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ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა წინასაარჩევნო პერიოდში
(4 სექტემბერი - 27 ოქტომბერი)
სპეციალური ანგარიში
არასამთავრობო ორგანიზაცია - ცენტრი „ემპათია“
თბილისი 0160, ს. კანდელაკის ქ. N23, ტელ: +995 32 2381015; E – mail: centre@empathy.ge , URL
www.empathy.ge , Social Media: Rct.Empathy
აღნიშნული ანგარიში მომზადებულია ცენტრი „ემპათია“ -ს მკვლევართა ჯგუფის მიერ

მარიამ ჯიშკარიანი, გიგა ლემონჯავა, ლელი ჯანხოთელი, ია ღლონტი

აღნიშნული ანგარიში მოიცავს, საქართველოში, 2020 წლის 31 ოქტომბერს გასამართი
საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში მომხდარი ძალადობრივი ფაქტების
აღწერასა და შეფასებას. ანგარიშში ასახული ფაქტები ეხება 2020 წლის სექტემბერ - ოქტომბერში
პოლიტიკურ ოპოზიციასა და მის მხარდამჭერებზე, ასევე მედიისა და სადამკვირვებლო მისიის
წარმომადგენლებზე განხორციელებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფაქტებს.
ანგარიშში ასახულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამო შექმნილი განსაკუთრებული
ვითარებით ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ზეგავლენის უკანონო პრაქტიკა და ძალოვანი
სტრუქტურების წარმომადგენელთა მეშვეობით ამომრჩევლებზე ზეწოლის მცდელობები.

ცენტრი „ემპათია“ განსაკუთრებულ მადლობას უხდის კრიტიკულ მედია საშუალებებს
ძალადობის ფაქტების გამოვლენისა და გაშუქებისათვის. აგრეთვე, პარტნიორ ორგანიზაციებსა
და ცენტრი „ემპათია“-ს პირდაპირ ბენეფიციარებს.
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ფაქტების აღწერა
1.

1

2020 წლის 27 სექტემბერს, გლდანულას დასახლებაში, მე-8 კორპუსის
მიმდებარედ,
წინასაარჩევნო
შეხვედრის
მიმდინარეობისას,
მაღალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავიდან,
ან მაღალი სართულიდან ქვები და სხვა მყარი საგნები დაუშინეს ოპოზიციური
პოლიტიკური გაერთიანება „გაერთიანებული ოპოზიცია - ძალა ერთობაშია“-ს
გლდანის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს, ნიკა მელიასა და
მის მხარდამჭერებს.
კანონდამრღვევთა იდენტიფიცირება არ მომხდარა.

2.

2

3.

3

2020 წლის 4 სექტემბერს განხორციელდა თავდასხმა მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანება „ლელო საქართველოსთვის“ რაიონული
ორგანიზაციის წევრ, გიორგი გლუნჩაძეზე. მას თავს დაესხა 3 პიროვნება.
გლუნჩაძის განმარტებით, მასზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობა
განპირობებულია მისი პოლიტიკური საქმიანობით და მიზნად ისახავს მის
დაშინებას.
გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 - ე
მუხლით, დაკავებულია მხოლოდ ერთი პირი.
2020 წლის 13 ოქტომბერს, ქ. ქუთაისში, რუსთაველის გამზირზე
განხორციელდა თავდასხმა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ლელო
საქართველოსთვის“ ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრზე. დაზარალებულს,
პოლიტიკური ნიშნით, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. „ლელო

1

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. „ქვების სროლა ნიშანია იმისა, რომ ეს ხელისუფლება დამარცხდა-ნიკა მელია“,
2020 წლის 30 სექტემბერი, 15:03 [https://youtu.be/51YpF3TJCeA] ხელმისაწვდომია 10.27.20.

2

მთავარი
არხი,
„თავდასხმა
‘ლელოს’
წევრზე“,
2020
წლის
4
[https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/1340347263017657], ხელმისაწვდომია 10.27.20.

სექტემბერი,

6:03,

3

ნ.ჩაგელიშვილი „ქუთაისში ‘ლელოს’ წევრზე თავდასხმის ფაქტზე 27 წლის პირი დააკავეს“, Newpress”, 2020 წლის
14 ოქტომბერი [http://newpress.ge/qutaisshi-lelos-wevrze-tavdasxmis-faqtze-27-wlis-daakaves] ხელმისაწვდომია
10.27.2020. ინტერპრესნიუსი „„ლელოს“ ინფორმაციით, ქუთაისში, შტაბის წევრს თავს დაესხნენ“ 2020 წლის 13
ოქტომბერი [https://www.interpressnews.ge/ka/article/623522-lelos-inpormaciit-kutaisshi-shtabis-cevrs-tavs-daesxnen/]
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საქართველოსთვის“ ქუთაისის საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის
კანდიდატის, ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით, მოძალადე არ არის
ადგილობრივი და ქუთაისში სხვისი დავალებით იყო ჩასული. დანაშაული,
სავარაუდოდ, ჩადენილია პოლიტიკური მოტივით.
გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე
მუხლით.
4.

4

2020 წლის 17 სექტემბერს, ღამით, ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანება
„გაერთიანებული ოპოზიცია - ძალა ერთობაშია“-ს მაჟორიტარი დეპუტატობის
კანდიდატ, ლევან ხაბეიშვილის საარჩევნო შტაბზე თავდასხმა განხორციელდა.
ორმა უცნობმა პირმა საარჩევნო შტაბს ქვები ესროლა. ჩაიმსხვრა შუშები,
დაზიანდა საოფისე ინვენტარი.
კანონმდამრღვევთა იდენტიფიცირება არ მომხდარა. გამოძიება მინდინარეობს
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლით, რაც სხვისი
ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.

5.

5

6.

6

2020 წლის 11 ოქტომბერს, „ანას ბაღის“ აქტივისტსა და პოლიტიკური
გაერთიანება „გაერთიანებული ოპოზიცია - ძალა ერთობაშია“-ს სამგორის
რაიონული ორგანიზაციის წევრ, ლევან ქართველიშვილს თავს დაესხა ორი
პირი თბილისში, ბახტრიონის ქუჩაზე. ლევან ქართველიშვილს მიაყენეს
სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. ის სასტიკად იქნა ნაცემი.
დაზიანებები მიღებული აქვს თავის არეში. დაზარალებულმა არ მიმართა
გამოძიებას, რადგან არ ენდობა საგამოძიებო ორგანოებს.
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“
საბურთალოს რაიონული ორგანიზაციის წევრ, ნინია ცისკარიშვილს

4

ფორმულა „ლევან ხაბეიშვილის შტაბის მინები ჩაამსხვრიეს, დაწყებულია გამოძიება“ 2020 წლის 18 სექტემბერი.
10:09 [https://formulanews.ge/News/36885]

5

მთავარი არხი, „თბილისში ლევან ხაბეიშვილის საარჩევნო შტაბის წევრს სცემეს“, 2020 წლის 11 ოქტომბერი,
[https://mtavari.tv/news/18745-tbilisshi-levan-khabeishvilis-saarchevnoshtabis?fbclid=IwAR1E9py88X7VPqbH8Pso2T2uB7WFtNQK7BDd4CODpj86MvQssIK6H2qxJkw]

6

პარალელი “ ნინია ცისკარიშვილი: “ჩვენზე თავდასხმები მას შემდეგ დაიწყო, რაც აღმოვაჩინეთ, რომ „ქართულ
ოცნება“-ს საარჩევნო შტაბის ოფისი კანონიერი ქურდისგან აქვს ნაქირავები”, 2020 წლის 25 სექტემბერი,
[https://paraleli.ge/15273/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95
%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-
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საცხოვრებელ სახლთან, თავს დაესხა ორი პირი, რომელთაც ეცვათ შავი სამოსი
და ეკეთათ ნიღაბი. თავდამსხმელებმა მოსთხოვეს მობილური ტელეფონის
პინკოდი, რომლის მობილურ ტელეფონში შეიყვანისასაც უკნიდან დაარტყეს
და ნინია ცისკარიშვილი დაეცა. მას დაუზიანდა მუხლის სახსარი. „ჩვენი
გუნდის წევრებზე თავდახმები მას შემდეგ დაიწყო, რაც გავარკვიეთ, რომ
„ქართულ ოცნებას“ საარჩევნო შტაბის ფართი კანონიერი ქურდისგან აქვს
ნაქირავები“ – განაცხადა ნინია ცისკარიშვილმა.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 -ე
და 187-ე მუხლების პირველი ნაწილებით, რაც გულისხმობს ძალადობასა და
სხვისი ნივთის დაზიანებასა და განადგურებას.
7

7. 2020 წლის 18 სექტემბერს, პოლიტიკური პარტია „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ წევრ ლაშა ცუცქირიძეს, საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ, ქ.
თბილისში, იოსებიძის ქუჩაზე, გვიან ღამით, თავს დაესხნენ უცნობი, ნიღბიანი
პირები. დაზარალებულმა დაზიანებები მიიღო თავისა და ტუჩის არეში. ლევან
ცუცქირიძე გადაიყვანეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში.
დამნაშავე პირთა იდენტიფიცირება არ მომხდარა.
8.

