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Sesavali 
 

ანგარიში წარმოადგენს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის (DRI) მიერ განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგს, რომელშიც თავმოყრილია წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში სა-

სულიერო პირების და რელიგიური ორგანიზაციების პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები 

და ქმედებები, რასაც, შესაძლოა, გავლენა მოეხდინა ამომრჩეველთა თავისუფალ ნებაზე. 

ანგარიშში ძირითადად ასახულია 2020 წლის 15 ოქტომბრიდან 21 ნოემბრის ჩათვლით 

მომხდარი ფაქტები, თუმცა, მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ასევე შეფასებულია როგორც 15 

ოქტომბრამდე, ასევე, არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ განვითარებული მოვლენები.  

 

მონიტორინგის განხორციელების ძირითად მიზანს წარმოადგენდა, 2020 წლის საქართველოს 

საპარლამენტო არჩევნებისთვის თავისუფალი წინასაარჩევნო გარემოს მხარდაჭერა და საქარ-

თველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საარჩევნო პრინციპების დაცვის ხელშეწყობა. 

ასევე, მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი ფაქტების ანალიზმა და ამ თემაზე წამოწყებ-

ულმა საჯარო დისკუსიამ, გრძელვადიან პერსპექტივაში, შესაძლოა, დადებითი გავლენა იქო-

ნიოს მომდევნო არჩევნებზე.  

 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ რელიგიური ორგანიზაციებისა და სასულიერო 

პირების წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობაზე განხორციელებულმა დაკვირვებამ აჩვენა, 

რომ 31 ოქტომბრამდე1, სასულიერო პირები საარჩევნო პროცესებში აქტიურად იყვნენ ჩარ-

თულები - ხშირად ესწრებოდნენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა წარდგენას და 

მათი მხრიდან ადგილი ჰქონდა პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლო შესაძლო აგიტაციის 

არაერთ ფაქტს.  რაც შეეხება არჩევნების მეორე ტურამდე პერიოდს, სასულიერო პირები 

წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა ნაკლებად თვალსაჩინო იყო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართა.  
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1. meTodologiuri CarCo 
 

 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი შესაბამისი ფეისბუქ-გვერდების/საიტების და მედია 

საშუალებების აქტიური მეთვალყურეობის გზით დააკვირდა სასულიერო პირების და რელი-

გიური ორგანიზაციების აქტივობას, რაც გულისხმობს მათ მიერ გაკეთებული პოლიტიკური 

შინაარსის განცხადებების და ქმედებების მონიტორინგსა და ანალიზს. სრულფასოვანი მონ-

იტორინგისთვის დაკვირვების ადრესატებს ასევე წარმოადგენდნენ პოლიტიკური პარტიები, 

რომლებიც წინასაარჩევნო კამპანიაში იყვნენ ჩართულები. 

 

მონიტორინგის არეალში რელიგიური ორგანიზაციების, სასულიერო პირების და პოლიტიკ-

ური სუბიექტების მხოლოდ ის აქტივობები მოხვდა, რომელიც სოციალური ქსელის და მედი-

ის საშუალებით გაშუქდა.  
 

მონიტორინგისას შეფასდა: 

 ჰქონდა თუ არა პოლიტიკური შინაარსი სასულიერო პირების განცხადებებს 

 სასულიერო პირების წინასაარჩევნო ღონისძიებებში მონაწილეობა 

 სასულიერო პირთა მხრიდან ამომრჩეველთა ნების ფორმირებაზე ზეგავლენის მოხ-

დენის შესაძლებლობა 

 პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება სასულიერო პირების პოლიტიკურ პრო-

ცესებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. 

პროექტის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით, ანგარიშზე მუშაობისას გამოყენებ-

ულ იქნა შემდეგი მეთოდოლოგია: 

 სიტუაციური ანალიზი, რომელიც მოცემული კვლევის ფარგლებში გულისხმობს კონ-

კრეტულ და მნიშვნელოვან მოვლენებზე დაყრდნობით, სასულიერო პირთა განცხად-

ებების/ქცევის მონიტორინგს, ძირითადი ტენდენციების გამოვლენასა და ანალიზს 

 შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი. ამ მიზნით ორგანიზაციის მიერ შეირჩა ის 

ქვეყნები, რომელთა რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული საარჩევნო კანონ-

მდებლობა მეტ-ნაკლებად ჰგავს ან სრულიად განსხვავდება ქართული კანონ-

მდებლობისაგან. შესაბამისად, შესწავლილ იქნა შემდეგი ქვეყნების კანონმდებლობა: 

დიდი ბრიტანეთი - საქართველოსგან განსხვავებით აღიარებს სახელმწიფო-ეკლესიის 

მოდელს და რელიგიური ორგანიზაციები უფრო მეტი, თავისუფლებით სარგებლობენ.  

საბერძნეთი, სადაც დიდი ბრიტანეთის მსგავსად მოქმედებს სახელმწიფო-ეკლესიის 

მოდელი, მის კანონმდებლობაში ყველაზე ნაკლებად არის გამოკვეთილი სეკულარ-

იზმის არსებობა და ეკლესია საჯარო ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში ერევა. 

ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფ-

ლებას ეკრძალება ნებისმიერი რელიგიის მხარდაჭერა, მოწოდება, ან ხელშეწყობა. აღ-

ნიშნული ვლდებულების დარღვევისთვის გაწერილია შესაბამისი სანქციები. 

გერმანია, რომელიც კანონმდებლობის კუთხით, ყველაზე ახლოს დგას საქართველოს-

თან. გერმანიაში, საქართველოს მსგავსად, მოქმედებს კოოპერაციის მოდელი. 

 



5 
 

2. religiur organizaciebTan dakavSirebuli 

saarCevno kanonmdeblobis analizi 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ-

ად შესაძლოა დარეგისტრირდეს მხოლოდ საქართველოსთან ისტორიული კავშირის მქონე 

რელიგიური მიმდინარეობა ან ის რელიგიური მიმდინარეობა, რომელიც ევროპის საბჭოს 

წევრ ქვეყნებში კანონმდებლობით მიჩნეულია რელიგიად.2 ზოგადად კი, ნებისმიერი რელი-

გიური გაერთიანება, შესაძლოა, დარეგისტრირდეს ან არსებობდეს არარეგისტრირებული კავ-

შირის ფორმით.3 

 

2.1. didi britaneTis, amerikis SeerTebuli Statebis, 

saberZneTis da germaniis kanonmdeblobis mimoxilva 
 

დემოკრატიულ სახელმწიფოებში რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული საარჩევნო 

კანონმდებლობა განსხვავებულია და ის დამოკიდებულია სახელმწიფოში მოქმედ მოდელზე. 

ქვეყნების ნაწილი აღიარებს სახელმწიფო ეკლესიას,4 ზოგან მოქმედებს სახელმწიფოსა და 

ეკლესიის მკაცრი გამიჯვნის მოდელი.5 სახელმწიფოთა უმრავლესობას კი ჩამოყალიბებული 

აქვს შუალედური მიდგომა კოოპერაციის სისტემის სახით.6 საქართველო სწორედ ამ უკანას-

კნელთა რიგს მიეკუთვნება. 
 

ანგარიშში მიმოხილულია სხვადასხვა მოდელის მქონე ოთხი ქვეყნის  რელიგიურ ორგანი-

ზაციებთან დაკავშირებული საარჩევნო კანონმდებლობა. აქედან, საბერძნეთი და დიდი ბრი-

ტანეთი აღიარებს სახელმწიფო ეკლესიას, ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა 

ეფუძნება სახელმწიფოსა და რელიგიის მკაცრი გამიჯნვის მოდელს, ხოლო გერმანია იზიარ-

ებს შუალედურ მიდგომას.  

 

დიდი ბრიტანეთის  კანონმდებლობით, რელიგიური ორგანიზაციების დაარსების მიზანს/ 

საქმიანობის ძირითად მიმართულებას პოლიტიკა არ უნდა წარმოადგენდეს.7 ამის მიუხედ-

ავად, რელიგიურ ორგანიზაციას (რომელზეც, ამ შემთხვევაში, ვრცელდება საქველმოქმედო 

ორგანიზაციების საქმიანობის მომწესრიგებელი კანონმდებლობა8) შეუძლია პოლიტიკური 

შინაარსის საქმიანობის განხორციელება ძირითადი მიზნების მისაღწევად.9 მაგალითად, 

სათანადო ფორმით რეგისტრაციის შემდეგ, რელიგიურ ორგანიზაციას შეუძლია ორგანიზება 

გაუწიოს პოლიტიკური ხასიათის შეხვედრებსა და დებატებს, იმ დათქმით, რომ იქნება მიუ-

                                                           
2  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი,  მუხლი 15091 

3  იქვე. 
4 მაგ.: დიდი ბრიტანეთი, სკანდინავიის სახელმწიფოები, საბერძნეთი. 
5 მაგ.: საფრანგეთი, ნიდერლანდები, პორტუგალია. 
6 მაგ. ესპანეთი, ავსტრია, გერმანია. 
7 legislation.gov.uk (ვებ. გვერდი), UK Charities Act 2011, section 3, 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/contents/enacted [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 
8 legislation.gov.uk (ვებ. გვერდი), UK Charities Act 2011, section 3(1C), 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/contents/enacted [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020]  
9 www.gov.uk (ვებ. გვერდი), Charity Commission for England and Wales, Campaigning and political 

activity guidance for charities (CC9), 2017, p. 8,  https://bit.ly/3948Rfs [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/contents/enacted
http://www.gov.uk/
https://bit.ly/3948Rfs
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კერძოებელი თავისი სტატუსის შესაბამისად. რელიგიურმა ორგანიზაციამ არ უნდა დაუჭირ-

ოს მხარი რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, თუმცა მას გააჩნია უფლება, უპირატესობა 

მიანიჭოს ან შეეწინააღმდეგოს კონკრეტულ პოლიტიკურ შეხედულებას თუ მოსაზრებას.10  

საბერძნეთში მართლმადიდებლური ეკლესიის, როგორც წამყვანი რელიგიური ორგანიზა-

ციის როლი გაწერილია საბერძნეთის კონსტიტუციაში.11 ამის მიუხედავად, დაცულია 

რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლება - სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა რელიგიური 

