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2014 წლის 30 აპრილს, პარლამენტის დადგენილებით „2014-2020 წლებისთვის საქართველოს ადა-

მიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია“1 დამტკიცდა. სტრატეგიით დასახული მიზნების 

მისაღწევად კი 2014 წლის 9 ივლისის  N445 დადგენილებით2, საქართველოს მთავრობამ „2014-2015 

წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“3 მიიღო. ამავე დადგენი-

ლების საფუძველზე შეიქმნა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის საკოორდინაციო  უწყებათაშორისი 

საბჭო, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს და მის შემადგენლობაში 

აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან 23 წევრი, ხოლო სათათბირო ხმის უფლებით მიწვეული საკა-

ნონმდებლო, სასამართლო ხელისუფლების, ასევე ადგილობრივი არასამათავრობო და საერთა-

შორისო ორგანიზაციების, ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები (15 წევრი) შედიან.

საბჭო, რომლის უმრავლესობას მთავრობაში შემავალი სამინისტროები წარმოადგენენ, კოორიდ-

ნაციას უწევს სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგს და ამავე დროს  ანგარიშვალ-

დებულია საქართველოს მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის წინაშე. სამთავრობო გეგმის შესრუ-

ლების ანგარიშს საბჭო წელიწადში ერთხელ, არა უგვიანეს 15 მარტისა, საქართველოს მთავრობას, 

ხოლო არა უგვიანეს 31 მარტისა საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს. საბჭოს საქმიანობას უზ-

რუნველყოფს მთავრობის ადმინისტრაციაში შექმნილი ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო. 

 „მედიის განვითარების ფონდმა“ სამოქმედო გეგმის მეცხრე თავის (გამოხატვის თავისუფლების 

უზრუნველოყოფა) შესრულების მონიტორინგი განახორციელა, რომელიც თავის მხრივ სამ ამო-

ცანას მოიცავს: 

9.1  ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების აღკვეთა და პრევენ-

ცია; 

9.2. გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არსებული საკანონმდებლო ბუნდოვანებების იდენტიფი-

ცირება და აღმოფხვრა; 

9.3. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის   
გამოხატვის თავისუფლების თავის შესრულების მონიტორინგი

1 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2348314
2 http://bit.ly/1SboHX0
3 http://yourhumanrights.ge/temp/  
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მონიტორინგის განხორციელება მიზნად ისახავს  სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესში არსე-

ბული პრობლემების იდენტიფიცირებას, შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებების მიერ სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების შეფასებას და რეკომენდაციების შემუშავე-

ბას. 

	 მონიტორინგის	მეთოდოლოგია

მონიტორინგი განხორციელდა დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე. დოკუმენტების ანალიზი მო-

იცავდა მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიშის შესწავლასაც, 

რომელიც 2014 წლის პერიოდს ასახავს და საქართველოს მთავრობამ 2015 წლის 2 ივნისის განკარ-

გულებით მოიწონა4, ასევე სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშს ადამიანის უფლებათა მდგო-

მარეობის შესახებ5. ინფორმაციის გადამოწმების და დაზუსტების მიზნით, მოხდა ასევე საჯარო ინ-

ფორმაციის გამოთხოვა შესაბამისი უწყებებიდან. 

ჟურნალისტთა პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების შესწავლა სამოქმედო გეგ-

მაში მითითებული ორი ინდიკატორის – სახალხო დამცველის ანგარიშისა და სამართალდამცავი 

ორგანოების სტატისტიკის საფუძველზე განხორციელდა. სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული 

ორი ინდიკატორის გარდა, კვლევაში მესამე ინდიკატორად გამოყენებულია  მედიაში გაშუქებული 

ცალკეული ინციდენტები, რაც ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელისშეშლის ფაქტებს ასახავს და სის-

ხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 101-ე მუხლის პირველი ნაწილის  მიხედვით, გამოძიების 

დაწყების საფუძველია. კერძოდ, ამ მუხლის თანახმად, გამოძიება შესაძლებელია დაიწყოს გამომ-

ძიებლისთვის ან პროკურორისთვის დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების, მედიაში გა-

მოქვეყნებული მასალის, ასევე სისხლის სამართლის პროცესის დროს გამოვლენილ გარემოებათა 

საფუძველზე.  სამი ინდიკატორის კორელაცია მიზნად ისახავს ისეთი შემთხვევების გამოვლენას, 

რომლებზეც სამართალდამცავ ორგანოებს რეაგირება არ მოუხდენიათ.

1.		 ჟურნალისტებისთვის	პროფესიულ	საქმიანობაში	ხელის	შეშლის	ფაქტების	აღკვეთა		

	 და	პრევენცია	

 სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მეცხრე თავის პირველი ამოცანა გამოხატვის თავისუფლების 

უზრუნველყოფის მიზნით ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქ-

ტების აღკვეთასა და პრევენციას ითვალისწინებს. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად გათვალისწი-

ნებულია სამი აქტივობა: 

9.1.1. საგამოძიებო ორგანოების მიერ ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშ-

ლის ფაქტების სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება; 

9.1.2. პროკურატურის ორგანოების მიერ ჟურნალისტთა პროფესიული საქმიანობისთვის ხელის შეშ-

ლის შემთხვევაში დანაშაულის შესაბამისი კვალიფიკაცია; 

4 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2871136
5 ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა საქართველოში, 2014. სახალხო დამცველის ანგარიში. http://www.

ombudsman.ge/uploads/other/2/2439.pdf გვ. 466.
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9.1.3. საგამოძიებო ორგანოების მიერ სპეციალური სტატისტიკის წარმოება, რომელიც ასახავს ჟურ-

ნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის თაობაზე რეგისტრირებულ დანა-

შაულთა და მისი გახსნის მაჩვენებელს. 