2020 წლის 1 ოქტომბერს, ქ. სენაკში, სენაკის საკრებულოს მოქმედი წევრის
(„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“) შვილს, გიორგი გოგავას,
სავარაუდოდ, სამხედრო პოლიციის მაღალჩინოსანი იარაღის გამოყენებით
ემუქრებოდა. გიორგი გოგავას უცნობი პიროვნება ცეცხლსასროლი იარაღით
დაემუქრა და მოსთხოვა, დედამისს - მირანდა მირცხულავას შეეწყვიტა
პოლიტიკური საქმიანობა.
8

%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C/?fbclid=IwAR3_4Cnt0Uq5HXmF88Lmn6mhf178Nkmbjsl_Y0fbbpB6
q091J5T8RHBQbEM]

7

პირველი არხი, „შსს-მ „ნაციონალური მოძრაობის“ საბურთალოს ოფისის წევრის, ნინია ცისკარიშვილის მიმართ
ძალადობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო“, 2020 წლის 26 სექტემბერი [ https://1tv.ge/news/shss-m-nacionalurimodzraobis-saburtalos-ofisis-wevris-ninia-ciskarishvilis-mimart-dzaladobis-faqtze-gamodziebadaiwyo/?fbclid=IwAR31tXLxR4s4Rmu0_L-HYN69xwOrGq2rJ5YU1TjKfYIca9MGd9Xnx2KV0Ao]

8

მთავარი არხი, „"გაგიხვრიტავ შუბლსო" - მოქმედი მაღალჩინოსანი ოპოზიციის წევრის შვილს დაემუქრა“ 2020 წ.1
ოქტ. [https://mtavari.tv/news/17531-gagikhvritav-shublso-mokmedi-maghalchinosani]
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გიორგი გოგავამ მიმართა საგამოძიებო უწყებას და წარუდგინა მოძალადის
ავტომობილის ფოტო მასალა. მისივე განმარტებით, შემთხვევის ადგილზე
იმყოფებოდნენ პოლიციის თანამშრომლები, თუმცა რეაგირება არ
მოუხდენიათ.
სავარაუდო დამნაშავის იდენტიფიცირება არ მომხადა.
9.

2020 წლის 8 სექტემბერს, დაკავებული პოზიციიდან, სავარაუდოდ
პოლიტიკური დისკრიმინაციის შედეგად, გათავისუფლდა ქ. თბილისის, 186-ე
საჯარო სკოლის დირექტორი, მაია გრიგოლია. მისი განმარტებით, შრომითი
ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ მის პოზიციაზე სხვა
პიროვნება იყო დანიშნული. იგი დარწმუნებულია, რომ დაისაჯა კრიტიკული
პოლიტიკური შეხედულების გამო.
9

10. 10 2020 წლის 14 ოქტომბერს, წეროვნის მესამე საჯაროს სკოლის ყოფილმა
დირექტორმა, ბატონმა რამინ ჩიტიშვილმა განაცხადა, რომ ის გაათავისუფლეს
დაკავებული პოზიციიდან მისი პოლიტიკური შეხედულების გამო,
რამდენადაც ის არის პოლიტიკური გაერთიანება „გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია“-ს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ცეზარ ჩოჩელის
აქტიური მხარდამჭერი.
რამინ ჩიტიშვილი განმარტავს, რომ პოლიტიკური ხასიათის ზეწოლა მასზე
ადრეც განხორციელებულა. მას აიძულებდნენ, შეემუშავებინა სპეციალური
სიები წეროვნის მესამე საჯარო სკოლაში მომუშავე პერსონალის პოლიტიკურ
პოზიციათა შესახებ. კერძოდ, ვინ უჭერდა მხარს ხელისუფლებას და ვინ იყო
ოპოზიციურად განწყობილი.
მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონიდან
სულ
6
სკოლის
დირექტორია
გათავისუფლებული. ნაწილი მათგანი ამ ყველაფერს პოლიტიკურ მოტივს
უკავშირებს და ამბობს, რომ წინასაარჩევნოდ ხელისუფლებამ ისინი
ოპოზიციის მხარდაჭერის გამო დასაჯა.

9

მთავარი არხი, „სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით, თანამდებობიდან კიდევ ერთი სკოლის დირექტორი
გაათავისუფლეს“, 2020წ. 15 ოქტ. [https://mtavari.tv/news/19126-savaraudod-politikuri-nishnit-tanamdebobidan]

10

მთავარი არხი, “ "უნდა გამეკეთებინა სიები, ვინ იყო მხარდამჭერი, ვინ მოწინააღმდეგე" - ზეწოლა სკოლის
დირექტორებზე“
2020
წ.14
ოქტომბერი.
[https://mtavari.tv/news/19051-unda-gameketebina-siebi-vin-iqomkhardamcheri-vin?fbclid=IwAR1npbjGB_4vEix-R2A2Xde1mVIblOwbvp0LGmm-Ua_vrYnqEFS95q-8HIg]
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‘’მე ვარ ცეზარ ჩოჩელის მხარდამჭერი და ეს არის მიზეზი. ზეწოლა ყოველთვის
იყო, რომ უნდა გამეკეთებინა სიები, ვინ იყო მხარდამჭერი, ვინ მოწინააღმდეგე.
მე ამას არასოდეს ვაკეთებდი და ზუსტად ეს გახდა ჩემი გათავისუფლების
საფუძველი’’ - ამბობს რამინ ჩიტიშვილი, წეროვნის მესამე საჯარო სკოლის
ყოფილი დირექტორი.
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში სულ 14 სკოლის დირექტორს გაუვიდა
თანამდებობაზე ყოფნის ვადა. მათგან რვამ ხელახლა დანიშვნის პირობა მიიღო.

11. თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ქსნის საჯარო სკოლის დირექტორი,
ქალბატონი დოდო ჭოტორლიშვილი, რომელიც მის გათავისუფლებას მისი
ოჯახის წევრების განსხვავებულ პოლიტიკურ პოზიციას უკავშირებს. მისი
შვილის, ბექა ლელუაშვილის განმარტებით, დოდო ჭოტორლიშვილი
ინფარქტის ნიშნებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
„მხარში ვუდგავარ ცეზარ ჩოჩელსა და კახა ოქრიაშვილს და დავუდგები
ბოლომდე. ამით ვერ გამაჩერებენ“ - ამბობს ბექა ლელუაშვილი.
12. 112020 წლის 13 ოქტომბერს თავს დაესხნენ პოლიტიკური პარტია „ევროპული
საქართველოს“ ქუთაისის ოფისს, დაუშინეს აგურები, დაზიანდა ბანერი.
გამოძიება წარიმართა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე
მუხლით. დამნაშავე პირი წარსულში ნასამართლევი აღმოჩნდა. გამოძიებამ
დაზიანება 80 ლარად შეაფასა და დამნაშავის მიმართ მხოლოდ სიტყვიერი
გაფრთხილებით შემოიფარგლა.
13. 12 გორში, სოფელ მეჯვრისხევში, “ევროპული საქართველოს” მაჟორიტარი
დეპუტატობის კანდიდატს, ლევან თარხნიშვილსა და მისი შტაბის წევრებს
თავს დაესხნენ. შემთხვევა მოხდა. ლევან თარხნიშვილის განცხადებით,
ინციდენტი პლაკატების გადაკვრას მოჰყვა.
თარხნიშვილის განმარტებით, მათ პლაკატებზე გადაკრული იყო ‘’ქართული
ოცნების’’ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, გიორგი ხოჯევანიშვილის
ფოტოები. როდესაც მათი წარმომადგენლები კადრებს იღებდნენ, მმართველი
გუნდის წარმომადგენლებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს.

11

On.ge/ოქტომბერი 17, 2020/02:59

12თვითმართველობის

დროა „ლევან თარხნიშვილსა და მისი შტაბის წევრებს რამდენიმე ადამიანი თავს დაესხა“,
2020 წ. 17 ოქტომბერი [https://droa.ge/?p=87228]
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“ამ დროს ქუჩაში იმყოფებოდა 6-7 ადამიანი, რომლებიც შეზარხოშებულები
იყვნენ. იქვე არის კედელი, სადაც ევროპული საქართველოს პლაკატებზე
გიორგი ხოჯევანიშვილის პლაკატები იყო გადაკრული. არასამთავრობო
ორგანიზაციები და საერთაშორისო დამკვირვებლები გვთხოვენ, რომ ასეთ
დროს გადავიღოთ სურათი. გორის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ, ეთერ
ჯალაღონიამ მათი პლაკატის ხელით აწევა სცადა, რომ ქვემოთ ჩვენი
გამოჩენილიყო და სურათი გადაეღო, რა დროსაც 6 მამაკაციდან ერთ-ერთმა
ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ეთერს და შემდეგ ყელში სწვდა და
სათვალე გაუტეხა. კადრები არსებობს, ჩვენ ვცდილობთ მათ ამოცნობას. იგივე
ადგილზე ერთი კვირის წინ ინციდენტი ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობასაც.
შესაძლებელია, ეს ხალხი პროვოკაციისთვის მოგზავნილები იყვნენ” – ამბობს
ლევან თარხნიშვილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მომხდარზე გამოძიება
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც
ძალადობას გულისხმობს.
14. 13 2020 წლის 27 სექტემბერს, ბოლნისში, სოფელ ნახიდორში, პოლიტიკური
პარტია „ქართული ოცნების“ 50-მდე მხარდამჭერი თავს დაესხა პოლიტიკური
გაერთიანება „გაერთიანებული ოპოზიცია - ძალა ერთობაშია“-ს აქტივისტებს
და მათ ფიზიკურად გაუსწორდა.
თვითმხილველები
ადასტურებენ,
რომ
თავდასხმას
უშუალოდ
ხელმძღვანელობდა ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის,
(„ქართული ოცნება“) გოგი მეშველიანის ძმა. ნაციონალური მოძრაობის
აქტივისტი, არიფ იუსუპოვი იმყოფებოდა ჩაიხანაში, სადაც მას თავს დაესხა
‘’ქართული ოცნების’’ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ძმა და 50 სხვა
პირი.
თავდამსხმელებმა იუსუპოვი სასტიკად სცემეს და ჩაიხანის
ტერიტორიაზე ყველაფერი დალეწეს. შედეგად, დაშავდა ათამდე აქტივისტი.
სამი აქტივისტი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითმხილველი ადასტურებს,
რომ მოძალადე პირები ნარკოტიკული თრობის ქვეშ იმყოფებოდნენ.
მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე
მუხლით წარიმართა, რაც ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობას გულისხმობს.