გაერთიანების მიმართ თანაბარი მიდგომა კონსტიტუციით არის გარანტირებული.12 ჩამოთ-

ვლილი ქვეყნებიდან, საბერძნეთში ყველაზე მეტად არის გამოკვეთილი სეკულარიზმის 

ნაკლებობა. ეკლესია საჯარო ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში ერევა, რაც სახელმწიფოსა 

და ეკლესიის არასაკმარისი დისტანცირებით არის ახსნილი.13 საკმაოდ მცირეა რელიგიური 

გაერთიანებების არჩევნებში ჩარევის შემზღუდველი ნორმები. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 

საბერძნეთის კანონმდებლობა კრძალავს პარტიის სიმბოლოდ რელიგიური ნიშნის გამოყ-

ენებას.14 აკრძალულია ამომრჩევლის მოსყიდვა და ამისათვის ეკლესიისათვის ფულადი 

თანხების გადაცემა, კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის მიერ ეკლესიისთვის სხვა სახის 

საქმიანობის განხორციელება ან ამის დაპირება.15 პარტიების, კოალიციებისა თუ დამო-

უკიდებელი კანდიდატების წარმომადგენლი არ შეიძლება იყოს სასულიერო პირი.16  

ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც უარი 

თქვა სახელმწიფო რელიგიის იდეაზე. კანონმდებლობით, აღმასრულებელ ხელისუფლებას 

ეკრძალება ნებისმიერი რელიგიის მხარდაჭერა ან ხელშეწყობა. რელიგიური (და საქველმოქ-

მედო) ორგანიზაციების მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში (მათ შორის, განცხადებების 

დარიგება ან ბეჭდვა) აკრძალულია ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობით. 

დარღვევის შემთხვევაში, გაერთიანება აღარ ისარგებლებს რელიგიური/საქველმოქმედო ორ-

განიზაციებისათვის განკუთვნილი საგადასახადო შეღავათებით და ჩვეულებრივ დაექვემ-

                                                           
10 იქვე, გვ. 2 
11 Wipo.int (ვებ.გვერდი), The Constitution of Greece, Article 3, 2001, 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gr/gr220en.pdf , [ბოლოს ნანახია 26.11.2020]  
12 Wipo.int (ვებ.გვერდი), The Constitution of Greece, Article 13, 2001, 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gr/gr220en.pdf , [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020]  
13 Cambridge.org, (ვებ.გვერდი), Karagiannis, E, Secularism in context: The relation between the Greek 

state and the church of Greece in crisis, 2009, page 144, 
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-
sociologie/article/secularism-in-context-the-relations-between-the-greek-state-and-the-church-of-greece-

in-crisis/7AE8386D1364499900597485A30BA0B3 [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020}  
14 legislationline.org  (ვებ.გვერდი), Greece, Law  on the Elections of Members of Parliament Article 37 – 

5 (a), 
https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.p

df [ბოლოს ნანახია 26.11.2020] 
15 legislationline.org  (ვებ.გვერდი), Greece, Law  on the Elections of Members of Parliament Article 114 -

3 
https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.p

df [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 
16 legislationline.org  (ვებ.გვერდი), Greece, Law  on the Elections of Members of Parliament  Article 41 

https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.p

df [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gr/gr220en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gr/gr220en.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-sociologie/article/secularism-in-context-the-relations-between-the-greek-state-and-the-church-of-greece-in-crisis/7AE8386D1364499900597485A30BA0B3
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-sociologie/article/secularism-in-context-the-relations-between-the-greek-state-and-the-church-of-greece-in-crisis/7AE8386D1364499900597485A30BA0B3
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-sociology-archives-europeennes-de-sociologie/article/secularism-in-context-the-relations-between-the-greek-state-and-the-church-of-greece-in-crisis/7AE8386D1364499900597485A30BA0B3
https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/7827/file/Greece_Law_election_parliament_as_of_2007_en.pdf
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დებარება დაბეგვრას.17 აღსანიშნავია, რომ შეზღუდვა მოქმედებს არა მხოლოდ კონკრეტული 

კანდიდატის მხარდამჭერ, არამედ საჯაროდ მის საწინააღმდეგოდ დაფიქსირებულ მოსაზ-

რებებსა და შეხედულებებზე.18 

გერმანიაში, საქართველოს მსგავსად, მოქმედებს კოოპერაციის მოდელი. რწმენის თავის-

უფლება დაცულია გერმანიის ძირითადი კანონით.19 გარდა ამისა, ეკლესიებსა და სხვა რელი-

გიურ ორგანიზაციებს მთავრობა ანიჭებს სხვადასხვა სახის შეღავათებს, მათ შორის, თითქმის 

მთლიანად ანთავისუფლებს საგადასახადო ვალდებულებებისაგან საქველმოქმედო, არასამე-

წარმეო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებით.20 გერმანული კანონმდებლობა გადასახადის 

გადახდისგან განთავისუფლებულ ორგანიზაციებს პოლიტიკურ საქმიანობას უზღუდავს. 

ორგანიზაციის ქონება, პირდაპირი თუ არაპირდაპირი გზით, არ უნდა იქნეს გამოყენებული 

პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ, განსაკუთრებით საარჩევნო კამპანიისათვის.21 აღსა-

ნიშნავია, რომ ეს შეზღუდვა რელიგიურ და გადასახადის გადახდისაგან განთავისუფლებულ 

სხვა ორგანიზაციებს ყველა სახის პოლიტიკურ აქტივობას არ უკრძალავს. გერმანიის ფისკალ-

ური კოდექსი ერთმანეთისგან განასხვავებს პოლიტიკურ მიზანს საჯარო სიკეთის მიღწევის 

მიზნისგან. საჯარო სიკეთის (მაგალითად, უმუშევრობის შემცირების) მისაღწევად, 

ორგანიზა-ციას შეუძლია, საგადასახადო შეღავათების დაკარგვის გარეშე მთავრობის 

პოლიტიკაზე საჯაროდ გამოხატოს მოსაზრება, ან გაუწიოს ლობირება კონკრეტულ 

საკანონმდებლო ინიციატივას.22     

 

2.2. religiur organizaciebTan dakavSirebuli saqarTvelos 

kanonmdebloba 
 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, რელიგიურ ორგანიზაციებს ეკრძალებათ 

წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა ან/და აგიტაციაში მონაწილეობა.23  

კონსტიტუციური შეთანხმების მიხედვით, ეკლესია წარმოადგენს რელიგიურ ორგანიზაციას, 

ისტორიულად ჩამოყალიბებულ საჯარო სამართლის სუბიექტს. თავის მხრივ, ეკლესიას 

სპეციალური უფლებამოსილების გარეშე წარმოადგენს „საეკლესიო კრება, საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქი, წმიდა სინოდი და საქართველოს საპატრიარქო (ქორეპისკოპოსისა 

                                                           
17 irc.bloombergtax.com (ვებ.გვერდი), U.S. Internal Revenue Code, 501(c)(3), 

https://irc.bloombergtax.com/public/uscode/doc/irc/section_501  [ბოლოს ნანახია 26.11.2020] 
18 dcd.uscourts.gov (ვებ.გვერდი), United States District Court for The District of Columbia, Civil Action 

No. 95-0724, https://www.dcd.uscourts.gov/ [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020]  
19 Btg-bestellservice.de, Germany, Basic Law for the Federal Republic of Germany, Article 4 , 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf , [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020]  
20 Gesetze-im-internet.de, The Fiscal Code of Germany, Section 54, https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/ [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 
21 Gesetze-im-internet.de, The Fiscal Code of Germany, Section 55 (1) https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/ [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 
22 Gesetze-im-internet.de, The Fiscal Code of Germany, Section 52 https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_ao/ [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 
23  საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 45, პუნქტი 4, ქვეპუნქტი ზ. 

https://irc.bloombergtax.com/public/uscode/doc/irc/section_501
https://www.dcd.uscourts.gov/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ao/
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და მდივნის სახით); ხოლო სამართლებრივ ურთიერთობებში უფლებამოსილებას ანიჭებს 

კათოლიკოს-პატრიარქი.“24 

რელიგიურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული საარჩევნო კანონმდებლობის მართებული 

ინტერპრეტაციისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რელიგიურ ორგანიზაციებსა და სახელ-

მწიფოს შორის ურთიერთობის რა მოდელი მოქმედებს ქვეყანაში და რა პრინციპებს ეფუძნება 

ის. როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოში მოქმედებს კოოპერაციის სისტემა. 

კოოპერაციის სისტემა გულისხმობს ისეთ სამართლებრივ წესრიგს, რომელიც მიჯნავს რე-

ლიგიურ ორგანიზაციებს სახელმწიფოსაგან, მაგრამ ამავდროულად, იძლევა მათ შორის თა-

ნამშრომლობის საშუალებას. სახელმწიფო აღიარებს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკ-

უთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში.25 მათი ურთიერთობა განისაზღვრება კონსტი-

ტუციური შეთანხმებით, რომელშიც მკაფიოდ იკვეთება მზადყოფნა თანამშრომლობისათ-

ის.26 მიუხედავად ამისა, კონსტიტუცია და კონსტიტუციური შეთანხმება არ იძლევა მარ-

თლმადიდებელი ეკლესიის პრივილეგირებისა და მით უმეტეს, მისი მხრიდან სახელმწიფო 

საქმეებში ჩარევის საფუძველს.  

 

კოოპერაციის სისტემა მოითხოვს რიგი პრინციპების უზრუნველყოფას. ის არ აღიარებს 

სახელმწიფო ეკლესიას. სახელმწიფო იცავს რელიგიურ ნეიტრალიტეტს. დაუშვებელია 

სახელმწიფო ორგანოს თუ თანამდებობის პირის თვითიდენტიფიცირება ამა თუ იმ რელი-

გიასთან ან რელიგიურ გაერთიანებასთან, მათ შორის, პოლიტიკური ბენეფიტების მიღების 

მიზნით. რელიგიური პარიტეტის პრინციპი მოითხოვს ყველა ადამიანისა და რელიგიური 

ორგანიზაციის სამართლებრივ თანასწორობას, მიუხედავად რელიგიური კუთვნილებისა. 