სამოქმედო გეგმის თანახმად, ამ აქტივობების შესრულებაზე პასუხისმგებელი უწყებები საქართვე-

ლოს მთავარი პროკურატურა და  შინაგან საქმეთა სამინისტრო არიან; ხოლო აქტივობების შეს-

რულების ინდიკატორებად მითითებულია სახალხო დამცველის ანგარიშები და სამართალდამცავი 

ორგანოების მიერ შესაბამისი სტატისტიკის წარმოება. 

ქვემოთ განხილულია თითოეული აქტივობა მონიტორინგის მეთოდოლოგიაში მითითებული სამი 

ინდიკატორის მიხედვით: 1) სახალხო დამცველის ანგარიშები; 2) სამართალდამცავი ორგანოების 

მიერ შესაბამისი სტატისტიკის წარმოება და 3) მედიაში გავრცელებული ცნობები ჟურნალისტთა 

პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლის შესახებ. ანგარიშში პირველ რიგში განხილულია მე-3 

აქტივობა, რაც სპეციალური სტატისტიკის წარმოებას ანუ ინციდენტების სრულფასოვან აღრიცხვი-

ანობას შეეხება, რომლის შეფასების გარეშეც, პირველი და მეორე აქტივობების ანალიზი რთული 

იქნებოდა. შემდეგში კი განხილულია პირველი და მეორე აქტივობების შესრულება.

	 1.1.	სპეციალური	სტატისტიკის	წარმოება	

მე-9 თავის მესამე აქტივობა საგამოძიებო ორგანოების მიერ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქ-

მიანობაში ხელის შეშლის თაობაზე სპეციალური სტატისტიკის წარმოებას ითვალისწინებს, რაც რო-

გორც რეგისტრირებულ დანაშაულს, ასევე მისი გახსნის მაჩვენებელს უნდა მოიცავდეს.

მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში არ არის მითითებული, რომ 

ჟურნალისტებისთვის პროფესიული საქმიაანობის ხელის შეშლა, მხოლოდ კანონმდებლობის 

ერთი მუხლის, კერძოდ სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლის საფუძველზე გამოვლენილ 

ფაქტებს გულისხმობს, 2014 წლის შუალედურ ანგარიშში მხოლოდ ამ მუხლის საფუძველზე აღძ-

რული საქმეებია შესული. ამგვარი მიდგომით სამართალდამცავი ორგანოები და უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭო ვიწროდ განმარტავენ „ჟურნალისტებისთვის პროფესიული საქმიანობის 

ხელის შეშლის“ ცნებას და ამ კატეგორიაში მხოლოდ ამავე სახელწოდების სისხლის სამართლის 

კოდექსის 154-ე მუხლს მოიაზრებენ6. მაშინ როდესაც სახალხო დამცველის ანგარიშის „ჟურნალის-

ტთა მიმართ განხორციელებულ სავარაუდო დანაშაულთა გამოძიების შესახებ“ თავში მოყვანილი 

საქმეები სისხლის სამართლის კოდექსის 239, 125, 156, 151, 353-ე მუხლების დანაშაულის ნიშნებს შე-

ეხება. საბჭოს ასეთი  მიდგომა კონცეფტუალურად არასწორია, რადგან ჟურნალისტებს პროფესიულ 

საქმიანობაში ხელი როგორც თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, ასევე ფარული მიყურადების, და-

6 1. ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, ესე იგი მისი იძულება, გაავრცელოს 

ინფორმაცია ან თავი შეიკავოს მისი გავრცელებისაგან, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო 

შრომით ვადით ას ოციდან ას ორმოც საათამდე ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე.

 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – ისჯება ჯარიმით 

ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით 

ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ.
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შანტაჟების, მუქარისა და სხვა ფორმებით შესაძლოა შეეშალოთ. ანგარიშში შეყვანილი მონაცემები 

კი სრულ სურათს ვერ ქმნის და შესაბამისად, სამართალდამცავების მიერ სტატისტიკის წარმოება 

არასრულყოფილია. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს მიერ 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების 

შუალედური ანგარიშში, რომელიც 2014 წლის პერიოდს მოიცავს, გამოხატვის თავისუფლების თავის 

შესრულების ნაწილში მითითებულია სამი საქმე, რომელზეც 2014 წელს საქართველოს სისხლის სა-

მართლის კოდექსის 154-ე მუხლით გამოძიება დაიწყო. ამ საქმეების გამოძიების შედეგად ორ საქმე-

ზე გამოვლინდა დანაშაულის ჩამდენი სამი პირი, რომელთა ბრალდების სისხლის სამართლის საქ-

