
ბიას“ 18 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მო ქა ლა
ქე თა დაც ვის მიზ ნით სა თა ნა დო ზო მე ბის მი ღე ბას სთხოვ დნენ  

15  მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების მანიფესტი  მოთხოვნებს ხელს 1000ზე მეტი ადამიანი 
აწერს ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2YbVO81 

16  კვლევა „მედიაგარემო საქართველოში“ 2020 წელი  ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3mTAUos 
17  განცხადება: კოალიცია „მედიის ადვოკატირებისთვის“ მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

„ღირსების მარშის“ გაშუქებისას უზრუნველყოს მედიის წარმომადგენლების და მონაწილე პირთა 
უსაფრთხოება ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DDJLRd 

18  განცხადება: შსსმ უნდა დაიცვას „ღირსების მარშის“ მონაწილეთა უსაფრთხოება ხელმი საწვ
დომია: https: //bit ly/3yBUk3H 

http://mediacoalition.ge/ge/a/e0978a99
http://mediacoalition.ge/ge/a/7499c572
https://bit.ly/2YbVO81
https://bit.ly/3mTAUos
https://bit.ly/3DDJLRd
https://bit.ly/3yBUk3H
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ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის საფ რთხე გა მოიკ ვე თა სხვა დას ხვა სა ჯა რო მო
წო დე ბებ ში  „თბი ლი სი პრაი დის“ წი ნააღ მდეგ მზა დე ბის შე სა ხებ არაერ თი გან
ცხა დე ბა გა კეთ და ჰო მო ფო ბიუ რი, ქსე ნო ფო ბიუ რი, სექ სის ტუ რი ულ ტრა მე მარ ჯვე
ნე გან წყო ბე ბის მქო ნე პლატ ფორ მა „ალ ტინ ფოს“ ეთე რი და ნაც  ორ გა ნი ზა ციის 
წარ მო მად გენ ლე ბი/ წამ ყვა ნე ბი, რომ ლე ბიც 56 ივ ლი სის ძა ლა დობ რი ვი აქ ციე
ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იყ ვნენ, მოგ ვია ნე ბით, გა მო კით ხვა ზე იმ ყო ფე ბოდ ნენ19, პო
ლი ციამ ისი ნი მა ლე ვე გაა თა ვი სუფ ლა და სა ზო გა დოე ბის თვის დღემ დე არ არის 
ცნო ბი ლი გა მო ძიე ბის შე დე გე ბი  

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის წი ნას წა რი მო წო დე ბე ბის მიუ ხე და ვად, ხე ლი სუფ ლე
ბამ არ მიი ღო უსაფ რთხოე ბის სა თა ნა დო ზო მე ბი და არ გა მოი ყე ნა საკ მა რი სი სა
პო ლი ციო ძა ლა მო ქა ლა ქე თა და სა ცა ვად 

უფ რო მე ტიც, 2021 წლის 5 ივ ლისს, აქ ციის დაწ ყე ბამ დე, სა ქარ თვე ლოს პრე
მიერ მი ნის ტრმა ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვილ მა მთავ რო ბის სხდო მამ დე გაა კე თა 
მო ძა ლა დეე ბის წა მა ხა ლი სე ბე ლი გან ცხა დე ბა20, რო მელ შიც აღ ნიშ ნა, რომ 
„ღირ სე ბის მარ ში“ სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბის საფ რთხეს შეი ცავს და მი
სი ჩა ტა რე ბა მი ზან შეუ წონ ლად მიიჩ ნია  პარალელურად გავ რცელ და21 ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს მო წო დე ბა, რომ ლი თაც მან „თბი ლი სი პრაი დის“ მო
ნა წი ლეებს მი მარ თა, რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე მო წი ნააღ მდე გე ჯგუ ფე ბის მიერ 
და გეგ მი ლი აქ ციე ბის მას შტა ბუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, უა რი ეთ ქვათ სა ჯა რო 
სივ რცე ში მარ შის გა მარ თვა ზე 

აღ ნიშ ნუ ლი გან ცხა დე ბე ბის შემ დეგ, მო ძა ლა დე ჯგუ ფებ მა თავ და პირ ვე ლად რუს
თა ვე ლის გამ ზირ ზე ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნააღ მდეგ გაშ ლი ლი კარ ვე ბი და შა ლეს  
ა მის შემ დეგ კი, პარ ლა მენ ტის წინ აღ მარ თუ ლი ევ რო კავ ში რის დრო შა ჩა მოხ სნეს 
და ჯვა რი აღ მარ თეს 

იმა ვე დღეს მო ძა ლა დეე ბის ორ გა ნი ზე ბულ მა ჯგუ ფებ მა დაარ ბიეს სა მო ქა ლა ქო 
მოძ რაო ბა „სირ ცხვი ლიას“ და ლგბტქ+ უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ციის „თბი
ლი სი პრაი დის“ ოფი სე ბი  

ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი გა დაი ცე მო და პირ და პი რი ეთე რით  ნა თე ლი იყო, რომ არა
საკ მა რი სი სა პო ლი ციო ძა ლე ბი ინერ ტუ ლად მოქ მე დებ დნენ და ვერ ახერ ხებ დნენ 
წეს რი გის აღ დგე ნას  სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მიერ მე დიის 
და სა ცა ვად გა მო ყე ნე ბუ ლი ერ თა დერ თი მე ქა ნიზ მი მოვ ლე ნე ბის ად გი ლი დან 
ჟურ ნა ლის ტე ბის გაყ ვა ნა იყო 

მე დია ზე თავ დას ხმა 2021 წლის 6 ივ ლის საც გაგ რძელ და, ე წ  „მდუ მა რე აქ ციის“ გა
და ღე ბი სას, რო ცა სა ხელ მწი ფოს უმოქ მე დო ბის გა საპ რო ტეს ტებ ლად შეკ რე ბილ
მა აქ ტი ვის ტებ მა პარ ლა მენ ტის წინ ლგბტ დრო შა გა შა ლეს და ცა ში ფე რა დი კვამ

19  სტატია: „ჩვენს ძალადობრივ მოწოდებასთან თქვენი კოლეგის დაღუპვას კავშირი არ აქვს“ – 
„ალტინფოს“ დამფუძნებელი გამოკითხვის შემდეგ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DKBta7 

20  სტატია: პრემიერი – დღეს დაანონსებული მარშის ჩატარება მიმაჩნია მიზანშეუწონლად, ის 
შეიცავს სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეს ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3whwKYN 

21  განცხადება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო  ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3dMkjh5 

https://publika.ge/chvens-dzaladobriv-mowodebastan-tqveni-kolegis-daghupvas-kavshiri-ar-aqvs-alt-infos-damfudznebeli-gamokitkhvis-shemdeg/
https://bit.ly/3whwKYN
https://bit.ly/3whwKYN
https://bit.ly/3dMkjh5
https://bit.ly/3DKBta7
https://bit.ly/3whwKYN
https://bit.ly/3dMkjh5
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ლი გაუშ ვეს, მო ძა ლა დე ჯგუ ფე ბი ცდი ლობ დნენ პირ და პი რი ჩარ თვის კა ბე ლე ბი 
გა დაეჭ რათ და ჩაე შა ლათ ტე ლე კომ პა ნია „ფორ მუ ლას“ პირ და პი რი ეთე რი  

მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბი 6 ივ ლის საც და შავ დნენ, თუმ ცა ამ შემ თხვე ვა ში პო
ლი ცია მო ძა ლა დეებს აქ ტიუ რად აკა ვებ და22  ისი ნი მშვი დო ბია ნი აქ ციის მო ნა წი
ლეე ბის მი მარ თუ ლე ბით კვერ ცხებს, ქვებს, ქვით სავ სე ბოთ ლებს, რკი ნის ნაჭ
რებს, შუ შას და სხვა ნივ თებს ის როდ ნენ  და შავ და რამ დე ნი მე პო ლი ციე ლიც 

1.2. მე დიის თვის მი ყე ნე ბუ ლი ზია ნი

აზ რის, ინ ფორ მა ციის, მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ციის სა შუა ლე ბა თა და ინ ტერ ნე ტის 
თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბე ბი23 სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციით და ცუ ლი სი კე თეა და 
დაუშ ვე ბე ლია ადა მია ნის დევ ნა აზ რი სა და მი სი გა მო ხატ ვის გა მო  ჟურ ნა ლის ტი
სათ ვის პრო ფე სიულ საქ მია ნო ბა ში უკა ნო ნოდ ხე ლის შეშ ლა24 კი – და ნა შაუ ლია  
სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 154ე მუხ ლის თა ნახ მად, ჟურ ნა
ლის ტი სათ ვის პრო ფე სიულ საქ მია ნო ბა ში უკა ნო ნოდ ხე ლის შეშ ლა, ესე იგი მი სი 
იძუ ლე ბა, გაავ რცე ლოს ინ ფორ მა ცია ან თა ვი შეი კა ვოს მი სი გავ რცე ლე ბი სა გან, 
ის ჯე ბა ჯა რი მით ან სა ზო გა დოე ბი სათ ვის სა სარ გებ ლო შრო მით ვა დით ასო ცი დან 
ასორ მოც საა თამ დე, ან გა მას წო რე ბე ლი სა მუ შაო თი ვა დით ორ წლამ დე, ან და 
ში ნა პა ტიმ რო ბით ვა დით ექ ვსი თვი დან ორ წლამ დე  იგი ვე ქმე დე ბა, ჩა დე ნი ლი 
ძა ლა დო ბის მუ ქა რით ან სამ სა ხუ რებ რი ვი მდგო მა რეო ბის გა მო ყე ნე ბით, ის ჯე ბა 
ჯა რი მით ან თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თით ვა დით ორ წლამ დე, თა ნამ დე ბო ბის და კა
ვე ბის ან საქ მია ნო ბის უფ ლე ბის ჩა მორ თმე ვით ვა დით სამ წლამ დე, ან უა მი სოდ 

5 და 6 ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბის დროს მო ძა ლა დე ჯგუ ფე ბის თავ დას ხმის ობიექ ტად 
იქ ცა ყვე ლა მე დია, რო მე ლიც აქ ციას აშუ ქებ და  მო ძა ლა დეე ბი ამ ტვრევ დნენ გა
დამ ღებ კა მე რებს, ჯვრე ბით და კომ ბლე ბით სცემ დნენ ოპე რა ტო რებ სა და ფო ტოგ
რა ფებს, წიხ ლებს ურ ტყამ დნენ და აფურ თხებ დნენ ჟურ ნა ლის ტებს  თავ დას ხმე ბი 
უმე ტე სად ჯგუ ფუ რი იყო, თუმ ცა იყო ინ დი ვი დუა ლუ რი თავ დას ხმე ბიც  რუს თა ვე
ლის გამ ზირ ზე ერ თერ თი მო ძა ლა დე ჟურ ნა ლის ტებს გან ზრახ ეჯა ხე ბო და მო ტო
ციკ ლით  მოძალადე პირ მა სა სა მარ თლო პრო ცეს ზე გა ნაც ხა და, რომ „მოძ ღვარ
თან პუ რი მიჰ ქონ და”25 და სა ჭე ვერ დაი მორ ჩი ლა  

5 და 6 ივ ლი სის თავ დას ხმე ბის26 შე დე გად 53 ჟურ ნა ლის ტი, ოპე რა ტო რი და ფო
ტოგ რა ფი და შავ და  მათ უმ რავ ლე სო ბას სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი ღე ბა დაუ
ყოვ ნებ ლივ დას ჭირ და, ნა წილ მა კი მუ შაო ბა ად გილ ზე გააგ რძე ლა  და ზია ნე ბე ბი 
იყო გან სხვა ვე ბუ ლი სიმ ძი მის, თუმ ცა უმე ტეს შემ თხვე ვა ში და შა ვე ბუ ლებს და

22  სტატია: შსს: 6 ივლისს აქციაზე ადმინისტრაციული წესით 100 პირი დავაკავეთ, მათგან 32 რჩება 
დროებითი მოთავსების იზოლატორში  ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3kMPr2z 

23  საქართველოს კონსტიტუცია ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jER4Qz 
24  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3gZUc86 
25  სტატია: ჟურნალისტებზე ძალადობაში ბრალდებული: გამექცა მოტოციკლი, ვიგინებოდი და 

ვყვიროდი, მივხვდი რომ ვერ ვიჭერდი“ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2Yhw4HA 
26  სტატია: ჟურნალისტების სია, რომლებსაც ძალადობრივი ჯგუფები თავს დაესხნენ ხელმი საწვდო

მია:  https: //bit ly/38z67F6 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31344918.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31348308.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31348308.html
https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/88604-dashavebuli-zhurnalistebis-sia
https://docs.google.com/document/d/1KOaFd24jr9tdanBfv752PXmLFjqxrWdWocLKHDAdufg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KOaFd24jr9tdanBfv752PXmLFjqxrWdWocLKHDAdufg/edit?usp=sharing
https://bit.ly/3kMPr2z
https://bit.ly/3jER4Qz
https://bit.ly/3gZUc86
https://bit.ly/2Yhw4HA
https://bit.ly/38z67F6
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ზია ნე ბე ბი თა ვის არე ში აღე ნიშ ნე ბო დათ, რა მაც ბევ რი მათ გა ნის შემ თხვე ვა ში 
გა მოიწ ვია ტვი ნის შერ ყე ვა, ამ ნე ზია და მხედ ვე ლო ბის და ზია ნე ბა  სამუშაო პრო
ცეს ში მე დიის წარ მო მად გენ ლებ მა და კარ გეს კუთ ვნი ლი ტექ ნი კა და დაუ ზიან დათ 
კა მე რე ბი, შტა ტი ვე ბი, მიკ რო ფო ნე ბი და ჩარ თვის აპა რა ტუ რა  და ნა კარ გის სრუ
ლად აღ წე რა ვერ ხერ ხდე ბა, თუმ ცა მთლია ნო ბა ში ქო ნებ რი ვი ზია ნი 10 მე დია სა
შუა ლე ბას მიად გა  

მო ძა ლა დე ჯგუ ფე ბი თავს ეს ხმოდ ნენ თით ქმის ყვე ლა მე დია სა შუა ლე ბის წარ
მო მად გე ნელს  თუმ ცა მუ შაო ბა ში ხე ლი არ შეშ ლია რუ სულ და რუ სუ ლე ნო ვან მე
დიას, მა გა ლი თად Russia Today, რო მე ლიც მო ძა ლა დე ჯგუ ფე ბის აქ ციას პირ და პირ 
ეთერ ში რამ დე ნი მე საა თის გან მავ ლო ბა ში აშუ ქებ და27  აღ მოჩ ნდა, რომ რუ სულ 
ენა ზე მო მუ შა ვე მე დიე ბის მი მართ თავ დამ სხმე ლე ბი ზო გა დად, ნაკ ლებ აგ რე
სიას ავ ლენ დნენ, ასე მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლო ში ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის
თვის რუ სულ ენა ზე მაუწ ყე ბე ლი TOK TV ს ოპე რა ტორს პირ თა ჯგუ ფი აგ რე სიუ ლი 
შე ძა ხი ლე ბით მა შინ მიუახ ლოვ და, რო ცა არ ხი პირ და პირ ეთერ ში მაუწ ყებ ლობ
და  ჟურ ნა ლის ტის რუ სუ ლე ნო ვა ნი ჩარ თვის მოს მე ნი სას, მო ძა ლა დეე ბი TOK TVს 
ჯგუფს გა ნე რიდ ნენ28 და მათ თვის მუ შაო ბა ში ხე ლი აღარ შეუშ ლიათ  რუ სუ ლე ნო
ვან მე დიებს შო რის არა ვინ და შა ვე ბუ ლა 

5 ივ ლისს სა ზო გა დოებ რი ვი მაუწ ყებ ლის პირ ვე ლი არ ხის ოპე რა ტო რი ილია თვა
ლიაშ ვი ლი იყო ერ თერ თი მათ გა ნი, რო მელ საც რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე ძა ლა
დობ რი ვი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი ფი ზი კუ რად გაუს წორ დნენ29  იგი ქა შუე თის 
ეკ ლე სიას თან ცდი ლობ და ჩა მო შო რე ბო და მო ძა ლა დე ჯგუ ფებს და შო რი კად რე
ბი გა დაე ღო, რო დე საც თავ დამ სხმე ლებ მა მის თვის კა მე რის წარ თმე ვა სცა დეს, ის 
ძირს დააგ დეს და სცე მეს  ილია თვა ლიაშ ვილს და ზია ნე ბე ბი თვა ლებ ზე და თა
ვის არე ში მია ყე ნეს, მას ტვი ნის შერ ყე ვაც აღე ნიშ ნე ბო და  „სა დაც მივ ტრიალ დი, 
ყველ გან მუშ ტი დამ ხვდა  ჩე მი კა მე რა ამას იღებ და და ყვე ლას იდენ ტი ფი ცი რე ბა 
შეიძ ლე ბა  იქ ორი, სა მი და ხუ თი ადა მია ნი არ ყო ფი ლა, გა ცი ლე ბით მეტ ნი იყ
ვნენ  სა ნამ გა ვი თი შე ბო დი, მახ სოვს, რომ რამ დენ ჯერ მე თავ ში ჩა მარ ტყეს ფე ხი 
და ვფიქ რობ, რომ მაგ დროს მი ვი ღე და ზია ნე ბა“, – ამ ბობს და შა ვე ბუ ლი ოპე რა ტო
რი,30 რო მელ მაც მხედ ვე ლო ბა დროე ბით და კარ გა და ჯან მრთე ლო ბის აღ სად გე
ნად ხან გრძლი ვი მკურ ნა ლო ბა სჭირ დე ბა 

აქ ცია ზე მო ძა ლა დეე ბის სა მიზ ნედ იქ ცნენ „რა დიო თა ვი სუფ ლე ბის“ ჟურ ნა ლის ტი 
თორ ნი კე მან და რია და ოპე რა ტო რი და ვით ქო რი ძე  თორ ნი კე მან და რია იხ სე ნებს, 
რომ მო ძა ლა დეე ბი მრგვალ ბაღ თან დაეს ხნენ თავს31  ის მან ქა ნი დან გად მო ვი და, 
რომ კო ლე გას, და ვით ქო რი ძეს, გა მო სარ ჩლე ბო და, რომელსაც კა მე რა ჰქონ და 
ჩარ თუ ლი  „ო რი ვე ვყვი რო დით და ვე ძახ დით პო ლი ციას, რო მე ლიც 30, მაქ სი მუმ, 

27  პირდაპირი ეთერი რუსულ ენაზე  ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3mTU7GW 
28  პირდაპირი ეთერი რუსულ ენაზე  ხელმისაწვდომიაhttps: //bit ly/3gOYrTO 
29  ვიდეო: დაშავებული ოპერატორი ილია თვალიაშვილი  ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3BChAAt 
30  სტატია: საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორზე თავდასხმის საქმეზე კიდევ ერთი პირი 