გარდა ამისა, თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო რეალურად სეკულარული27 უნდა 

იყოს, სადაც სახელმწიფო ხელისუფლება საჭიროებს თავისუფალი არჩევნების საშუალებით 

დემოკრატიულ და არა რელიგიურ ლეგიტიმაციას. სახელმწიფო და ეკლესია ერთმანეთისაგან 

გამიჯნულია ორგანიზაციულად და შინაარსობრივად. ამავდროულად, სეკულარიზმი არ 

გულისხმობს რელიგიის უარყოფას და მით უმეტეს, დევნას. სახელმწიფო უზრუნველყოფს 

რელიგიის თავისუფლებას.  

 

ზემოაღნიშნული პრინციპები პოზიტივირებულია საქართველოს კანონმდებლობაში. კონ-

სტიტუცია, მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლთან ერთად, ხაზგასმით 

აღიარებს რწენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებასა და ეკლესიის დამოუკიდებლობას 

                                                           
24 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება, „საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის“ კონსტიტუციური შეთანხმების 

დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 1. 
25 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 8. 
26 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება, „საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის“ კონსტიტუციური შეთანხმების 

დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 1, პუნქტი 1. 
27 ტერმინი სეკულარიზმი (saeculum) ლათინური წარმოშობისაა და თავის თავში მოიაზრებს 

ინსტიტუციური გავლენებისა თუ რელიგიური  დოგმებისაგან  თავისუფალ საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ ინსტიტუტებს. აღნიშნული მნიშვნელობა ტერმინმა XIX საუკუნიდან შეიძინა. თუმცა, 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის იდეა უფრო მეტად დასავლური 

აზროვნების შედეგია, რომლის აღიარებაც დროთა განმავლობაში მოხდა დანარჩენი მსოფლიოს მიერ. 
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სახელმწიფოსაგან.28 ის განამტკიცებს სამართლის წინაშე თანასწორობის პრინციპს და 

კრძალავს დისკრიმინაციას, მათ შორის, რელიგიური ნიშნით.29 უზრუნველყოფილია რწმენ-

ის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლებები.30 კონსტიტუციური შეთანხმება ასევე 

მკაფიოდ მიუთითებს სახელმწიფოსა და ეკლესიის თანამშრომლობაზე ურთიერთდა-

მოუკიდებლობის პრინიციპის დაცვით.31 მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესია თავის საქმიანობას 

კანონიკური სამართლის საფუძველზე წარმართავს, ის ამავდროულად ვალდებულია იმოქ-

მედოს კონსტიტუციის, კონსტიტუციური შეთანხმებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად.32  

 

არჩევნები დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხალხის მიერ ძალაუფლების განხორციელების 

უმნიშვნელოვანესი ფორმაა. აქედან გამომდინარე, რელიგიური ორგანიზაციების პირდაპირი 

ან ირიბი ჩარევა საარჩევნო პროცესში საკუთარი თუ ხელისუფლების ინიციატივით, ხელყოფს 

მათსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის ფუნდამენტურ პრინციპებს. სწორედ მოვ-

ლენათა ამგვარი განვითარების პრევენციას ემსახურება რელიგიური ორგანიზაციებისათვის 

წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევისა და აგიტაციაში მონაწილეობის აკრძალვა საარჩევნო 

კოდექსით.33 მისი დარღვევისათვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით,34 

ხოლო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს ადგენენ ცესკოს თავმჯდო-

მარე, ასევე ცესკოსა და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი 

პირები.35 

 

საარჩევნო კანონმდებლობის ზემოაღნიშნული ნორმები საჭიროებს სათანადო განმარტებასა 

და გამოყენებას. ფორმალური მიდგომა, რაც გულისხმობს რეაგირებას მხოლოდ რელიგიური 

ორგანიზაციებისა და მათი ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ სამართალ-

დარღვევებზე, სრულყოფილად ვერ უზრუნველყოფს საარჩევნო პროცესისაგან მათ დის-

ტანცირებას და შესაბამისად, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის პრინციპ-

ების დაცვას. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია თითოეული შემთხვევის დეტალური გაან-

ალიზება და სათანადო შეფასება. ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი სამი 

გარემოება: 1) სუბიექტი - შესაძლოა პირს ფორმალურად არ ჰქონდეს მინიჭებული შესაბამისი 

უფლებამოსილება, მაგრამ მისი პიროვნებისა და სტატუსის გათვალისწინებით, ობიექტური 

და დამოუკიდებელი დამკვირვებლის აღქმით მოქმედებდეს, როგორც რელიგიური ორგანი-

ზაციის წარმომადგენელი; 2) შინაარსი - პირველ რიგში, სახეზე უნდა იყოს მოწოდება 

რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის ან სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინა-

აღმდეგოდ ან საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას.36 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ მოწოდების/მოქმედების შინაარსიდან გამომ-

                                                           
28 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 8.  
29 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 11, პუნქტი 1. 
30 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 16. 
31 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება, „საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის“ კონსტიტუციური შეთანხმების 

დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 1, პუნქტი 1. 
32 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება, „საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს 

სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის“ კონსტიტუციური შეთანხმების 

დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 1, პუნქტი 3.   
33 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 45, პუნქტი 4, ქვეპუნქტი „ზ“. 
34 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 79. 
35 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 93, პუნქტი 1. 
36 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 2, ქვეპუნქტი „ჰ1“.  
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დინარე, რამდენად მოქმედებს პირი რელიგიური ორგანიზაციის სახელით. გამოხატვის, მათ 

შორის, საარჩევნო და პოლიტიკურ საკითხებზე, თავისუფლებით რელიგიური ორგანიზაციის 

წარმომადგენლებიც სარგებლობენ. ამავდროულად, გასათვალისწინებელია, რომ კონსტიტუ-

ცია იცავს გამოხატვის გონებრივ ზეგავლენას. ამ ფარგლებს სცდება აგიტაცია, რომელიც 

ფორმალურად ან ფაქტობრივად ხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციის სახელით. იგივე 

შეიძლება ითქვას გამოხატვაზე, როდესაც პირი სხვებზე ზეგავლენის მოსახდენად იყენებს 

მისი, როგორც სასულიერო მოღვაწის შესაძლებლობებსა და რელიგიური ორგანიზაციის 

ავტორიტეტს. მაგალითისათვის, მოძღვარი მორწმუნეებს უცხადებს, რომ ის არ აზიარებს 

გარკვეული საარჩევნო სუბიექტის მხარდამჭერ ადამიანს; 3) ვითარება - იმის გასამიჯნად, 

პირი ინიდვიდუალურად მოქმედებს, თუ რელიგიური ორგანიზაციის სახელით, შესაფას-

ებელია ის ვითარება, რა პირობებშიც ხორციელდება აგიტაცია. მაგალითად, როდესაც აგი-

ტაცია მიმდინარეობს რელიგიური რიტუალის ფარგლებში, პირის პოზიცია ობიექტურად 

ასოცირდება შესაბამის რელიგიური ორგანიზაციასთან და არა უშუალოდ მასთან, როგორც 

ინდივიდთან. აქვე აღსანიშნავია, რომ სასულიერო პირები არ თავისუფლდებიან პასუხის-

მგებლობისაგან რელიგიური რიტუალისას მათ მიერ ჩადენილი სამართალდარღვევებისათ-

ვის.  

 

კონკრეტული სიტუაციის სათანადო შეფასება საკმაოდ რთული სამართლებრივი ამოცანაა, 

რომლის შესრულებაც საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილი წარმომადგენლებისთვის 

დიდი გამოწვევა იქნება. აქედან გამომდინარე, ერთი მხრივ, მიზანშეწონილია საარჩევნო 

კანონმდებლობაში რელიგიური ორგანიზაციებისა თუ მოღვაწეების მხრიდან ჩარევის აკ-

რძალვის უფრო ვრცელი გაწერა, ზემოთ აღწერილი გარემოებების გათვალისწინებით, ხოლო 

მეორე მხრივ, საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის შესაბამისი ტრენინგებ-

ის ჩატარება.     
 

3. monitoringis ZiriTadi mignebebi 

3.1. sasuliero pirebis CarTuloba saarCevno procesebSi 2020 

wlis saparlamento arCevnebamde 
 

სასულიერო პირების აქტიურობა წინასაარჩევნო პერიოდში, ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის 

მხარდასაჭერად, ქართული რეალობისთვის უცხო არაა.37 მაგალითად, 2012 წლის წინასაარ-

ჩევნო კამპანიის დროს, საგურამოს წმინდა ილია მართლის სახელობის ტაძრის გალავანზე 

განთავსებული იყო პარტია „ქართული ოცნების“ დროშა, რასაც ადასტურებს, როგორც ფოტო-

მასალა, ისე, თავად სასულიერო პირთა განცხადებები.38 საქართველოს ახალგაზრდა იურის-

ტთა ასოციაციის შეფასებით, „სასულიერო პირებს, მათი სტატუსიდან და საზოგადოების 

გარკვეული ნაწილის ცხოვრებაში მათი როლიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული სიფ-

რთხილე მართებთ პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლების განხორციელებისას.“ ორგანი-

                                                           
37 youtube.com, 03.07.2012 
https://www.youtube.com/watch?v=tAKFlZ9FaKo&feature=player_embedded#!;  
38 gyla.ge  (ვებ-გვერდი) „წინასაარჩევნო გარემოს, არჩევნების დღისა და არჩევნების შემდგომი 

პერიოდის მონიტორინგის შედეგები“, დეკემბერი, 2012,  გვ. 19   

https://www.youtube.com/watch?v=tAKFlZ9FaKo&feature=player_embedded
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ზაცია წმინდა სინოდის წევრების მხრიდან, წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის 

სხვადასხვა ფაქტზე.39  

სასულიერო პირების მხრიდან წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა, მომდევნო წლებშიც 

აქტუალურ საკითხად დარჩა. 2014 წელს, წინასაარჩევნო აგიტაცია უშუალოდ საქართველოს 

კათალიკოს-პატრიარქის ყოფილმა ქორეპისკოპოსმა - იაკობმა აწარმოა.40 საქართველოს კანონ-

მდებლობის მიხედვით, ქორეპისკოპოსი ეკლესიას წარმოადგენს. საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი კი რელიგიურ ორგანიზაციებს წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევას და აგიტაციაში 

მონაწილეობას უკრძალავს.41  

2018 წელს ჭყონდიდის ყოფილმა მიტროპოლიტმა პეტრემ ქადაგებისას, მრევლს ღიად 

მოუწოდა, საპრეზიდენტო არჩევნებზე სალომე ზურაბიშვილისთვის მხარი არ დაეჭირათ, 

რადგან ეს გადაწყვეტილება ცოდვის ტოლფასი იქნებოდა და კანდიდატის აზროვნებას 

„წამხდარი“ უწოდა. სალომე ზურაბიშვილის პოზიცია აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ბო-

როტებად და მტრობად შეაფასეს წმინდა სინოდის სხვა წევრებმაც.42  

2018 წელს პოლიტიკური განცხადებებით გამოირჩეოდა მეუფე იობიც. მან მმართველი 

პარტიის საწინააღმდეგო მოწოდებები გაავრცელა.43 

მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია 

მეორემ სასულიერო პირებს მოუწოდა, თავი შეეკავებინათ პოლიტიკური შინაარსის განცხად-

ებების გაკეთებისაგან,44 საკითხს აქტუალობას არც 2020 წლის საპარლამეტო არჩევნებისთვის 

დაუკარგავს.  