მეების არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობდა. სამთავრობო 

ანგარიშის პარალელურად ადამიანის უფლებების შესახებ სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარი-

შის შესწავლამ და მედიის განვითარების ფონდის მედია მონიტორინგმა, რომელიც ჟურნალისტთა 

პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლის  სავარაუდო დანაშაულის გამოვლენას ისახავდა მიზნად, 

აჩვენა შეუსაბამობა ამ სამ ინდიკატორს შორის. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მითითებულია ის საქ-

მეები, რომლებიც სამივე ინდიკატორის საფუძველზე გამოვლინდა. მედია მონიტორინგის ნაწილში 

არ არის მითითებული ის საქმეები, რომლებიც საქართველოს მთავრობის ან სახალხო დამცველის 

ანგარიშებში აისახა: 

ცხრილი	1.	2014	წელს	ჟურნალისთა	პროფესიული	საქმიანობის	ხელისშეშლის	ფაქტების		

სტატისტიკა	3	ინდიკატორის	მიხედვით

მედიაში	გვარცელებული	
ფაქტები

2014	წლის	მთავრობის	ადამიანის	უფლებათა	
სამოქმედო	გეგმის	შუალედური	ანგარიში

2014	წლის	სახალხო	დამცველის	
ანგარიში

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის 
ოფისში მოსასმენი აპარატურის 
აღმოჩენა. 

6 მაისი, 2014 წელი

მომღერალ გრიგორი ლეპსის 
დაცვის წევრებისა და პრო-
დიუსერის მიერ „მაესტროს“ 
ჟურნალისტ ნინი მეტრეველისთ-
ვის თავისუფლების შეზღუდვის 
ფაქტი.

7 დეკემბერი, 2014 წელი

„სამხრეთ კარიბჭის“ ჟურნალისტ 
თამუნა უჩიძის მიმართ შსს-ს 
თანამშრომლების მიერ განხორ-
ციელებული მუქარა. 

დეკემბერი, 2014 წელი

ჟურნალისტ ია ბოჯგუასთვის  
პროფესიულ საქმიანობაში უკა-
ნონოდ ხელის შეშლა

12 ივნისი, 2014 წელი

ახმეტის რაიონული შსს სამმართ-
ველოს მიერ კახეთის საინფორ-
მაციო ცენტრის  ჟურნალისტის 
გელა მთივლიშვილისთვის პრო-
ფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ 
ხელის შეშლის ფაქტზე  დაწყებუ-
ლი და შეწყვეტილი გამოძიება.

10-31ივლისი, 2014 წელი

ზუგდიდის შსს რაიონული სამ-
მართველოს მიერ დაწყებული 
გამოძიება საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის კორესპონდენტის 
ნატო ბერულავას პროფესიულ 
საქმიანობაში უკანონოდ ხელის 
შეშლის ფაქტი. 

2 სექტემბერი, 2014 წელი

„თავისუფალი ზონის“ წარმო მად -
გენლების მიერ გაზეთ „ასავალ-
დასავალის“ ჟურნალისტ ზაზა 
დავითაიას მიმართ ფიზიკური 
შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტი.

30 სექტმებერი, 22ოქტომბერი, 
2014 წელი

სტუდია „ანატომიის“  ჟურნა ლისტ 
ნათია მიქიაშვილის განცხადება 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
გენერალური ინსპექციის ყო-
ფილი უფროსის  ზვიად ჯანყა-
რაშვილის მხრიდან მის მიმართ  
სიტყვიერი მუქარის შესახებ.  

23 სექტემბერი, 2014 წელი

 ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძის 
მიმართ აჭარის უმაღლესი 
საბჭოს ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისიის ყოფილი თავჯ-
დომარის მედეა ვასაძის მიერ 
განხორციელებული მუქარა.  

ივნისი, 2014 წელი

1

2

3
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tspress.ge-ის ჟურნალისტის მერაბ 
როდონაიას საქმე მთავრობის 
2014 წლის ანგარიშში შეტანილი არ
არის, თუმცა მთავრობის ადამი-
ანის უფლებათა დაცვის სამდივ-
ნოს მიერ მოწოდებული ინფორ-
მაციით, ამ საქმეზე გამოძიება 
სისხლის სამართლის კოდექსის 
150-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული დანაშაულის 
ნიშნებით მიმდინარეობს. 

პრემიერ-მინისტრის სახლის წინ 
საპროტესტო აქციაზე „ტაბულას“ 
ფოტოგრაფ ალექსანდრე გიორ-
გაძის დაკავება 

19 ოქტომბერი, 2014 წელი

საპატრულო პოლიციის რეიდის 
დროს პოლიციის მიერ „ტაბულას“ 
ჟურნალისტის გიორგი სიხარუ-
ლიძის მანქანიდან ჩამოსმა, სიტ-
ყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება  
და გადაღებული მასალის მობი-
ლური ტელეფონიდან წაშლა .

24 აგვისტო, 2014 წელი

პოლიციის რეიდის დროს media.
ge-ის ჟურნალისტის ნატა ძვე-
ლიშვილისა და მისი თანმხლები 
პირისთვის პოლიციის მიერ  
გადაღებული ვიდეოკადრების 
წაშლა, 1 პირის დაკავება.