დააკავეს
 ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jCpALv 
31  ვიდეო: თავდასხმა“ რადიო თავისუფლების“ ჟურნალისტებზე ხელმისაწვდომია: 
 https: //bit ly/2Yta3Wt 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=334305031760390&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=195091229101486&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=133789805547547
https://reginfo.ge/people/item/22887-sazogadoebrivi-mauxybeblis-operatorze-tavdasxmis-saqmeze-kidev-erti-piri-daakava
https://www.facebook.com/189165972359/videos/1684973291713596
https://bit.ly/3mTU7GW
https://bit.ly/3gOYrTO
https://bit.ly/3BChAAt
https://bit.ly/3jCpALv
https://bit.ly/2Yta3Wt
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50 მეტ რში იდ გა და ცალ სა ხად შეეძ ლო, რომ გაე გო ნა ჩვე ნი ყვი რი ლი  ათამ დე პო
ლი ციე ლი იდ გა  რო გორც ჩანს, ისი ნი არ სცილ დე ბოდ ნენ იმ შე ნო ბას [სა დაც იდ
გნენ], თუ რა ხდე ბო და, ვერ მივ ხვდი  და თო ზე რო ცა გა დაერ თო ეს, დაახ ლოე ბით 
20 ადა მია ნი, და ვხე დავ დი, რომ კი დევ მო დიოდ ნენ ჩვენ კენ, გა ვი ქე ცი პო ლი ციის
კენ ყვი რი ლით: ხომ აქ ხართ პო ლი ცია, დაგ ვეხ მა რეთ მეთ ქი  არ ცერ თი მათ გა ნი 
არ გაინ ძრა  მე რე ერ თერ თმა შე მიყ ვა ნა იქ ვე, ეზო ში წყალ ზე  სხვა არა ფე რი გაუ
კე თე ბიათ,“ – ამ ბობს თორ ნი კე 32

„პა ლიტ რა ნიუ სის“ ოპე რა ტორს რო მა ტა რუ ღიშ ვილს მო ძა ლა დეე ბი პარ ლა მენ
ტთან ახ ლოს ჯგუ ფუ რად დაეს ხნენ თავს 33 „რუს თა ველ ზე კარ ვე ბი რომ და შა ლეს, 
მას მე რე ვი ღებ დი და რა ღაც მო მენ ტში ჩემს კა მე რას ჯო ხი ჩაარ ტყეს  შე ვე ცა დე 
იქაუ რო ბას გავ რი დე ბო დი და ამ დროს მუშ ტი მომ ხვდა  მე რე რამ დე ნი მე ადა მია
ნი მირ ტყამ და  კა მე რაც დაამ ტვრიეს,“ – ამ ბობს რო მა,34 რომელსაც სა ხის არე ში 
მი ყე ნე ბუ ლი და ზია ნე ბე ბის გა მო გა დაუ დე ბე ლი ოპე რა ცია ჩაუ ტარ და  

ქა შუე თის ეკ ლე სიის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია ზე ჰო მო ფო ბიუ რი და ძა ლა დობ რი
ვი აქ ციის მო ნა წი ლეე ბის თავ დას ხმის ობიექ ტი „ინ ტერ პრეს ნიუ სის“ ფო ტო რე
პორ ტიო რი, გიორ გი ნი კო ლიშ ვი ლიც გახ და  ფო ტო რე პორ ტიორს რამ დე ნი მე პი რი 
დაეს ხა35 თავს, რის შე დე გა დაც მან გო ნე ბა და კარ გა  გიორ გის დას ჭირ და ხან
გრძლი ვი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა თავ ში მი ყე ნე ბუ ლი დარ ტყმე ბით გა მოწ ვეუ ლი 
სის ხლჩაქ ცე ვე ბის გა მო  

რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე „ფორ მუ ლას“ ფო ტოგ რა ფი ვა ხო ქა რე ლიც და შავ და  ვა ხო 
იხ სე ნებს, რომ ყვე ლა ზე თვალ ში სა ცე მი რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე პო ლი ციე ლე ბის 
ძა ლიან მცი რე რაო დე ნო ბა იყო  მას აქ ციე ბის გა და ღე ბის ათ წლია ნი გა მოც დი ლე
ბა აქვს და მსგავ სი რამ არ ახ სენ დე ბა  ვა ხო მომ ხდარს დე ტა ლებ ში ვერ იხ სე ნებს, 
თუმ ცა ამ ბობს,36 რომ ძა ლა დო ბის პრო ცე სის გა და ღე ბი სას დაეს ხნენ თავს, „რამ
დე ნი მე ადა მია ნი მირ ტყამ და  სა ხე ზე ხე ლე ბი ავი ფა რე, რომ სა ხე და თა ვი და მეც
ვა  მე ფა რა ჩაფ ხუ ტი, მაგ რამ რა დროს მომ ძვრა, ეგეც არ ვი ცი  სა ვა რაუ დოდ, ამან 
გა მოიწ ვია ის, რომ ტვი ნის შერ ყე ვა მი ვი ღე  მაინც მგო ნია, რომ იმ ყვე ლა ფერ თან 
შე და რე ბით, რაც იქ ხდე ბო და, კი დევ კარ გად გა დავ რჩი  ახ ლა საა ვად მყო ფო ში 
მეთ ვალ ყუ რეო ბის ქვეშ ვარ “ ვა ხო ქა რე ლი ტვი ნის შერ ყე ვის და ამ ნე ზიის დიაგ
ნო ზით მკურ ნა ლობ და  

მო ძა ლა დეე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი სი სას ტი კით გაუს წორ დნენ ტე ლე კომ პა ნია „ფორ
მუ ლას“ ჟურ ნა ლისტ რა ტი წვე რა ვას  იგი ძა ლა დობ რივ მა ჯგუ ფებ მა პარ ლა მენ ტის 
წინ მას შემ დეგ სცე მეს37, რაც ჟურ ნა ლის ტმა მიტ რო პო ლიტ იოა ნე გამ რე კე ლის

32  სტატია: ნადირობა ოპერატორებზე და ჟურნალისტებზე14 ისტორია ხელმისაწვდომია: https: //bit 
ly/3mTTooQ  

33  სტატია: რას ჰყვება „პალიტრანიუსის“ ოპერატორი, რომელსაც „ღირსების მარშის“ მოწი ნააღ მდე
გეები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3By8xQV 

34  სტატია: რას ჰყვებაან დაშავებული ჟურნალისტები ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38xAcFc 
35  სტატია: ინტერპრესნიუსის“ ფოტოკორესპონდენტ გიორგი ნიკოლიშვილს, რომელსაც 

„პრაიდის“ მოწინააღმდეგეები ფიზიკურად გაუსწორდნენ, დაზარალებულის სტატუსი მიენიჭა 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38xMgWU 

36  სტატია: რას ჰყვებაან დაშავებული ჟურნალისტები ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38xAcFc 
37  ვიდეო: “ინციდენტი ქაშუეთის ეკლესიასთან“ ხელმისაწვდომია https: //bit ly/3gSMGMg 

https://netgazeti.ge/news/552394/
https://palitranews.ge/video/ras-hqveba-palitraniusis-operatori-romelsats-ghirsebis-marshis-motsinaaghmdegeebi-fizikurad-gaustsordnen
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%B0%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/31344222.html
https://palitranews.ge/video/interpresniusis-fotokorespondent-giorgi-nikolishvils-romelsats-praidis-motsinaaghmdegeebi-fizikurad-gaustsordnen-dazaralebulis-statusi-mienicha
https://palitranews.ge/video/interpresniusis-fotokorespondent-giorgi-nikolishvils-romelsats-praidis-motsinaaghmdegeebi-fizikurad-gaustsordnen-dazaralebulis-statusi-mienicha
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%B0%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/31344222.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%B0%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/31344222.html
https://www.facebook.com/189165972359/videos/213762617288460
https://bit.ly/3mTTooQ
https://bit.ly/3mTTooQ
https://bit.ly/3By8xQV
https://bit.ly/38xAcFc
https://bit.ly/38xMgWU
https://bit.ly/38xAcFc
https://bit.ly/3gSMGMg


15ᲗᲐ ᲕᲘ 1. 
5 ᲓᲐ 6 ᲘᲕ ᲚᲘ ᲡᲘᲡ  

ᲛᲝᲕ ᲚᲔ ᲜᲔ ᲑᲘᲡ ᲥᲠᲝ ᲜᲝ ᲚᲝ ᲒᲘᲐ

თვის შე კით ხვის დას მა სცა და  რო გორც თა ვად რა ტი ყვე ბა და ეს გავ რცე ლე ბუ
ლი კად რე ბი და ნაც ჩანს, მას აგ რე სიუ ლი ბრბო დაეს ხა თავს და დაახ ლოე ბით 200 
მეტ რი ირ ბი ნა, რომ მო ძა ლა დეე ბის გან თა ვი დაეღ წია38, თუმ ცა ათო ბით პი რი გაუ
ჩე რებ ლად ურ ტყამ და  ძი რი თა დი ტრავ მე ბი ჟურ ნა ლისტს თა ვის არე ში ჰქონ და 
მი ყე ნე ბუ ლი, აღე ნიშ ნე ბო და სხეუ ლის სხვა და ზია ნე ბე ბიც  

5 ივლისს ტელეკომპანია „პირველის“ ჟურნალისტი მირანდა ბაღათურია ძალა
დობრივი ჯგუფების სამიზნედ მაშინ იქცა, როცა ოპერატორ ლექსო ლაშ ქა
რავასთან ერთად მოძრაობა „სირცხვილიას“ ოფისში მათ შეჭრას აშუქებდა  მი
რან და იხსენებს, რომ მისი გაჩუმება სურდათ  სასულიერო პირმა თმებში მოქაჩა, 
დანარჩენი მოძალადეები კი ჩქმეტდნენ და წიხლებს ურტყამდნენ  პარალელურად 
მოძალადეების ნაწილი სცემდა მის ოპერატორს, ლექსო ლაშქარავას 39 მათთან 
ერთად იმყოფებოდა საპატრულო პოლიციის მხოლოდ ერთი თანამშრომელი, 
მაშინ როდესაც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა მოძალადეების მუქარა, მათი 
განცხადებები40 გადაადგილების მარშრუტის შესახებ და შესაძლო მიზანიც, 
რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან დამატებით, მყისიერ რეაგირებას 
საჭიროებდა  

ლექსო ლაშქარავას საქმე

11 ივ ლისს „TV პირ ვე ლის“ ოპე რა ტო რი ალექ სან დრე ლაშ ქა რა ვა სა კუ თარ სახ ლში 
გარ დაც ვლი ლი იპო ვეს  ან გა რი შის გა მოქ ვეყ ნე ბის დროი სათ ვის, ოპე რა ტო რის 
გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით გა მო ძიე ბა დას რუ ლე ბუ ლი არ არის და სიკ
ვდი ლის უშუა ლო მი ზე ზი უც ნო ბია, თუმ ცა გარ დაც ვა ლე ბას წინ უძ ღო და 5 ივ ლისს 
მას ზე თავ დას ხმა და სხეუ ლის და ზია ნე ბა, – ლაშ ქა რა ვას აღე ნიშ ნე ბო და ტვი ნის 
შერ ყე ვა, სა ხის ძვლე ბის მო ტე ხი ლო ბა და მრავ ლო ბი თი და ჟე ჟი ლო ბა  მას ქი რურ
გიუ ლი ოპე რა ციაც ჩაუ ტარ და, ბო ლო დღეებ ში კი მკურ ნა ლო ბას სახ ლში აგ რძე
ლებ და  

ოჯა ხის წი ნააღ მდე გო ბის მიუ ხე და ვად, შსსმ ლაშ ქა რა ვას ცხე და რი ექ სპერ ტი ზა
ზე მაინც გა დაას ვე ნა41  ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო ში იმა ვე დღეს ალექ სან დრე 
ლაშ ქა რა ვას გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით ბრი ფინ გი გაი მარ თა, სა დაც 
შსსმ ერ თერთ ვერ სიად ნარ კო ტი კე ბით ზე დო ზი რე ბაც გა ნი ხი ლა 42 შსს – მ მეო რე 
ბრი ფინ გზე,43 13 ივ ლისს თქვა, რომ „ქი მიუ რი ექ სპერ ტი ზის დას კვნის თა ნახ მად, 

38  ვიდეო: გადაცემა „ჩატი“ რატი წვერავა – 5 ივლისს ჰომოფობიური ძალადობრივი ჯგუფის მიერ 
დაზარალებული ჟურნალისტი» ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DGfsJB 

39  სტატია: «5 ივლისის ძალადობრივ აქციაზე ნაცემი ოპერატორი გარდაცვლილი იპოვეს» 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3mSkahv  

40  ვიდეო: «5 ივლისის» ორგანიზება» ვიდეო ხელმისაწვდომია https: //bit ly/38uJFNs 
41  სტატია: «სიძულვილის ჯგუფის მიერ უსასტიკესად ნაცემი ლექსო ლაშქარავა გარდაიცვალა» 

ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38DPCY l 

42  სტატია: განიხილება ზედოზირების ვერსიაცშსს ლაშქარავას გარდაცვალებაზე ხელმისაწვდომია: 
https: //bit ly/3jArrQX 

43  სტატია: შუალედური დასკვნით, დაღუპვის მიზეზი შესაძლოა ზედოზირება იყოს – შსს ლაშქარავაზე 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3gTo85T 

https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=903318966888712
https://netgazeti.ge/news/553547/
https://www.facebook.com/watch/?v=2693540917616640
https://imedinews.ge/ge/sazogadoeba/210008/ras-hkveboda-leqso-lashqarava-imedis-kvirastan-interviushi
https://imedinews.ge/ge/sazogadoeba/210008/ras-hkveboda-leqso-lashqarava-imedis-kvirastan-interviushi
https://www.amerikiskhma.com/a/georgian-cameraman-dies/5961618.html
https://www.amerikiskhma.com/a/georgian-cameraman-dies/5961618.html
https://netgazeti.ge/news/553581/
https://reginfo.ge/people/item/22869-shualeduri-daskvnit,-dagupvis-mizezi-shesawloa-zedozireba-iybos-shss-lashqaravaze
https://reginfo.ge/people/item/22869-shualeduri-daskvnit,-dagupvis-mizezi-shesawloa-zedozireba-iybos-shss-lashqaravaze
https://bit.ly/3DGfsJB
https://bit.ly/38DPCY
https://bit.ly/3jArrQX
https://bit.ly/3gTo85T
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გვა მი დან აღე ბულ ნი მუ შებ ში აღ მოჩ ნდა ნარ კო ტი კუ ლი სა შუა ლე ბე ბი – მორ ფი ნი, 
კო დეი ნი, ტეტ რა ჰიდ რო კა რა ბი ნო ლი, გა ბა პენ ტი ნი და მო ნოა ცე ტინ მორ ფი ნი  ექ
სპერ ტი ზის მი ხედ ვით, გარ დაც ვა ლე ბის მი ზე ზი, შე საძ ლოა, გამ ხდა რი ყო აღ ნიშ
ნუ ლი სა შუა ლე ბე ბით ზე დო ზი რე ბა  აქ ვე აღ ვნიშ ნავთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი დას კვნა 
არის შუა ლე დუ რი “

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო ში ასე ვე ისაუბ რეს44 გარ დაც ვა ლე ბამ დე ლექ სო ლაშ
ქა რა ვას გა დაად გი ლე ბის მარ შრუტ ზე45  ით ქვა, რომ მან ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თიე რე
ბე ბი ფო ნი ჭა ლა ში იყი და – ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თიე რე ბე ბის შე ძე ნას მოწ მე თა ჩვე ნე
ბე ბით ადას ტუ რებს შსს  უწ ყე ბის მტკი ცე ბით, ლაშ ქა რა ვამ და მის მა თანმ ხლებ მა 
მე გო ბარ მა შე ძე ნი ლი ნარ კო ტი კი ორ თა ჭა ლა ში, ტყის მა სივ ში მოიხ მა რეს, სა დაც 
ლაშ ქა რა ვა შეუძ ლოდ გახ და, თუმ ცა მოგ ვია ნე ბით შინ დაბ რუნ და  სამინისტრომ 
ასე ვე გაავ რცე ლა სათ ვალ თვა ლო კა მე რე ბის მიერ სხვა დას ხვა ლო კა ცია ზე გა და
ღე ბუ ლი კად რე ბი  „TV პირ ვე ლის“ გარ დაც ვლი ლი ოპე რა ტო რი, ლექ სო ლაშ ქა რა ვა 
13 ივ ლისს დაკ რძა ლეს 46 მის თვის პა ტი ვის მი სა გე ბად სა მო ქა ლა ქო პა ნაშ ვი დი გაი
მარ თა  17 ივ ლისს კი ტე ლე კომ პა ნია „ფორ მუ ლას“ სა გა მო ძიე ბო რე პორ ტაჟ ში „შა ვი 
ლა ქე ბი ლექ სო ლაშ ქა რა ვას საქ მე ში”47 გავ რცელ და ინ ფორ მა ცია ლექ სო ლაშ ქა რა
ვას გარ დაც ვა ლე ბის საქ მე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტე ბის გა ყალ ბე ბის შე სა ხებ  

ლექ სო ლაშ ქა რა ვას გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით და ნიშ ნუ ლია სა ხელ მწი ფო 
ექ სპერ ტი ზა, „TV პირ ვე ლის“ მიწ ვე ვით ალ ტერ ნა ტიულ დას კვნას ამ ზა დებს და მოუ კი
დე ბე ლი ექ სპერ ტი 48 ლექ სო ლაშ ქა რა ვა ზე ძა ლა დო ბის ბრალ დე ბით ამ დროი სათ ვის 
6 პი რია და კა ვე ბუ ლი 49გარდაცვლილი ლექ სო ლაშ ქა რა ვა სა და მი სი ოჯა ხის წევ რე
ბის ინ ტე რესს სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო ცია ცია იცავს  

ლექ სო ლაშ ქა რა ვას ცე მი სა და გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტზე დაიწ ყო კოორ დი ნი რე
ბუ ლი დის კრე დი ტა ცია სო ცია ლურ ქსელ ში, რაც მე დია ზე ძა ლა დო ბის კამ პა ნიის 
ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი გახ და  

1.3. ონ ლაინ ძა ლა დო ბა მე დია ზე და დის კრე დი ტა ციის კამ პა ნია 

5 და 6 ივ ლისს ჟურ ნა ლის ტთა მი მართ ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას თან ახ ლდა ექ სტრე
მის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის მხრი დან მე დიის წი ნააღ მდეგ მუ ქა რის შემ ცვე ლი გან ცხა დე ბე
ბი  თუმ ცა, მე დიის წი ნააღ მდეგ დის კრე დი ტა ციის კამ პა ნია, რო მე ლიც ამ ინ სტი ტუ

44  სტატია: შსს ლექსო ლაშქარავაზე: შესაძლოა გარდაიცვალა ზედოზირებით, სისხლში აღმოაჩნდა 
ნარკოტიკული ნივთიერებები ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38xJtxa 

45  სტატია: დღეს ლექსო ლაშქარავას დაკრძალავენ – რა არ უნდა გამოგრჩეს 13 ივლისს 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2WIWlhg

46  სტატია: დაკრძალეს ლექსო ლაშქარავა ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3takZDG 
47  საგამოძიებო რეპორტაჟი „შავი ლაქები ლექსო ლაშქარავას საქმეში“ ხელმისაწვდომია: https: //

bit ly/2YmkM4P  
48  სტატია: დამოუკიდებელი ექსპერტი – ჯერ ლექსო ლაშქარავას გვამის გამოკვლევა დაწყებული 