 

 

 

                                                           
39 gyla.ge  (ვებ-გვერდი) ,,წინასაარჩევნო გარემოს, არჩევნების დღისა და არჩევნების შემდგომი 

პერიოდის მონიტორინგის შედეგები“, დეკემბერი, 2012,  გვ. 19   
40 transparency.ge (ვებ-გვერდი) „არასამთავრობო ორგანიზაციები ცესკოს ქორეპისკოპოსი იაკობის 

მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტზე შესაბამისი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ“, 

09.07.2014, https://www.transparency.ge/ge/post/general-announcement/arasamtavrobo-organizatsiebi-
korepiskoposi-iakobis-qadagebas-ekhmaurebian  
41 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 45, ქვეპუნქტი ზ. 
42 rustavi2.ge (ვებ-გვერდი), ,,ქადაგება პირდაპირი პოლიტიკური გზავნილებით - მეუფე პეტრე 

ხელისუფლებისა და სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ“, 17.09.2018,  

https://www.rustavi2.ge/ka/news/113769  
43 forbes.ge (ვებ-გვერდი), 24.09.2018, https://forbes.ge/copypaste/202/visac-Zalaufleba-aqvs-

simdidridan-da-politikuri-Tanamdebobidan-gamomdinare,-is-akeTebs-yvelafers-rac-surs , [ბოლოს 

ნანახია: 25.12.2002]  
44 news.ge (ვებ-გვერდი), ,,პატრიარქი სასულიერო პირებს მოუწოდებს, თავი შეიკავონ პოლიტიკური 

განცხადდებების კეთებისგან“, 20.09.2020, https://news.ge/2018/09/20/patriarqi-sasuleiro-pirebs-

mouwodebs-tavi-seikavon-politikuri-gancxadebebisgan/ , [ბოლოს ნანახია: 25.12.2002]  

https://www.transparency.ge/ge/post/general-announcement/arasamtavrobo-organizatsiebi-korepiskoposi-iakobis-qadagebas-ekhmaurebian
https://www.transparency.ge/ge/post/general-announcement/arasamtavrobo-organizatsiebi-korepiskoposi-iakobis-qadagebas-ekhmaurebian
https://www.rustavi2.ge/ka/news/113769
https://forbes.ge/copypaste/202/visac-Zalaufleba-aqvs-simdidridan-da-politikuri-Tanamdebobidan-gamomdinare,-is-akeTebs-yvelafers-rac-surs
https://forbes.ge/copypaste/202/visac-Zalaufleba-aqvs-simdidridan-da-politikuri-Tanamdebobidan-gamomdinare,-is-akeTebs-yvelafers-rac-surs
https://news.ge/2018/09/20/patriarqi-sasuleiro-pirebs-mouwodebs-tavi-seikavon-politikuri-gancxadebebisgan/
https://news.ge/2018/09/20/patriarqi-sasuleiro-pirebs-mouwodebs-tavi-seikavon-politikuri-gancxadebebisgan/
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3.2. 2020 wlis saparlamento arCevnebi da sasuliero pirebis 

saarCevno kampaniaSi monawileoba 
 

saarCevno subieqtebis mxardasaWeri/sawinaaRmdego gancxadebebi 
 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი რელიგიური ორგანიზაციებისა და სასულიერო პირების 

წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას 2020 წლის 15 ოქტომბრიდან აკვირდება, თუმცა, 

საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მონიტორინგის შედეგები 15 ოქტომბრამდე მომ-

ხდარ ფაქტებსაც ეყრდნობა. 

ბოდბელი ეპისკოპოსი - იაკობი 

ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი (წმინდა სინოდის წევრი) წლების განმავლობაში გამოირჩევა 

ურთიერთგამომრიცხავი პოლიტიკური განცხადებებით. 2020 წლის 4 ოქტომბერს მან ეპის-

კოპოსებს მოუწოდა, აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესებში. ასევე განაცხადა, რომ არ 

არსებობს პოლიტიკური ძალა თუ პიროვნება, რომელიც ქვეყნის საკეთილდღეოდ იბრძოლ-

ებს.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Mtavari.tv - მთავარი არხი (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 4.10.2020  

https://mtavari.tv/news/17927-sanam-samokalako-omi-ar-cava-ar-unda-
chaeriot?fbclid=IwAR13TcEk_Ra6u12ccMU_ei2SbXzB8EokZM6bhhVnX1wNwNlrT9l280MYRQg; 

[ბოლოს ნანახია: 29.10.2020]  

DOGMA.GE ,საზოგადოებრივ-რელიგიური ამბები (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 4.10.2020 

http://dogma.ge/?p=11652 [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 

http://dogma.ge/?p=11652
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15 ოქტომბერს ეპისკოპოსმა სასულიერო პირებს, განსაკუთრებით მათ, რომლებიც ხელ-

ისუფლებას აკრიტიკებენ, მოუწოდა თავი შეიკავონ პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩარევისაგან.46  

18 ოქტომბერს ქადაგებისას ეპისკოპოსმა მმართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებ-

ის დადებით თვისებებზე გაამახვილა ყურადღება და მკვეთრი პოზიცია დააფიქსირა დავით 

გარეჯის საქმესთან დაკავშირებით.47   

 

 

 

 

 

 

 

წინასაარჩევნო პერიოდში ბოდბელი ეპისკოპოსის განცხადებები შესაძლოა მისი მხრიდან 

მმართველი პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერაზე მიუთითებდეს, რაც მართლმადიდებლური 

ეკლესიის მრევლისთვის კონკრეტული გზავნილია.    

ცურტაველი მიტროპოლიტი მამა ვახტანგი 

14 ოქტომბერს დავით გარეჯის საქმესთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ცურტაველმა 

მიტროპოლიტმა მამა ვახტანგმა (რომელიც ამავდროულად წმინდა სინოდის წევრია). მიტ-

როპოლიტმა ხელისუფლება გააკრიტიკა და არჩევნების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. მისი 

განცხადებით, „ყველა შესაცვლელია“.48  

 

 

 

 

                                                           
46 TV Pirveli - ტელეკომპანია პირველი (ფეისბუქ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 15.10.2020 

https://www.facebook.com/347657975393516/posts/1759943157498317/ [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 
47 TV Pirveli - ტელეკომპანია პირველი (ფეისბუქ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 18.10.2020 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=342903283484228&ref=watch_permalink [ბოლოს ნანახია: 
29.10.2020] 
48 News Agency ExpressNews - ექსპრესნიუსი (ფეისბუქ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 14.10.2020 

 https://www.facebook.com/watch/?v=354213702582660 [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020]  

https://www.facebook.com/347657975393516/posts/1759943157498317/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=342903283484228&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=354213702582660
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მამა მიქაელი (სულამანიძე) 

26 ოქტომბერს მამა მიქაელმა (სულამანიძე) ივერიის ღვთისმშობლის ტაძარში ქადაგების 

დროს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა პარტია „ქართული იდეის“ წარმომადგენლებს 

წირვაზე დასწრებისთვის და აღნიშნული საარჩევნო სუბიექტის მხარდამჭერი სიტყვა წარმოს-

თქვა, რაც წინასაარჩევნო აგიტაციას წარმოადგენს.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დეკანოზი შალვა კეკელია 

აგიტაციად უნდა ჩაითვალოს დეკანოზ შალვა კეკელიას მხრიდან გაერთიანებული ოპო-

ზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ნატო ჩხეიძის მხარდაჭერა. კანდიდატის 

საარჩევნო ბუკლეტში მოყვანილია სასულიერო პირის განცხადება, სადაც ის მოსახლეობას 

მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ ნატო ჩხეიძეს.50 

 

                                                           
49 ქართული იდეა 44 - ერთიანი და ზნეობრივი საქართველოსთვის - qartuliidea.ge (ფეისბუქ-გვერდი) 

გამოქვეყნების თარიღი: 26.10.2020  

https://www.facebook.com/qartuliidea44/videos/2481246532174439/  [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 
50 isfed.ge (ვებ.გვერდი) სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის V შუალედური ანგარიში, გამოქვეყნების 

თარიღი: 22.10.2020   

https://isfed.ge/geo/angarishebi/2020-tslis-saparlamento-archevnebis-monitoringis-V-shualeduri-
angarishi?fbclid=IwAR2R6hdN5lbDNe0JTEZ7k7TijWKlfFWFb0sJkxquokqYRkgnUXPHq79wz8o , 27 

[ბოლოს ნანახია: 27.10.2020] 

https://www.facebook.com/qartuliidea44/videos/2481246532174439/
https://isfed.ge/geo/angarishebi/2020-tslis-saparlamento-archevnebis-monitoringis-V-shualeduri-angarishi?fbclid=IwAR2R6hdN5lbDNe0JTEZ7k7TijWKlfFWFb0sJkxquokqYRkgnUXPHq79wz8o
https://isfed.ge/geo/angarishebi/2020-tslis-saparlamento-archevnebis-monitoringis-V-shualeduri-angarishi?fbclid=IwAR2R6hdN5lbDNe0JTEZ7k7TijWKlfFWFb0sJkxquokqYRkgnUXPHq79wz8o
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მეუფე პეტრე (ცაავა) 