13

მთავარი არხი „მორიგი თავდასხმა ოპოზიციაზე - ბოლნისში ოპოზიციონერებს სცემეს“, 2020 წ.27 სექტემბერი.
[https://mtavari.tv/news/17147-morigi-tavdaskhma-opozitsiaze-bolnisshi?fbclid=IwAR2lTGqsR1qK_gwsSQUDGhKsaMO6PmjHcb97cEn6E-fUUim1TGjnJRaPqI]

10
RCT/EMPATHY, VAT 211322200; Special Report, Tbilisi 2020

15. 142020 წლის 19 ოქტომბერს, ბოლნისის რაიონში, „გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია’’ - ს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს, კახა ოქრიაშვილს
‘’ქართული ოცნების’’ შტაბის წევრები თავს დაესხნენ. თავდამსხმელებმა
ოპოზიციის საარჩევნო შტაბის წევრის, ლევან მიქელაძის ავტომობილს ცეცხლი
გაუხსნენ. მიქელაძის ინფორმაციით, ერთ-ერთ ავტომობილს მართავდა
საკრებულოს წევრი წაქაძე, რომელიც ამავდროულად არის მეშველიანის
ბიუროს ხელმძღვანელი. თავდამსხმელები, ფიზიკური ანგარიშსწორების
მიზნით, ცდილობდნენ, ლევან მიქელაძე ეიძულებინათ, შეეწყვიტა მოძრაობა.
მიქელაძემ არ შეაჩერა მოძრაობა. თავდამსხმელები რამდენჯერმე გვერდიდან
შეეჯახნენ მის მანქანას. ცდილობდნენ, ავტომობილი გადაეგდოთ გზის სავალი
ნაწილიდან. ბოლნისიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში ის გადააგდეს
ასფალტიდან. თავდამსხმელებმა ექვსჯერ გაისროლეს, ერთი ტყვია მოხვდა
ლევან მიქელაძის მანქანას.
მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა დამნაშავეთა გამოვლენა არ მომხდარა.
16. 15 2020 წლის 23 სექტემბერს, ბოლნისში, "ქართული ოცნების" აქტივისტები
‘’გაერთიანებული ოპოზიციისა’’ და ‘’ნაციონალური მოძრაობის’’ საარჩევნო
შტაბებს თავს დაესხნენ. თავდამსხმელებმა ჩამოხიეს პოსტერები, დააზიანეს
სათვალთვალო ვიდეო კამერები და კედლებზე დაწერეს შეურაცხმყოფელი
ფრაზები.
თავდამსხმელთა გამოვლენა ამ დრომდე არ მომხდარა.

17. 16 2020 წლის 15 ოქტომბერს, ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილმა, პროკრემლისტურმა ჯგუფმა - „ქართული მარში“ საპროტესტო აქცია მოაწყო
გლდანის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის (გაერთიანებული
14

მთავარი არხი „"ოცნება" ასეთი მეთოდებით ხელისუფლებაში ვერ დარჩება - ოქრიაშვილი ბოლნისში მომხდარ
თავდასხმაზე“ 2020 წ. 19 ოქტომბერი, [https://mtavari.tv/news/19675-otsneba-aseti-metodebit-khelisuplebashiver?fbclid=IwAR1E9py88X7VPqbH8Pso2T2uB7WFtNQK7BDd4CODpj86MvQssIK6H2qxJkw]

15 მთავარი

არხი, „ ბოლნისში გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბს თავს დაესხნენ“, 2020 წლის 23 სექტემბერი,
[https://mtavari.tv/news/16717-bolnisshi-gaertianebuli-opozitsiis-shtabs-tavs]

16

რადიო თავისუფლება „ნიკა მელიას თქმით, მისი ოფისის წინ "ქართული მარშის" აქცია "ქართული ოცნების"
ორგანიზებული
იყო“
2020წ.
16
ოქტომბერი
[https://www.radiotavisupleba.ge/a/30896644.html?fbclid=IwAR1J_zu9EtxJyInmsVZuo25qf2J7kEOFh33XfHN7pGLyGNax8
odkH01rlpY]
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ოპოზიცია - ძალა ერთობაშია) ნიკა მელიას ოფისთან. დემონსტრანტების
ნაწილი
მოითხოვდა,
ნიკა
მელიას
პასუხი
ეგო
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკისათვის საქართველოს ტერიტორიათა უკანონო გადაცემის გამო.
18. 17 2020 წლის 29 სექტემბერს, ქალაქ მარნეულში ‘’ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის’’ საოლქო კომისიის წევრ ლაშა ქველაძეს, მამამის - გივი ქველაძეს,
მამიდაშვილ - დავით ქიმაძეს,
ორ ჟურნალისტს, მათ შორის ჯეიჰუნ
მუჰამედალის და სამ ოპერატორს, ასევე სამოქალაქო პლატფორმა 20/20-ს
სადამკვირვებლო მისიის რეგიონული ჯგუფის ხელმძღვანელ - გიორგი
მუმლაძეს და ‘’მთავარი არხის’’ ოთხ თანამშრომელს, ‘’ქართული ოცნების’’
წარმომადგენლები თავს დაესხნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდასხმაში
მონაწილეობდა მარნეულის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარე (ქართული
ოცნება) ამირან გიორგაძე, საკრებულოს იურისტი - შერმადინ ბოჭოიძე, მერიის
თანამშრომელი - ვაჟა შუბითიძე და სხვა პირები. თავდამსხმელებმა დააზიანეს
ლაშა ქველაძის კუთვნილი ავტომანქანა. დაზარალებულთა ჯანმრთელობის
მძიმე დაზიანების გამო ისინი კლინიკაში გადაიყვანეს. გივი ქველაძემ მიიღო
ტვინის შერყევა და ის
უგონო მდგომარეობაში იქნა გადაყვანილი
საავადმყოფოში. დაზარალებულები ადასტურებენ, რომ ინციდენტის დროს იქ
მყოფი პოლიცია არ რეაგირებდა. შესაბამისად, პოლიციის მხრიდან
გამოხატული
იყო
მდუმარე
თანხმობა.
სასწრაფო
დახმარება
დაზარალებულებმა თავად გამოიძახეს.
ჟურნალისტ ჯეიჰუნ მუჰამედალის მიმართ ზემოთაღნიშნულ ფაქტამდეც
აქტიურად ხორციელდებოდა მუქარა. კერძოდ, ‘’ქართული ოცნების,’’
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვუგარ ისაევი მას ცივი
იარაღით დაემუქრა. ამ ფაქტზე გამოძიება არ მიმდინარეობს, მიუხედავად
იმისა, რომ 2020 წლის 16 სექტემბერს სამაუწყებლო კომპანია „მთავარი არხის“
15:00-საათიან საინფორმაციო გადაცემა „მთავარში“ გავიდა სიუჟეტი,
რომელშიც ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, „ქართული
17

მთავარი არიხი “ კიდევ ერთი დაპირისპირება მარნეულში - "ოცნების" მხარდამჭერები ლაშა ქველაძეს
ფიზიკურად გაუსწორნენ“ 2020 წ.29სექტ. [https://mtavari.tv/news/17382-kidev-erti-dapirispireba-marneulshiotsnebis?fbclid=IwAR2ho37PXFJnF1pN8gYHv1uwZ1SX3mOqYRJl5SMM6acax1tJrS-BPi6qF24],
MediaChecker
“მარნეულში ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს” 2020 წლის, 29 სექტემბერი,
[https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/84471-marneulshi-fizikurad-gaustsordnen-zhurnalistebsa-daoperatorebs], ფორმულა ნიუსი „ენმ-ის წევრი ლაშა ქველაძე, რომელსაც 29 ოქტომბერს სცემეს, პოლიციამ დააკავა“
2020 წ.4 ოქტომბერი, [https://formulanews.ge/News/37604], მთავარი არხი, „"ოცნების" წინასაარჩევნო ბრძოლა წესების
გარეშე - დარბეული ოფისები და ნაცემი ოპონენტები“ 2020წ. 14 ოქტომბერი. [https://mtavari.tv/news/19077-otsnebiscinasaarchevno-brdzola-cesebis-gareshe]