არ არის, თუ გამოძიება არ დაუშვებს ოფიციალურ წერილს ჩემი ჩართულობის თაობაზე, ჩემი 
ჩართულობის გარეშე მოხდება ექსპერტიზა ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2V7zVFN 

49  სტატია: ლექსო ლაშქარავაზე ძალადობაში ბრალდებულ გია გიგუაშვილს პატიმრობა შეეფარდა 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3zDLpzL 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31354969.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31355066.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31355066.html
https://publika.ge/photo/dakrdzales-leqso-lashqarava/
https://www.youtube.com/watch?v=Fpq60FaaoNY
https://www.youtube.com/watch?v=Fpq60FaaoNY
https://www.interpressnews.ge/ka/article/665228-damoukidebeli-eksperti-jer-lekso-lashkaravas-gvamis-gamokvleva-dacqebuli-ar-aris-tu-gamozieba-ar-daushvebs-opicialur-cerils-chemi-chartulobis-taobaze-chemi-chartulobis-gareshe-moxdeba-ekspertiza/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/665228-damoukidebeli-eksperti-jer-lekso-lashkaravas-gvamis-gamokvleva-dacqebuli-ar-aris-tu-gamozieba-ar-daushvebs-opicialur-cerils-chemi-chartulobis-taobaze-chemi-chartulobis-gareshe-moxdeba-ekspertiza/
https://formulanews.ge/News/54198
https://bit.ly/38xJtxa
https://bit.ly/2WIWlhg
https://bit.ly/3takZDG
https://bit.ly/2YmkM4P
https://bit.ly/2YmkM4P
https://bit.ly/2V7zVFN
https://bit.ly/3zDLpzL
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5 ᲓᲐ 6 ᲘᲕ ᲚᲘ ᲡᲘᲡ  

ᲛᲝᲕ ᲚᲔ ᲜᲔ ᲑᲘᲡ ᲥᲠᲝ ᲜᲝ ᲚᲝ ᲒᲘᲐ

ტის მი მართ უნ დობ ლო ბის და თეს ვას ისა ხავს მიზ ნად, ხე ლი სუფ ლე ბის და მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტო რე ბის მხრი დან გა ცი ლე ბით ად რე დაიწ ყო და ინ დი ვი დუა
ლუ რი ჟურ ნა ლის ტე ბის მი მართ ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბის დრო საც გა მოვ ლინ და 

ძა ლა დობ რი ვი ჯგუფები: ლე ვან ვა სა ძის პარ ტიას თან „ერ თო ბა, რაო ბა, იმე დი“ 
და  კავ ში რე ბუ ლი ტე ლე კომ პა ნა „ალ ტინ ფოს“ წამ ყვა ნე ბი, რომ ლე ბიც 5 ივ ლისს 
გა მარ თუ ლი ძა ლა დობ რი ვი კონ ტრაქ ციის ორ გა ნი ზა ტო რებს შო რი საც იყ ვნენ, 
ღიად და დაუ ფა რა ვად აც ხა დებ დნენ,50 რომ აგ რე სია პო ლი ტი კუ რი და იდეო ლო
გიუ რი ბრძო ლის სტან დარ ტად უნ და ექ ციათ  გან ცხა დე ბე ბი51 იმის შე სა ხებ, რომ 
სა კუ თა რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი უნ და დაეც ვათ ძა ლის გა მო ყე ნე ბით52, ასე ვე აგ რე სიის 
და ფსი ქო ლო გიუ რი ბუ ლინ გის გზით53 , „ალ ტინ ფოს“ წამ ყვა ნე ბის მხრი დან 5 ივ
ლი სამ დეც კეთ დე ბო და და ძა ლა დობ რი ვი აქ ციის შემ დე გაც, რო ცა არ ხის წამ ყვა
ნე ბი ძა ლა დო ბას ჟურ ნა ლის ტე ბის და არა სამ თავ რო ბოე ბის მოთ ვი ნიე რე ბის შე
საძ ლებ ლო ბად გა ნი ხი ლავ დნენ54  

“ალ ტინ ფოს“ წამ ყვა ნე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დოე ბას და სავ ლუ რი სიმ ბო ლოე ბის 
დაწ ვის ვან და ლუ რი ქმე დე ბე ბის კენ მოუ წო დებ დნენ55, ევ როინ ტეგ რა ციის თავ და
ყი რა და ყე ნე ბის და „და სავ ლე ლი კო ლო ნი ზა ტო რე ბის“ წი ნააღ მდეგ პრო ტეს ტის 
პო ლი ტი კურ მოძ რაო ბად კონ ვერ ტი რე ბის შე სა ხებ აკე თებ დნენ გან ცხა დე ბებს56  
პო ლი ტი კურ მოძ რაო ბად ტრან სფორ მი რე ბის წი ნა პი რო ბად კი სა კუ თა რი სრულ
ფა სო ვა ნი მაუწ ყებ ლო ბის57 ქო ნას ასა ხე ლებ დნენ და საინ ფორ მა ციო სივ რცის იმ 
მე დიე ბის გან გაწ მენ დის58 აუ ცი ლებ ლო ბა ზე საუბ რობ დნენ, რო მელ თა სა რე დაქ
ციო პო ლი ტი კას ხე ლი სუფ ლე ბა ვერ აკონ ტრო ლებს (“ფორ მუ ლა“, „მთა ვა რი“ და 
„ტვ პირ ვე ლი”59)  

“ალ ტინ ფოს“ ინ დი ვი დუა ლუ რი სა მიზ ნე ასე ვე იყო სა ზო გა დოებ რი ვი მაუწ ყებ
ლის ჟურ ნა ლის ტი ირაკ ლი აბ სან ძე, რო მელ მაც სა ჯა როდ გააკ რი ტი კა TV პირ ვე

50  სტატია: კრემლის ძალადობრივი ჯგუფების სტრატეგია: დასავლეთის სიმბოლოების დაწვა 
ნორმად უნდა იქცეს! ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3mQkXj2 

51  ვიდეო ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3BBmy0k 
52  ზურა მახარაძე, ალტ-ინფოს წამყვანი: „ისინი ჩვენ მოძალადეებს გვეძახიან, დიახ, მე ვარ 

მოძალადე! მე შემიძლია და ვაპირებ საკუთარი ღირებულებების, მათ შორის ძალით დაცვას”
53  შოთა მარტინენკო: „კი, ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ სტანდარტი, რომ ყველა ლიბერასტის და ყველა 

შუაშისტის მიმართ, ყოფით რეალობაში, აგრესია, აგრესიული შეფასებები, აგრესიული დაგმობა, 
ფსიქოლოგიური ბულინგი თუ გნებავთ ასე დაარქვით, დადებითი მოვლენა უნდა იყოს ”

54  შოთა მარტინენკო: „როცა მრისხანებას და ძალის დემონსტრაციას ხალხი აჩვენებს, მანდ 
რეალობა იცვლება: ჟურნალისტები ზრდილობიანები ხდებიან, თვითონ ეს ენჯეოლგბტ 
აქტივისტები მფრთხალები,

55  სტატია: ვასაძის „ალტინფოს“ და „ერის“ მხარდამჭერების ვანდალური მოწოდებები 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DIp1Ia 

56  კრემლის ძალადობრივი ჯგუფების სტრატეგია: დასავლეთის სიმბოლოების დაწვა ნორმად უნდა 
იქცეს ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3zIqxYm 

57  ვიდეო: « ალტინფო 12 07 2021_21 MDFის მედია მონიტორინგი» ვიდეო ხელმისაწვდომია https: //
bit ly/3mUIyiI 

58  შოთა მარტინენკო: „ჩვენ რომ ძალაუფლებაში მოვალთ, პროსტა შანსი არა გაქვთ რა, მთლიანად 
თქვენს მედია სისტემას სრულიად ჩავხსნით მაუწყებლობიდან, სრულიად გავაუქმებთ” 

59  გიორგი ქარდავა: „იცოდეთ, დღეიდან ყველა ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობს ნაციონალური 
მოძრაობის და მათი ანასხლეტების, პარტიების ასე ვთქვათ, ჯიბის რუპორებზე მაქვს საუბარი, 
„ფორმულა, ტვ პირველი, მთავარი არხი“ და ძმანი მათნი, ესენი ყველანი არიან საქართველოს 
მტრები! ჩვენი სახელმწიფოს მტრები!”

http://mythdetector.ge/ka/myth/kremlis-dzaladobrivi-jgupebis-strategia-dasavletis-simboloebis-dacva-normad-unda-iktses
https://www.myvideo.ge/?video_id=4048156
https://www.myvideo.ge/?video_id=4048156
https://www.myvideo.ge/?video_id=4050272
https://mythdetector.ge/ka/myth/vasadzis-alt-inpos-da-eris-mkhardamcherebis-vandaluri-mocodebebi
http://mythdetector.ge/ka/myth/kremlis-dzaladobrivi-jgupebis-strategia-dasavletis-simboloebis-dacva-normad-unda-iktses
https://www.myvideo.ge/?video_id=4050876
https://www.myvideo.ge/?video_id=4050876
https://www.myvideo.ge/v/4050875
https://www.myvideo.ge/v/4050875
https://tabula.ge/ge/news/670117-mediakoalitsia-irakli-absandzis-dakavebas-mediis
https://bit.ly/3mQkXj2
https://bit.ly/3BBmy0k
https://www.youtube.com/watch?v=LhAjlH92dcg&t=688s
https://www.myvideo.ge/?video_id=4048156
https://www.myvideo.ge/?video_id=4050272
https://bit.ly/3DIp1Ia
https://bit.ly/3zIqxYm
https://bit.ly/3mUIyiI
https://bit.ly/3mUIyiI
https://www.facebook.com/altertv001/posts/118284140510065
https://www.myvideo.ge/v/4050875
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ლის ოპე რა ტორ ლექ სო ლაშ ქა რა ვას გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს ბრი ფინ გი ექ სპერ ტი ზის დას რუ ლე ბამ დე ნარ კო ტი კებ ზე 
მი ნიშ ნე ბის გა მო და მმარ თვე ლი პარ ტიის ოფის თან საპ რო ტეს ტო აქ ცია ში მო
ნა წი ლეობ და, რა დრო საც იგი დაა კა ვეს  „ალ ტინ ფოს“ წამ ყვა ნე ბი მის მი მართ 
ჰო მო ფო ბიურ60 შე ფა სე ბებს იყე ნებ დნენ და სა ზო გა დოებ რი ვი მაუწ ყებ ლი დან 
მის გა თა ვი სუფ ლე ბას61 მოით ხოვ დნენ  აბ სან ძე, რო მე ლიც არა მხო ლოდ ძა ლა
დობ რი ვი და ან ტი და სავ ლუ რი ჯგუ ფე ბის, არა მედ სა ხე ლი სუფ ლე ბო მე დიე ბის და 
ფეის ბუ ქან გა რი შე ბის დის კრე დი ტა ციუ ლი კამ პა ნიის სა მიზ ნე გახ და, 9 აგ ვის ტოს 
სა ზო გა დოებ რივ მა მაუწ ყე ბელ მა ხელ შეკ რუ ლე ბით და შრო მის ში ნა გა ნა წე სით 
და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვის სა ბა ბით სამ სა ხუ რი დან გაა თა ვი სუფ
ლა  ეს ფაქ ტი მკაც რად გააკ რი ტი კა კოა ლი ციამ62 ,,მე დიის ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის’’  

დის კრე დი ტა ციის კამ პა ნია „TV პირველის“ გარ დაც ვლი ლი ოპე რა ტო რის წი ნა აღ-
მდეგ. ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბის პორ ტალ მა – „მი თე ბის დე ტექ ტორ მა”63 ის სა ხე ლი
სუფ ლე ბო და ან ტი ლი ბე რა ლუ რი მე დიე ბი და ფეის ბუ ქან გა რი შე ბი გა მოავ ლი ნა, 
რომ ლე ბიც TV პირ ვე ლის გარ დაც ვლი ლი ოპე რა ტო რის ლექ სო ლაშ ქა რა ვას დის
კრე დი ტა ციის კამ პა ნია ში ჩაერ თვნენ  შსსს პირ ველ ბრი ფინ გამ დე რამ დე ნი მე 
საა თით ად რე ლექ სო ლაშ ქა რავს გარ დაც ვა ლე ბა ნარ კო ტი კულ სა შუა ლე ბებს რო
გორც სა ხე ლი სუფ ლე ბო მე დიამ (“მარ შალ პრე სი”), ასე ვე იმ ფეის ბუ ქან გა რი შებ
მა დაუ კავ ში რეს, რომ ლე ბიც საინ ფორ მა ციო პლატ ფორ მე ბად პო ზი ციო ნი რე ბენ, 
მათ გან ერ თერ თი კი უშუა ლოდ 11 ივ ლისს, ლექ სო ლაშ ქა რა ვას გარ დაც ვა ლე ბის 
დღეს იყო შექ მნი ლი, (საინ ფორ მა ციო საა გენ ტო, საინ ფორ მა ციო ბლო გი – Infor
mative Blog)  

სო ცია ლურ ქსელ ში ლექ სო ლაშ ქა რა ვას წარ სუ ლი ნა სა მარ თლო ბის შე სა ხებ პერ
სო ნა ლურ მა მო ნა ცე მებ მაც გა ჟო ნა, რაც სა ხელ მწი ფო ინ სპექ ტო რის აპა რატ
მა64კანონდარღვევად შეა ფა სა და შე სა ბა მი სი მოკ ვლე ვაც დაიწ ყო 

გარ დაც ვლი ლი ოპე რა ტო რის დის კრე დი ტა ციის კამ პა ნია მოგ ვია ნე ბი თაც გაგ
რძელ და, რო დე საც სა ხე ლი სუფ ლე ბო მე დიებ მა და ფეის ბუ ქან გა რი შებ მა გაავ რცე
ლეს ყალ ბი ინ ფორ მა ცია,65თითქოს ტე ლე კომ პა ნია „ფორ მუ ლამ“ გარ დაც ვლი ლი 
ოპე რა ტო რის ფო ტო სის ხლია ნი სა ხის ჩვე ნე ბის მიზ ნით ფო ტო შოპ ში დაა მუ შა ვა  
ფეის ბუ ქან გა რი ში „საინ ფორ მა ციო ბლო გი“, რო მელ მაც პირ ველ მა გაავ რცე ლა აღ
ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია, და კავ ში რე ბუ ლი იყო სხვა არაავ თენ ტურ ან გა რი შებ თან , 
რის გა მოც ფეის ბუ ქის ად მი ნის ტრა ციამ გვერ დი წა შა ლა 

60  ვიდეო ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3kO9kq5 
61  ვიდეო ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3kTE4Ga 
62  განცხადება: კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3mQkXj2 
63  სტატია: „საინფორმაციო სააგენტოს“ სახელით და ძალადობრივი ჯგუფების მუშტით TV პირველის 

გარდაცვლილი ოპერატორის წინააღმდეგ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jzpLXW 
64  განცხადება: სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3gUtspl 
65  სტატია: «“საინფორმაციო ბლოგი“ ლექსო ლაშქარავას ფოტოზე ყალბ ინფორმაციას ავრცელებს» 

ხელმისაწვდომია https: //bit ly/3DNzpyv 

https://www.myvideo.ge/?video_id=4050870
https://www.myvideo.ge/?video_id=4050870
https://drive.google.com/drive/folders/1EQC0Y5ico_51JsMm5gm707dTSrPkn9fm
http://mythdetector.ge/ka/myth/sainpormatsio-saagentos-sakhelit-da-dzaladobrivi-jgupebis-mushtit-tv-pirvelis-gardatsvlili
https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D-107572591600149/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/sainformacioblogi
https://www.facebook.com/sainformacioblogi
https://www.facebook.com/DPAGeorgiaOfficial/posts/2500055176803979
http://mythdetector.ge/ka/myth/sainpormatsio-blogi-lekso-lashkaravas-potoze-qalb-inpormatsias-avrtselebs
https://www.facebook.com/sainformacioblogi/posts/328191282282400
https://bit.ly/3kO9kq5
https://bit.ly/3kTE4Ga
https://bit.ly/3mQkXj2
https://bit.ly/3jzpLXW
https://bit.ly/3gUtspl
https://bit.ly/3DNzpyv
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დის კრე დი ტა ციის კამ პა ნია ხე ლი სუფ ლე ბის მიერ არა კონ ტრო ლი რე ბა დი მე დიე-
ბის მიმართ. მე დიის წი ნააღ მდეგ დის კრე დი ტა ციის კამ პა ნია, რაც მის მი მართ 
უნ დობ ლო ბის და ნერ გვას უწ ყობს ხელს, წლე ბია რაც ფორ მა ლუ რი თუ არა ფორ
მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მეშ ვეო ბით ხორ ციელ დე ბა  კო მუ ნი კა ციის მა რერ გუ ლი რე
ბელ კო მი სიას თან არ სე ბუ ლი პლატ ფორ მის „მე დიაკ რი ტი კის“66 სა მიზ ნე წლე ბია 
ის მე დიე ბი67 არიან, რო მელ თაც ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ კრი ტი კუ ლი სა რე დაქ
ციო პო ლი ტი კა აქვთ  ჟურ ნა ლის ტე ბის წი ნააღ მდეგ დის კრე დი ტა ციის კამ პა ნია ში 
ასე ვე ჩარ თუ ლი არიან ხე ლი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყალ ბი ან გა რი შე ბი, 
რო მელ თა ნა წი ლი ფეის ბუქ მა წარ სულ ში წა შა ლა68 

“მი თე ბის დე ტექ ტორ მა“ უშუა ლოდ მე დიის წი ნააღ მდეგ მოქ მე დი ახა ლი ფეის
ბუ ქან გა რი შე ბი (  ქარ თუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კის მარ გა ლი ტე ბი / journalist fails, ჟუურ
ნა ლის ტე ბი@juurnalistebi, შურ ნა ლის ტე ბი, ჟურ ნა ლის ტი@Epic Journalists, სინ დი
სის გან თა ვი სუ ფა ლი მე დია, ნო დარ მეზ ღაპ რე) 20202021 წლებ შიც გა მოავ ლი ნა  
მა თი ნა წი ლი შექ მნი ლია „TV პირ ველ ზე“ იმ ფა რუ ლი ჩა ნა წე რე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის 
შემ დეგ, რო მელ შიც სა ვა რაუ დოდ ქარ თუ ლი ოც ნე ბის დამ ფუძ ნებ ლის, ბი ძი ნა ივა
ნიშ ვი ლის ვა ჟი ბე რა ივა ნიშ ვი ლი და ამ ჟა მინ დე ლი პრე მიე რი, ირაკ ლი ღა რი ბაშ
ვი ლი მო ნა წი ლეობ დნენ  აღ ნიშ ნუ ლი გვერ დე ბი, რო მელ თა გან ერ თი ფეის ბუქ მა 
წა შა ლა, ტე ლე კომ პა ნიის საინ ფორ მა ციო სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლის, ნო დარ 
მე ლა ძის დის კრე დი ტა ციას ეწეოდ ნენ (ჟურ ნა ლის ტი, ნო დარ მეზ ღაპ რე) 69

66  სტატია: „ვინ „ღირს“ მედია კრიტიკად? ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3gVwM3D 
67  სტატია: ბრძოლა „შიდა მტერთან“ და კოჰაბიტაცია რუსულ პროპაგანდასთან ხელმისაწვდომია: 

https: //bit ly/3kNGFSg 
68  სტატია: კოკა ყანდიაშვილი Facebookით სარგებლობის უფლების გარეშე: ამით მორჩა? 