 

28 ოქტომბერს მეუფე პეტრემ ტელეკომპანია პირველის  ეთერში გააკრიტიკა მმართველი პო-

ლიტიკური ძალა, მათ მმართველობას უწოდა რეგრესის პერიოდი, საზოგადოებას მოუწოდა 

არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისა და სწორი არჩევანის გაკეთებისკენ.51  

 

 

 

 
 

 

ბერმონაზონი გაბრიელი 

 

28 ოქტომბერს სოციალური ქსელის მეშეობით გავრცელდა ვიდეო, სადაც ბერმონაზონი 

გაბრიელი ამომრჩეველს მოუწოდებს „თავისუფლებასა და მონობას შორის“ არჩევანის 

გაკეთებისკენ. მისი თქმით, ბოლო 8 წლის განმავლობაში ქვეყანა „უფსკრულის პირას დგას“ 

და საზოგადოებამ მხარი აღარ უნდა დაუჭიროს მმართველ პარტიას.52 

 

 
 

                                                           
51 TV Pirveli - ტელეკომპანია პირველი (ფეისბუქ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 28.10.2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=653612725328549 [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 
52 (ფეისბუქ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 28.10.2020 

https://www.facebook.com/100042047866087/videos/304955130916080/   [ბოლოს ნანახია: 30.10.2020] 

https://www.facebook.com/watch/?v=653612725328549
https://www.facebook.com/100042047866087/videos/304955130916080/
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დეკანოზი თადეოზ სარალიძე, დეკანოზი მიქაელ სულმანიძე, დეკანოზი კვირიკე ხეცურიანი, 

დეკანოზი დავით რუხაძე, დეკანოზი გიორგი რაზმაძე 

 

პარტია „ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ, აგიტაციას ეწეოდნენ  დეკანოზი თადეოზ სარალ-

იძე (რომელმაც ქადაგებისას მიმართა მრევლს), დეკანოზი მიქაელ სულმანიძე, დეკანოზი 

კვირიკე ხეცურიანი, დეკანოზი დავით რუხაძე და დეკანოზი გიორგი რაზმაძე. სასულიერო 

პირებმა მიმართვის დროს აღნიშნეს, რომ პარლამენტში ეკლსიის, სასულიერო პირების და 

მრევლის ინტერესებს მხოლოდ აღნიშნული საარჩევნო სუბიექტი გაატარებს.53 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 ქართული იდეა 44 - ერთიანი და ზნეობრივი საქართველოსთვის - qartuliidea.ge (ფეისბუქ-გვერდი) 

გამოქვეყნების თარიღი: 30.10.2020 

https://fb.watch/1vtLboIyRr/ [ბოლოს ნანახია: 30.10.2020] 

https://fb.watch/1vtLboIyRr/
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maRali ierarqiis sasuliero pirTa daswreba maJoritari 

deputatobis kandidatTa wardgenaze 

1 სექტემბრიდან 29 ოქტომბრის ჩათვლით პარტია „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუ-

ტატობის კანდიდატთა წარდგენას მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები ესწრებოდნენ: 

 2 სექტემბერს „ქართული ოცნების“  მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გიორგი ხო-

ჯევანიშვილის წარდგენას გორში ესწრებოდა სამთავისისა და გორის ეპარქიის ეპისკოპოსი 

ანდრია54 

 3 სექტემბერს „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ზაალ  დუგ-

ლაძის წარდგენას ქარელში მროველ-ურბნელი მიტროპოლიტი იობი ესწრებოდა55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
54 ქართული ოცნება / Georgian Dream (ფეისბუქ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 02.09.2020 

https://www.facebook.com/watch/?v=654202798854295 [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 
55 Tabula.ge – ტაბულა (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 04.09.2020 

http://www.tabula.ge/ge/story/177667-eklesiis-mtrebs-utsodebda-magram-meufe-iobi-isev-iq-zis-ocnebis-

partiul-ghonisdziebaze [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 

https://www.facebook.com/watch/?v=654202798854295
http://www.tabula.ge/ge/story/177667-eklesiis-mtrebs-utsodebda-magram-meufe-iobi-isev-iq-zis-ocnebis-partiul-ghonisdziebaze
http://www.tabula.ge/ge/story/177667-eklesiis-mtrebs-utsodebda-magram-meufe-iobi-isev-iq-zis-ocnebis-partiul-ghonisdziebaze
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 18 სექტემბერს „ქართული ოცნების“ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის 

წარდგენას ბაგრატის ტაძარში ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი იოანე (გამრეკელი) 

ესწრებოდა,56 რომელმაც განაცხადა, რომ ხელისუფლებისთვის პატივის მიგება, მისი მოქ-

ალაქეობრივი ვალია57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 სექტემბერს „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გივი 

ჭიჭინაძის წარდგენას ვანში ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტი მეუფე ანტონი დაეს-

წრო58  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
56 Mtavari.tv - მთავარი არხი (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 18.09.2020 

https://mtavari.tv/news/16299-meupe-ioane-kutaisshi-otsnebis-partiul [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 
57 Tabula.ge – ტაბულა (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 20.09.2020 

https://www.tabula.ge/ge/story/178623-mitropoliti-ioanechemi-moqalaqeobrivi-movaleobaa-rom-pativi-

mivago-xelisuflebas [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 
58  Formulanews.ge - ფორმულა (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 20.09.2020  

https://formulanews.ge/News/36995  [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 

https://mtavari.tv/news/16299-meupe-ioane-kutaisshi-otsnebis-partiul
https://www.tabula.ge/ge/story/178623-mitropoliti-ioanechemi-moqalaqeobrivi-movaleobaa-rom-pativi-mivago-xelisuflebas
https://www.tabula.ge/ge/story/178623-mitropoliti-ioanechemi-moqalaqeobrivi-movaleobaa-rom-pativi-mivago-xelisuflebas
https://formulanews.ge/News/36995
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 20 სექტემბერს „ქართული ოცნების“ ზესტაფონის, ბაღდათის, ტყიბულისა და თერჯოლის 

მაჟორიტარობის კანდიდატის ბეჟან წაქაძის მეუფე გიორგი შალამბერიძე დაესწრო;59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 ოქტომბერს „ქართული ოცნების“ ამბროლაურის მაჟორიტარობის კანდიდატის გოჩა ენ-

უქიძის წარდგენას ნიკორწმინდის ეპისკოპოსი მეუფე ანტონი დაესწრო და აღნიშნა, რომ 

ამ გზით ის მთავრობას პატივს მიაგებდა60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 newpress.ge (ვებ-გვერდი),  გამოქვეყნების თარიღი: 20.09.2020 

http://www.newpress.ge/qartuli-ocnebis-mazhoritarebis-wardgena-imeretshi-sasuliero-pirebis-

monawileobit [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 
60 newsreposr.ge (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 09.10.2020 

https://rb.gy/rhg78e [ბოლოს ნანახია: 29.10.2020] 

http://www.newpress.ge/qartuli-ocnebis-mazhoritarebis-wardgena-imeretshi-sasuliero-pirebis-monawileobit
http://www.newpress.ge/qartuli-ocnebis-mazhoritarebis-wardgena-imeretshi-sasuliero-pirebis-monawileobit
https://rb.gy/rhg78e
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 12 ოქტომბერს „ქართული ოცნების“  ახალციხის მაჟორიტარობის კანდიდატის ანტონ ობ-

ოლაშვილის წარდგენას არა ერთი  სასულიერო პირი ესწრებოდა61 

 

 

 

 

 

 

 

 13 ოქტომბერს „ქართული ოცნების“ ახალქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ-

ის  წარდგენას ასევე ესწრებოდნენ სასულიერო პირები.62   

 

 

 
 

                                                           
61 mtavari.tv - მთავარი არხი, (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 12.10.2020 

https://mtavari.tv/news/18830-meupeebi-otsnebis-ghonisdziebaze-mazhoritari [ბოლოს ნანახია: 
30.10.2020] 
62 sknews.ge (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 13.10.2020  

http://sknews.ge/index.php?newsid=29721 [ბოლოს ნანახია: 30.10.2020] 

https://mtavari.tv/news/18830-meupeebi-otsnebis-ghonisdziebaze-mazhoritari
http://sknews.ge/index.php?newsid=29721
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 12 ოქტომბერს პარტია „ქართული იდეის“  მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების 

წარდგენას ესწრებოდნენ სასულიერო პირები.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 ქართული იდეა 44 - ერთიანი და ზნეობრივი საქართველოსთვის - qartuliidea.ge (ფეისბუქ-გვერდი) 

გამოქვეყნების თარიღი: 12.10.2020 / 15.10.2020 

https://www.facebook.com/qartuliidea44/photos/a.247345193302937/371648350872620/ [ბოლოს 

ნანახია: 30.10.2020] 

https://www.facebook.com/watch/?v=634867907418836 [ბოლოს ნანახია: 30.10.2020] 

https://www.facebook.com/qartuliidea44/photos/a.247345193302937/371648350872620/
https://www.facebook.com/watch/?v=634867907418836
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3.3. saarCevno subieqtTa mier religiuri organizaciebisa da 

sasuliero pirebis gamoyenebis faqtebi, savaraudod, 

amomrCevelTa nebaze zegavlenis moxdenis mizniT 

 

პარტია „ქართული ოცნება“ 

პარტია „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა წარდგენაზე სასული-

ერო პირთა დასწრებით ხელისუფლება სავარაუდოდ, ცდილობს მათი ავტორიტეტის გა-

მოყენებას არჩევნებში სასურველი შედეგის მისაღწევად. 