7 სექტემბერი, 2014 წელი

ბათუმის „ტელეარხი 25“-ის დამ-
ფუძნებლების ჯემალ ვერძაძისა და
გიორგი სირმანიძის ქონების და-
ყადაღება და პროკურატურის თა-
ნამშრომლების მხრიდან ზეწოლა
აღიარებითი ჩვენების შესახებ.

დეკემბერი, 2013 წელი;  
იანვარი, 2014 წელი

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის 
გენერალური დირექტორის  
ნიკა გვარამიას განცხადება მისი 
ელექტრონული ფოსტისა და 
სკაიპის გატეხვის შესახებ.

17 ოქტომბერი, 2014 წელი

ადგილობრივი თვითმმართვე ლო -
ბის არჩევნებზე Droanews.ge-ის 
ჟურნალისტებს ქართული ოცნე-
ბის მაჟორიტარმა დეპუტატმა 
ია მაკასარაშვილმა საარჩევნო 
უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
გადაღების უფლება არ მისცა.  

15 ივნისი, 2014 წელი

ადგილობრივი თვითმმართ-
ველობის არჩევნებზე ზუგდიდში 
„ქართული ოცნების“ მაჟორი-
ტარობის კანდიდატის ირაკლი 
გოგოხიას სააარჩევნო შტაბში 
tspress.ge-ის ჟურნალისტის მე-
რაბ როდონაიასთვის პროფესი-
ული საქმიანობის ხელისშეშლა 
და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. 

13 ივნისი, 2014 წელი

4

5

6

7
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როგორც ზემოთმოცემულ ცხრილში ჩანს, სამთავრობო გეგმის შუალედურ ანგარიშში მოყვანილი 

3 საქმე არ ემთხვევა სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშში მოცემულ 3 საქმეს, მათ შორის 

ისეთებს, რომლებზეც სამართალდამცავებმა რეაგირება მოახდინეს. კერძოდ, სახალხო დამცველის 

2014 წლის ანგარიშში შესულია შემდეგი საქმეები:

1. 2014 წლის 30 სექტემბერსა და 22 ოქტომბერს გაზეთ „ასავალ-დასავალის“ ჟურნალისტ ზაზა და-

ვითაიას მიმართ „თავისუფალი ზონის“ წარმომადგენლების მხრიდან ფიზიკური შეურაცხყოფის 

მიყენების ფაქტს ჰქონდა ადგილი. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე 

მუხლის პირველი ნაწილითა7 და 239-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით8 გათვალისწინე-

ბული დანაშაულების ნიშნებით დაიწყო.  ოქტომბრის ინციდენტთან დაკავშირებით კი გამოძიება 

სსკ-ის 125-ე მუხლის პირველი ნაწილით9 დაიწყო, ხოლო 2014 წლის 24 ოქტომბერს ა.კ.-ს  ბრალი 

სსკ-ის 156-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით10 გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა-

ში წარედგინა. 

2. 2014 წლის 23 სექტემბერს სტუდია „ანატომია“-ს ჟურნალისტმა ნათია მიქიაშვილმა  გააკეთა გან-

ცხადება, რომლის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი 

უფროსი ზვიად ჯანყარაშვილი, სიუჟეტის მომზადებისას, მას სიტყვიერად ემუქრებოდა, ხოლო 

მისი მეუღლე აიძულეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახური დაეტოვებინა. სახალ-

ხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე 

მუხლით დაიწყო. ამ გამოძიების შედეგთან დაკავშირებით მთავრობის ადამიანის უფლებათა შუ-

ალედურ ანგარიშში ინფორმაცია არ მოიპოვება.

3. რეგიონული მაუწყებლის ტელეარხ 25-ის ჟურნალისტმა ჯაბა ანანიძემ 2014 წლის 9 ივნისს გაავრცელა 

ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მის მიერ მომზადებულ ჟურნალისტურ გამოძიებას „უმაღლესი კომ-

ფორტით“ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ყოფილი თავჯდომარის 

მედეა ვასაძის მხრიდან მუქარა მოჰყვა. ჟურნალისტმა გაავრცელა სატელეფონო ჩანაწერი, რომლის 

თანხმად, იმ დროს მმართველი პარტიის წარმომადგენელი მას ემუქრებოდა და მის სექსუალურ 

ორიენტაციაზე აკეთებდა მინიშნებებს. აღნიშნული სატელეფონო ჩანაწერის გავრცელებას მედია 

საშუალებების და არასამთავრობო სექტორის პროტესტი მოჰყვა. სახალხო დამცველის ანგარიშის 

თანახმად, პროკურატურამ მიიჩნია, რომ ამ საქმეში სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინე-

ბული დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთებოდა, რის გამოც გამოძიება არ დაწყებულა.