ხემნისაწვდომია: https: //bit ly/3jGjrhp 
69  სტატია: ახლადშექმნილი ფეისბუკ გვერდები და ძველი ტროლები ბერას დასაცავად და ჟურნა

ლის ტების წინააღმდეგ ხელმისაწვდომია:  https: //bit ly/3BGGgaL  

http://mythdetector.ge/ka/myth/vin-ghirs-media-kritikad
http://mythdetector.ge/ka/myth/brdzola-shida-mtertan-da-kohabitatsia-rusul-propagandastan
http://mythdetector.ge/ka/myth/rogor-martavs-qandiashvilis-espersona-fb-jgupebsa-da-gverdebs
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30597638.html
https://www.facebook.com/journalistfails/
https://www.facebook.com/juurnalistebi/
https://www.facebook.com/juurnalistebi/
https://www.facebook.com/%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-111284484386151/
https://www.facebook.com/Epic.Journalists/
https://www.facebook.com/sindisisgantavisupalimedia/
https://www.facebook.com/sindisisgantavisupalimedia/
https://www.facebook.com/nodarmezgapre/
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=GE&view_all_page_id=103778045120666&search_type=page&media_type=all
http://mythdetector.ge/ka/myth/akhladshekmnili-peisbuk-gverdebi-da-dzveli-trolebi-beras-dasatsavad-da-zhurnalistebis
https://www.facebook.com/Epic.Journalists
https://www.facebook.com/nodarmezgapre/
https://bit.ly/3gVwM3D
https://bit.ly/3kNGFSg
https://bit.ly/3jGjrhp
https://bit.ly/3BGGgaL
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ფოტო: გაზეთი „ბათუმელები“  
Photo: Batumelebi
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2.1. პოლიციის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები და 
სამართალწარმოება

სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრომ 2021 წლის 5 ივ ლისს პირ ვე ლი გან
ცხა დე ბა70 მე დია ზე ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის და ფიქ სი რე ბის თა ნა ვე გაა კე თა: „რუს
თა ვე ლის გამ ზირ ზე მიმ დი ნა რე აქ ცია ზე შეკ რე ბი ლი ცალ კეუ ლი პი რე ბის მხრი დან 
მე დია სა შუა ლე ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მი მართ გან ხორ ციელ და ძა ლა დობ რი ვი 
ქმე დე ბე ბი და პრო ფე სიულ საქ მია ნო ბა ში ხე ლის შეშ ლის ფაქ ტე ბი  რუს თა ველ ზე 
პო ლი ციის თა ნამ შრო მელ თა რეა გი რე ბის შე დე გად მე დია სა შუა ლე ბე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი ამ ეტაპ ზე უსაფ რთხო ად გილ ზე არიან გან თავ სე ბუ ლი “ 

სა მი ნის ტრომ მიუ თი თა, რომ მომ ხდარ ფაქ ტებ ზე გა მო ძიე ბა სის ხლის სა მარ
თლის კო დექ სის 154ე (ჟურ ნა ლის ტი სათ ვის პრო ფე სიულ საქ მია ნო ბა ში უკა ნო
ნოდ ხე ლის შეშ ლა) და 126ე (ძა ლა დო ბა) მუხ ლე ბით დაიწ ყო 

მოგვიანებით სა მი ნის ტრომ ასე ვე გან მარ ტა71, რომ გმობს სი ძულ ვი ლით მო ტი-
ვი რე ბულ ქმედებებს, მათ შო რის მე დია სა შუა ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი-
მართ გა მო ხა ტულ ძა ლა დო ბის ნე ბის მიერ ფორმას. ამასთან, მოუ წო და დე და ქა-
ლა ქის ქუ ჩებ ში შეკ რე ბილ მო ქა ლა ქეებს დაეც ვათ წესრიგი, და მორ ჩი ლე ბოდ ნენ 
პო ლი ციელ თა კა ნო ნიერ მოთ ხოვ ნებს და ნე ბის მიერ თე მა ზე პრო ტეს ტი გა მოე-
ხა ტათ კა ნო ნის ფარგლებში.

მა ლე ვე მოძ რაო ბა „სირ ცხვი ლიას“ და „თბი ლი სი პრაი დის“ ოფის ზე გან ხორ ციე
ლე ბულ კა ნონ სა წი ნააღ მდე გო ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით გა მო ძიე ბა სის ხლის 
სა მარ თლის კო დექ სის 187ე მუხ ლით დაიწ ყო, რაც სხვი სი ნივ თის და ზია ნე ბას ან 
გა ნად გუ რე ბას გუ ლის ხმობს  სა მი ნის ტრომ ასე ვე გა მოი ყე ნა ძა ლა დო ბის მუ ქა
რით დევ ნა (სსკს 156ე მუხ ლის მე 2 ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქტი) და ჯგუ ფურ ძა ლა დო
ბა ში მო ნა წი ლეო ბა (სსკს 225ე მუხ ლის მე2 ნა წი ლი)  

და ზა რა ლე ბულ ჟურ ნა ლის ტებს და ოპე რა ტო რებს პო ლი ცია, ძი რი თა დად, თა
ვად უკავ შირ დე ბო და და იბა რებ და გა მო კით ხვა ზე  ჩა ტა რე ბუ ლი სა გა მო ძიე ბო და 
საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, უმ რავ ლე სო ბა და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო  
თუმ ცა, სა გა მო ძიე ბო ორ გა ნოს ამ დრომ დე არ ჰყავს იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ძა ლა
დობ რივ ქმე დე ბებ ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა პი რი, ასე ვე, არ დაწ ყე ბუ ლა სის ხლის სა
მარ თლებ რი ვი დევ ნა ორ გა ნი ზა ტო რე ბის მი მართ 

7 ივ ლისს ბრი ფინ გზე72 შსსს წარ მო მად გე ნელ მა გა ნაც ხა და, რომ სა მი ნის
ტრომ გააფ რთხი ლა მსვლე ლო ბის მო ნა წი ლე ნი, რომ „ღო ნის ძიე ბის ჩა ტა რე ბა 
იქ ნე ბო და დი დი რის კის შემ ცვე ლი თა ვად მსვლე ლო ბის მო ნა წი ლე თა უსაფ
რთხოე ბის თვალ საზ რი სით”  მიუხედავად გაც ნო ბიე რე ბუ ლი რის კი სა, რუს თა ვე
ლის გამ ზირ ზე არ იყო საკ მა რი სი სა პო ლი ციო ძა ლე ბი მო ქა ლა ქე თა და სა ცა

70  განცხადება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3BxNkGN 
71  იქვე 
72  შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია ”თბილისი პრაიდის“ კვირეულის პარალელურად 

პოლიციის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jAjUBR 

https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/14760
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/14760
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/14761
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-informatsia-tbilisi-praidis-kvireulis-paralelurad-politsiis-mier-chatarebuli-ghonisdziebebis-shesakheb/14771?fbclid=IwAR26i1UfmTwBAwQxldH8bJG-UmbNoiG1pXOFDbdYl6efehPnlRjiv1Wn1sU
https://bit.ly/3BxNkGN
https://bit.ly/3jAjUBR


23ᲗᲐ ᲕᲘ 2. 
ᲕᲘᲜ ᲓᲐ ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲘᲪᲐᲕᲡ 5 ᲓᲐ 6 ᲘᲕᲚᲘᲡᲡ ᲓᲐᲖᲐᲠᲐᲚᲔᲑᲣᲚᲘ 

ᲟᲣᲠᲜᲐᲚᲘᲡᲢᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲝᲞᲔᲠᲐᲢᲝᲠᲔᲑᲘᲡ  ᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲡ

ვად  სამინისტროს ცნო ბით, „რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე მიმ დი ნა რე აქ ციის დროს 
ღირ სე ბის მარ შის მო წი ნააღ მდე გე აქ ციის წევ რე ბი მოუ ლოდ ნე ლად გახ დნენ 
აგ რე სიუ ლე ბი და დაიწ ყეს ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბე ბი”  სამინისტროს ად რეუ
ლი გან ცხა დე ბე ბი და ღია წყა როე ბით გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ციაც სწო რედ 
იმა ზე მიუ თი თებ და, რომ ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბე ბი სრუ ლიად მო სა ლოდ ნე ლი 
იყო  ამა ზე მიუ თი თებს ულ ტრა მე მარ ჯვე ნე ჯგუ ფე ბის მე დიაპ ლატ ფორ მის, ,,ალ
ტინ ფოს’’ ეთე რით თან მიმ დევ რუ ლად გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ძა ლა დობ
რი ვი მო ბი ლი ზა ციის შე სა ხებ რო გორც პრაი დის, ასე ვე ჟურ ნა ლის ტე ბის წი
ნააღ მდეგ  ონ ლაინ გა მო ცე მა პუბ ლი კამ73 შეის წავ ლა ,,ალ ტინ ფოს’’ ერ თი თვის 
ეთე რი და ოც წუ თიან დო კუ მენ ტურ მა სა ლა ში74 აჩ ვე ნა რო გორ მზად დე ბო და 5 
ივ ლი სის თავ დას ხმა  

ან გა რი შის გა მო ცე მის დროი სათ ვის არ არის შე საძ ლე ბე ლი სრულ ყო ფი ლად შე
ფას დეს გა მო ძიე ბის მიმ დი ნა რეო ბის ეფექ ტია ნო ბა, რად გან არ დას რუ ლე ბუ ლა 
სის ხლის სა მარ თლის საქ მის მა სა ლე ბის სრუ ლი ანა ლი ზი  ამას თა ნა ვე, არას რუ
ლია სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო სა და თბი ლი სის სა ქა ლა ქო 
სა სა მარ თლო სა გან კოა ლი ცია „მე დიის ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის“ მო წო დე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია  და ზა რა ლე ბულ თა ინ ტე რე სე ბის დამ ცველ მა ორ გა ნი ზა ციებ მა უკ ვე 
მი მარ თეს შსსს გა მო ძიე ბის ფარ გლებ ში მო პო ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა და 
საქ მის მა სა ლე ბის გაც ნო ბის თხოვ ნით  თუმ ცა, ამ დრომ დე ჩა ტა რე ბუ ლი სა გა
მო ძიე ბო მოქ მე დე ბე ბის ანა ლი ზით ნა თე ლია, რომ გა მო ძიე ბა არ არის ეფექ ტუ
რი და ნა შაუ ლებ რივ ქმე დე ბებ ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა პი რის, მათ შო რის, ორ გა ნი ზა
ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის და მათ თვის ბრა ლის წარ დგე ნის ნა წილ ში  

ასე ვე არ დაწ ყე ბუ ლა გა მო ძიე ბა ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს თა ნამ დე ბო ბის 
პი რე ბის და რი გი თი პო ლი ციე ლე ბის ქმე დე ბე ბის შე სა ფა სებ ლად  ბუნ დო ვა ნია, 
რამ დე ნად ეფექ ტია ნად იყო და გეგ მი ლი და აღ სრუ ლე ბუ ლი სა პო ლი ციო ძა ლე ბის 
მო ბი ლი ზე ბა და მოქ მე დე ბე ბი მოვ ლე ნე ბის ძა ლა დობ რი ვი გან ვი თა რე ბის თა ვი
დან ასა რი დებ ლად 

გავ რცე ლე ბუ ლი კად რე ბი დან ნა თე ლია, რომ თავ დას ხმე ბი ძი რი თა დად ჯგუ ფუ
რად ხდე ბო და  ამ ეტაპ ზე უც ნო ბია რამ დე ნი პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბა/ და კა ვე ბა 
შეძ ლო შსსმ თი თოეულ საქ მეს თან მი მარ თე ბა ში, თუმ ცა თა ვად სა მი ნის ტროს 
მიერ 30 ივ ლისს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი75 გან ცხა დე ბით ირ კვე ვა, რომ 5 ივ ლისს გან ვი
თა რე ბულ მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით სულ და კა ვე ბუ ლია 31 პი რი, აქე დან 27 პი
რი – ჟურ ნა ლის ტებ ზე ძა ლა დო ბი სათ ვის 76

73  მოგვიანებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ონლაინგამოცემა „პუბლიკიდან“ 5 ივლისის 
მოვლენების შესახებ მომზადებული 2 ვიდეო თბილისის საქალაქო სასამართლოს27 აგვისტოს 
განჩინების საფუძველზე გაითხოვა  ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38C1yKe   

74  დოკუმენტური ფილმი: : «How 5th of July was organized and executed | „5 ივლისის“ ორგანიზება» 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2WHcu6S 

75  შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 5 ივლისს, „თბილისი პრაიდის“ საწინააღმდეგო აქციის დროს 
მოძალადე კიდევ 2 პირი დააკავა ხელმისაწვდომია https: //bit ly/2WE4AuS

76  სტატია: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 5 ივლისს, „თბილისი პრაიდის“ საწინააღმდეგო აქციის 
დროს მოძალადე კიდევ 2 პირი დააკავა https: //bit ly/3n0IZIi 

https://www.youtube.com/watch?v=eSrt4KmDWAQ
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-5-ivliss-/14835
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-5-ivliss-/14835
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-5-ivliss-/14835
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-5-ivliss-/14835
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-5-ivliss-/14835
https://bit.ly/38C1yKe
https://bit.ly/2WHcu6S
https://bit.ly/2WE4AuS
https://bit.ly/2WE4AuS
https://bit.ly/3n0IZIi


24 ᲛᲔᲓᲘᲘᲡ ᲞᲝᲒᲠᲝᲛᲘ:  
ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ,  
5-6 ᲘᲕᲚᲘᲡᲘ, 2021

სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო სა კუ თა რი ვებ გვერ დის მეშ ვეო ბით 
აქ ტიუ რად აქ ვეყ ნებ და ხოლ მე ინ ფორ მა ციას, თუმ ცა და მა ტე ბით შე კით ხვებ ზე პა
სუ ხი არ გას ცა და მი ნიშ ნე ბა 07 ივ ლი სის გან ცხა დე ბა ზე77 გაა კე თა  

5 და 6 ივ ლისს რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე მე დია სა შუა ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 
მი მართ ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბი სა და ძა ლა დო ბის მუ ქა რით პრო ფე სიულ საქ მია
ნო ბა ში უკა ნო ნოდ ხელ შეშ ლის ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით თბი ლი სის სა ქა ლა
ქო სა სა მარ თლო ში საქ მის წარ მოე ბის პრო ცე სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის მი ღე ბა 
მხო ლოდ მე დიის მეშ ვეო ბით იყო შე საძ ლე ბე ლი  მიუხედავად მა ღა ლი სა ჯა რო 
ინ ტე რე სი სა, სა სა მარ თლოს არ გაუვ რცე ლე ბია არც ერ თი სა ჯა რო გან ცხა დე ბა 
მიმ დი ნა რე საქ მეე ბის ოდე ნო ბის, მა თი მიმ დი ნა რეო ბის და გრა ფი კის შე სა ხებ  
ინ ფორ მა ციის გა მოთ ხოვ ნას თან და კავ ში რე ბულ კით ხვებ ზე კი უპა სუ ხა, რომ სტა
ტის ტი კუ რი აღ რიც ხვა არ წარ მოე ბუ ლა, სა სა მარ თლოს კი არ გააჩ ნია რე სურ სი ინ
ფორ მა ციის და მუ შა ვე ბი სათ ვის  

თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს პა სუ ხი

2021 წლის 06 სექ ტემ ბერს სა ხალ ხო დამ ცველ მა ზუ რაბ მა ხა რა ძი სა78 და სპი რი დონ 
ცქი ფუ რიშ ვი ლის79 მი მართ სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის დაწ ყე ბის მოთ ხოვ
ნით პრო კუ რა ტუ რას მი მარ თა 80

სა ხალ ხო დამ ცვე ლი მიიჩ ნევს, რომ სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვდო მი მტკი ცე ბუ ლე ბე
ბი აღ წევს და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რაუ დის, ანუ ბრა ლის წარ დგე ნის სტან დარტს, რა თა 
ორი პი რის მი მართ დაწ ყე ბულ იქ ნას სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა ჯგუ ფუ რი 
ძა ლა დო ბის ორ გა ნი ზე ბი სა და ასე ვე, ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბი სა კენ სა ჯა როდ მო
წო დე ბის ფაქ ტებ ზე  

77  შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია ”თბილისი პრაიდის“ კვირეულის პარალელურად 
პოლიციის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ხელმისაწვდომია https: //bit ly/2WJrPUa

78  წინადადება: 2021 წლის 5 ივლისს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ფაქტზე მოქალაქე ზურაბ 
მახარაძის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე https: //bit ly/3l3fhzA 

79  წინადადება 2021 წლის 5 ივლისს ძალადობრივი ქმედებისაკენ საჯაროდ მოწოდების ფაქტზე 
მოქალაქე სპირიდონ ცქიფურიშვილის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 
თაობაზე https: //bit ly/3hbUMj0 

80  განცხადება: სახალხო დამცველი 5 ივლისს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ძალადობისკენ 
მოწოდების ფაქტებზე 2 პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებას მოითხოვს 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3BONM3K 

https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-informatsia-tbilisi-praidis-kvireulis-paralelurad-politsiis-mier-chatarebuli-ghonisdziebebis-shesakheb/14771?fbclid=IwAR3BcELaDBv1b7e4r02R7koCFWFRYXd9FzU05blA4ZkIax9ODOjKkgfbhDs
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-informatsia-tbilisi-praidis-kvireulis-paralelurad-politsiis-mier-chatarebuli-ghonisdziebebis-shesakheb/14771?fbclid=IwAR3BcELaDBv1b7e4r02R7koCFWFRYXd9FzU05blA4ZkIax9ODOjKkgfbhDs
https://drive.google.com/file/d/1QAeVfTDuxlROclGHG0DB2C3dSpk6HPXz/view?usp=sharing
https://bit.ly/3l3fhzA
https://bit.ly/3hbUMj0
https://bit.ly/3hbUMj0
https://bit.ly/3BONM3K
https://bit.ly/2WJrPUa
https://bit.ly/2WJrPUa
https://bit.ly/3l3fhzA
https://bit.ly/3hbUMj0
https://bit.ly/3BONM3K


25ᲗᲐ ᲕᲘ 2. 
ᲕᲘᲜ ᲓᲐ ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲘᲪᲐᲕᲡ 5 ᲓᲐ 6 ᲘᲕᲚᲘᲡᲡ ᲓᲐᲖᲐᲠᲐᲚᲔᲑᲣᲚᲘ 

ᲟᲣᲠᲜᲐᲚᲘᲡᲢᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲝᲞᲔᲠᲐᲢᲝᲠᲔᲑᲘᲡ  ᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲡ

სახალხო დამ ცვე ლის გან ცხა დე ბის პა სუ ხად, შს მი ნის ტრის მოად გი ლე ალექ სან
დრე და რახ ვე ლი ძემ გა ნაც ხა და,81 რომ „არ არის საქ მე ში საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე
ბე ბი, რომ სა ხალ ხო დამ ცვე ლის მიერ და სა ხე ლე ბუ ლი პი რე ბის მი მართ ბრა ლის 
წა ყე ნე ბა მოხ დეს “ 