ეკლესიის ავტორიტეტის გამოყენების მცდელობად შეიძლება შეფასდეს პარტია „ქართული 

ოცნების“ მიერ 18 სექტემბერს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის წარდგენა ბაგრატის 

ტაძრის ეზოში. 64 

 

 

 

 

 

 

 

მმართველი პარტიის მიერ მოსახლეობისთვის საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დარიგებულ 

ჟურნალში ილია მეორის ფოტოს ვხვდებით, რაც ასევე წარმოადგენს მმართველი პარტიის 

მხრიდან ეკლესიის (კონკორდატის მიხედვით, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, სპე-

                                                           
64 Tabula.ge – ტაბულა (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 18.09.2020 

https://www.tabula.ge/ge/story/178570-bagratis-ezoshi-qutateli-mitropoliti-kubikze-zis-da-ocnebis-

ghonisdziebas-estsreba [ბოლოს ნანახია: 30.10.2020] 

https://www.tabula.ge/ge/story/178570-bagratis-ezoshi-qutateli-mitropoliti-kubikze-zis-da-ocnebis-ghonisdziebas-estsreba
https://www.tabula.ge/ge/story/178570-bagratis-ezoshi-qutateli-mitropoliti-kubikze-zis-da-ocnebis-ghonisdziebas-estsreba
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ციალური უფლებამოსილების გარეშე წარმოადგენს რელიგიურ ორგანიზაციას) ავტორიტ-

ეტის გამოყენების მცდელობას.   

 

 

პარტია „ევროპული საქართველო“ 

პარტია „ევროპული საქართველოს“ ლიდერმა გიგი უგულავამ ხულოში მოსახლეობასთან 

შეხვედრისას ქედის, შუახევის და ხულოს მაჟორიტარობის კანდიდატად ქართველ მუს-

ლიმთა კავშირის თავჯდომარე - ტარიელ ნაკაიძე წარადგინა. გამომდინარე იქიდან, რომ 

ქართულ მუსლიმთა კავშირი წარმოადგენს რელიგიურ ორგანიზაციას, კანდიდატად ორ-

განიზაციის თავმჯდომარის წარდგენა, შესაძლოა, ამომრჩევლებზე ზეგავლენის მოხდენას 

ისახავდეს მიზნად.65  

პარტია „პატრიოტთა ალიანსი“ 

ეკლესიის, როგორც რელიგიური ორგანიზაციის ავტორიტეტის გამოყენების მცდელობად შე-

იძლება შეფასდეს პირველ სექტემბერს, დავით თარხან-მოურავისა და ირმა ინაშვილის ამომ-

რჩევლებთან შეხვედრა, რომელიც ბაგრატის ტაძარის ეზოში გაიმართა.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 ევროპული საქართველო (ფეისბუქ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 03.08.2020 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1088635758205784&ref=watch_permalink [ბოლოს ნანახია: 
27.10.2020] 
66 Rustavi2.ge - რუსთავი 2 (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 01.09.2020 

https://rustavi2.ge/ka/news/174287 [ბოლოს ნანახია: 27.10.2020] 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1088635758205784&ref=watch_permalink
https://rustavi2.ge/ka/news/174287
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პარტია "პატრიოტთა ალიანსის“ მიერ ეკლესიის ავტორიტეტის გამოყენების მცდელობად 

შეიძლება შეფასდეს ასევე, მათი მხრიდან დაწყებული კამპანია: „დაიცავი ეკლესია, დაიცავი 

პატრიარქი, დაიცავი საქართველო.“67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პარტია „ქართული იდეა“ 

15 ოქტომბერს პარტია „ქართული იდეის“ ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნდა მოწამეთას წმინდა 

დავითისა და კონსტანტინეს სახელობის მამათა მონასტერში გადაღებული პარტიის წარმო-

მადგენელთა და სასულიერო პირთა ერთობლივი ფოტო. 68 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Timer.ge - თაიმერი (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 26.01.2020  

https://www.timer.ge/saqarthvelos-patriottha-aliansi-akhal-kampanias-itskhebs/ [ბოლოს ნანახია: 
27.10.2020] 

netgazeti.ge - ნეტგაზეთი (ვებ-გვერდი), გამოქვეყნების თარიღი: 20.10.2020 

https://netgazeti.ge/news/490601/ [ბოლოს ნანახია: 27.10.2002] 
68 ქართული იდეა 44 - ერთიანი და ზნეობრივი საქართველოსთვის - qartuliidea.ge (ფეისბუქ-გვერდი) 

გამოქვეყნების თარიღი: 15.10.2020 

https://www.facebook.com/qartuliidea44/photos/a.247345193302937/371146154256173/ [ბოლოს 

ნანაზია: 30.10.2020] 

https://www.timer.ge/saqarthvelos-patriottha-aliansi-akhal-kampanias-itskhebs/
https://netgazeti.ge/news/490601/
https://www.facebook.com/qartuliidea44/photos/a.247345193302937/371146154256173/
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30 ოქტომბერს სოციალური ქსელის მეშვეობით გავრცელდა პარტია „ქართული იდეის“ 

საარჩევნო რეკლამა, სადაც პარტიის წევრი ლევან ჩაჩუა მრევლს მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს 

- „არა ნარკოტიკს, კაზონოს, აბორტს, გარყვნილებას, ვუერთგულოთ ეკლესიას, სამშობლოს, 

ოჯახს.“ რეკლამაში არაერთი სასულიერო პირი მონაწილეობს, რომლებიც ქართული იდეის 

მხარდასაჭერ განცხადებებს ავრცელებენ.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  21 noembramde ganxorcielebuli monitoringis Sedegebi 

 

2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობა კითხვის 

ნიშნის ქვეშ დააყენეს, ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და საზოგადოების ნაწილმა, 

რასაც საპროტესტო აქციები მოჰყვა.70 აღსანიშნავია, რომ 31 ოქტომბრამდე პერიოდში გამო-

ჩენილი აქტიურობისგან განსხვავებით, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები 1-ლი ნო-

ემბრიდან 21 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში, საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით უფრო 

თავშეკავებულები იყვნენ.   

                                                           
69 ქართული იდეა 44 - ერთიანი და ზნეობრივი საქართველოსთვის - qartuliidea.ge (ფეისბუქ-გვერდი) 

გამოქვეყნების თარიღი: 30.10.2020 

https://fb.watch/1vtLboIyRr/ [ბოლოს ნანახია: 30.10.2020] 
70 publika.ge (ვებ - გვერდი), 01.11.2020, https://publika.ge/8-noembers-opoziciam-grandiozuli-aqcia-

msvleloba-dagegma/ [ბოლოს ნანახია - 29.11.2020] 

https://fb.watch/1vtLboIyRr/
https://publika.ge/8-noembers-opoziciam-grandiozuli-aqcia-msvleloba-dagegma/
https://publika.ge/8-noembers-opoziciam-grandiozuli-aqcia-msvleloba-dagegma/
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ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტი პეტრე ცაავა 

 

5 ნოემბერს, პეტრე ცაავამ ღიად განაცხადა თავისი პოზიცია და 31 ოქტომბრის არჩევნებს 

ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული მორიგი სპეცოპერაცია უწოდა. იგი საპატ-

რიაქროს დუმილსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ საპატრიარქო უსამართლობის მხარესაა.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტის პეტრე ცაავას დასწრება და სიტყვით გამოსვლა ოპ-

ოზიციის მიერ ორგანიზებულ 8 ნოემბრის აქციაზე, პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობად 

შეიძლება შეფასდეს. „აქ ვიმყოფები იმისათვის, რომ მჯერა, სამართლიანი საქართველო არ 

შედგება მარტო ლოცვით, არამედ ბრძოლა და შრომაა საჭირო“ - განაცხადა მან შეკრებაზე.72 

                                                           
71 On.ge (ვებ-გვერდი), ,, მეუფე პეტრეს თქმით, 31 ოქტომბრის არჩევნები მორიგი სპეცოპერაცია იყო“, 

05.11.2020, http://go.on.ge/1wl0 , [ბოლოს ნანახია: 29.11.2020] 
72 kvira.ge (ვებ-გვერდი), 08.11.2020, 

http://kvira.ge/609041?fbclid=IwAR0Lvti6fMtZsAHdfVfMZhcSShmM5flm1J8QkNUSiAfSlg3DCMTzPNfc7N

U , [ბოლოს ნანახია: 29.11.2020] 

http://go.on.ge/1wl0
http://kvira.ge/609041?fbclid=IwAR0Lvti6fMtZsAHdfVfMZhcSShmM5flm1J8QkNUSiAfSlg3DCMTzPNfc7NU
http://kvira.ge/609041?fbclid=IwAR0Lvti6fMtZsAHdfVfMZhcSShmM5flm1J8QkNUSiAfSlg3DCMTzPNfc7NU
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დეკანოზი იოანე ჭიღლაძე  

დეკანოზმა იოანე ჭიღლაძემ საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით ღიად გამოუცხადა მხარ-

დაჭერა ოპოზიციურ ძალას და აღნიშნა, რომ „მიმდინარე სახალხო აქცია არის საქართველოს 

გადარჩენისთვის თავის გაწირვა.“73 დეკანოზს აღნიშნული განცხადება ქადაგების დროს არ 

გაუკეთებია, თუმცა, მის განცხადებას ამომრჩევლის ნებაზე, რომლის თვალშიც დეკანოზი 

მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობის, ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია.  
 