მთავრობის სამოქმედო გეგმის შუალედურ ანგარიშში, ისევე როგორც სახალხო დამცველის ან-

გარიშში არ არის შესული სხვა საქმეები, რომლებიც მედია საშუალებებით შუქდებოდა. სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსის 101-ე მუხლით საგამოძიებო ორგანო ვალდებულია დაიწყოს იმ 

საქმეების გამოძიება, რომლებიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და  მედია საშუალებით გახდა ცნო-

ბილი. მედიის განვითარების ფონდის მონიტორინგის შედეგად, დამატებით ასეთი 9 შემთხვევა გა-

7 წინააღმდეგობა, მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა 

წარმოამდგენლის მიმართ.
8 ხულიგნობა წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ.
9 ცემა.
10 დევნა ძალადობით ან ძალადობის მუქარით.
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მოიკვეთა, რომელთაგან ბევრი რეზონანსული საქმეა, მათ შორის ერთი ხელისუფლებისადმი კრი-

ტიკულად განწყობილ სატელევიზიო არხის – რუსთავი 2-ის ოფისში მოსასმენი აპარატურის აღმო-

ჩენას შეეხება, ასევე რეგიონული მედიის ჟურნალისტის მიმართ („სამხრეთის კარიბჭე“) პოლიციის 

მხრიდან განხორციელებულ მუქარას, ფოტოკორესპონდენტის („ტაბულა“) პრემიერ-მინისტრის 

სახლთან დაკავებას, ჟურნალისტისთვის („მაესტრო“) თავისუფლების უკანონოდ შეზღუდვის ფაქტს, 

ჟურნალისტებისა და მოქალაქე ჟურნალისტებისთვის პოლიციის რეიდების დროს ვიდეოგადაღების 

შეზღუდვას, 2014 წლის  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს და სხვა ინციდენ-

ტებს.

„მედიის განვითარების ფონდმა“ მთავარი პროკურატურიდან გამოითხოვა ინფორმაცია, დაწყებუ-

ლი იყო თუ არა გამოძიება აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით და რა შედეგი დადგა თითოეულ 

შემთხვევაში, თუმცა აღნიშნული მონაცემების მოპოვება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის სა-

ფუძველზე შეუძლებელი აღმოჩნდა. დეტალური ინფორმაცია პროკურატურის გადაწყვეტილების 

გასაჩივრებასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია ინფორმაციის თავისუფლების თავში (იხ. გვ. 42). 

აღსანიშნავია, რომ მთავრობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სტატისტიკის წარმოება 

მოიცავს როგორც ჟურნალისტური საქმიანობის გახსნის მაჩვენებელს, ასევე რეგისტრირებული და-

ნაშაულის სტატისტიკის წარმოებასაც. მთავრობის შუალედურ ანგარიშში არ არის იდენტიფიცირე-

ბული დანაშაულის რეგისტრირების სტატისტიკა და არც ინფორმაცია იმის შესახებ, სისხლის სამარ-

თლის საპროცესო კოდექსის 101-ე მუხლის საფუძველზე, მედიაში გამოქვეყნებული ინციდენტებიდან 

რამდენ ფაქტზე გამოიკვეთა დანაშაულის ნიშნები.

„მედიის განვითარების ფონდმა“ მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურატურასა და საქართვე-

ლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სტატისტიკის მოთხოვნით, რომელიც ჟურნლისტ-

თა პროფესიულ საქმიანობის ხელშეშლის ფაქტებსა და მათი გახსნის მაჩვენებელს ასახავდა, რა 

დროსაც გამოიკვეთა შეუსაბამობა სამოქმედო გეგმასა და აღნიშნული უწყებების მიერ მოწოდებულ 

ინფორმაციას შორის. კერძოდ: მთავარი პროკურატურისა (23.12.2015) და შინაგან საქმეთა სამინისტ-

როს (27.11.2015) მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2014 წელს სისხლის სამართლის კო-

დექსის 154-ე მუხლით გამოძიება 3 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო, ამათგან ერთ საქმეზე  

გამოძიება შეწყდა, 2 სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს, ხოლო სისხლის სა-

მართლებრივი დევნა არცერთ საქმეზე არ დაწყებულა. განსხვავებული სტატისტიკური მონაცემებია 

მთავრობის შუალედურ ანგარიშში, რომლის მიხედვით, „2 საქმეზე გამოვლინდა დანაშაულის ჩამ-

დენი 3 პირი, რომელთა ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეების არსებითი განხილვა ამჟამად 

მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში“. 

 1.2.	სწრაფი	და	ეფექტიანი	გამოძიება,	სათანადო	კვალიფიკაცია

სამოქმედო გეგმის მე-9 თავი სტატისტიკის წარმოების გარდა ითვალისწინებს 1) საგამოძიებო ორ-

განოების მიერ ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების სწრაფ  

და ეფექტიან გამოძიებას და 2) დანაშაულისთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მიცემას. 
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სამთავრობო გეგმის შუალედურ ანგარიშში შესული ინფორმაციის საფუძველზე შეუძლებელია აღ-

ნიშნული აქტივობების სრულფასოვნად შეფასება, რადგან ის არ მოიცავს ინფორმაციას საქმის არ-

სებითი გარემოებების შესახებ, არ არის მითითებული, თუ როდის ჰქონდა ინციდენტს ადგილი და რა 

ვადებში მოახდინეს შესაბამისმა ორგანოებმა მათზე რეაგირება. ამ მონაცემების გარეშე შეუძლებე-

ლია როგორც გამოძიების დროულობისა და ეფექტიანობის, ასევე სათანადო კვალიფიკაციის შე-

ფასება. ვითარებას ართულებს სამართალდამცავი ორგანოების დახურულობა, საიდანაც რთულია 

ინფორმაციის მოპოვება, რადგან ეს უწყებები არასწორად განმარტავენ ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის მოქმედებას სისხლის სამართლის საქმეებთან მიმართებით. 

 მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამდივნოსგან მოწოდებული დამატებითი ინფორმაციის სა-

ფუძველზე ამ ვაკუუმის შევსება ნაწილობრივ გახდა შესაძლებელი. კერძოდ, ანგარიშში მითითე-

ბული საქმეები შემდეგ ინციდენტებს ეხება:

	 2014 წლის 4 ივლისს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩხოროწყუს რაიონულ სამ-

მართველოში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის N071040714005 საქმეზე, ჟურნალისტ ია 

ბოჯგუასთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე, საქართველოს სის-

ხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის 

ნიშნებით. საქმეზე  გამოძიება გრძელდება. 

	 2014 წლის 10 ივლისს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახმეტის რაიონული სამ-

მართველოს დუისის განყოფილებაში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის N017100714001 

საქმეზე, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ 

ხელის შეშლის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. ვინაიდან, სისხლის სამართლის საქმეზე 

ჩატარებული გამოძიებით არ გამოიკვეთა სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული 

ქმედება, 2014 წლის 29 აგვისტოს შეწყდა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის საპრო-

ცესო კოდექსის 105-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით. 

მედიით მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, საქმე შეეხება 2014 წლის 4 ივლისის ინციდენტს, რო-

დესაც ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატმა ბექა ბაიდაურმა პანკისის ხეობის სო-

ფელ დუისში წინასაარჩევნო შეხვედრა მასზე კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტის  დას-

წრების გამო ჩაშალა. შეხვედრის ჩაშლამდე მან ჟურნალისტს აგრესიულად მიმართა და შეხვედ-

რის დატოვებისკენ მოუწოდა. გამგებლობის კანდიდატის თანმხლებმა პირებმა, სოფელ ომალოს 

რწმუნებულმა რუსლან ალხანიშვილმა და მისმა ძმამ ბესლან ალხანიშვილმა, ჟურნალისტს თხო-

ვეს ვიდეოგადაღების შეწყვეტა, რის შემდეგაც რუსლან ალხანაშვილმა სცადა ჟურნალისტისათვის 

კამერის წართმევა. საბოლოოდ გამგებლის მოადგილე მათე ქავთარაშვილმა რამდენიმე სიტყვით 

მიმართა შეკრებილ მოსახლეობას. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, გამგებლის მოად-

გილემ განაცხადა: „შეკრებილთა შორის არის მოღალატე, რომელმაც შეხვედრის შესახებ ჟურნა-

ლისტს შეატყობინა და იქ მიიწვია, მოღალატე კი აუცილებლად დაისჯება.“ ამის შემდეგ კანდიდატის 

შეხვედრა მოსახლეობასთან აღარ გაგრძელდა11. ინციდენტის გამოძიებისკენ სამართალდამცავებს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მოუწოდა12.

11 http://ick.ge/rubrics/politics/18671-i.html
12 http://ick.ge/rubrics/humanrights/18722-i.html
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	 2014 წლის 2 სექტემბერს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზუგდიდის რაიონული სამმარ-

თველოში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის N044020914017 საქმეზე, საქართველოს საზოგა-

დოებრივი მაუწყებლის სამეგრელო-ზემო სვანეთის კორესპონდენტის ნატო ბერულავას პროფესიულ 

საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. საქმეზე გამოძიება გრძელდება.  

სამდივნოდან მოპოვებული დამატებითი ინფორმაციის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ საქმე-

ების გამოძიება დროში გაჭიანურებულია და შედეგი თითქმის 2 წლიანი გამოძიების შემდეგაც არ 

არის დამდგარი.

ამასთანავე აღსანიშნავია სელექციური მიდგომა, რომელსაც ერთგვაროვანი საქმეების დროს სა-

მართალდამცავები იჩენენ. კერძოდ, როგორც მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს მიერ 

დამატებით მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 

150-ე მუხლის პირველი ნაწილით13 გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით მიმდინარეობს 2014 

წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ზუგდიდში „ქართული ოცნების“ მა-

ჟორიტარობის კანდიდატის ირაკლი გოგოხიას  საარჩევნო შტაბთან მომხდარ ინციდენტზე, რო-

დესაც tspress.ge-ის ჟურნალისტ მერაბ როდონაიას პროფესიული საქმიანობის განხორციელების 

შესაძლებლობა არ მიეცა. როგორც გავრცელებული ვიდეო კადრებიდან ჩანს, მას სიტყვიერი შე-

ურაცხყოფა მიაყენეს, წყალი შეასხსეს და კამერაზე ხელი უკრეს14. იდენტურ საქმეს, როცა 2014 წლის 

15 ივნისს საინფორმაციო სააგენტო droanews.ge-ის ჟურნალისტებს  „ქართული ოცნების“ მაჟორი-

ტარი დეპუტატობის კანდიდატმა, ია მაკასარაშვილმა ვარკეთილის ერთ-ერთ საარჩევნო უბნის მიმ-

დებარე ტერიტორიაზე, საჯარო სივრცეში გადაღების უფლება არ მისცა, სამართლებრივი მსვლე-

ლობა არ მოჰყოლია15. მომხდართან დაკავშირებით რეაგირებისთვის ნაციონალურმა მოძრაობამ 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უწყებათაშორის კომისიას მიმართა.