2.3. სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის  
სა მარ თლებ რი ვი მხარ და ჭე რა

კოა ლი ცია „მე დიის ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის“ პარ ტნიორ მა ორ გა ნი ზა ციებ მა მყი სიე
რად გა მო ხა ტეს მზაო ბა სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბა გაე წიათ82 2021 წლის 5 და 6 
ივ ლისს და ზა რა ლე ბულ მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის მა ტე რია ლუ რი და მო
რა ლუ რი ზია ნის ანაზ ღაუ რე ბის მიზ ნით  და ზა რა ლე ბუ ლე ბი სათ ვის სა მარ თლებ
რი ვი დახ მა რე ბის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლი იყო ცხე ლი ხაზ ზე  მე დია ზე ძა ლა დო ბა 
დაგ მო სა ქარ თვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცია ციამ83 და და ზა რა ლე ბულ მე დიას უფა სო 
იუ რი დიუ ლი დახ მა რე ბა შეს თა ვა ზა 84 

კოა ლი ცია „მე დიის ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის“ პარ ტნიო რე ბი და ადა მია ნის უფ ლე
ბებ ზე მო მუ შა ვე სხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი, (საერ თა შო რი სო გამ ჭვირ
ვა ლო ბა – სა ქარ თვე ლო / TI , სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო ცია ცია /
GYLA, სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი ინი ცია ტი ვა“ / GDI , „უფ ლე ბე ბი სა ქარ თვე
ლო“, „ ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი“ / HRC , „სო ცია ლუ რი სა მარ თლია ნო ბის ცენ
ტრი“ / SJC), ჯამ ში 5 და 6 ივ ლისს და ზა რა ლე ბულ 29 ჟურ ნა ლის ტსა და ოპე რა ტორს 
უწე ვენ სა მარ თლებ რივ წარ მო მად გენ ლო ბას სა გა მო ძიე ბო უწ ყე ბებ ში, აქე დან და
ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სი 28 პირს უკ ვე მიე ნი ჭა  

მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით „საერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თვე
ლო“ 29 პირს დაეხ მა რა, ასე ვე ზია ნის ანაზ ღაუ რე ბის საქ მეებ ზე მუ შაობს სამ მე
დია სა შუა ლე ბას თან  

სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის გარ და, სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა ად ვო კა ტი რე ბის 
სხვა მე ქა ნიზ მე ბიც გა მოი ყე ნა: 

 2021 წლის 19 ივ ლისს ბა თუ მის საერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ციის მიმ დი
ნა რეო ბი სას კოა ლი ციის „მე დიის ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის“ ინი ცია ტი ვით 
გაი მარ თა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბი სა და მე დიის ერ თობ ლი ვი აქ ცია  
აქ ციის მო ნა წი ლეებ მა ევ რო პუ ლი საბ ჭოს პრე ზი დენტს, ბა ტონ შარლ მი
შელს მი მარ თეს 

81  სტატია: შს მინისტრის მოადგილე – არ არის საქმეში საკმარისი მტკიცებულებები, რომ სახალხო 
დამცველის მიერ დასახელებულ პირებს ბრალდება წაუყენონ https: //bit ly/3tmNZIr 

82  განცხადება: «ცხელი ხაზი მედიის წარმომადგენლებისათვის» კოალიცია „მედიის 
ადვოკატირებისათვის“, ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jxeuHI

83  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია https: //www gba ge/ka 
84  განცხადება: ადვოკატთა ასოციაცია მედიის წარმომადგენლებზე განხორციელებული ძალადობის 

ფაქტებს ეხმაურება, ხელმისაწვდომი: ა https: //bit ly/2V5Tcr9 

https://bit.ly/3tmNZIr
http://mediacoalition.ge/ge/a/4e999c7b
https://www.facebook.com/GeorgianBarAssociation/?__cft__%5B0%5D=AZWpSyGZGRVyt1VpQ_WjOaxWUgo960gEZbtinNd8dhwMrbxZtL9Bp_nVqTGk6KRrYXWbi-XwPofAGPmaUul3sMKObZbteqQ1avYvXPrdnh64Sq_1u7dZR50gin73DkYa9KEA19eIgDEVikKesepx1Fbqvg-Lp62I0L-S8BfFEBFKvkVw5-5uUn-XM9t9rOOjg8k&__tn__=kK-R
https://www.gba.ge/ka/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0.html
https://bit.ly/3tmNZIr
https://bit.ly/3jxeuHI
https://bit.ly/3jxeuHI
https://www.gba.ge/ka
https://bit.ly/2V5Tcr9


26 ᲛᲔᲓᲘᲘᲡ ᲞᲝᲒᲠᲝᲛᲘ:  
ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ,  
5-6 ᲘᲕᲚᲘᲡᲘ, 2021

“დღეს, ისე რო გორც არას დროს, მო ვე ლით, რომ სა ქარ თვე ლოს საერ თა
შო რი სო პარ ტნიო რე ბი ერ თად დად გე ბიან ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტიი სა და 
ადა მია ნის ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად  გთხოვთ, გააგ რძე
ლოთ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას თან აქ ტიუ რი კო მუ ნი კა ცია და გაა
კე თოთ სა ჯა რო გან ცხა დე ბე ბი ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტიულ ჩა ვარ დნებ ზე და 
იმუ შაოთ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბას თან იმი სათ ვის, რომ გაგ რძელ დეს 
ქვეყ ნის სვლა ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ციის კენ,“ – ნათ ქვა მია ღია 
წე რილ ში85, რო მელ საც ხე ლი 62მა მე დია და სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ციამ 
მოა წე რა  

 27 ივ ლისს, კოა ლი ციის „მე დიის ად ვო კა ტი რე ბის თვის“ ინი ცია ტი ვით მე
დიის უსაფ რთხოე ბის სა კით ხებ ზე თბი ლის ში, სას ტუმ რო „რე დი სონ ში“ სა
მუ შაო შეხ ვედ რა გაი მარ თა  შეხ ვედ რა ზე მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ რო გორც 
ჟურ ნა ლის ტე ბი და მე დიის ხელ მძღვა ნე ლე ბი, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი სა მო
ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ციე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 

საერ თო ღო ნის ძიე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი მე დიის დაც ვა და ჟურ ნა ლის ტებ ზე 
თავ დას ხმის შემ თხვე ვა ში, შე სა ბა მი სი რეა გი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა
ვე ბა იყო 86 ყვე ლა მო ნა წი ლე შე თან ხმდა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ჟურ ნა ლის
ტებს ყო ველ დღიუ რად ემუქ რე ბათ საფ რთხე პრო ფე სიუ ლი მო ვა ლეო ბის 
შეს რუ ლე ბი სას და სა ჭი როა ში და და საერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის აქ ტიუ
რი გა მო ყე ნე ბა მე დია გა რე მოს მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით  

 

85  მიმართვა ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jCZDLZ 
86  ვიდეო: TV Pirveli • ტელეკომპანია პირველი «ხელისუფლებისგან ველოდი ბოდიშის მოხდას რომ 

ვერ შეძლეს ჟურნალისტების დაცვა ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3yDKyhc 

https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/photos/a.1332408933533703/4065918223516080/
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/photos/a.1332408933533703/4065918223516080/
https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/340215624308364
https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/340215624308364
https://bit.ly/3jCZDLZ
https://bit.ly/3yDKyhc
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მას შტა ბუ რი ძა ლა დო ბის შემ დეგ მე დია მე ნე ჯე რებ მა, ჟურ ნა ლის ტებ მა და ოპე რა
ტო რებ მა პრო ტეს ტი სხვა დას ხვა ფორ მით გა მო ხა ტეს  2021 წლის 14 ივ ლისს მაუწ
ყე ბელ თა ნა წილ მა პრო ტეს ტის ერ თერთ მწვა ვე ფორ მას მი მარ თა: ტე ლე კომ პა
ნიებ მა: „მთა ვა რი არ ხი“, „TV პირ ვე ლი“, „ფორ მუ ლა“ და „კავ კა სია“ დი ლის 07: 00 
სთდან 24 საა თით მაუწ ყებ ლო ბა შეწ ყვი ტეს87  ოთ ხი ვე ტე ლე ვი ზიის ეკ რან ზე, შავ 
ფონ ზე, 5 ივ ლისს და შა ვე ბუ ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის სა ხე ლე ბი და გვა რე ბი იკით ხე
ბო და, ასე ვე ჩნდე ბო და წარ წე რა – „გა დად გეს ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლი! დაი სა ჯოს 
ყვე ლა მო ძა ლა დე!“ 

მა ნამ დე, 07 ივ ლისს მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბი უსაფ რთხო სა მუ შაო გა რე მოს 
მოთ ხოვ ნით მთავ რო ბის კან ცე ლა რიას თან შეიკ რიბ ნენ88 და 56 ივ ლისს ჰო მო ფო
ბიუ რი და ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მიერ ჟურ ნა ლის ტებ ზე, ოპე რა ტო რებ სა და ფო
ტოგ რა ფებ ზე თავ დას ხმე ბი გააპ რო ტეს ტეს  აქ ციის ორ გა ნი ზა ტო რი ჟურ ნა ლის ტუ
რი ეთი კის ქარ ტია იყო  ქარ ტიის ხელ მომ წე რებ მა ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს 
მი მარ თეს და მოით ხო ვეს მე დიის წარ მო მად გენ ლებ ზე ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის 
დროუ ლი და ეფექ ტია ნი გა მო ძიე ბა და შე სა ბა მი სი პი რე ბი სათ ვის პა სუ ხის მგებ
ლო ბის, მათ შო რის, შს მი ნის ტრი სათ ვის პო ლი ტი კუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის
რე ბა  

11 ივ ლისს მე დიის წარ მო მად გენ ლებ მა, პო ლი ტი კო სებ მა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დოე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და აქ ტი ვის ტებ მა რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე, პარ ლა
მენ ტის შე ნო ბას თან, 5 და 6 ივ ლი სის ძა ლა დო ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბის დას ჯის მოთ
ხოვ ნი თა და მე დიის თვის სო ლი და რო ბის გა მო ხატ ვის მიზ ნით აქ ცია გა მარ თეს  

აქ ციის ერ თერ თი მთა ვა რი საკ ვან ძო მოთ ხოვ ნა პრე მიერ მი ნისტრ ირაკ ლი 
ღა რი ბაშ ვი ლის და შს მი ნის ტრის, ვახ ტანგ გო მე ლაუ რის დაუ ყოვ ნებ ლი ვი გა
დად გო მა იყო  რო გორც აქ ციის მო ნა წი ლეე ბი აც ხა დებ დნენ, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ არა თუ ვერ დაიც ვა მე დია ძა ლა დო ბის გან, არა მედ, ხე ლი შეუწ ყო 
და წაა ქე ზა ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც 5 ივ ლისს სა სუ ლიე რო პი რე ბის 
მო წო დე ბით შეიკ რიბ ნენ და მი ზან მი მარ თუ ლად გაუს წორ დნენ მე დიის წარ მო
მად გენ ლებს 

11 ივ ლი სის აქ ციის მთა ვა რი თე მა ტვ „პირ ვე ლის“ ოპე რა ტო რის, ალექ სან
დრე ლაშ ქა რა ვას გარ დაც ვა ლე ბა გახ და, რო მელ საც 5 ივ ლისს სას ტი კად სცე
მეს 89ჟურნალისტებმა კოორ დი ნა ცია დაიწ ყეს სლო გა ნით #ლექ SOSთვის

მე დია მე ნე ჯე რე ბის ორ გა ნი ზე ბით მეო რე მრა ვალ რიც ხო ვა ნი საპ რო ტეს ტო აქ ცია 
პარ ლა მენ ტის შე ნო ბის წინ პრე მიერ მი ნის ტრის გა დად გო მი სა და დამ ნა შა ვე თა 

87  სტატია: 4 ტელეკომპანია მაუწყებლობას 24 საათით წყვეტს  ხელმისაწვდომია: 
 https: //bit ly/2WMD7aM
88  სტატია: ჟურნალისტებმა 56 ივლისს მათზე განხორციელებული ძალადობა გააპროტესტეს  

ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DNIpDN 
89  ფოტორეპორტაჟი:  აქცია მედიის სოლიდარობისა და პრემიერის გადადგომის მოთხოვნით  

ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3t8kPg3 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31357489.html
https://on.ge/story/85026-%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9B%E1%83%90-5-6-%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A1
https://netgazeti.ge/news/553593/
https://netgazeti.ge/news/553593/
https://www.facebook.com/groups/768907347117523/
https://bit.ly/2WMD7aM
https://bit.ly/3DNIpDN
https://bit.ly/3t8kPg3
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დას ჯის მოთ ხო ნით 12 ივ ლის საც გაი მარ თა  2021 წლის 17 ივ ლისს სო ლი და რო ბის 
აქ ცია ჩა ტარ და ბა თუმ შიც 90

ერ თერ თი აქ ცია ჟურ ნა ლის ტებ მა მოქ მე დი მე რის, კა ხა კა ლა ძის მე რო ბის კან
დი და ტად ხელ მეო რედ წარ დგე ნის პა რა ლე ლუ რად გა მარ თეს  ღო ნის ძიე ბა 2021 
წლის 20 ივ ლისს მთაწ მინ დის პარ კში პრო ტეს ტის ფონ ზე შედ გა 91 მე დიის წარ მო
მად გენ ლებ სა და სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტებს თან ჰქონ დათ გარ დაც ვლი ლი ოპე
რა ტო რის, ლექ სო ლაშ ქა რა ვას ფო ტოე ბი და პლა კა ტე ბი წარ წე რით – „დაი სა ჯონ 
მო ძა ლა დეე ბი” 

სიტ ყვით გა მოს ვლი სას თბი ლი სის მერ მა კა ხა კა ლა ძემ მე დიის საქ მია ნო ბა ძა ლა
დობ რი ვი ჯგუ ფე ბის ქმე დე ბებს შეა და რა  

კა ხა კა ლა ძის გან ცხა დე ბას გა მოეხ მაუ რა სა ქარ თვე ლოს ჟრნა ლის ტუ რი ეთი კის 
ქარ ტია  ქარ ტიამ მოუ წო და92 ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს სა კუ თა რი აგ
რე სიუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბით არ წაე ხა ლი სე ბი ნათ მე დიის წარ მო მად გენ ლებ ზე 
თავ დას ხმა და შეეწ ყვი ტათ საუ ბა რი აზ რის, სიტ ყვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ
ლე ბის შემ ზღუ დავ ნორ მებ ზე, მხა რი დაე ჭი რათ მე დიის თა ვი სუფ ლე ბის თვის და 
აღედ გი ნათ საქ მია ნი ურ თიერ თო ბის რე ჟი მი მე დიის წარ მო მად გენ ლებ თან  

„სა ქარ თვე ლოს ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის ქარ ტიის“ კრი ტი კას სა ჯა რო თავ დას ხმით 
უპა სუ ხა მმარ თველ მა პარ ტიამ: „ცალ სა ხაა, რომ ქარ ტიის გან ცხა დე ბა ემ სა ხუ რე ბა 
სა ზო გა დოე ბის დე ზინ ფორ მი რე ბას და წარ მოად გენს ცი ლის წა მე ბას“, – აღ ნიშ ნუ
ლი იყო „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის”93 გან ცხა დე ბა ში 

19 ივ ლისს მე დია მე ნე ჯე რებ მა მთავ რო ბის კან ცე ლა რიას თან აქ ცია გა მარ თეს და 
ბა თუმ ში სტუმ რად მყოფ ევ რო საბ ჭოს პრე ზი დენტს, შარლ მი შელს მი მარ თეს94  
მათი გან ცხა დე ბით, „სა ნამ ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლი სა ქარ თვე ლოს პრე მიერ მი
ნის ტრია, საფ რთხის ქვე შაა ყვე ლა ჟურ ნა ლის ტი სა და მო ქა ლა ქის სი ცოც ხლე“ 

მე დიის წარ მო მად გენ ლებ მა საპ რო ტეს ტო აქ ცია გა მარ თეს პრო კუ რა ტუ რის შე ნო
ბას თა ნაც  ისი ნი მო ძა ლა დეე ბი სა და ძა ლა დობ რი ვი თავ დას ხმე ბის ორ გა ნი ზა
ტორ თა დას ჯას მოით ხოვ დნენ  

“ძა ლა დო ბის ორ გა ნი ზა ტო რებს წარ მოად გენ დნენ მე დია სა შუა ლე ბა „ალ ტინ
ფოს“ ხელ მძღვა ნე ლე ბი და წამ ყვა ნე ბი  აღ ნიშ ნუ ლი დას ტურ დე ბა მათ მიერ სა ჯა

90  სტატია: ბათუმში ჟურნალისტების სოლიდარობის აქცია გაიმართა  ხელმისაწვდომია: 
  https: //bit ly/3jB8kGH 
91  ვიდეო:  „ოცნების“ მერობის კანდიდატის წარდგენა პროტესტის ფონზე ხელმისაწვდომია: 
 https: //bit ly/3DEbS2M 
92  განცხადება: საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია  ხელმისაწვდომია: 
 https: //bit ly/3mTyHtf 
93  განცხადება: ქართული ოცნება ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DG1eZt 
94  უნდა იცოდეთ, რომ სანამ ღარიბაშვილი პრემიერმინისტრია, საფრთხის ქვეშაა ყველა ჟურ ნა

ლის ტის და მოქალაქის სიცოცხლე | ჟურნალისტების მიმართვა შარლ მიშელს ხელმსაწვდომია: 
https: //bit ly/38uS1Vm 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31363882.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=4118888964893016&ref=watch_permalink
https://www.qartia.ge/ka/siakhleebi/article/88770-qartia-gmobs-kakha-kaladzis-ganckhadebas
https://www.facebook.com/GeorgianDreamOfficial/photos/a.226026437457309/4233142833412296/
https://mtavari.tv/news/50960-unda-itsodet-rom-sanam-gharibashvili
https://bit.ly/3jB8kGH
https://bit.ly/3DEbS2M
https://bit.ly/3mTyHtf
https://bit.ly/3DG1eZt
https://bit.ly/38uS1Vm
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როდ გა კე თე ბუ ლი არაერ თი გან ცხა დე ბით და ძა ლა დო ბის კენ მო წო დე ბით  5 ივ
ლი სის შემ დეგ ხსე ნე ბუ ლი მე დიის ეთერ ში მი სი ხელ მძღვა ნე ლე ბი: კონ სტან ტი ნე 
მორ გო შია, ზუ რაბ მა ხა რა ძე და სხვე ბი აგ რძე ლე ბენ მო წო დე ბებს ჟურ ნა ლის ტთა 
მი მართ ძა ლა დო ბის კენ და ემუქ რე ბიან ჟურ ნა ლის ტებს, რომ მო მა ვალ შიც მოხ
დე ბა მათ ზე ან გა რიშ სწო რე ბა  გთხოვთ, გვაც ნო ბოთ მიმ დი ნა რეობს თუ არა გა მო
ძიე ბა მე დია სა შუა ლე ბა ,,ალ ტინ ფოს’’ ეთერ ში გა კე თე ბულ მუ ქა რის შემ ცველ გან
ცახ დე ბებ ზე და ჟურ ნა ლის ტებ ზე ძა ლა დო ბის პირ და პირ მო წო დე ბე ბის ფაქ ტზე “ 
– წერ დნენ აქ ციის მო ნა წი ლეე ბი ერ თობ ლივ წე რილ ში,95 პა სუ ხად ჟურ ნა ლის ტებს 
აც ნო ბეს96, რომ გა მო ძიე ბა მიმ დი ნა რეობ და ჯგუ ფუ რი ძა ლა დო ბის ფაქ ტზე და გა
მო კით ხუ ლია 200 ზე მე ტი პი რი 