12
RCT/EMPATHY, VAT 211322200; Special Report, Tbilisi 2020

ოცნებიდან,“ ვუგარ ისაევი აღიარებს, რომ ის „მთავარი არხი“-ს ჟურნალისტ,
ჯეიჰუნ მუჰამედალის დანით დაემუქრა.
ქველაძეების ოჯახის მიმართ, პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლასა და დევნას 2014
წლიდან ინტენსიური ხასიათი აქვს.
მიუხედავად იმისა, რომ ლაშა ქველაძე თავად დაექვემდებარა მძიმე
ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას, გამოძიება მის წინააღმდეგ
წარიმართა, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1621 მუხლით, რაც
კენჭისყრის შენობაში, საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ან მათ
მიმდებარე ტერიტორიაზე, ან წინასაარჩევნო აგიტაციის ან წინასაარჩევნო
კამპანიის ღონისძიების დროს, ძალადობას ან ძალადობის მუქარას
გულისხმობს.
აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო პლატფორმა 20/20-ს რეგიონული ჯგუფის
ხელმძღვანელი, გიორგი მუმლაძე 2019 წლიდან განგრძობადი პოლიტიკური
ძალადობის მსხვერპლია. პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობა
ხორციელდება არა მხოლოდ გიორგი მუმლაძის, არამედ მისი ოჯახის წევრების
მიმართაც. გიორგი მუმლაძემ უკვე მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოს.
გამოძიების მხრიდან მოძალადე პირთა იდენტიფიცირება და შესაბამისი
სამართლებრივი რეაგირება არ მომხდარა.

19. 18 2020 წლის 18 ოქტომბერს, ადგილი ჰქონდა უკანონო შეჭრას პოლიტიკური
პარტია ‘’ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის’’ ისნის რაიონის მაჟორიტარი
დეპუტატობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბის ტერიტორიაზე. მაჟორიტარი
დეპუტატობის კანდიდატი, ხატია დეკანოიძე უკანონო შეჭრაში სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურს ადანაშაულებს და მიზეზად შტაბში მოსასმენი
აპარატურის უკანონო განთავსებას ასახელებს.
აღნიშნულ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის მე-19 და 177-ე მუხლებით დაიწყო.

18

რუსთავი 2, „ხატია დეკანოიძის შტაბში შეჭრის ფაქტზე შსს-მ გამოძიება დაიწყო“, 2020წ. 18 ოქტომბერი,
[https://rustavi2.ge/ka/news/179101], ფორმულა, „"ნაფეხურებია ჩემს ოთახში, სავარაუდოდ მოსასმენი აპარატურის
დამონტაჟებას აპირებდა"- ხატია დეკანოიძის შტაბში შეჭრის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო“, 2020 წ. 18 ოქტომბერი,
[https://www.fortuna.ge/fortuna/post/nafekhurebia-chems-otakhshi-savaraudod-mosasmeni-aparaturis-damontadjebasapirebda-khatia-dekanoidzis-shtabshi-shechris-faqtze-gamodziebadaiwyo?fbclid=IwAR1Z7Dvcv9gH6QPxXbdNbMNMv75dIcKaEuAV09OpEsl_FNviCzgMk4YKRYM]
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20. 19 2020 წლის 20 ოქტომბერს, შრომის ინსპექციის სამსახურმა 10 000 ლარით
დააჯარიმა კაფე-ბარი, სადაც პოლიტიკური გაერთიანება ‘’გირჩი’’ შეხვედრას
მართავდა.
ბარის
წარმომადგენლები
აღნიშნულ
გადაწყვეტილებას
უსამართლოდ მიიჩნევენ.
‘’გირჩი’’-ს ლიდერი, ზურაბ ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ქმედება
ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო კამპანიისათვის ხელის შეშლაა.

21. 20 2020 წლის 5 ოქტომბერს, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან
პოლიტიკურმა პარტია ‘’გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელი’’
საპროტესტო აქცია გამართა, რა დროსაც სამართალდამცავებმა ოთხი პირი
დააკავეს.
პარტიის ლიდერმა, გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ დაკავებულებს შორის არის
ერთი არასრულწლოვანი და პარტიის საარჩევნო სიაში მყოფი პაატა
მანჯგალაძე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აქციის მონაწილეები
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 173-ე მუხლით დააკავეს,
რაც სამართალდამცავი ორგანოს მუშაკის ან სამხედრო მოსამსახურის და
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლის კანონიერი
განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს.

19

თვითმართველობის დროა “ “გირჩი” დაჯარიმებული ბარი “სახელოსნოს” ტერიტორიაზე ისევ შეიკრიბა – შრომის
ინსპექციას არავინ დაუჯარიმებია, 2020 წლის 20 ოქტომბერი, [https://droa.ge/?p=87483], პირველი არხი „ზურაბ
ჯაფარიძე - „გირჩის“ რამდენიმე შტაბი ბარებშია განთავსებული, სადაც ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვსვამთ და
სხვადასხვა თემაზე ვსაუბრობთ, ამის გამო დაჯარიმებით იმუქრებიან“ 2020წ. 17 ოქტომბერი,
[https://1tv.ge/news/zuran-jafaridze-girchis-ramdenime-shtabi-barebshia-gantavsebuli-sadac-chveni-mkhardamcherebimodian-mattan-ertad-vsvamt-da-skhvadaskhva-temaze-vsaubrobt-amis-gamo-dajarimebit-im/]

20

მედიაჰოლდინგი „კვირა“, „გიორგი ვაშაძე: დააკავეს იმუნიტეტის მქონე ადამიანები ჩვენი პარტიული სიიდან,
რაც
არის
კანონსაწინააღმდეგო
ქმედება“,
2020
წ.
ოქტომბერი,
[http://kvira.ge/599874?fbclid=IwAR3YdlDPjKqKvPt12pE12jILSC39zAd4QRle_YbUtxjjRRtthf2obwuCSec
https://www.interpressnews.ge/ka/article/621961-giorgi-vashazis-inpormaciit-tbilisis-meriastan-akciaze-dakavebulistrategia-agmasheneblis-4-cevri-gaatavisuples/]
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22. 21 2020 წლის 29 სექტემბერს, საქართველოს პროკურატურამ გაავრცელა
განცხადება
საქართველო-აზერბაიჯანის
საზღვრის,
დავით გარეჯის
მონაკვეთთან დაკავშირებით ქვეყნის საზიანოდ დადებული შეთანხმების
შესახებ. გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო 2020 წლის 17 აგვისტოს
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილობითი
ინფორმაცია, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრების
დელიმიტაციისა და დემარკაციის სამთავრობო კომისიის საქმიანობას.
2020 წლის 7 ოქტომბერს დააკავეს ორი პირი - ივერი მელაშვილი და ნატალია
ილიჩოვა. გამოძიების თანახმად, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის
დელიმიტაცია-დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრების, ივერი
მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად,
საქართველოს ისტორიული ტერიტორიის დაახლოებით 3500 ჰექტარი
ფართობის დაკარგვის საფრთხე შეიქმნა.
მათ წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 308-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც საქართველოს
ტერიტორიული ხელშეუხებლობის დარღვევას, საქართველოს საწინააღმდეგო
მოქმედებას, მიმართულს უცხო ქვეყნისათვის საქართველოს მთელი
ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისაკენ, ან საქართველოს
ტერიტორიიდან მისი ნაწილის გამოყოფისაკენ, გულისხმობს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა 2020 წლის 15 ოქტომბერს, ტელეკომპანია
„იმედი“ - ს ეთერში ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა სახელმწიფო
ღალატში დაადანაშაულა, რაც სახელმწიფო ტერიტორიების გადაცემის
მცდელობად დააკვალიფიცირა, ასევე მან განაცხადა, რომ „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა“
უნდა
გამოცხადდეს
დანაშაულებრივ
ორგანიზაციად.

23. 2020 წლის 20 ოქტომბერს, პოლიტიკური გაერთიანება „გაერთიანებული
ოპოზიცია - ძალა ერთობაშია“-ს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, კახა
ოქრიაშვილის საარჩევნო შტაბის წევრ, რამაზ ნურმამედოვს თავს დაესხნენ.
21

რადიო თავისუფლება „ივერი მელაშვილის საქმის პროკურორი ვერ ასახელებს სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის
მოტივს „ 2020 წ. 8 ოქტომბერი, [https://www.radiotavisupleba.ge/a/30882810.html], პუბლიკა, „კარტოგრაფების საქმე |
რას ჰყვება ირაკლი ღარიბაშვილი“ 2020.16.10, [https://publika.ge/kartografebis-saqme-ras-hyveba-irakli-gharibashvili/],
რადიო
უცნობი
„უცნობის
კიდობანი
ირაკლი
ღარიბაშვილი“,
16.10.20,
[https://www.youtube.com/watch?v=0TJgxwhmBy0]
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ინციდენტი ბოლნისში გამართულ ერთ-ერთ წინასაარჩევნო შეხვედრაზე
მოხდა. ‘’ქართული ოცნების’’ აქტივისტმა და საუბნო საარჩევნო კომისიის
თავმჯდომარემ, მამედ შამილოვმა კახა ოქრიაშვილსა და მისი შტაბის წევრს
სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. მოგვიანებით, რამაზ ნურმამედოვს
ტელეფონით დაუკავშირდნენ და გარეთ გაიყვანეს, რის შემდეგაც ფიზიკურად
გაუსწორდნენ.
გამოძიების მხრიდან არ მომხდარა დამნაშავე პირების გამოვლენა და
შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება.