2.	 გამოხატვის	თავისუფლების	კუთხით	არსებული	საკანონმდებლო	ბუნდოვანებების	

	 იდენტიფიცირება	და	აღმოფხვრა

აღნიშნული ამოცანის შესასრულებლად სამოქმედო გეგმაში შემდეგი საქმიანობაა გათვალისწინებული: 

გამოხატვის თავისუფლებასთან კავშირში მყოფი კანონმდებლობის ხარვეზების იდენტიფიცირება; მათ 

შორის, საჭიროების შემთხვევაში, ჟურნალისტისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის ცნების გადახედვა; 

ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, საჭიროების შემთხვევაში საკანონმდებლო 

რეგულაციების ცვლილებებისთვის საჭირო რეკომენდაციების და პროექტების მომზადება.

უნდა აღინიშნოს, რომ ანალოგიურიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, 

მთავრობამ მნიშვნელოვანი სამუშაოები განახორციელა, მათ შორის საკანონმდებლო რეგულაცი-

13 1. ადამიანისათვის ქმედების თავისუფლების უკანონო შეზღუდვა, ესე იგი მისი ფიზიკური ან ფსიქიკური 

იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს მოქმედება, რომლის განხორციელება ან რომლისაგან 

თავის შეკავება მის უფლებას წარმოადგენს, ანდა საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-სურვილის 

საწინააღმდეგო ზემოქმედება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.
14 Media.ge, 15 ივნისი, 2014: www.media.ge/ge/portal/news/302895/
15 Media.ge, 15 ივნისი, 2014: www.media.ge/ge/portal/news/302897/
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ების მიმართულებით. 2014 წლის შუალედური ანგარიშის თანახმად, ევროპის განვითარების და რე-

კონსტრუქციის ბანკთან (EBRD), მაუწყებლებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებ-

თან, „კომუნიკაციების ეროვნულ კომისია“-სთან და ექსპერტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით 

შემუშავდა „ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრული მიწისზედა სატე-

ლევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმა და შესაბამისი რეკომენდაციები“, რომლე-

ბიც საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლის 10 თებერვლის N206 განკარგულებით მოწონებული 

იქნა. აღნიშნული გეგმის შესაბამისად 2014 წელს შემუშავდა და 2014 წლის 27 თებერვალს საქართ-

ველოს კანონში „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ შესაბამისი ცვლილებები შევიდა.

MDF-ის მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან 2015 წელთან 

დაკავშირებით დამატებით გამოთხოვნილი ინფორმაციის თანახმად, საკანონმდებლო ცვლილებე-

ბი ციფრულ პლატფორმაზე გადასვლის უზრუნველსაყოფად „მაუწყებლობის შესახებ“ და „ელექტ-

რონული კომუნიკაციების შესახებ“ კანონებში 2015 წელსაც განხორციელდა. საქართველოს მთავ-

რობის 2015 წლის 18 მაისის N214 დადგენილებით კი ციფრულ მიწისზედა საეთერო სატელევიზიო 

მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შესაბამისი 

აღჭურვილობით უზრუნველყოფის წესი დამტკიცდა, რაც სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის 

ციფრული მაუწყებლობის ინდივიდუალური მიმღები მოწყობილობებით (სეთ-თოფ-ბოქსი) უზრუნ-

ველყოფის პრინციპებსა და პროცესში მონაწილე ორგანიზაციების ვალდებულებებს განსაზღვრავს. 

3.	 ინფორმაციის	ხელმისაწვდომობის	უზრუნველყოფა

2014-2015 წლების ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდო-

მობის გაზრდის მიზნით მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებას ითვალისწინებს. კა-

ნონპროექტის მომზადებისათვის პასუხისმგებელი უწყება საქართველოს იუსიტიციის სამინისტროა. 

სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ვადებში (2014-2015) იუსტიციის სამინისტროს კანონპროექტის 

წარდგენა და პარლამენტში ინიცირება არ მოუხდენია. ფონდმა „ღია საზოგადოება – საქართვე-

ლომ“ ინფორმაციის თავისუფლების კანონპროექტზე მუშაობა, იუსიტიციის სამინისტროს ანალიტი-

კურ დეპარტამენტთან თანამშრომლობით და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების 

მონაწილეობით, 2014 წლის იანვარში დაიწყო და კანონპროექტის პირველადი ვერსია იუსიტიციის 

სამინისტროს 2014 წლის 21 აგვისტოს წარუდგინა. მთავრობის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, იუსტი-

ციის სამინისტროს კანონპროექტზე მუშაობა 2015 წელს უნდა დაესრულებინა. იუსტიციის სამინისტ-

როს ცნობით, კანონპროექტზე მუშაობა ანალიტიკური დეპატამენტის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფებს 

არ დაუსრულებია და ამჟამად მისი განხილვა ანტიკორუფციულ საბჭოში მიმდინარეობს. ანალიტი-

კური დეპარტამენტი ვერ აკონკრეტებს, თუ როდის გახდება დოკუმენტი საჯარო და რა ვადაში მოხ-

დება მისი ინიცირება პარლამენტში განსახილველად. უცნობია, რა ცვლილებებს განახორციელებს 

სამინისტრო კანონპროექტის იმ ვერსიაში, რომელიც პარლამენტს წარედგიება. 