95  ჟურნალისტებმა პროკურატურასთან აქცია გამართეს და უწყებას საერთო წერილით მიმართეს 
ხელმისაწვდომია:  https: //bit ly/3BByPBW 

96  საქართველოს პროკურატურის 2021 წლის 22 ივლისის კორესპონდენცია: 1 https: //bit ly/3yz9uGF 2 
https: //bit ly/3t9A8VE 

https://publika.ge/djurnalistebma-prokuraturastan-aqcia-gamartes-da-uwyebas-saerto-werilit-mimartes/
https://bit.ly/3BByPBW
https://bit.ly/3yz9uGF
https://bit.ly/3t9A8VE


ᲫᲐ ᲚᲐ ᲓᲝ ᲑᲘᲡ ᲙᲔᲜ ᲛᲝ ᲬᲝ ᲓᲔ ᲑᲐ  
ᲗᲣ ᲣᲮᲐᲛ ᲡᲝ ᲑᲐ – 
ᲙᲝ ᲛᲣ ᲜᲘ ᲙᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝ ᲛᲘ ᲡᲘᲘᲡ  
ᲒᲐᲜ ᲛᲐᲠ ᲢᲔ ᲑᲐ 

ᲗᲐ ᲕᲘ 4

ფოტო: პუბლიკა 
Photo: Publika



32 ᲛᲔᲓᲘᲘᲡ ᲞᲝᲒᲠᲝᲛᲘ:  
ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ,  
5-6 ᲘᲕᲚᲘᲡᲘ, 2021

კო მუ ნი კა ციე ბის კო მი სიამ თა ვი სი ინი ცია ტი ვით დაიწ ყო „ალტ ინ ფოს”97 კონ
ტენ ტის შეს წავ ლა, 29 ივ ლისს კომ პა ნია სა მარ თალ დამ რღვე ვად  ცნო უხამ სო ბის 
სა ბა ბით, ამა ვე დროს სან ქციის გან გაა თა ვი სუფ ლა98  რო გორც კო მი სიის გან ცხა
დე ბა შია99 მი თი თე ბუ ლი,  “საქ მე ეხე ბა 5, 6, 7 და 12 ივ ლისს შპს „ალ ტინ ფოს“ სა
მაუწ ყებ ლო ბა დე ში გან თავ სე ბულ გა და ცე მებს „ალ ტინ ტერ ვიუ“ და „ალ ტა ნა ლი
ტი კა“  აღ ნიშ ნულ გა და ცე მებ ში რო გორც წამ ყვა ნე ბის, ისე მიწ ვეუ ლი სტუმ რე ბის 
მიერ ხში რად იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი უცენ ზუ რო ლექ სი კა და ხდე ბო და უხამ სო ბის ტი
რა ჟი რე ბა “ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში100 კო მუ ნი კა ციე ბის კო მი სიამ არ იმ სჯე ლა ძა ლა
დო ბის კენ მო წო დე ბის სა კით ხებ ზე და აქ ცენ ტი გაა კე თა უხამ სო ბა ზე (რო მე ლიც 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მიერ ასე ვე კრი ტი კუ ლად შე ფა სე ბუ ლი პრაქ ტი კაა) და 
არა ძა ლა დო ბის სა ვა რაუ დო ტი რა ჟი რე ბა ზე101, რაც შე საძ ლოა წარ მოად გენ დეს სა
ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სით დას ჯად ქმე დე ბას  ამას თან, კო მი
სიამ შეის წავ ლა მხო ლოდ რამ დე ნი მე დღის ეთე რი და არ მიი ღო მხედ ვე ლო ბა ში 
ფარ თო კონ ტექ სტი  მა გა ლი თად, არ შეის წავ ლა „ალ ტინ ფოს“ ერ თი თვის არ ქი
ვი  ეს მია ნიშ ნებს იმა ზე, რომ კო მი სიამ ად მი ნის ტრა ციუ ლი წარ მოე ბა ფორ მა ლუ
რად და ზე და პი რუ ლად ჩაა ტა რა  მაშინ, რო დე საც კო მი სია სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი 
ად მი ნის ტრა ციუ ლი კო დექ სის 96 1 (საქ მის გა რე მოე ბა თა გა მოკ ვლე ვა)102 მუხ ლის 
თა ნახ მად, „ვალ დე ბუ ლია ად მი ნის ტრა ციუ ლი წარ მოე ბი სას გა მოიკ ვლიოს საქ მი
სათ ვის მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე ყვე ლა გა რე მოე ბა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მიი ღოს ამ 
გა რე მოე ბა თა შე ფა სე ბი სა  და ურ თიერ თშე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ ზე” 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მა ნამ დე, 6 ივ ლისს კო მი სიამ გან ცხა დე ბა103 გაა კე თა და თქვა, 
რომ „კო მუ ნი კა ციე ბის კო მი სიის თვის მიუ ღე ბე ლია 5 ივ ლისს მე დიის წარ მო მად
გენ ლებ ზე მომ ხდა რი ძა ლა დო ბი სა და თავ დას ხმის ფაქ ტე ბი, რა დრო საც 50ზე 
მეტ მა ჟურ ნა ლის ტმა, ოპე რა ტორ მა და ფო ტოგ რაფ მა მიი ღო სხეუ ლის მძი მე და
ზია ნე ბე ბი  ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის გარ და, ად გი ლი ჰქონ და სიტ ყვიერ შეუ რაც ხყო
ფას, მუ ქა რას და ჟურ ნა ლის ტურ საქ მია ნო ბა ში ხელ შეშ ლას  მე დიის წარ მო მად
გენ ლებს არ მიე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა შეეს რუ ლე ბი ნათ პრო ფე სიუ ლი მო ვა ლეო ბა, 
მიუ ხე და ვად ამი სა, მათ სა კუ თა რი სი ცოც ხლის და ჯან მრთე ლო ბის რის კის ფა სად 
მოა ხერ ხეს სა ზო გა დოე ბის თვის მიე წო დე ბი ნათ ინ ფორ მა ცია ”

97  სტატია: „არ ღირს ოკუპაციის დემონიზება“ – რისთვის იბრძვის „ალტინფო“ ხელმისაწვდომია: 
https: //bit ly/2WKR09a 

98  სტატია: მარეგულირებელმა „ალტინფოს“ 56 ივლისის ეთერზე დაადგინა, რომ ადგილი არ 
ჰქონდა ძალადობისკენ მოწოდებას – „მედიის უფლებები“ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2W
J7Ox2 

99  განცხადება: კომუნიკაციების კომისიამ „ალტ ინფო“ უხამსობის ტირაჟირების გამო 
სამართალდამრღვევად ცნო ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3kOkYBc 

100  გადაწყვეტილება შპს „ალტ ინფოს“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3yCQabu 

101  დოკუმენტური მასალა : „5 ივლისის ორგანიზება“ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3gW9PgH 
102  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jCmjfc 
103  განცხადება: კომუნიკაციების კომისია ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3gUy7aP 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A1-%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90---%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D-/31380001.html?fbclid=IwAR1qsyF9A6aGLibYs9O3H4uAWGZPSgFmmQlQHqqcxxQLtryM807UnMgT2gc
https://publika.ge/maregulirebelma-alt-infos-5-6-ivlisis-eterze-daadgina-rom-adgili-ar-hqonda-dzaladobisken-mowodebas-mediis-uflebebi/
https://comcom.ge/ge/yvela-siaxle/komunikaciebis-komisiam-alt-info-uxamsobis-tirajirebis-gamo-samartaldamrgvevad-cno.page
https://comcom.ge/ge/yvela-siaxle/komunikaciebis-komisiam-alt-info-uxamsobis-tirajirebis-gamo-samartaldamrgvevad-cno.page
https://comcom.ge/ge/legal-acts/solutions/2021--21-18-474.page
https://netgazeti.ge/news/504498/
https://www.facebook.com/publika.ge/videos/2693540917616640
https://www.comcom.ge/ge/yvela-siaxle/miugebeli-da-daushvebelia-jurnalistebze-dzaladoba.page
https://bit.ly/2WKR09a
https://bit.ly/2WJ7Ox2
https://bit.ly/2WJ7Ox2
https://bit.ly/3kOkYBc
https://bit.ly/3yCQabu
https://bit.ly/3gW9PgH
https://bit.ly/3jCmjfc
https://bit.ly/3gUy7aP
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5.1. სა ქარ თვე ლოს პრე მიერ – მინისტრის,  
ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლის შე ფა სე ბე ბი

2021 წლის 6 ივ ლისს, მას შტა ბუ რი თავ დას ხმის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს პრე მიერ 
მი ნის ტრმა ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვილ მა ჟურ ნა ლის ტებს უთ ხრა, რომ მე დია ზე ძა ლა
დო ბა არის მიუ ღე ბე ლი და რა თქმა უნ და, და საგ მო ბი 104 მან ასე ვე თქვა,105 რომ 
„გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა და ცუ ლია, პო ლი ციის მი მართ უკ მა ყო ფი ლე ბა სა ზო
გა დოე ბის მხრი დან უსა ფუძ ვლოა და გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რის გა მო არა ვინ იდევ
ნე ბა  მო ძა ლა დე ჯგუ ფებ მა კი ამით დაა ზია ნეს რო გორც ეკ ლე სიის მიერ და გეგ მი
ლი მშვი დო ბია ნი ლოც ვის დე მონ სტრა ცია, ასე ვე ჩვე ნი მთავ რო ბა “ ამა ვე დროს 
პრე მიერ მი ნის ტრმა მე დია ზე მას შტა ბურ თავ დას ხმა ში „რა დი კა ლუ რი, დეს ტრუქ
ციუ ლი ძა ლე ბის და მტრე ბის მიერ ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის შე
ფერ ხე ბის მცდე ლო ბა“ დაი ნა ხა  ლექ სო ლაშ ქა რა ვას მხარ დამ ჭერ აქ ციას კი, „პო
ლი ტი კუ რი აქ ცია და პო ლი ტი კუ რი აქ ტი“ უწო და  „მინ და ყვე ლას მო გი სამ ძიმ როთ 
თქვე ნი კო ლე გის გარ დაც ვა ლე ბა  ეს არის ძა ლიან დი დი ტრა გე დია ჩვენ თვის, 
ყვე ლას თვის, მაგ რამ ძა ლიან ამო რა ლუ რი საქ ციე ლია თქვე ნი კო ლე გის სიკ ვდი
ლით სპე კუ ლი რე ბა და ამით მა ნი პუ ლი რე ბა106  სპე კუ ლი რებს ერ თა დერ თი დეს
ტრუქ ციუ ლი ძა ლა, ეს არის საა კაშ ვი ლი და მი სი გუნ დი  მინ და ყვე ლამ კარ გად 
გაი გოს, რომ ვინც ახ ლა არის გაერ თია ნე ბუ ლი მის გარ შე მო, ატა რებს საა კაშ ვი
ლის პო ლი ტი კას “ 

2021 წლის 23 ივ ლისს კი გავ რცელ და პრე მიერ მი ნისტრ ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლის 
კო მენ ტა რი107, სა დაც იგი ჟურ ნა ლის ტებს „მო ძა ლა დეებს“ და „პარ ტიულ აქ ტი ვის
ტებს“ უწო დებს  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის არა ერ თი მო წო დე ბის მიუ ხე და
ვად108, პრე მიერმი ნის ტრმა კი დევ ერ თხელ შეუწ ყო ხე ლი მე დიის წარ მო მად გენ
ლე ბის მი მართ აგ რე სიის გაღ ვი ვე ბას 

2021 წლის 3 სექ ტემ ბერს109 ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვილ მა 5 ივ ლისს და გეგ მილ „ღირ სე
ბის მარშს“ „ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბის“ პრო ვო კა ცია უწო და და მიუ თი თა, რომ 
„ორ გა ნი ზა ტო რე ბის მი ზა ნია მოახ დი ნონ დის კრე დი ტა ცია ყვე ლა ავ ტო რი ტე ტის, 
ყვე ლა ავ ტო რი ტე ტუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის: ჯა რის, პო ლი ციის, სა სა მარ თლო სი – ამი
ტომ ებ რძვიან ეკ ლე სიას, პატ რიარქს, ამი ტომ იგო ნე ბენ ათას პრო ვო კა ციას; ამი
ტომ დგა ნან ისი ნი ლგბტ მარ შის კამ პა ნიის უკან და მა თი ორ გა ნი ზე ბით ხდე ბო და 
ის პრო ვო კა ცია, რო მე ლიც თა ვი დან ავი ცი ლეთ ჩვენ, რა თქმა უნ და, ძა ლიან სამ

104  განცხადება: ირაკლი ღარიბაშვილი – ჟურნალისტებზე ძალადობა არის მიუღებელი და რა თქმა 
უნდა, ეს არის დასაგმობი ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jzEgLi 

105  სტატია: ირაკლი ღარიბაშვილი: 5 ივლისს მედიაზე ძალადობამ დააზიანა ეკლესიის მიერ 
დაგეგმილი მშვიდობიანი ლოცვის დემონსტრაცია და მთავრობა ხელმისაწვდომია: https: //bit 
ly/3kK3y8Y 

106  სტატია: „კოლეგის სიკვდილით სპეკულირება ამორალურია“ – ღარიბაშვილი მედიას ხელ მი საწვ
დო მია: https: //bit ly/3yDk2EX

107  ირაკლი ღარიბაშვილის კომენტარი ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DNAx5d 
108  ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, ბატონ შარლ მიშელს – სამოქალაქო სექტორის და მედიის 

მიმართვა ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3BvuX5m 
109  სტატია: ირაკლი ღარიბაშვილი „ღირსების მარშზე”: ის პროვოკაცია თავიდან ავიცილეთ 

ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DTN3Ab 

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=556&info_id=79732
http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=556&info_id=79732
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31345862.html
https://bm.ge/ka/article/quotkolegis-sikvdilit-spekulireba-amoraluriaquot---garibashvili-medias/87442
https://bm.ge/ka/article/quotkolegis-sikvdilit-spekulireba-amoraluriaquot---garibashvili-medias/87442
https://bm.ge/ka/article/quotkolegis-sikvdilit-spekulireba-amoraluriaquot---garibashvili-medias/87442
https://www.facebook.com/tvimedi/videos/418023079444571
https://www.facebook.com/tvimedi/videos/418023079444571
https://www.facebook.com/tvimedi/videos/418023079444571
http://mediacoalition.ge/ge/a/c9af695a
http://mediacoalition.ge/ge/a/c9af695a
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31441990.html?fbclid=IwAR0N9H7TbEpPEpWdmYm-7GsAi9iaovPTds7JoE8IY2kkV-mB0kJ5-cy5YvY
http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=556&info_id=79732
http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=556&info_id=79732
https://bit.ly/3jzEgLi
https://bit.ly/3kK3y8Y
https://bit.ly/3kK3y8Y
https://bit.ly/3yDk2EX
https://bit.ly/3DNAx5d
https://bit.ly/3BvuX5m
https://bit.ly/3DTN3Ab
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წუ ხა რო იყო ის, რაც მოხ და და ჩვენ დავ გმეთ, არ შეიძ ლე ბო და ჟურ ნა ლის ტებ ზე 
თავ დას ხმა, კა ტას ტრო ფუ ლი შეც დო მა იყო “ 

5.2. შინაგან საქ მე თა მი ნის ტრის პო ზი ცია 

მე დიის და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გე ნელ თა ერ თერ თი მთა ვა რი მოთ
ხოვ ნა იყო, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს სა კონ სტი ტუ ციო მან და ტის ფარ გლებ ში 
დაე გეგ მა სა პარ ლა მენ ტო მოს მე ნა 56 ივ ლი სის მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით და 
შეე ფა სე ბი ნა მთავ რო ბის მიერ მო ქა ლა ქე თა და სა ცა ვად გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი 

ფრაქ ცია „შარლ მი შე ლის რე ფორ მე ბის ჯგუფ მა“ 56 ივ ლისს თბი ლის ში გან ვი
თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის სა პარ ლა მენ ტო გა მო ძიე ბი სათ ვის დაა რე გის ტრი რა110 
პროექ ტი დროე ბი თი სა გა მო ძიე ბო კო მი სიის შე საქ მნე ლად  დროე ბი თი სა გა მო
ძიე ბო კო მი სია სა ქარ თვე ლოს რეგ ლა მენ ტის თა ნახ მად, სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოე
ბი სა და თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მიერ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის დარ
ღვე ვის ფაქ ტე ბის გა მოკ ვლე ვი სა და შე სა ბა მი სი რეა გი რე ბის მიზ ნით შეიძ ლე ბა 
შეიქ მნას  გარ და აღ ნიშ ნუ ლი ინი ცია ტი ვი სა, პარ ლა მენ ტარ თა ნა წი ლი ით ხოვ
და პარ ლა მენ ტში შს მი ნის ტრის მოს მე ნას  თა ვის მხრივ, ში ნა გან საქ მე თა მი
ნის ტრი, ვახ ტანგ გო მე ლაუ რი ამ ბობ და,111 რომ მის თვის „არანაირ პრობ ლე მას 
არ წარ მოად გენს მი სი პარ ლა მენ ტში მის ვლა და 5 ივ ლისს მომ ხდა რის ახ სნა 
დეპუტატებისთვის”. შს მი ნის ტრი ასე ვე აც ხა დებ და, რომ „ის ვერც წარ მოიდ გენ
და, რომ ჟურ ნა ლის ტებს ასე მა სობ რი ვად დაეს ხმე ბოდ ნენ თავს“, რომ „ძალოვან 
უწ ყე ბა ში 27-წლიანი მუ შაო ბის გან მავ ლო ბა ში ჟურ ნა ლის ტებ ზე ძალადობა, ასე-
თი მასშტაბით, მას არ უნახავს”.