24. 222020 წლის 21 ოქტომბერს, ტელეკომპანია პირველის დირექტორის - ვახტანგ
წერეთლის მამას, ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთელს ორი სპორტული აღნაგობის
პირი დაესხა თავს და მოკვლით დაემუქრა.
ვახტანგ წერეთელი მომხდარ ფაქტს ხელისუფლებას უკავშირებს და “ქართულ
ოცნებასა” და ბიძინა ივანიშვილს მიმართავს, რათა შეწყდეს მისი ოჯახის დევნა.
როგორც ვახტანგ წერეთელი განმარტავს, ავთანდილ წერეთელზე თავდასხმა
„ტვ პირველი“-ს კრიტიკულ სარედაქციო პოლიტიკას უკავშირდება.
ვახტანგ წერეთელმა შსს-ს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა.

25. 232020 წლის 21 ოქტომბერს, დმანისში ‘’ქართული ოცნების’’ ოფისში რამდენიმე
პირი ერთმანეთს ცეცხლსასროლი იარაღით დაუპირისპირდა, რის შედეგადაც 3
ადამიანი დაიჭრა.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე
და 117-ე მუხლებით, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო
შეძენა-შენახვასა და ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს.
26. 24 2020 წლის 21 ოქტომბერს ზუგდიდში, საქართველოს ბანკის რეგიონული
ფილიალში შეიარაღებული თავდამსხმელი შეიჭრა და მძევლები აიყვანა.
22

ნეთგაზეთი,
„ავთანდილ
[https://netgazeti.ge/news/491010/]

წერეთელი

ამბობს,

რომ

ორი

პირი

დაემუქრა“,

21.10.2020

23

რადიო თავისუფლება, „ადგილობრივების ცნობით, დმანისში „ოცნების" ოფისში დაპირისპირება იყო დაჭრილია 3 ადამიანი“, 21.10.20, [ https://www.radiotavisupleba.ge/a/30905616.html]
24იმედი, „მამუკა მდინარაძე: ზუგდიდში „ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა
მძევლებს
შორის
და
მომდევნო
დღეებში
გავარჩიოთ
ეს
დამთხვევაა
თუ
არა“
22.10.20
[https://imedinews.ge/ge/politika/168545/mamuka-mdinaradze-zugdidshi-natsionaluri-modzraobis-erterti-aqtiuri-
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თავდამსხმელი მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ ნახევარ მილიონ აშშ
დოლარს ითხოვდა. თავდამსხმელი მძევლის მეშვეობით ტელევიზიებს
დაუკავშირდა.
‘’ქართული ოცნების’’ აღმასრულებელმა მდივნმა, ირაკლი კობახიძემ
აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიების ლიდერები
დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ისინი ამ ვითარების პოლიტიკური
მიზნებით გამოყენებას ცდილობდნენ. მედია საშუალებების წარმომადგენლებს
კი, სისხლის სამართლის დანაშაულებრივ ქმედებებში დასდო ბრალი.
უმრავლესობის ლიდერმა, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ, მამუკა
მდინარაძემ მძევლების პოლიტიკური ნიშნით სეგრეგაცია მოახდინა და
აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი მძევალი ‘’ნაციონალური მოძრაობის’’ აქტიური
მხარდამჭერია და მისი დანაშაულის ადგილას ყოფნა შემთხვევითი არ იყო.
27. 25მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, მოქმედი ხელისუფლების დავალებით,
ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები ზეწოლას ახდენენ ამომრჩეველზე და
აიძულებენ მოქალაქეებს, მხარი დაუჭირონ ‘’ქართულ ოცნებას.’’ მედიის მიერ მოხდა
მოძალადე სამართალდამცავების იდენტიფიცირება.
„მთავარი არხი“- ს ინფორმაციით, სხვადასხვა რეგიონსა და მუნიციპალიტეტში
მივლენილია სამართალდამცავთა შემდეგი რაოდენობა:
-

ზუგდიდი - 7 პირი
ფოთი - 4 პირი
სენაკი - 7 პირი
ჩხოროწყუ - 3 პირი,
წალენჯიხა- 6 პირი,
მარტვილი - 11 პირი,
აბაშა - 5 პირი,
მესტია - 13 პირი,
გურია - 6 პირი,
კახეთი - 6 პირი.

mkhardamcheri-agmochnda-mdzevlebs-shoris-da-momdevno-dgeebshi-gavarchiot-es-damtkhvevaa-tu-ara]
ოქტომბერი/11:05]

[On.ge/22

25

https://mtavari.tv/news/20326-otsnebis-agitatorisamartaldamtsavebi?fbclid=IwAR2QwLC6A3yfTMV3i_t82RHhYMzocLdd4O0qNQyn9RDpSUmSS8SBo1rn08E
https://mtavari.tv/news/20132-mtavarma-sus-isa-shinagan-sakmeta-saministros
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აღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით არავითარ სამართლებრივ რეაგირებას
ადგილი არ აქვს.

დასკვნითი დებულებები
-

ამგვარად, საქართველოში 31 ოქტომბერს დაგეგმილი საპარლამენტო
არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდი ხასიათდება ინტენსიური ფიზიკური და
ფსიქოლოგიური ძალადობით;

-

სახელმწიფოს რეაგირება ძალადობრივ ფაქტებზე არაადეკვატურია და
გამოძიება
მიმდინარეობს
არასწორი
მუხლებით,
პოლიტიკურად
მოტივირებული მდგენელის გათვალისწინების გარეშე;

-

აღნიშნული ძალადობრივი ფაქტების კულმინაციად შეგვიძლია განვიხილოთ
2020 წლის 19 ოქტომბერს, მარნეულში, ოპოზიციის მხარდამჭერების მიმართ
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ფაქტი, რაც მიუთითებს სამოქალაქო
დაპირისპირების მაღალ რისკებზე;

-

ოპოზიციური
პოლიტიკური
პარტიების,
აქტივისტების
წინააღმდეგ
თანამდებობის პირების მხრიდან აშკარა მუქარა მიუთითებს ხელისუფლების
მხრიდან ძალადობის წახალისებაზე;

-

აღნიშნული ძალადობა წარმოშობს არ მხოლოდ საარჩევნო პროცესის
ლეგიტიმაციის რისკს, არამედ ახალისებს ახალ ძალადობას და ემსახურება
სამოქალაქო დაპირისპირების პროვოცირებას;

-

ამავდროულად, ამგვარი ძალადობრივი გარემოს შექმნა ემსახურება
მოსახლეობის ფსიქოლოგიურ დათრგუნვასა და დაშინებას, რაც შესაძლოა
გამოიხატოს კენჭისყრის დღეს ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეების
დაბალ აქტივობაში;

-

წახალისებული ძალადობა, დაპირისპირება მოქალაქეთა შორის, უდანაშაულო
პირების დაპატიმრება და პოლიტიკური ოპონენტების დევნა მიუთითებს
პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციაზე, რაც მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის
საქართველოში დემოკრატიული პროცესის შემდგომ განვითარებას და
ზღუდავს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას - თავისუფლად გამოხატოს ნება;

აღსანიშნავია, რომ ძალადობა კვალვაც გრძელდება და წინამდებარე ანგარიში არ მოიცავს ყველა ფაქტს.
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აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ზემოთმოყვანილი ძალადობრივი ფაქტების პარალელურად,
მმართველი პოლიტიკური პარტია, აგრეთვე ცენტრალური საარჩევნო კომისია,
არაკეთილსინდისიერად
იყენებს
კორონავირუსის
გავცელების
გამო
შექმნილ
განსაკუთრებულ ვითარებას. ხშირ შემთხვევაში, კორონავირუსთან ბრძოლა, მისი
გავრცელების მაპრევენცირებელი ღონისძიებები გამოიყენება ამომრჩეველთა ნებაზე
ზემოქმედებისა და საარჩევნო უფლების შეზღუდვის მექანიზმად.
მაგალითისათვის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დადგენილი რეგულაციების
მიხედვით, ხმის უფლება ერთმევა საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც 2020 წლის
27 ოქტომბრის 18 საათის შემდეგ გადავა იზოლაციაში. აგრეთვე, გაუმჭვირვალე და
გაუგებარია კოვიდსასტუმროებსა და კლინიკებში განთავსებულ სპეციალურ უბნებზე
კენჭისყრის პროცესის მონიტორინგის მექანიზმები.
ცენტრმა „ემპათია“ არაერთხელ, საჯაროდ მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას
კორონავირუსის გავრცელებით შექმნილი საგანგებო ვითარების გამო და მოითხოვა
შესაბამისი ტექნიკური უზრუნველყოფის მეთოდების დანერგვა, რათა არსებული გამოწვევის
ფონზე, კენჭისყრის დღეს დაცული იყოს სამართლიანობისა და გამჭვირვალობის პრინციპები.
თუმცა, რამდენიმეთვიანი მოსამზადებელი ვადის არსებობის მიუხედავად, საარჩევნო
ადმინისტრაციამ ვერ შეძლო ამომრჩეველთა ნების შეუზღუდავი გამოვლენის
უზრუნველყოფა. ცენტრი „ემპათია“-ს დათვლით, კენჭისყრის გაუმჭვირვალე პროცედურას
დაექვემდებარება 50 000-ზე მეტი ამომრჩეველი, ხოლო ხმის უფლებას დაკარგავს
დაახლოებით 10 000 მოქალაქე, რაც ჯამში მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის საარჩევნო
პროცესის ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით.
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Special Report on Physical and Psychological Violence for Pre-Election Period in
Georgia
September 4 – October 27
NGO RCT /EMPATHY
23 Kandelaki Str. Tbilisi, 0160, Georgia; Office Phone: +995 32 2381015; E-mail:
centre@empathy.ge URL: www.empathy.ge Social Networks: Rct.Empathy