ინფორმაციის თავისუფლების საკანონმდებლო ნორმებს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

მე-3 თავი არეგულირებს. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე სპეციალური კანონის მიღება 

მიზნად ისახავს საჯარო ინფორმაციის მარეგულირებელი ნორმების კონსოლიდირებას ერთ ნორ-

მატიულ აქტში  და პრაქტიკაში წარმოშობილი პრობლემების გათვალისწინებით საკანონმდებლო 

ხარვეზების აღმოფხვრას.
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ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მიერ მომზადებული კანონპროექტით გათვალისწინე-

ბულია ინფორმაციის საზედამხედველო ორგანოს შექმნა. საქართველოს პარლამენტი აირჩევს და-

მოუკიდებელ ორგანოს, ინფორმაციის თავისუფლების კომისიონერს, რომელიც არ დაემორჩილება 

არცერთ სახელმწიფო ორგანოსა და თანამდებობის პირს. კომისიონერს საშუალება ექნება კონსულ-

ტაცია გაუწიოს დაწესებულებებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში დააჯარიმოს საჯარო დაწესებულე-

ბები ინფორმაციის გაუცემლობისათვის, ვადის დარღვევისათვის და კანონით გათვალისწინებულ სხვა 

შემთხვევებში. ინფორმაციის დამუშავების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კანონპროექტი ითვალისწი-

ნებს საჯარო დაწესებულების ვალდებულებას, გამცხადებელს გადასცეს ყველა ის დოკუმენტი, რო-

მელიც ამ უკანასკნელს მისცემს საშუალებას, ინფორმაცია მისთვის სასურველი ფორმით დაამუშაოს. 

კანონპროექტით ფართოვდება იმ დაწესებულებათა წრე, ვინც ვალდებული იქნება საჯარო ინფორ-

მაციის გაცემასა და გამჭირვალობაზე. კერძოდ, კანონის მოქმედება გავრცელდება ყველა დაწესე-

ბულებაზე, რომელიც: (1) ახორციელებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებას; (2) ფინანსდე-

ბა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან; (3) დაფუძნებულია სახელმწიფო/ადგილობრივი თვითმმართველო-

ბის ორგანოს მიერ; (4) შექმნილია სახელმწიფოს/ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 50 

პროცენტიანი ან მეტი წილობრივი მონაწილეობით.

კანონპროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო პრაქტიკაში ცნობილ „საზოგადოებრივი ინტერესის 

ტესტს“, რომელიც საჯარო დაწესებულებებს ავალდებულებს გაასაჯაროონ საიდუმლო ინფორმაცია, 

თუ საზოგადოებაში არსებობს განსაკუთრებით მაღალი ინტერესი და განსაიდუმლოებით მიღებული 

სიკეთე არსებითად აღემატება საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოებით დაცულ ინტერესს. 

	 რეკომენდაციები

	 ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელმა სამართალდამცავმა 

უწყებებმა ჟურნალისტთა პროფესიული საქმიანობისათვის ხელის შეშლის სტატისტიკაში არსე-

ბული წინააღმდეგობები უნდა აღმოფხვრან და ამ მიზნით მკაფიო კრიტერიუმები უნდა ჩამოაყა-

ლიბონ; 

	 სტატისტიკა არ უნდა იწარმოებოდეს მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლთან 

დაკავშირებით და მან ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული სისხლის სამართლის სხვა 

დანაშაულებიც უნდა მოიცვას;

	 საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა აღრიცხონ და რეაგირება მოახდინონ მედიით გავრცელებულ საქ-

მეებზე, რომლებიც ჟურნალისტთა პროფესიული საქმიანობის ხელის შემშლელ საქმეებს ეხება;

	 აღრიცხვის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს სახალხო დამცველის ანგარიშში გამოხატვის 

თავისუფლებასთან დაკავშირებით შესული საქმეებიც;

	 მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში უნდა მოიცავდეს ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქ-

მიანობაში ხელის შეშლის თაობაზე რეგისტრირებულ დანაშაულთა და მისი გახსნის მაჩვენებლებს;

	 მთავრობის მიერ მომზადებული ანგარიში მეტ ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს როგორც საქმის 

ფაქტობრივი გარემოებების, ასევე საქმის შეწყვეტის დასაბუთების შესახებ, რათა შესაძლებელი 

გახდეს საქმის კვალიფიკაციის და გამოძიების ტემპებისა და ეფექტურობის შეფასება.

	 იუსტიციის სამინისტრომ უნდა დააჩქაროს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონის პარ-

ლამენტში ინიცირება, რათა აღმოიფხვრას პრაქტიკაში საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმა-

ციის მიღების მხრივ არსებული ხარვეზები.