სა ბო ლოოდ, 2021 წლის 18 ივ ლისს სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრი, 
ვახ ტანგ გო მე ლაუ რი პარ ლა მენ ტში მოხ სე ნე ბის მიზ ნით მი ვი და, მას პრო ტეს ტით 
დახ ვდნენ მე დიის წა მო მად გენ ლე ბი და ოპო ზი ციო ნე რი დე პუ ტა ტე ბი  დე პუ ტა
ტებს ხელ ში ლექ სო ლაშ ქა რა ვას და ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლის ფო ტოე ბი ეჭი რათ, 
ხო ლო ჟურ ნა ლის ტებ მა სხდო მა თა დარ ბაზ ში გად მო ფი ნეს ბა ნე რე ბი112 წარ წე რით 
– „და სა ჯეთ მო ძა ლა დეე ბი და აი ღეთ პო ლი ტი კუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა“ 

მო წო დე ბე ბის მიუ ხე და ვად, მე დიის წარ მო მად გენ ლებ მა უა რი თქვეს საპ რო ტეს
ტო ბა ნე რე ბის ჩა მოხ სნა ზე, „ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ კი რიგ გა რე შე სხდო მის და ხურ
ვის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მიი ღო  რო გორც პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რე კა ხა კუ ჭა ვამ 
გა ნაც ხა და, პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბის მი ზა ნი არ იყო ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრის
თვის შე კით ხვე ბის დას მა და პა სუ ხე ბის მი ღე ბა  თა ვად მი ნის ტრმა კი პარ ლა მენ
ტის შე ნო ბა ისე და ტო ვა, რომ მე დიას თან კო მენ ტა რი არ გაა კე თა 

110  სტატია: 56 ივლისის მოვლენების შესახებ საგამოძიებო კომისიის შექმნის პროექტი 
დაარეგისტრირეს ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2Yn9NIx 

111  სტატია: ვახტანგ გომელაური: პარლამენტში მივალ და დეპუტატებს ავუხსნი რა მოხდა 
ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38y4WpA 

112  სტატია „დასაჯეთ მოძალადეები“, „აიღეთ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა“ – ჟურნალისტების 
პროტესტი პარლამენტში ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3teJSOw 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31372504.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31350155.html
https://mtavari.tv/news/50861-dasajet-modzaladeebi-aighet-politikuri
https://bit.ly/2Yn9NIx
https://bit.ly/38y4WpA
https://bit.ly/3teJSOw
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ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პო ზი ციებს შო რის გა მო ნაკ ლი სი იყო სა
ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის, სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლის გან ცხა დე ბა, რო მელ მაც ინ
ტერ ვიუ ში მიუ თი თა: 113 „მე მგო ნია, რომ ამ ძა ლა დო ბის აღ კვე თა შეიძ ლე ბო და  
რო გორც კი გა მოც ხად და, რომ ქა შუე თის ეკ ლე სია ში იქ ნე ბო და ორი პა რაკ ლი სი, 
დი ლით ეკ ლე სიის წინ გა ვია რე და ვნა ხე, რომ იქ შეკ რე ბი ლი ხალ ხი სა ლო ცა ვად 
ნამ დვი ლად არ ყო ფი ლა მი სუ ლი ”

113  სტატია: მგონია, რომ ამ ძალადობის აღკვეთა შეიძლებოდა – პრეზიდენტი 5 ივლისსზე
ხელმისაწვდომია https: //bit ly/3zQjjSl 

https://publika.ge/5-ivliss-dilit-gaviare-qashuettan-da-vnakhe-rom-iq-shekrebili-khalkhi-salocavad-namdvilad-ar-iyo-misuli/
https://publika.ge/5-ivliss-dilit-gaviare-qashuettan-da-vnakhe-rom-iq-shekrebili-khalkhi-salocavad-namdvilad-ar-iyo-misuli/
https://bit.ly/3zQjjSl
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2021 წელს მნიშ ვნე ლოვ ნად მოი მა ტა მარ თლმა დი დე ბე ლი სა სუ ლიე რო პი რე ბის114 
მხრი დან მე დიის წარ მო მად გენ ლებ ზე სიტ ყვიე რი თუ ფი ზი კუ რი თავ დას ხმე ბის 
რიც ხვმაც115  

“თბი ლი სი პრაი დის“ წი ნააღ მდეგ აქ ცია ში სა სუ ლიე რო პი რე ბის მო ნა წი ლეო ბა ძა
ლა დობ რი ვი ჯგუ ფის ლი დერ მა, გუ რამ ფა ლა ვან დიშ ვილ მა 01 ივ ლისს დააა ნონ
სა116  მისი თქმით, 5 ივ ლისს ათა სამ დე სა სუ ლიე რო პი რი აპი რებ და ქუ ჩა ში გას
ვლას 

სა სუ ლიე რო პი რე ბის მო ნა წი ლეო ბა ზე ღია გან ცხა დე ბა 5 ივ ლისს დი ლით117 გაა კე
თა გიორ გი პავ ლოვ მაც, მღვდელ მა სა გა რე ჯო დან, რო მე ლიც ამ ბობ და, რომ „წინ 
გვე ლო დე ბა ბრძო ლა, ცე მა ტყე პა და ხელ კე ტე ბი “ 

„ა რა ძა ლა დო ბას კი არა, ვალ დე ბუ ლე ბი ხართ – იძა ლა დოთ სამ შობ ლოს თვის, 
იძა ლა დოთ ქვეყ ნის თვის, იძა ლა დოთ სიწ მინ დის თვის!“ – ასე წაა ხა ლი სა მო ძა
ლა დეე ბი რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე სა სუ ლიე რო პირ მა სპი რი დონ ცქი ფუ რიშ ვილ
მა118, რომელსაც მოგ ვია ნე ბით სა პატ რიარ ქომ სას ტი კი საყ ვე დუ რი გა მოუც ხა და119 
და მსა ხუ რე ბი დან მხო ლოდ დროე ბით მოხ სნა, შსსმ კი მხო ლოდ გა მო კით ხა120  

სა ქარ თვე ლოს სა პატ რიარ ქომ 5 და 6 ივ ლი სის მოვ ლე ნებ ზე რამ დე ნი მე გან ცხა
დე ბა გაავ რცე ლა: 

2021 წლის 29 ივ ნი სი121 – სა ქარ თვე ლოს სა პატ რიარ ქომ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ
ლე ბას მი მარ თა მოთ ხოვ ნით, „ა დეკ ვა ტუ რად შეე ფა სე ბი ნა არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა, 
ემოქ მე და სა ხელ მწი ფო სტა ბი ლუ რო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო მშვი დო ბის ინ ტე რე სე
ბი დან გა მომ დი ნა რე და აე რი დე ბი ნა ქვეყ ნი სათ ვის დეს ტა ბი ლი ზა ცია და სა ზო გა
დოებ რი ვი ცხოვ რე ბი სათ ვის, – გარ დაუ ვა ლი შფო თი “

2021 წლის 3 ივ ლი სი122 – სა ქარ თვე ლოს სა პატ რიარ ქომ მი მარ თა მო სახ ლეო ბას, 
მშვი დო ბია ნად გა მოე ხა ტა პრო ტეს ტი და 5 ივ ლისს, 17 საათ ზე, ქა შუე თის წმ  გიორ
გის ტა ძარ თან შეკ რე ბი სა კენ მოუ წო და: „აღ ვავ ლი ნოთ ყოვ ლად წმინ და ღვთის
მშობ ლის პა რაკ ლი სი და მსოფ ლიოს ვაჩ ვე ნოთ, რომ ჩვენ ჩვენს ღირ სე ბას ვი ცავთ 
და გა დაგ ვა რე ბის თავ სმოხ ვეუ ლი მცდე ლო ბა ჩვენ თვის მიუ ღე ბე ლია,“ – ნათ ქვა მი 
იყო გან ცხა დე ბა ში 

114  განცხადება: მარტვილში მომხდარი ფაქტები დანაშულის ნიშნებს შეიცავს ხელმისა წვდომია: 
https: //bit ly/3jBf86V 

115  განცხადება: სასულიერო პირების მხრიდან ძალადობა უკვე ტენდეცია გახდა და სოციალურ 
მშვიდობას არღვევს ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3DDFIV7 

116  სტატია: გურამ ფალავანდიშვილი – ვაპირებთ, 4 ივლისის ღამიდან რუსთაველზე მილიონამდე 
კაცი გამოვიდეს ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2WJkUKG 

117  სტატია: ,,წინ გველის ცემატყეპა და ხელკეტები”მედიამ ძალადობაში მონაწილე სასულიერო 
პირების იდენტიციფირება მოახდინა ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3BCLyEt  

118  სტატია „სიყვარულით ნაკარნახევი“ ძალადობა ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3mUYzF1 
119  სტატია ძალადობისკენ მომწოდებელ მღვდელს ეკლესიაში „სასტიკი საყვედური“ გამოუცხადეს 

ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2V555h2 
120  სტატია: დეკანოზი სპირიდონ ცქიფურიშვილი გამოკითხვაზე მივიდა ხელმისაწვდომია: https: //

bit ly/38y5uvy 
121  განცხადება: საქართველოს საპატრიარქო 29 06 2021 ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3zBmKMk 
122  განცხადება: საქართველოს საპატრიარქო 03 07 2021 ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3jC4UTU 

http://mediacoalition.ge/ge/a/a03d6dfa
http://mediacoalition.ge/ge/a/f634f0c0
http://mediacoalition.ge/ge/a/1d67a4a5
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasuliero-pirebis-mkhridan-dzaladobis-faktebi-sotsialur-mshvidobas-arghvevs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasuliero-pirebis-mkhridan-dzaladobis-faktebi-sotsialur-mshvidobas-arghvevs
https://www.interpressnews.ge/ka/article/663760-guram-palavandishvili-vapirebt-4-ivlisis-gamidan-rustavelze-milionamde-kaci-gamovides/
https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/7486-tsin-gvelis-tsema-tkepa-da-khelketebi-mediam-dzaladobashi-monatsile-sasuliero
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31350887.html
https://netgazeti.ge/news/554043/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/666052-dekanozi-spiridon-ckipurishvili-gamokitxvaze-mivida/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/666052-dekanozi-spiridon-ckipurishvili-gamokitxvaze-mivida/
https://patriarchate.ge/news/2773
https://patriarchate.ge/news/2776
https://bit.ly/3jBf86V
https://bit.ly/3DDFIV7
https://bit.ly/2WJkUKG
https://bit.ly/3BCLyEt
https://bit.ly/3mUYzF1
https://bit.ly/2V555h2
https://bit.ly/38y5uvy
https://bit.ly/38y5uvy
https://bit.ly/3zBmKMk
https://bit.ly/3jC4UTU
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საპატრიარქო იქ ვე გან მარ ტავ და, რომ „ჩვე ნი ეკ ლე სიის თვის და ჩვე ნი მო ქა ლა
ქეე ბის თვის შე მაშ ფო თე ბე ლი და მიუ ღე ბე ლია გარ კვეულ საელ ჩო თა და ევ რო
პარ ლა მენ ტა რე ბის ნა წი ლის მკვეთ რი ჩა რე ვა ჩვენს სა ზო გა დოებ რივ და სუ ლიერ 
ცხოვ რე ბა ში და ვთვლით, რომ ეს მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და მე ტე ბაა ”

2021 წლის 05 ივ ლისს123 ჟურ ნა ლის ტებ სა და ოპე რა ტო რებ ზე მას შტა ბუ რი ძა ლა დო
ბის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლოს სა პატ რიარ ქომ „ძა ლიან სამ წუ ხა რო“, „მიუ ღე ბე ლი“ და 
„ყოვ ლად დაუშ ვე ბე ლი“ უწო და მე დია ზე ძა ლა დო ბის ფაქტს და მოუ წო და სა ზო გა
დოე ბას პა ტი ვის ცე მის, სიმ შვი დი სა და აგ რე სიუ ლი ქმე დე ბი სა გან გა მიჯ ვნი სა კენ  
„უნ და გვახ სოვ დეს, რომ ერ თი ადა მია ნის და ზა რა ლე ბაც კი საფ რთხეს უქ ნის არა 
მარ ტო მას, არა მედ აზია ნებს მთელ სა ზო გა დოე ბას და ეწი ნააღ მდე გე ბა ქრის ტია
ნულ სწავ ლე ბას,“ – იყო აღ ნიშ ნუ ლი გან ცხა დე ბა ში  

2021 წლის 27 ივ ლი სი124 – სა ქარ თვე ლოს სა პატ რიარ ქომ გაავ რცე ლა ოფი ცია ლუ რი 
გან ცხა დე ბა, სა დაც მწვა ვედ გააკ რი ტი კა მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბი და პრაქ ტი
კუ ლად მოუ წო და სა სუ ლიე რო პი რებს კო მუ ნი კა ცია შეწ ყვი ტათ კრი ტი კუ ლი სა რე
დაქ ციო პო ლი ტი კის მქო ნე მე დიებ თან  

სა პატ რიარ ქოს თა ნახ მად, 5 და 6 ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ ქარ თულ მე
დია ში ვი თა რე ბა უფ რო გამ წვავ და და უკი დუ რე სად აგ რე სიუ ლი ხა სია თი მიი ღო, 
სი ძულ ვი ლის ენით კი გან სა კუთ რე ბით გა მოირ ჩე ვა ,,მთა ვა რი არ ხი,“ ,,ტვპირ ვე
ლი“ და ,,ფორ მუ ლა“, რო მელ თა ეთე რი თაც პირ და პირ და მოუ რი დებ ლად ხდე ბა 
სა ქარ თვე ლოს სა პატ რიარ ქოს, კა თო ლი კოს პატ რიარ ქის, მღვდელ მთავ რე ბის, 
მღვდლე ბის და მრევ ლის შეუ რაც ხყო ფა; ის მის მუ ქა რაც და ან გა რიშ სწო რე ბი სა
კენ მო წო დე ბე ბიც  

“მარ თა ლია, გარ კვეულ გა დაც დო მას ერ თეუ ლი სა სუ ლიე რო პი რის მხრი დან ჰქონ
და ად გი ლი, მაგ რამ მი ზან მი მარ თუ ლად ხდე ბა კერ ძო შემ თხვე ვის გან ზო გა დე ბა 
და საერ თოდ ეკ ლე სიის მსა ხურ თა მო ძა ლა დეო ბა ზე აქ ცენ ტის გა კე თე ბა  მა შინ, 
რო დე საც არც კი ახ სე ნე ბენ, რამ დენ მა მოძ ღვარ მა გა დაარ ჩი ნა იგი ვე ჟურ ნა ლის
ტე ბი 56 ივ ლისს ძა ლა დო ბი სა გან  ამას თან, რა თქმა უნ და, არ ამ ხე ლენ „თბი
ლი სი პრაი დის“ ორ გა ნი ზა ტო რებ სა და მხარ დამ ჭერთ, მათ ფსი ქო ლო გიურ ძა
ლა დო ბებს, პრო ვო კა ციულ გან ცხა დე ბებ სა და ქმე დე ბებს… უხე შად ირ ღვე ვა რა 
ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კის ნორ მე ბი, სა ჯა როდ კვლავ ხდე ბა დე მონ სტრი რე ბა ფსი
ქო ლო გიუ რი ძა ლა დო ბის და სა მო ქა ლა ქო მშვი დო ბი სათ ვის ხე ლის შეშ ლის, რაც 
საელ ჩოე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის თვის რა ტომ ღაც შეუმ ჩნე ვე ლი რჩე
ბა,“ – მი თი თე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა პატ რიარ ქოს გან ცხა დე ბა ში 

ძა ლა დო ბას ეთან ხმე ბოდ ნენ მა ღა ლი სა სუ ლიე რო იე რარ ქე ბიც  ქუ თაი სელ გაე ნა
თე ლი მიტ რო პო ლი ტი იაო ნე ამ ტკი ცებ და125, რომ 5 ივ ლისს „ფორ მუ ლას“ ჟურ ნა
ლის ტმა, რა ტი წვე რა ვამ „სა როჩ კა“ თვი თონ შე მოი ხია და ჩხუ ბი დაიწ ყო 

123  განცხადება: საქართველოს საპატრიარქო 05 07 2021 ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3zOqUjW 
124  განცხადება: საქართველოს საპატრიარქო 27 07 2021 ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3zEd6bM 
125  სტატია: მეუფე იოანეს მტკიცებით, რატი წვერავამ „საროჩკა“ თვითონ შემოიხია და ჩხუბი დაიწყო 

ხელმისაწვდომია:  https: //bit ly/3yD3g8X 

https://patriarchate.ge/news/2780
https://www.facebook.com/sazupatriarchate/photos/a.143434937047095/622033172520600
https://on.ge/story/85085-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%99%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%9C-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A9%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D
https://bit.ly/3zOqUjW
https://bit.ly/3zEd6bM
https://bit.ly/3yD3g8X


40 ᲛᲔᲓᲘᲘᲡ ᲞᲝᲒᲠᲝᲛᲘ:  
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5-6 ᲘᲕᲚᲘᲡᲘ, 2021

“ერ თი ჟურ ნა ლის ტი დაი ღუ პა და რა ამ ბავ ში ხართ,“ – ასე თი შე ფა სე ბა გაა კე თა მიმ
დი ნა რე პრო ცე სებ ზე ვა ნი სა და ბაღ და თის მიტ რო პო ლიტ მა ან ტონ ბუ ლუ ხიამ 126 

27 ივ ლისს გა მომ ძიე ბელ ჟურ ნა ლის ტთა ჯგუფ მა „აი, ფაქ ტმა“ გა მოაქ ვეყ ნა კვლე ვა 
„მღვდლე ბი ძა ლა დობ რივ აქ ცია ზე”127 და იმ სა სუ ლიე რო პი რე ბის სია, რომ ლებ
მაც 5 ივ ლი სის მოვ ლე ნებს ხე ლი შეუწ ყვეს მრევ ლის წი ნას წა რი მო ბი ლი ზე ბით, 
ორ გა ნი ზა ტო რე ბის იდეო ლო გიუ რი მხარ და ჭე რით, თუ პირ და პი რი გა გე ბით, მათ 
გვერ დში დგო მით  ისი ნი სო ცია ლურ ქსელ ში გავ რცე ლე ბულ ფო ტოებ ზე „ალ ტერ
ნა ტი ვა სა ქარ თვე ლოს თვის“, ,,ალ ტინ ფოს’’ და „ქარ თუ ლი იდეის“ ლი დე რებ თან 
ერ თად დგა ნან  

ეს სა სუ ლიე რო პი რე ბი 5 ივ ლი სის ძა ლა დობ რი ვი აქ ციის ორ გა ნი ზა ტო რებს სო
ცია ლურ ქსელ შიც ქო მა გო ბენ  აქ ტიუ რად აზია რე ბენ ლე ვან ვა სა ძი სა და „ალ ტინ
ფოს“ გვერ დის პოს ტებს, მათ შო რის ზუ რაბ მა ხა რა ძის და ემ რე ქუ ჩუ კის გან ცხა
დე ბებს  

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა პატ რიარ ქოს გან ცხა დე ბის პა თო სი თან ხმო ბა შია მმარ
თვე ლი გუნ დის სა ჯა რო გან ცხა დე ბებ თან, რაც კი დევ უფ რო აძ ლიე რებს მე დიის 
მი მართ ძა ლა დო ბის ეს კა ლა ციის რის კებს  

126  ვიდეო: ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტ ანტონ ბულუხია ხელმისაწვდომია https: //bit ly/3DC
CUHE 

127  კვლევა „მღვდლები ძალადობრივ აქციაზე“ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2WKrKjn 

https://www.facebook.com/vanisadabagdatis.eparqia.9/posts/1615821568763284
https://www.ifact.ge/mghvdlebi/?fbclid=IwAR24GdVQmsPU_HMY9eOQY3IkOizl3_s30R9GMhjPx_v-V_KXOsDGrFM7FY8
https://bit.ly/3DCCUHE
https://bit.ly/3DCCUHE
https://bit.ly/2WKrKjn
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5 და 6 ივ ლისს მე დიის წარ მო მად გენ ლებ ზე, აქ ტი ვის ტებ სა და ლგბტქი+ თე მის 
წევ რებ ზე ძა ლა დობ რივ თავ დას ხმებს128, 11 ივ ლისს კი „TV პირ ვე ლის“ ოპე რა ტო რის 
ლექ სო ლაშ ქა რა ვას გარ დაც ვა ლე ბა სა129 და ამის გა მო სა ქარ თვე ლო ში დაწ ყე ბულ 
საპ რო ტეს ტო გა მოს ვლებს პარ ტნიო რი ქვეყ ნე ბის სა გა რეო უწ ყე ბე ბი, ელ ჩე ბი, ევ
რო პარ ლა მენ ტა რე ბი და უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბი გა მოეხ მაურ ნენ 130

საერ თა შო რი სო პარ ტნიო რე ბი მოუ წო დებ დნენ131 სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას, 
სა ჯა როდ დაეგ მო ძა ლა დო ბა და დაე სა ჯა ჟურ ნა ლის ტე ბის წი ნააღ მდეგ ძა ლა
დობ რი ვი ქმე დე ბის ჩამ დე ნი ყვე ლა პი რი 

 „ვგმობთ დღე ვან დელ ძა ლა დობ რივ თავ დას ხმებს სა მო ქა ლა ქო აქ ტი
ვის ტებ ზე, სა ზო გა დოე ბის წევ რებ სა და ჟურ ნა ლის ტებ ზე და ასე ვე, ხე
ლი სუფ ლე ბის ლი დე რე ბი სა და სა სუ ლიე რო პი რე ბის მხრი დან ამ ძა ლა
დო ბის არ დაგ მო ბას“, – ასე თი იყო ავსტრიის, ბულგარეთის, ესტონეთის, 
ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მისიის, ფინეთის, საფრანგეთის, 
გერმანიის, საბერძნეთის, ირლანდიის, ისრაელის, იტალიის, ლატვიის, 
ლიეტუვას, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, ესპანეთის, შვედეთის, გაერ-
თია ნე ბუ ლი სამეფოს, გაე როს სის ტე მის საქართველოში, შეერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის საელ ჩო სა და სა ქარ თვე ლო ში ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ-
ლო ბის ერ თობ ლი ვი გან ცხა დე ბა თბი ლის ში გან ხორ ციე ლე ბულ ძა ლა
დო ბას თან დაკავშირებით132.