This Report is produced by the group of researchers of RCT EMPATHY’’
Mariam Jishkariani, Giga Lemonjava, Leli Jankhoteli, Ia Glonti

This Report comprises description and assessment of acts of violence during the preelection period in Georgia. The facts reflected in the report refer to the physical and
psychological pressure towards the political opposition, political activists, media and
independent election observation mission representatives during the period from
September to October in Georgia. The report highlights illegal practices affecting the free
will of voters through the misuse of the special conditions related to the spread of the
new coronavirus, as well as the pressure against voters by law enforcement officials.

The Center “Empathy” would like to express its special gratitude to the independent media for
detecting and recording the facts of violence, as well as to the partner organizations and direct
beneficiaries.
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Statement of Facts
1.

26

2.

27The

3.

28

4.

An attack against the candidate of the “United National Movement – United Opposition”
in Gldani district, Nika Melia occured on September 27, 2020 in Gldanula community
during the pre-election campaign meeting. Unidentified individuals threw stones directly
to Nika Melia and his supporters from the roof of the high-rise residential building. As a
result, several individuals were injured.
The investigation has not identified any person involved in the attack.
member of the political union ‘’LELO’’ was attacked on October 13, 2020 in Kutaisi,
on Rustaveli Avenue. The victim was physically and verbally abused on political grounds.
According to Ana Natsvlishvili, (“LELO’s” candidate in Kutaisi) the attacker is not local and
traveled to Kutaisi with a prior intention to commit a violent act against opposition
activists.
The investigation has been launched under Article 126 of the criminal code of Georgia –
Violence.
Levan Khabeishvili, the candidate of the “United National Movement - United
Opposition” in Tbilisi, Samgori district was attacked on September 17, 2020. Unidentified
individuals threw stones to the office of the opposition candidate. As a result, the office
windows were shattered and equipment was damaged.
The Ministry of Internal Affairs has launched the investigation however suspects have not
been identified.
29 On

October 11, 2020, Levan Kartvelishvili, a member of the “United Opposition”
Samgori district office was attacked in Tbilisi, on Bakhtrioni street by two unidentified

26United

National Movement “Throwing stones is a sign that the Government of Georgia is defeated- Nika Melia” 30.09.20
[https://www.youtube.com/watch?v=51YpF3TJCeA&fbclid=IwAR1iK9UrYdpzp6HiNskwEq162y_YfNzbaLzFgI166lvrxLBsNavhreUi
9w8]
27

Newpress, „A 27-year-old man was arrested for assaulting a member of Lelo in Kutaisi” 14.10.20 [http://newpress.ge/qutaisshilelos-wevrze-tavdasxmis-faqtze-27-wlis-daakaves] interpressnews- [https://www.interpressnews.ge/ka/article/623522-lelosinpormaciit-kutaisshi-shtabis-cevrs-tavs-daesxnen/]

28

Formula news, “The windows of Levan Khabeishvili's headquarters were smashed, an investigation has been launched”
18.09.2020 [https://formulanews.ge/News/36885]

29

Mtavari TV, “Levan Khabeishvili's election headquarters member is expected
[https://mtavari.tv/news/18745-tbilisshi-levan-khabeishvilis-saarchevnoshtabis?fbclid=IwAR1E9py88X7VPqbH8Pso2T2uB7WFtNQK7BDd4CODpj86MvQssIK6H2qxJkw]

in

the

police.12

10.20
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individuals. He was subjected to a grave physical violence that resulted in severe physical
injuries in the life-threatening areas.
Attackers have not been identified.
5.

30Ninia Tsiskarishvili,

6.

32On

7.

33On

a member of “United National Movement – United Opposition” was
attacked nearby her house by two unidentified individuals wearing black clothes and
masks. She was asked to enter the PIN/CODE on her mobile phone. Attackers forcefully
took Ms. Tsiskarishvili’s phone and abused her physically.
According to Ninia Tsiskarishvili, attacks on her started after she found out and made it
public that “Georgian Dream” has rented its local office from a 31“thief-in-law.”
The investigation has been launched under the articles 12 and 187 of the criminal code of
Georgia – beating and damage or destruction of other’s property.
September 18, 2020, Lasha Tsutskiridze, a member of “United National Movement”
was attacked late night nearby his house in Tbilisi by unidentified masked persons. Lasha
Tsutskiridze received severe injuries in life-threatening areas and was hospitalized.
Attackers have not been identified.
October 1, 2020, Giorgi Gogava, a son of an active member of Senaki city council
from the “United National Movement,” was allegedly attacked and threatened by a highranking military police official using a firearm. Giorgi Gogava was asked by an unidentified
person his mother – Miranda Mirtskhulava to stop her political activism.
The investigation started after Mr. Gogava applied to the investigative authority himself.
However, according to him, the police officers witnessed the mentioned fact but did not
respond. Mr. Gogava submitted the photo materials of the attacker’s car to the
investigation.

30

Paraleli–[https://paraleli.ge/15273/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9
8%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C/?fbclid=IwAR3_4Cnt0Uq5HXmF88Lmn6mhf178Nkmbjsl_Y0fbbpB6q091J5T8
RHBQbEM] TV 1, [https://1tv.ge/news/shss-m-nacionaluri-modzraobis-saburtalos-ofisis-wevris-ninia-ciskarishvilis-mimartdzaladobis-faqtze-gamodzieba-daiwyo/?fbclid=IwAR31tXLxR4s4Rmu0_L-HYN69xwOrGq2rJ5YU1TjKfYIca9MGd9Xnx2KV0Ao]
31

In the post-Soviet states, and respective diasporas abroad is a specifically granted formal and special status of "criminal
dignitary" a “professional criminal” who enjoys an elite position within the organized crime environment and employs informal
authority over its lower-status members
32

Mtavari tv-“protest in front of the Ministry of Internal Affairs”19.10.20 [ https://mtavari.tv/news/16333-aktsia-shss-

stan-shekrebilebi-lasha]
33
Mtavari TV “The

acting

high-ranking

official

threatened

the

son

of

an

opposition

member”1.10.20

[https://mtavari.tv/news/17531-gagikhvritav-shublso-mokmedi-maghalchinosani]
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Attacker has not been identified.
8.

34On

9.

35On

September 8, 2020, allegedly as a result of a political discrimination, the director of
No. 186 public school, Maia Gogia was dismissed from her position. She clarified that after
the expiration of the contract, she discovered that another person had been appointed
as a director. She is convinced that she was “punished” because of her political views.

October 14, 2020, Ramin Chitishvili, the former director of Tserovani public school
No.3 declared that he was dismissed form his position because of supporting opposition
candidate – Tsesar Chocheli. He explained that this was not the first attempt of the
political pressure on him. He was frequently instructed to make the lists of the supporters
and opponents of the ruling political party in his school.
It is noteworthy that in Mtskheta-Mtianeti region 6 directors of different public schools
were dismissed. Part of them believes that dismissal is directly related to their political
activity. Another group of directors rule out the political motivation, declare that they
support “Georgian Dream” and believe that soon they will be offered the new job
positions.
In Mtkheta-Mtianeti region 14 school directors have exhausted their terms on the
position. 8 of them have been promised to be re-appointed.

10. Dodo Chotorlishvili, the director of Ksani Public School was dismissed from her position
on October 12, 2020. She was hospitalized with the signs of a heart attack. Chotorlishvili
clarified that she was dismissed because of the critical political position of her familiy
members. Dodo Chotorlishvili’s son, Beka Leluashvili believes that his mother was fired
because of his political support to the opposition candidates – Tsesar Chocheli and
Kakhaber Okriashvili. 36“I support these two candidates and I will stand by them till the
end of the campaign. Government will not be able to stop me.” – mentioned Dodo
Chotorlishvili’s son – Beka Leluashvili.