 

 

 

 

 

 

 

დეკანოზი ბასილ ჟორჟიკაშვილი 

8 ნოემბერს გამართული აქციის მონაწილეებს დეკანოზმა ბასილ ჟორჟიკაშვილმა ბრბო და 

პროვოკატორები უწოდა.74  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
73 formulanews.ge (ვებ-გვერდი), 08.11.2020, https://formulanews.ge/Phrase/40588 , [ბოლოს ნანახია: 
29.11.2020] 
74 alia.ge (ვებ-გვერდი), 08.11.2020, 

https://www.alia.ge/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9D-
%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C-
%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-
%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/ 

[ბოლოს ნანახია: 29.11.2020] 

https://formulanews.ge/Phrase/40588
https://www.alia.ge/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
https://www.alia.ge/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
https://www.alia.ge/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
https://www.alia.ge/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
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ქუთაის-გაენათის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე იოანე (გამრეკელი) 

პოლიტიკურ პროცესებს ქუთაის-გაენათის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე იოანე (გამრეკ-

ელი) გამოეხმაურა, რომელმაც აღნიშნა, „ეძებენ რაღაც უარყოფითს, სიკეთეს ვერ ხედავენ, ვერ 

ხედავენ აღმშენებლობას.“ მან უარყოფითად შეაფასა მიმდინარე აქციები და მრევლს სახლში 

დარჩენისკენ მოუწოდა.75 მღვდელმთავარმა აღნიშნულ საკითხზე საკვირაო ლიტურგიის 

შემდეგ, ქადაგების დროს ისაუბრა, რაც, ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ სასულიერო პირი ეკ-

ლესიის, როგორც რელიგიური ორგანიზაციის სახელით საუბრობს.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი 

ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი, 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე 

ურთიერთგამომრიცხავი, თუმცა მეტწილად ხელისუფლების მხარდამჭერი მოწოდებებით 

გამოირჩეოდა.76 არჩევნების ორივე ტურის დასრულების შემდეგ, მღვდელმთავარმა დაპირ-

ისპირებულ მხარეებს (ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს) მიმართა, მო-

ლაპარაკებისთვისა და შეთანხმებისთვის ეკლესიაში მისულიყვნენ. მისი თქმით, სწორედ 

ეკლესიამ უნდა დააკავშიროს და შეარიგოს ეს ორი მხარე ერთმანეთს.77  

 

                                                           
75 mtavari.tv (ვებ-გვერდი), 10.11.2020, https://mtavari.tv/news/22388-edzeben-raghats-uarqopits-

siketes-ver-khedaven?fbclid=IwAR2TfjkK8szDGuuuK6mRpAX4yn2YfgqkrTV2cUbWghQuHu-

3yDYpWzzdVis , [ბოლოს ნანახია - 29.11.2020] 
76 democracyresearch.org (ვებ-გვერდი), ,,წინასაარჩევნო კამპანიაში რელიგიური ორგანიზაციების და 

კონკრეტული სასულიერო პირების მონაწილეობა შეინიშნება“, 30.10.2020.  

http://www.democracyresearch.org/geo/447?fbclid=IwAR32h00tb6h4aYtQpzEPcV2h_NUR2Guy1i-
IatICcPWjaPj0HAZxLxdhy2I 
77 radiotavisupleba.ge (ვებ-გვერდი), ეპისკოპოსი იაკობი ოპოზიციას და ხელისუფლებას 

მოსალაპარაკებლად ეკლესიაში მისვლას სთავაზობს“, 24.11.2020. 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30966515.html?fbclid=IwAR06swTvdF2PQc7yTrTnY93czHn1bOKRAl

S5yAGkLIz0risRkZZRhYkiHfI , [ბოლოს ნანახია - 29.11.2020] 

https://mtavari.tv/news/22388-edzeben-raghats-uarqopits-siketes-ver-khedaven?fbclid=IwAR2TfjkK8szDGuuuK6mRpAX4yn2YfgqkrTV2cUbWghQuHu-3yDYpWzzdVis
https://mtavari.tv/news/22388-edzeben-raghats-uarqopits-siketes-ver-khedaven?fbclid=IwAR2TfjkK8szDGuuuK6mRpAX4yn2YfgqkrTV2cUbWghQuHu-3yDYpWzzdVis
https://mtavari.tv/news/22388-edzeben-raghats-uarqopits-siketes-ver-khedaven?fbclid=IwAR2TfjkK8szDGuuuK6mRpAX4yn2YfgqkrTV2cUbWghQuHu-3yDYpWzzdVis
http://www.democracyresearch.org/geo/447?fbclid=IwAR32h00tb6h4aYtQpzEPcV2h_NUR2Guy1i-IatICcPWjaPj0HAZxLxdhy2I
http://www.democracyresearch.org/geo/447?fbclid=IwAR32h00tb6h4aYtQpzEPcV2h_NUR2Guy1i-IatICcPWjaPj0HAZxLxdhy2I
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30966515.html?fbclid=IwAR06swTvdF2PQc7yTrTnY93czHn1bOKRAlS5yAGkLIz0risRkZZRhYkiHfI
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30966515.html?fbclid=IwAR06swTvdF2PQc7yTrTnY93czHn1bOKRAlS5yAGkLIz0risRkZZRhYkiHfI
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3.5. sapatriarqos dumili arCevnebis SedegebTan dakavSirebiT da 

sasuliero pirTa Sefasebebi 

 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებთან დაკავშირებით, საპატრიარქოს 

ოფიციალური განცხადება მეორე ტურის დასრულების შემდეგაც არ გაუკეთებია. ქვეყანაში 

არსებული პოლიტიკური კრიზისის ფონზე საპატრიაქოს დუმილს დისკუსია და სხვადასხვა 

შეფასებები მოჰყვა.  
 

თეოლოგიის დოქტორმა  მირიან გამრეკელაშვილმა პოლიტიკური დაძაბულობის დროს საპ-

ატრიარქოს თავშეკავებულ მიდგომას რაციონალური უწოდა და აღნიშნა, რომ ოპოზიციური 

სპექტრის მხრიდან არჩევნების ბოიკოტირების ფონზე „აზრს მოკლებული“ იქნებოდა ქარ-

თული ოცნებისთვის გამარჯვების მილოცვა.78 

 

უშუალოდ საპატრიარქოში კი, როგორც ჩანს, აზრთა სხვადასხვაობაა. აღნიშნულ საკითხზე 

დუმილი დაარღვია ქუთაის-გაენათის მიტროპოლიტმა მეუფე იოანე გამრეკელმა და განაც-

ხადა, რომ მმართველ პარტიას გამარჯვება ყველამ უნდა მიულოცოს.79  

 
 
 
 

                                                           
78 radiotavisupleba.ge (ვებ.გვერდი) „რატომ არ ჩქარობს საპატრიარქო გამარჯვების მილოცვას 

„ქართული ოცნებისთვის", როცა არჩევნების შედეგები უკვე ცნობილია?“, 25.11.2020, 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30968938.html [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 
79 reginfo.ge, „ქართულ ოცნებას“ გამარჯვება ყველამ უნდა მივულოცოთ, რათა მშვიდობა იყოს – 

მეუფე იოანე“, 23.11.2020, https://reginfo.ge/politics/item/20152-%E2%80%9Eqartul-

oznebas%E2%80%9C-%20gamarjveba-ybvelam-unda-mivulozot%2C-rata-mshvidoba-iybos-
%E2%80%93-eupe-%20ioane  

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30968938.html
https://reginfo.ge/politics/item/20152-%E2%80%9Eqartul-oznebas%E2%80%9C-%20gamarjveba-ybvelam-unda-mivulozot%2C-rata-mshvidoba-iybos-%E2%80%93-eupe-%20ioane
https://reginfo.ge/politics/item/20152-%E2%80%9Eqartul-oznebas%E2%80%9C-%20gamarjveba-ybvelam-unda-mivulozot%2C-rata-mshvidoba-iybos-%E2%80%93-eupe-%20ioane
https://reginfo.ge/politics/item/20152-%E2%80%9Eqartul-oznebas%E2%80%9C-%20gamarjveba-ybvelam-unda-mivulozot%2C-rata-mshvidoba-iybos-%E2%80%93-eupe-%20ioane
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საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანდრია ჯაღმაიძემ 

საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურამდე განაცხადა, რომ პოლიტიკური დაძაბულობის 

დროს მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს პოლიტიკური განცხადებების კეთებას, მითუმეტეს იმ 

ფონზე, რომ ჯერ ოფიციალურად არ გამოცხადებულა საბოლოო შედეგი.80  

 
 

საპარლამენტო არჩევნებზე საპატრიარქოს დუმილი მართებულ პოზიციად შეაფასა მიუნ-

ხენის წმინდა ვახტანგ გორგასლის სახელობის ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის 

წინამძღვარმა, დეკანოზმა თამაზ ლომიძემ, რომელმაც ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა პოსტი 

და აღნიშნა, რომ ეკლესიას არც აქამდე უნდა მიელოცა არცერთ არჩევნებში გამარჯვებულის-

თვის. ის საარჩევნო კამპანიისგან ეკლესიის სრული დისტანცირების მომხრეა.81 

 
 
 
 
 

 

                                                           
80 Netgazeti.ge (ვებ.გვერდი), „რაზე მიანიშნებს საპატრიარქოს დუმილი საარჩევნოდ“, 23.11.2020,  

https://netgazeti.ge/news/500673/ [ბოლოს ნანახია: 26.11.2020] 
81 Mtavari.tv, (ვებ.გვერდი), 24.11.2020, https://mtavari.tv/news/23839-tu-patriarki-cels-ar-ulotsavs-

archevnebshi , [ბოლოს ნანახია: 21.12.2020] 

https://netgazeti.ge/news/500673/
https://mtavari.tv/news/23839-tu-patriarki-cels-ar-ulotsavs-archevnebshi
https://mtavari.tv/news/23839-tu-patriarki-cels-ar-ulotsavs-archevnebshi
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ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტ მეუფე გერასიმეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევ-

ნების ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ არ დაუყენებია, თუმცა ჟურნალისტის კითხვაზე, მიულოცა თუ 

არა ქართულ ოცნებას გამარჯვება, პასუხისგან თავი შეიკავა და განაცხადა: „ჩვენ ვულოცავთ 

დღესასწაულებს, ვინც ქრისტიანულად ცხოვრობს და ქრისტიანულად აღესრულება. ყველას 

ვულოცავ გიორგობის წმინდა დღესასწაულს.”82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
82 Ipress.ge (ვებ-გვერდი), 23.11.2020, https://ipress.ge/new/zugdidisa-da-tsaishis-mitropoliti-

archevnebis-legitimatsiis-sakithkhs-etchvqvesh-ar-aqhenebs/ , [ბოლოს ნანახია: 21.12.2020] 

https://ipress.ge/new/zugdidisa-da-tsaishis-mitropoliti-archevnebis-legitimatsiis-sakithkhs-etchvqvesh-ar-aqhenebs/
https://ipress.ge/new/zugdidisa-da-tsaishis-mitropoliti-archevnebis-legitimatsiis-sakithkhs-etchvqvesh-ar-aqhenebs/
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2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს თავშეკავებულად გამოეხმაურა ფოთისა და ხობის 

მიტროპოლიტი მეუფე გრიგოლი. მან არჩევნების შესახებ დასმულ კითხვას „არჩევნებზე 

გაჟღერდა ხალხის ხმა“? კითხვითვე უპასუხა: „მთვარია ხალხის ხმა, მე ასე ვფიქრობ. ამ არჩევ-

ნებზე გაჟღერდა ხალხის ხმა? უამრავ ინტერვიუს იღებთ, როგორ ფიქრობთ, გაჟღერდა?“83 - 

განუცხადა მან ჟურნალისტს.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით საპატრიარქოს თავშეკავება მისასალმებელია და გან-