 სა ქარ თვე ლო ში პრე სის თა ვი სუფ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან უკუს ვლად შეა
ფა სა133 მე დიის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლი საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის – 
„რეპორტიორები საზ ღვრებს გარეშე“ (RSF) აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და 
ცენ ტრა ლუ რი აზიის გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნელ მა, ჟან კა ვე ლიემ 5 
ივ ლისს, თბი ლის ში, ჟურ ნა ლის ტებ ზე გან ხორ ციე ლე ბუ ლი თავ დას ხმე
ბი  მან ხა ზი გაუს ვა, რომ „ძა ლა დო ბის ინ ტენ სი ვო ბა და კოორ დი ნი რე ბა 
უპ რე ცე დენ ტო იყო“, დაგ მო „ხე ლი სუფ ლე ბის მიერ გა მოვ ლე ნი ლი და ნა
შაუ ლებ რი ვი პა სიუ რო ბა“ და მოუ წო და დაე სა ჯა ჟურ ნა ლის ტე ბის წი ნააღ
მდეგ ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბის ჩამ დე ნი ყვე ლა პი რი 

 აშშ-ის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის სა ხე ლით პრეს სპი კერ მა, ნედ 
პრაის მა გა ნაც ხა და134, რომ „სა ქარ თვე ლოს ლი დე რე ბი და სა მარ თალ
დამ ცვე ლი ორ გა ნოე ბი ვალ დე ბულ ნი არიან, დაიც ვან გა მო ხატ ვი სა და 

128  სტატია: ძალადობრივი ჯგუფები აქციაზე ჟურნალისტებს თავს დაესხნენ ხელმისაწვდომია: https: 
//bit ly/3jyVE2L 

129  სტატია: ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა გარდაიცვალა https: //bit ly/2WNkKSU 
130  სტატია: საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია 5 ივლისის მოვლენებსა და ლექსო ლაშქარავას 

გარდაცვალებაზე ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3mRSHwi 
131  სტატია: საერთაშორისო გამოხმაურება თბილისში მომხდარ ძალადობაზე ხელმისაწვდომია:  

https: //bit ly/3mTXNbq 
132  ერთობლივი განცხადება თბილისში განხორციელებულ ძალადობასთან დაკავშირებით ხელ მი

საწ ვდომია: https: //bit ly/3zEXdBX 
133  განცხადება: „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/38vWQh0 
134  განცხადება: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ნედ პრაისი ხელმისაწვდომია: https: //bit 

ly/3gPWaYI 

https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/88582-dzaladobrivi-jgufebi-aqciaze-zhurnalistebs-thavs-daeskhnen
https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/88679-qtv-pirvelisq-operatori-romelsac-5-ivliss-thavs-daeskhnen-gardaicvala
https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/88718-saerthashoriso-sazogadoebis-reaqcia-5-ivlisis-movlenebsa-da-leqso-lashqaravas-gardacvalebaze
https://civil.ge/ka/archives/430892
https://ge.usembassy.gov/ka/joint-statement-on-violence-in-tbilisi-ka/
https://ge.usembassy.gov/ka/joint-statement-on-violence-in-tbilisi-ka/
https://rsf.org/en/news/attacks-53-journalists-major-setback-press-freedom-georgia-rsf-says
https://rsf.org/en/news/attacks-53-journalists-major-setback-press-freedom-georgia-rsf-says
https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1412185322625056772?s=20
https://bit.ly/3jyVE2L
https://bit.ly/3jyVE2L
https://bit.ly/2WNkKSU
https://bit.ly/3mRSHwi
https://bit.ly/3mTXNbq
https://bit.ly/3zEXdBX
https://bit.ly/38vWQh0
https://bit.ly/3gPWaYI
https://bit.ly/3gPWaYI
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შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბის კონ სტი ტუ ციუ რი უფ ლე ბე ბი და ძა ლა დო ბა ში 
მო ნა წი ლე პი რე ბი პა სუ ხის გე ბა ში მის ცენ“ 

 გაე როს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ოფის მა დაგ მო135 „ჟურ ნა ლის ტე ბის და 
ორ გა ნი ზა ტო რე ბის წი ნააღ მდეგ თბი ლი სი პრაი დის დროს გან ხორ ციე
ლე ბუ ლი მუ ქა რა და თავ დას ხმე ბი“ და მოუ წო და სა ქარ თვე ლოს ხე ლი
სუფ ლე ბას, რომ დაიც ვას მშვი დო ბია ნი შეკ რე ბე ბის მო ნა წი ლეე ბი და გა
მოი ძიოს ლგბტ+ ხალ ხის წი ნააღ მდეგ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბი სა 
და დის კრი მი ნა ციის შემ თხვე ვე ბი 

 ევ რო პის საბ ჭოს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა კო მის რის, დუ ნია მია ტო ვი ჩის 
თქმით136, 5 და 6 ივ ლისს ჩა დე ნილ მა ძა ლა დო ბამ კი დევ ერ თხელ აჩ ვე
ნა ის საფ რთხეე ბი, რო მელ თა წი ნა შეც ლგბტ პი რე ბი დგა ნან სა ქარ თვე
ლო ში  მან სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
ვალ დე ბუ ლე ბა შეახ სე ნა, რა თა „და ცუ ლი იყოს გა მო ხატ ვი სა და შეკ რე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბა, უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას დე მონ სტრან ტე ბი სა და ჟურ ნა
ლის ტე ბის უსაფ რთხოე ბა და დაი სა ჯონ თავ დამ სხმე ლე ბი“ 

 „ვგმობთ იმ ძა ლა დობ რივ შე ტა კე ბებს, რო მელ საც დღეს თბი ლი სი პრაი
დის წინ ჰქონ და ად გი ლი და რა საც ლგბტ თე მის წი ნააღ მდეგ მუ ქა რი სა 
და ჟურ ნა ლის ტებ ზე თავ დას ხმე ბის შემ დეგ მი სი გაუქ მე ბა მოჰ ყვა  გა მო
ხატ ვი სა და მშვი დო ბია ნი შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
და და ცუ ლი უნ და იქ ნას სა ხელ მწი ფოს მხრი დან“, – გა ნაც ხა და137 ევ რო პის 
საბ ჭოს პრეს სპი კერ მა, და ნიელ ჰოლ თგენ მა 

 ეუთო/ოდირმა ასე ვე გა მო ხა ტა შეშ ფო თე ბა138 ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი სა 
და პრაი დის გაუქ მე ბის გა მო  „თი თოეუ ლი ეს მი ზან მი მარ თუ ლი თავ დას
ხმა აქ ტი ვის ტე ბის, ჟურ ნა ლის ტე ბი სა და მა თი სა კუთ რე ბის წი ნააღ მდეგ 
სწრა ფად და ზედ მი წევ ნით უნ და იქ ნას გა მო ძიე ბუ ლი“, – იყო მი თი თე ბუ
ლი ოფი ცია ლუ რი კო მენ ტარ ში 

 „ძა ლა დო ბა და მუ ქა რა ჟურ ნა ლის ტე ბი სა და ლგბტ პი რე ბის, მათ შო რის, 
პრაი დის წი ნააღ მდეგ მიუ ღე ბე ლია“, – გა ნაც ხა და139 ნი დერ ლან დე ბის სა-
გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრომ და სა ქარ თვე ლოს ხელ მძღვა ნელ პი რებს 
და სა მარ თალ დამ ცვე ლებს „იმ პირ თა დაც ვის კენ მოუ წო და, რომ ლე ბიც 
შეკ რე ბი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის სა კონ სტი ტუ ციო უფ ლე ბებს 
იყე ნე ბენ“ 

 „რო დე საც სა ქარ თვე ლოს ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბი, ნაც ვლად იმი სა, რომ 
კონ სტი ტუ ციის გა რან ტე ბად იმოქ მე დონ, ამ თე მით სპე კუ ლი რე ბენ და 
დამ ნა შა ვეებს სა თა ნა დოდ არ გმო ბენ, ისი ნი მხო ლოდ ახა ლი სე ბენ ძა

135  განცხადება: გაეროს ადამინის უფლებათა ოფისი ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2WIFCuc 
136  განცხადება: დუნია მიატოვიჩი ხელმისაწვდომია:  https: //bit ly/3Bw7TmR 
137  განცხადება: ევროპის საბჭო ხელმისაწვდომია:  https: //bit ly/2WJHd3r 
138  განცხადება: ეუთო/ოდირი ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/2Y8Mm5m 
139  განცხადება: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხელმისაწვდომია: 
 https: //bit ly/3gRlNIq 

https://twitter.com/UNHumanRights/status/1412060090895679496?s=20
https://twitter.com/CommissionerHR/status/1412076848939470853?s=20
https://twitter.com/CoESpokesperson/status/1412123225555968010?s=20
https://twitter.com/osce_odihr/status/1412087784387629061?s=20
https://twitter.com/DutchMFA/status/1412078630696636416?s=20
https://bit.ly/2WIFCuc
https://bit.ly/3Bw7TmR
https://bit.ly/2WJHd3r
https://bit.ly/2Y8Mm5m
https://bit.ly/3gRlNIq
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ლა დო ბას“, – აღ ნიშ ნა140 ევროპარლამენტარმა, ვიო ლა ფონ კრა მონ-
მა. „რო დე საც ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფი ჟურ ნა ლის ტებ სა და ლგბტ+ პი რებს 
სცემს, ხო ლო სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა უყუ რებს ამას, ეს კა ნო ნის 
უზე ნაე სო ბის ნგრე ვის სა ხი ფა თო ნი შა ნია“, – და წე რა ევ რო პარ ლა მენ
ტარ მა ტვი ტერ ზე141  

 Amnesty Internationalის დი რექ ტო რის მოად გი ლემ აღ მო სავ ლეთ ევ რო
პი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზიის სა კით ხებ ში, დე ნის კრი ვო შეევ მა კი გა ნაც
ხა და142: „ნაც ვლად იმი სა, რომ მოვ ლე ნე ბის ასე თი გან ვი თა რე ბის თვის 
მომ ზა დე ბუ ლიყ ვნენ და მტკი ცე პა სუ ხი გაე ცათ ძა ლა დო ბის თვის, ხე ლი
სუფ ლე ბამ არაა დეკ ვა ტუ რად მცი რე რაო დე ნო ბის პო ლი ციე ლი გა ნა თავ სა 
ად გილ ზე, რომ ლე ბიც მხო ლოდ ძა ლა დობ რივ თავ დას ხმებ ზე რეა გი რებ
დნენ და არ უზ რუნ ველ ყვეს ლგბტ აქ ტი ვის ტე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი დაც ვა“ 

140  განცხადება: ვიოლა ფონ კრამონი ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3BzqsXk 
141  განცხადება: ვიოლა ფონ კრამონი ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3t4gevf 
142  განცხადება: Amnesty International ხელმისაწვდომია: https: //bit ly/3zDPJ1Z 

https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1412068336817541124?s=20
https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1412068335496351749?s=20
https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1412068335496351749?s=20
https://twitter.com/ViolavonCramon/status/1412068335496351749?s=20
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/georgia-the-authorities-failure-to-protect-tbilisi-pride-once-again-encourages-violence/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/georgia-the-authorities-failure-to-protect-tbilisi-pride-once-again-encourages-violence/
https://bit.ly/3BzqsXk
https://bit.ly/3t4gevf
https://bit.ly/3zDPJ1Z
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მნიშვნელოვანია, რომ აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო  
ხელისუფლებამ გადადგას შემდეგი ნაბიჯები: 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი

 სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა და გეგ მოს სა პარ ლა მენ ტო მოს მე ნა 56 ივ
ლი სის მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით, რა თა შე ფას დეს მთავ რო ბის მიერ 
მო ქა ლა ქე თა დაც ვი სათ ვის გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი;

 სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რებ მა შეწ ყი ტონ აგ რე სიუ ლი რი ტო რი კა და 
სი ძულ ვი ლის წა ხა ლი სე ბა მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ და მკა ფიოდ, 
არაო რაზ როვ ნად დაგ მონ ძა ლა დობ რი ვი მო წო დე ბე ბი თუ ქმე დე ბე ბი;

 სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რებ მა ღიად დაუ ჭი რონ მხა რი ჟურ ნა
ლის ტის პრო ფე სიუ ლი საქ მია ნო ბის ხელ შეუ ხებ ლო ბას 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა

 სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წევ რებ მა შეწ ყი ტონ აგ რე სიუ ლი რი ტო რი კა და 
სი ძულ ვი ლის წა ხა ლი სე ბა მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ;

 სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შეწ ყვი ტოს კრი ტი კუ ლი მე დიის მი მართ ბოი
კო ტი და უზ რუნ ველ ყოს მე დიას თან საქ მია ნი ურ თიერ თო ბის რე ჟი მი;

 მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი სა ჯა როდ გაე მიჯ ნონ ჟურ ნა ლის ტე ბის მი
მართ ნე ბის მიე რი სა ხის ძა ლა დო ბას;

 სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მიი ღოს ზო მე ბი მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ
ვის კა ნო ნით გა რან ტი რე ბუ ლი უსაფ რთხო სა მუ შაო გა რე მოს შე საქ მნე ლად 

სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო

 დროუ ლად ჩაა ტა როს ეფექ ტია ნი და ობიექ ტუ რი გა მო ძიე ბა მე დიის წარ
მო მად გენ ლე ბის და ზია ნე ბის ფაქ ტებ ზე და უზ რუნ ველ ყოს და ნა შაუ ლის 
ორ გა ნი ზა ტორ თა და შემ სრუ ლე ბელ პირ თა გა მოვ ლე ნა;

 მა ღა ლი სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ზო გა დოე
ბას პე რიო დუ ლად მია წო დოს ინ ფორ მა ცია გა მო ძიე ბის მიმ დი ნა რეო ბის 
შე სა ხებ;

 5 ივ ლი სის მას შტა ბუ რი ძა ლა დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა მარ თალ დამ ცა
ვი უწ ყე ბი სათ ვის შექ მნას სპე ცია ლუ რი ინ სტრუქ ცია მე დიის უსაფ რთხოე
ბის დაც ვის შე სა ხებ 
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სა ქარ თვე ლოს გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რა

 დროუ ლად ჩაა ტა როს ეფექ ტია ნი და ობიექ ტუ რი გა მო ძიე ბა მე დიის წარ
მო მად გენ ლე ბის და ზია ნე ბის ფაქ ტებ ზე  პრო კუ რა ტუ რამ უზ რუნ ველ ყოს 
და ნა შაუ ლის ორ გა ნი ზა ტორ თა გა მოვ ლე ნა  მათ შო რის, ძა ლა დობ რი ვი 
ქმე დე ბე ბი სა კენ სა ჯა როდ მო წო დე ბის ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით; 

 ჩაა ტა როს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მიერ ძა ლა დო ბის აღ მკვე თი ღო
ნის ძიე ბე ბის და გეგ მვი სა და გან ხორ ციე ლე ბის პრო ცე სის გა მო ძიე ბა, და 
შეის წავ ლოს ხელ მძღვა ნე ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის, მათ შო რის, ში ნა გან 
საქ მე თა მი ნისტრ ვახ ტანგ გო მე ლაუ რის პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კით ხი;

 მა ღა ლი სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ზო გა დოე ბას 
პე რიო დუ ლად მია წო დოს ინ ფორ მა ცია გა მო ძიე ბის მიმ დი ნა რეო ბი სა და 
ჩა ტა რე ბუ ლი სა გა მო ძიე ბო მოქ მე დე ბე ბის შე სა ხებ 

მე დია ზე ძა ლა დო ბის შე ჩე რე ბი სა და პრე ვენ ციის მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლია სა სა მარ
თლომ საქ მე თა გან ხილ ვა წარ მარ თოს დროუ ლად, ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბი სა 
და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის სრუ ლი დაც ვით, შეის წავ ლოს თავ დამ სხმე ლე
ბის მო ტი ვა ცია და თი თოეულ საქ მე ზე მი ღე ბულ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში გან მარ ტოს, 
რო გორ ხდე ბა სა მარ თლებ რივ სა ხელ მწი ფო ში მე დიის უსაფ რთხოე ბის დაც ვა 

ასე ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში აკ რე დი ტე ბულ მა დიპ ლო მა ტიურ
მა კორ პუს მა გააგ რძე ლოს 5 და 6 ივ ლი სის ძა ლა დობ რი ვი ფაქ ტე ბის გა მო ძიე ბის 
პრო ცეს ზე დაკ ვირ ვე ბა და ინ ტენ სიუ რი კო მუ ნი კა ცია სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე
ბას თან მე დია გა რე მოს გაუმ ჯო ბე სე ბი სა და ჟურ ნა ლის ტე ბი სათ ვის უსაფ რთხო სა
მუ შაო გა რე მოს შექ მნის მიზ ნით 
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ᲬᲔᲕᲠᲘ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ: 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

ლიბერალური აკადემია თბილისი

მედიაკლუბი

მედიის განვითარების ფონდი

მედიის უფლებები

რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი 

სატელევიზიო ქსელი

საერთაშორისო გამჭვირვალობა  საქართველო

სამართლიანი არჩევნების და  
დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა 

საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია 

საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო  
ოპერატორთა ასოციაცია

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია

უფლებები საქართველო

ღია საზოგადოების ფონდი
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