34Mtavari

tv, “Teacher Dismissed on Political Grounds”,15.10.20 [https://mtavari.tv/news/19126-savaraudod-politikuri-nishnittanamdebobidan]

35

Mtavari tv, “pressure on head of schools” 14.10.20 [https://mtavari.tv/news/19051-unda-gameketebina-siebi-vin-iqomkhardamcheri-vin?fbclid=IwAR1npbjGB_4vEix-R2A2Xde1mVIblOwbvp0LGmm-Ua_vrYnqEFS95q-8HIg]

36

Tabula “ the head of ksani school dismssed on political ground” 13.10.20 [http://www.tabula.ge/ge/story/180033-qsnis-sajaroskolis-direqtori-savaraudod-politikuri-motivitgaatavisufles?fbclid=IwAR3xiexTy3uTf7FejWbKn1nvspozee6_1TxTR8dMbMWN3nQouWAh4j0O92Q
https://www.facebook.com/watch/?v=340536850559761]
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11. 37On October 13, 2020 the office of the opposition political party “European Georgia” was
attacked in Kutaisi. There was an attempt to raid the office. The surveillance camera
footage shows the young man throwing bricks at glass. The banner was damaged. The
investigation was conducted under article 187 of the criminal code of Georgia. 38 The
culprit appeared to be a previously convicted person. Investigation estimated the damage
at 80 GEL and the offender was given a verbal warning.
12. 39In Gori, the candidate of the political party “European Georgia” – Levan Tarkhnishvili
and the members of his election office were attacked. The incident took place in the
village – Mejvriskhevi. According to Levan Tarkhnishvili, he and his political supporters
were attacked by the “Georgian Dream” activists.
The Ministry of Internal Affairs launched the investigation under article 126 of the criminal
code of Georgia – Violence.
13. About 50 supporters of the political party “Georgian Dream” attacked the “United
Opposition’s” activists and physically assaulted them in Bolnisi district. The incident took
place in the village of Nakhidori on September 27, 2020. Witnesses confirmed that the
attack was directly led by brother of Gogi Meshveliani – candidate of “Georgian Dream”
in Bolnisi district.
As a result, about 10 opposition activists were injured. 3 activists were hospitalized.
Witnesses indicate that the abusers were inebriated. The incident is investigated under
article 126 of the criminal code of Georgia – Violence by more than one person.40
14. 41A drive-by shooting against the “United Opposition’s” youth organization leader – Levan
Mikeladze took place in Bolnisi district on October 19, 2020. His car was shot six times
37On.ge/October

17, 2020/02:59

38

On.ge/October 17, 2020/02:59
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https://droa.ge/?p=87228

Mtavari TV, “attack on opposition in bolnisi”27.09.20 [https://mtavari.tv/news/17147-morigi-tavdaskhma-opozitsiazebolnisshi?fbclid=IwAR2lTG-qsR1qK_gwsSQUDGhKsaMO6PmjHcb97cEn6E-fUUim1TGjnJRaPqI]
40

41

Mtavari Tv, “"Georgian Dream" will not be able to stay in power with such methods - Okriashvili on the attack in Bolnisi”,
19.10.20
[https://mtavari.tv/news/19675-otsneba-aseti-metodebit-khelisuplebashiver?fbclid=IwAR1E9py88X7VPqbH8Pso2T2uB7WFtNQK7BDd4CODpj86MvQssIK6H2qxJkw]
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from a firearm. According to Levan Mikeladze, the attackers were from Bolnisi. The car
was driven by the city council member – Mr. Tsakadze, who is the head of the bureau of
the MP from Bolnisi district – Gogi Meshveliani. The attackers tried to force Levan
Mikeladze to stop the car in order to commit physical violence against him. As Levan
Mikeladze did not stop moving, the attackers collided their vehicle with Levan Mikeladze’s
car several times attempting to throw him from the carriageway. About 5 kms away from
Bolnisi Levan Mikeladze’s vehicle was thrown off the highway. The attackers fired six
times. One bullet hit Levan Mikeladze’s car.
15. 42On September 23, 2020 in Bolnisi, “Georgian Dream” activists attacked the offices of
the “United Opposition” and “United National Movement.” The attackers tore down the
posters, damaged the surveillance video cameras and wrote insulting phrases on the
walls.
The attackers have not been identified yet.
16. 43 On October 15, 2020 a government-backed pro-Kremlin political group “Georgian
March” organized a demonstration in front of the “United Opposition’s” candidate’s
office in Gldani district, demanding Mr. Melia to be recognized accountable for
transferring Georgian territories to Azerbaijan.
17. 44On September 29, 2020 Mr. Lasha Kveladze, a member of the opposition political party
“United National Movement,” his father, Mr. Givi Kveladze, Mr. Davit Kimadze, two
journalists, including TV MTAVARI journalist – Mr. Jeyhun Muhamedali, three
42

Mtavari TV, “The headquarters of the United Opposition in Bolnisi was attacked”, 23.09.2020 [https://mtavari.tv/news/16717bolnisshi-gaertianebuli-opozitsiis-shtabs-tavs]

43Radio

free “According to Nika Melia, the "Georgian March" rally of the "Georgian Dream" was organized in front of his office:

[https://www.radiotavisupleba.ge/a/30896644.html?fbclid=IwAR1J_zu9EtxJyInmsVZuo25qf2J7kEOFh33XfHN7pGLyGNax8
odkH01rlpY]

44

Mtavari TV, “Another Controversy in Marneuli - "Dream" Supporters Physically Assault Lasha Kveladze” 29.09.2020
[https://mtavari.tv/news/17382-kidev-erti-dapirispireba-marneulshiotsnebis?fbclid=IwAR2ho37PXFJnF1pN8gYHv1uwZ1SX3mOqYRJl5SMM6acax1tJrS-BPi6qF24]

[https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/84471-marneulshi-fizikurad-gaustsordnen-zhurnalistebsa-daoperatorebs]

[https://formulanews.ge/News/37604]
[https://mtavari.tv/news/19077-otsnebis-cinasaarchevno-brdzola-cesebis-gareshe]
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cameramen, as well as the Civil Platform 20/20 representative – Mr. Giorgi Mumladze,
were attacked and physically assaulted by “Georgian Dream” regional leaders and
activists.
Amiran Giorgadze – the chairman of the Marneuli city council from “Georgian Dream,”
Shermadin Bochoidze – the lawyer of the Marneuli city council, Vazha Shubitidze – the
employee of Marneuli city hall and their relatives took part in the violence against the
aforementioned persons. They damaged Lasha Kveladze’s car. Due to the severe physical
damages the victims were hospitalized. Givi Kveladze has been diagnosed with concussion
and brain trauma.
Victims confirm that police did not respond to the violence adequately. The ambulance
was called by the victims themselves.
It should be mentioned that Mr. Jeyhun Muhamedali (journalist of TV MTAVARI) has
permanently been threatened. Particularly, Vugan Isayev, a member of Bolnisi
municipality city council from “Georgian Dream” threatened Jeyhun Muhamedali with a
knife. An investigation has not been launched yet on this incident despite the fact that on
September 16, 2020 Vugar Isayev admitted the fact of threatening in the news program
of TV MTAVARI.
Since 2014, members of the “United National Movement” - Lasha Kveladze and Givi
Kveladze have been under intense political pressure. Despite the fact that Lasha Kveladze
is a victim of physical violence, the investigation is conducted against him under article
1621 – violence or threat of violence in a polling place at the location of election
commission.
It should be noted that Giorgi Mumladze, the head of the Civic Platform 20/20 regional
group, has been the victim of an intense political violence since 2019. Politically motivated
violence is committed not only against Giorgi Mumladze, but also against his family
members. Giorgi Mumladze already applied to the European Court of Human Rights.
The investigation did not identify the perpetrators and did not respond appropriately.

18. 45On October 18, 2020, an illegal invasion was carried out in the office of the “United
National Movement” in Isani district. Khatia Dekanoidze, the candidate of the “United

45

Rustavi 2, „The Ministry of Internal Affairs has launched an investigation into the invasion of Khatia Dekanoidze's headquarters”
18.10.20 [https://rustavi2.ge/ka/news/179101]
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National Movement” accuses the State Security Service of invading her office. According
to Khatia Dekanoidze, the purpose of the illegal invasion was to install the surveillance
equipment in the office of the opposition political party.
The Ministry of Internal Affairs has launched the investigation under articles 19 and 177
of the criminal code of Georgia.
19. 46On October 20, 2020, the Labor Inspection Service fined the café-bar where opposition
political party “Girchi” was holding a political meeting with 10.000 GEL. Zurab Japaridze,
the leader of “Girchi” believes that the mentioned action should be considered as an
obstruction of the election campaign by the government.
20. 47 On October 5, 2020, the opposition political party “Giorgi Vashadze – Strategy
Agmashenebeli” held a demonstration in front of the Tbilisi City Hall. Police officers
arrested four persons participating in demonstration. Giorgi Vashadze, the leader of the
party, said that one of the detainees was adolescent. Paata Manjgaladze, the third
number on the election list of “Giorgi Vashadze – Strategy Agmashenebeli” was also
detained. According to the Ministry of Internal Affairs, the protesters were detained
under article 173 of the General Administrative Code of Georgia, which stipulates
disobedience to a lawful order or request of a law enforcement officer.
21. 48On September 29, 2020, the Prosecutor’s office of Georgia issued a statement regarding
the illegal agreement against the national interests of Georgia. The investigation is based
[https://www.fortuna.ge/fortuna/post/nafekhurebia-chems-otakhshi-savaraudod-mosasmeni-aparaturis-damontadjebasapirebda-khatia-dekanoidzis-shtabshi-shechris-faqtze-gamodziebadaiwyo?fbclid=IwAR1Z7Dvcv9gH6QPxXbdNbMNMv75dIcKaEuAV09OpEsl_FNviCzgMk4YKRYM ]