საკუთრებით საინტერესო წარსულში არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით - საპატრიარ-

ქომ თითქმის ყველა არჩევნების დროს ოფიციალურად მიულოცა გამარჯვებულ ძალას, მიუხ-

ედავად იმისა, გამოცხადებული იყო თუ არა არჩევნების საბოლოო შედეგები. მაგალითად, 

2018 წლის ნოემბერში, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ  საპრეზიდენტო 

არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვება სალომე ზურაბიშვილს მეორე დღესვე მიულოცა, როცა 

არჩევნების შედეგები ჯერ კიდევ არ იყო ოფიციალურად შეჯამებული.84 პატრიარქმა ბიძინა 

                                                           
83 formulanews.ge (ვებ.გვერდი), 22.11.2020, https://formulanews.ge/News/40727 [ბოლოს ნანახია: 
21.12.2020] 
84 radiotavisupleba.ge (ვებ.გვერდი), „დამუხრუჭებული მილოცვა „ოცნებისთვის“ - რას ელოდება 

საპატრიარქო“ , 25.11.2020, https://www.radiotavisupleba.ge/a/30968938.html  

https://formulanews.ge/News/40727
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30968938.html


33 
 

ივანიშვილს გამარჯვება მიულოცა 2012 წლის 5 ოქტომბერსაც, არჩევნებიდან მე-4 დღეს,85 

მაშინ როდესაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების საბოლოო შედეგები 2012 

წლის 19 ოქტომბერს გამოაქვეყნა.86 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

გადაჭრით იმის თქმა, რომ საპატრიარქომ წინა წლების ტრადიცია დაარღვია პოლიტიკური 

პროცესებისგან სრული დისტანცირების და სეკულარიზმის პრინციპიდან გამომდინარე, 

რთულია, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში სასულიერო პირთა მაღალი პოლიტიკ-

ური აქტიურობის ფონზე.87  

 

ზოგადად კი,  საპატრიაქროს მხრიდან თავშეკავებული პოზიცია დადებითად უნდა შეფას-

დეს. სეკულარულ სახელმწიფოში, რელიგიური ორგანიზაციის მხრიდან მსგავსი დისტან-

ცირებული პოზიცია პოზიტიური ნაბიჯია და  ხელს უწყობს  პოლიტიკური და რელიგიური 

ინსტიტუტების ერთმანეთისგან ფუნქციურ გამიჯვნას. 
 

                                                           
85 palitravideo.ge (ვებ.გვერდი), .. ილია მეორემ ბიძინა ივანიშვილს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა“, 
05.10.2012, https://www.palitravideo.ge/yvela-video/akhali-ambebi/22219-ilia-meorem-bidzina-ivanishvils-
archevnebshi-gamarjveba-miuloca.html  
86 cesko.ge (ვებ-გვერდი),2012 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგების შეჯამება, 

ხელმისაწვდომია https://cesko.ge/geo/list/show/11083-2012-wlis-saqartvelos-parlamentis-archevnebis-

shedegebis-shedjameba-8373  
87 democracyresearch.org (ვებ-გვერდი), „წინასაარჩევნო კამპანიაში რელიგიური ორგანიზაციების და 

კონკრეტული სასულიერო პირების მონაწილეობა შეინიშნება“, 30.10.2020, 

http://www.democracyresearch.org/geo/447?fbclid=IwAR32h00tb6h4aYtQpzEPcV2h_NUR2Guy1i-
IatICcPWjaPj0HAZxLxdhy2I  

https://www.palitravideo.ge/yvela-video/akhali-ambebi/22219-ilia-meorem-bidzina-ivanishvils-archevnebshi-gamarjveba-miuloca.html
https://www.palitravideo.ge/yvela-video/akhali-ambebi/22219-ilia-meorem-bidzina-ivanishvils-archevnebshi-gamarjveba-miuloca.html
https://cesko.ge/geo/list/show/11083-2012-wlis-saqartvelos-parlamentis-archevnebis-shedegebis-shedjameba-8373
https://cesko.ge/geo/list/show/11083-2012-wlis-saqartvelos-parlamentis-archevnebis-shedegebis-shedjameba-8373
http://www.democracyresearch.org/geo/447?fbclid=IwAR32h00tb6h4aYtQpzEPcV2h_NUR2Guy1i-IatICcPWjaPj0HAZxLxdhy2I
http://www.democracyresearch.org/geo/447?fbclid=IwAR32h00tb6h4aYtQpzEPcV2h_NUR2Guy1i-IatICcPWjaPj0HAZxLxdhy2I
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4. monitoringis Sedegebis Sefaseba 

 

დაკვირვების პროცესში გამოიკვეთა, რომ ადგილი ჰქონდა მაღალი იერარქიის სასულიერო 

პირების მხრიდან როგორც პირდაპირ მოწოდებებს საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ (ან 

საწინააღმდეგოდ), ასევე ისეთ მოქმედებებს, რასაც ამომრჩეველის თავისუფალ ნებაზე ზეგავ-

ლენის მოხდენა შეუძლია. 
 

2020 წლის 1 სექტემბრიდან 29 ოქტომბრის ჩათვლით, მღვდელმთავრები პარტია „ქართული 

ოცნების“ მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენას რვა შემთხვევაში დაესწრნენ. სასულიერო 

პირები ესწრებოდნენ პარტიის „ქართული იდეა“ მაჟორიტარი დეპუტატების დასახელებასაც. 

1-ლი ოქტომბრიდან 29 ოქტომბრის ჩათვლით, ორგანიზაციის დაკვირვებით, სოციალურ 

ქსელში გამოქვეყნდა და მედია საშუალებების მიერ გაშუქდა სასულიერო პირების მხრიდან 

წინასაარჩევნო აგიტაციის არანაკლებ რვა შემთხვევა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის 

შეფასებით, დაახლოებით, 15 შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა საარჩევნო სუბიექტების მიერ 

რელიგიური ორგანიზაციებისა და კონკრეტულ სასულიერო პირთა გამოყენების ფაქტებს, 

სავარაუდოდ, ამომრჩეველთა ნებაზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით.  

რაც შეეხება 31 ოქტომბრის არჩევნების დღიდან მეორე ტურამდე (21 ნოემბრამდე) პერიოდს, 

სასულიერო პირები უფრო მეტი თავშეკავებულობით გამოირჩეოდნენ. ორგანიზაციის დაკ-

ვირვებით, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნდა და მედია საშუალებების მიერ გაშუქდა სასული-

ერო პირების მხრიდან წინასაარჩევნო შესაძლო აგიტაციის არანაკლებ ხუთი შემთხვევა. 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, არჩევნები დაფუძნებულია საყოველთაობის, ფარ-

ულობის, თანასწორობის და თავისუფლების პრინციპებზე. ამომრჩეველმა თავისი გადაწ-

ყვეტილება - რომელ პოლიტიკურ ძალას ანდოს ქვეყნის მართვა მომავალი ოთხი წლის განმავ-

ლობაში, მხოლოდ შინაგანი რწმენის საფუძველზე უნდა მიიღოს. საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი რელიგიურ ორგანიზაციებს უკრძალავს წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევას და 

აგიტაციაში მონაწილეობას. შეზღუდვა არ ვრცელდება სასულიერო პირებზე, რომლებიც   

კონსტიტუციით გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობენ. თუმცა, სა-

ზოგადოების გარკვეული ნაწილის ცხოვრებაში რელიგიური ორგანიზაციების ავტორიტეტი-

დან და როლიდან გამომდინარე, სასულიერო პირებს პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფ-

ლებით სარგებლობისას განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ.  

 

მონიტორინგის შედეგებმა ცხადყო, რომ საარჩევნო სუბიექტები ამომრჩევლებში ნდობის 

მოპოვებისა და არჩევნებში სასურველი შედეგის მისაღწევად, მართლმადიდებლური ეკლესი-

ის და მღვდელმთავრების წინასაარჩევნო აგიტაციაში გამოყენებას ხშირად ცდილობდნენ. 

საქართველოს ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე აზ-

რით, მსგავსმა მიდგომამ, შესაძლოა, მოკლევადიანი დადებითი შედეგი მისცეს რომელიმე 

მხარეს, თუმცა, საბოლოოდ მაინც ზიანდება, როგორც რელიგია, ისე სახელმწიფო.88 

 

                                                           
88 Democracy Research Institute - DRI / დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი (ფეისბუქ-გვერდი), 

19.11.2020, https://fb.watch/2w9sjv5BQ4/ [ბოლოს ნანახია: 21.12.2020] 

https://fb.watch/2w9sjv5BQ4/
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rekomendaciebi 
 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი გამოთქვამს იმედს, რომ წინამდებარე ანგარიში ხელს 

შეუწყობს სადისკუსიო სივრცეების გაჩენას საარჩევნო კამპანიაში რელიგიური ინსტიტუტ-

ების და სასულიერო პირების მონაწილეობის თაობაზე და რეკომენაციებით მიმართავს:  

საქართველოს პარლამენტს 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდება ნებისმიერ 

მოსაზრებას, რომელმაც შეიძლება ხელის შეუწყოს გამოხატვის თავისუფლების ნებისმიერი 

ფორმით შეზღუდვას. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, დაინტერესებული მხა-

რეების ჩართულობით დაიწყოს მსჯელობა წინასაარჩევნო კამპანიაში სასულიერო პირების 

მონაწილეობის საკანონმდებლო დონეზე დასარეგულირებლად.  

რელიგიურ ორგანიზაციებს/სასულიერო პირებს 

განსაკუთრებული სიფრთხილე და თავშეკავება გამოიჩინონ პოლიტიკური გამოხატვის თა-

ვისუფლებისას, რამაც, შესაძლოა, ამომრჩევლის ნებაზე ზეგავლენა მოახდინოს. 

პოლიტიკურ პარტიებს 

არ გამოიყენონ რელიგიური ორგანიზაციები/სასულიერო პირები წინასაარჩევნო კამპანიის 

დროს, ამომრჩეველზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით.  

მედია-საშუალებებს და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს 

ხელი შეუწყონ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას სეკულარულ საზოგადოებაში რელ-

იგიური ორგანიზაციების როლთან დაკავშირებით.  
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