46

https://droa.ge/?p=87483

TV 1, “Zurab Japaridze - Several headquarters of "Girchi" are located in bars, where we drink with our supporters and talk about
various topics, because of this they are threatened with fines” 17.10.20 [https://1tv.ge/news/zuran-jafaridze-girchis-ramdenimeshtabi-barebshia-gantavsebuli-sadac-chveni-mkhardamcherebi-modian-mattan-ertad-vsvamt-da-skhvadaskhva-temazevsaubrobt-amis-gamo-dajarimebit-im/]

47

Mediaholding “kvira”, “Giorgi Vashadze: People with immunity have been arrested from our party list, which is an illegal action”,
5.10.20 [http://kvira.ge/599874?fbclid=IwAR3YdlDPjKqKvPt12pE12jILSC39zAd4QRle_YbUtxjjRRtthf2obwuCSec
https://www.interpressnews.ge/ka/article/621961-giorgi-vashazis-inpormaciit-tbilisis-meriastan-akciaze-dakavebuli-strategiaagmasheneblis-4-cevri-gaatavisuples/]

48

“The prosecutor in Iveri Melashvili's case could not name the motive for the alleged crime” 8.10.20
[https://www.radiotavisupleba.ge/a/30882810.html]
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on evidences received from the Ministry of Defense of Georgia on August 17, 2020
concerning the activities of the Government Commission for Delimitation and
Demarcation of State Borders of Georgia.
Two persons – Iveri Melashvili, the head of the department for border relations with
neighboring countries of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia and Natalia Ilichova, a
senior inspector in the border protection department of the Ministry of Internal Affairs
have been detained on October 7, 2020.
The prosecutor’s office claims that the abovementioned persons hid an original map
issued in 1937-1938 and attempted to illegally transfer more than 35.000.000 m2 of
Georgian historical territories on David Gareji section to Azerbaijan.
The investigation has been launched under article 308 of the criminal code of Georgia –
Violation of the territorial integrity of Georgia, the act committed against Georgia that is
intended to transfer the entire territory of Georgia or its part to a foreign country or to
separate a certain part from the Georgian territory.
On October 15, 2020, Irakli Gharibashvili, the Minister of Defense of Georgia, on IMEDI TV,
accused Iveri Melashvili and Natalia Ilichova in treason. Minister stated that the “United National
Movement” should be declared as a “criminal party” and be banned.

22. On October 20, 2020, the staff member of the opposition candidate Kakha Okriashvili,
Ramaz Nurmamedov was attacked. The incident took place during one of the pre-election
meetings in Bolnisi district. “Georgian Dream” activist and chairman of the precinct
election commission, Mamed Shamilov, verbally abused Kakha Okriashvili and his staff
member. Ramaz Nurmamedov was later contacted by phone and physically assaulted.
Ministry of Internal Affairs launched the investigation.
23. 49On October 21, 2020, Avtandil Tsereteli, the father of Vakhtang Tsereteli (director of TV
PIRVELI) was attacked by two unidentified persons threatening him with death. The attack
took place in Tbilisi, on the territory of the Lisi Lake.
Vakhtang Tsereteli links the aforementioned incident with the government of Georgia. He
calls on Bidzina Ivanishvili and “Georgian Dream” to put an end to the political
discrimination and violence against his family. Vakhtang Tsereteli believes that this fact is
directly connected with the critical editorial policy of TV PIRVELI.
Vakhtang Tsereteli applied to the Ministry of Internal Affairs with the request to launch
an investigation.
[https://publika.ge/kartografebis-saqme-ras-hyveba-irakli-gharibashvili/]
[https://www.youtube.com/watch?v=0TJgxwhmBy0]
49

Netgazeti “Avtandil Tsereteli says that two people threatened him” 21.10.20 [https://netgazeti.ge/news/491010/
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24. 50On October 21, 2020, the individuals with firearms confronted each other in the office
of the ruling political party “Georgian Dream” in Dmanisi municipality. At least four
persons were injured as a result of the incident.
Investigation has been launched under articles 117 and 236 of the criminal code of
Georgia – intentional infliction of grave injury and illegal purchase, storage, carrying,
manufacturing, transportation, forwarding or sale of firearms, ammunition, explosives or
explosive devices.
25. On October 21, 2020, in Zugdidi, an armed individual broke into the regional branch office
of the Bank of Georgia and took hostages. The person demanded 500.000 USD in
exchange for the release of hostages.
51 The leader of parliamentary majority and the deputy speaker of the parliament of
Georgia, Mamuka Mdinaradze segregated the hostages on political grounds. He
mentioned that one of the hostages was an active member and supporter of the “United
National Movement” and it was no coincidence that precisely Irakli Kvaratskhelia turned
out to be among the hostages.
26. 52According to the journalistic investigation carried out by the journalists of TV MTAVARI,
the representatives of the law enforcements structures, in comliance with the
instructions received from the ruling political party, are directly involved in the preelection campaign of “Georgian Dream” conducting the violent acts against the voters in
their residential districts. TV MTAVARI has identified the police officers threatening the
citizens in order to vote for “Georgian Dream.”
According to TV MTAVARI the ruling political party has sent dozens of police officers in
different districts:
50

https://1tv.ge/news/gogi-meshvelianis-ganckhadebit-dmanisshi-qartuli-ocnebis-ofistan-momkhdari-tavdaskhmisshedegad-otkhi-adamiani-daichra/]
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Imedi news, “Mamuka Mdinaradze: One of the active supporters of the "National Movement" was among the hostages in
Zugdidi and we will find out in the coming days whether this is a coincidence or not” 22.10.20
[https://imedinews.ge/ge/politika/168545/mamuka-mdinaradze-zugdidshi-natsionaluri-modzraobis-erterti-aqtiurimkhardamcheri-agmochnda-mdzevlebs-shoris-da-momdevno-dgeebshi-gavarchiot-es-damtkhvevaa-tu-ara]
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https://mtavari.tv/news/20326-otsnebis-agitatorisamartaldamtsavebi?fbclid=IwAR2QwLC6A3yfTMV3i_t82RHhYMzocLdd4O0qNQyn9RDpSUmSS8SBo1rn08E
https://mtavari.tv/news/20132-mtavarma-sus-isa-shinagan-sakmeta-saministros
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- Zugdidi - 7 officers
- Poti - 4 officers
- Senaki - 7 officers
- Chkhorotsku - 3 officers
- Tsalenjikha - 6 officials
- Martvili - 11 officers
- Abasha - 5 officers
- Mestia - 13 officers
- Guria - 6 officers
- Kakheti - 6 officers
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Final Remarks
According to the abovementioned facts, the pre-election period of the parliamentary
elections of October 31, 2020 in Georgia is characterized by extreme polarization, intense
physical and psychological violence;

The response of the state investigation to violent acts is inadequate as presented charges
do not include the politically motivated complier;

The use of firearms against opposition activists in Marneuli on October 19, 2020,
constituted a culmination of the aforementioned violent acts with a high risk of the civil
confrontation;

The aggressive statements of the high officials from the ruling political party against
political opponents lead to the incitement of violence and new violent crimes;

The aforementioned violence not only poses a risk to the legitimacy of the election
process, but also pushes toward the civil confrontation;

The creation of a violent environment serves to the psychological intimidation of voters,
which may cause a low turnout on a polling day;

Political violence, civil confrontations, illegal arrests of innocent individuals, the
persecution of political opponents, discriminations on political ground pose a significant
threat to the further democratic development of Georgia and restrict the fundamental
freedom of free expression of political will;

It should be underlined that the violence continues and this report does not imply all facts
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It should be noted that the ongoing political violence is accompanied by the misuse of the special
conditions related to the spread of Covid-19 by the ruling political party as well as the central
election commission. We conclude that the actions carried out on the name of fight against
Covid-19 is used as an illegal tool for influencing the free will of Georgian citizens and restricting
their right to vote.
For instance, according to the regulations set by the central election commission, Georgian
citizens which will be isolated, as they might represent a threat to the further spread of
Coronavirus, after 18:00, October 27, 2020 are not able to cast their votes. In addition, the voting
process in the special election stations located within the so-called “Covid-hotels” and hospitals
will be left without an effective observation and transparency.
The Center “Empathy” has repeatedly and publicly appealed to the Central Election Commission
and called for the elaboration of appropriate technical tools to ensure that the principles of
fairness and transparency are observed on a polling day despite the Covid-19 outbreak. However,
despite numerous warnings the central election commission appeared either unable or unwilling
to ensure the free and transparent election environment for Covid-19 affected citizens.
According to our calculations, more than 50,000 voters will be subject to the non-transparent
voting procedures, and about 10,000 voters will be unable to vote.
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