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ავტორი: გიორგი ტყებუჩავა 
რედაქტირება: ალეკო ცქიტიშვილი, გიორგი კაკუბავა 
მონიტორები: ანი ფორჩხიძე, თამარ ქურთაული, ნინო ჩიხლაძე  
ფოტო ყდაზე: ალეკო ცქიტიშვილის 
 

 
 

ანგარიში მომზადებულია ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ 
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC) დაარსდა 1996 

წლის 10 დეკემბერს თბილისში. მისი მიზანია, გაიზარდოს ადამიანის უფლებების, 
ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემა და სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობა 
საქართველოში.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის შემდეგი საერთაშორისო ქსელების წევრი:  
• ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია (FIDH); www.fidh.org 
• წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაცია (OMCT - ქსელი SOS - წამება); 

www.omct.org 
• ადამიანის უფლებათა სახლის ქსელი www.humanrighshouse.org 
•სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს არასამთავრობოთა 

კოალიცია (CICC);www.coalitionfortheicc.org  
 
მისამართი:  
0160 თბილისი, ა. გახოკიძის ქ. 11ა, III სართული  
ტელ.: (+995 32) 237 69 50, (+995 32) 238 46 48  
ელ-ფოსტა: hrc@hrc.ge 
ონლაინ გამოცემა ადამიანის უფლებების შესახებ:  http://www.humanrights.ge 
ვებ-საიტი:  hrc.ge  
 

 

 

ანგარიში მომზადდა აშშ-ის ფონდ „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის“ 

(NED) ფინანსური მხარდაჭერით. ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის 

ადამიანის უფლებათა ცენტრს და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს დონორის პოზიციას. 

შესაბამისად, NED არ არის პასუხისმგებელი ტექსტის შინაარსზე. 

http://www.fidh.org/
http://www.omct.org/
http://www.humanrighshouse.org/
mailto:hrc@hrc.ge
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  შესავალი 

დოკუმენტის მიზანია, შეაფასოს 2021 წლის 5-6 ივლისს თბილისში გამართულ 

საპროტესტო აქციებზე განვითარებული მოვლენები და სახელისუფლებო ორგანოების 

ქმედებები, რითაც დაცული უნდა იყოს LGBTQ+ ადამიანების, სამოქალაქო აქტივისტების 

უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები, ასევე - მედიასაშუალებების 

წარმომადგენლების ჟურნალისტური საქმიანობა ხელშეშლის გარეშე, უსაფრთხო 

გარემოში.    

ამ დოკუმენტით ადამიანის უფლებათა ცენტრს სურს, საზოგადოებას, 

განსაკუთრებით კი - თემით დაინტერესებულ აქტორებს, როგორც ადგილობრივ, ისე 

საერთაშორისო დონეზე, მიაწოდოს „ღირსების მარშის“ წინააღმდეგ გამართული 

აქციების შესახებ ფაქტობრივი ინფორმაცია, შესაბამისი სამართლებრივი შეფასებებით, 

რაც ადამიანის უფლებებთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. 

ანგარიშის მომზადების პროცესში ადამიანის უფლებათა ცენტრმა სხვადასხვა 

მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტი გამოიყენა. ემპირიული მასალის შეგროვება 

უზრუნველყოფილია შემდეგი ძირითადი საშუალებებით: საპროტესტო აქციების 

დაკვირვების პერიოდში ორგანიზაციის მონიტორების მიერ მომზადებული 

მონიტორინგის ანგარიშების და სხვადასხვა დოკუმენტის დამუშავება/შესწავლის 

მეშვეობით; ადმინისტრაციული ორგანოების, ასევე - სახალხო დამცველთან არსებული 

საჯარო ინფორმაციის, საქართველოს კანონმდებლობის ბაზისა და პოლიტიკის 

დოკუმენტების შესწავლით. კვლევის ფარგლებში ინფორმაცია, ასევე, შეგროვდა 

მედიამონიტორინგის გზით. 

ზოგადი კონტექსტის მიმოხილვა 

2021 წლის 1-5 ივლისს, თბილისში პრაიდის მსვლელობის დღესასწაული უნდა 

გამართულიყო. ეს მოიცავდა 3 ძირითად ღონისძიებას ხუთი დღის განმავლობაში, მათ 

შორის - თბილისში 2019 წელს პირველად გამართული პრაიდის კვირეულის შესახებ 

დოკუმენტური ფილმის „ღირსების მარშის“ (March for Dignity) ოფიციალური პრემიერა (1 

ივლისი), პრაიდ ფესტი ადგილობრივი და საერთაშორისო არტისტების მონაწილეობით 

(3 ივლისი) და ადგილობრივი საზოგადოებრივი მოძრაობების მიერ 

თანაორგანიზებული „ღირსების მარში“ რუსთაველის გამზირზე (5 ივლისი)1. 

 „თბილისი პრაიდის“ მიერ 1-5 ივლისს პრაიდის კვირეულის გამართვისა და 5 

ივლისს თბილისში, რუსთაველის გამზირზე პრაიდის „ღირსების მარშით“ ჩატარების 

დაანონსებისთანავე ულტრანაციონალისტური, რადიკალური  და საქართველოს 

საპატრიარქოსთან დაკავშირებული აქტორები გააქტიურდნენ. კვირეულის წინ და 

უშუალოდ მიმდინარეობისას, ეს ჯგუფები „ღირსების მარშის“ წინააღმდეგ მოქალაქეებს 

მობილიზაციისკენ მოუწოდებდნენ. აქტორები ტრადიციულ და სოციალურ მედიაში 

დეზინფორმაციულ, ჰომოფობიურ, მუქარის შემცველ განცხადებებს ავრცელებდნენ და 

სიძულვილის ენას იყენებდნენ. 

                                                
1იხ. Tbilisi Pride-ის განცხადება სრულად: https://bit.ly/3lyXxhE 

https://bit.ly/3lyXxhE
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15 ივნისს, „ღირსების მარშის“ დაანონსებიდან მალევე, მოძრაობა „ერის“ ლიდერმა 

ლევან ვასაძემ ხელისუფლებას ულტიმატუმი წაუყენა და მარშის გაუქმებისთვის 10-

დღიანი ვადა მისცა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ჩაშლით იმუქრებოდა2. 27 ივნისს, 10-

დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ, ლევან ვასაძემ მხარდამჭერებს 5 ივლისს დაგეგმილი 

„ღირსების მარშის“ ჩაშლისკენ ღიად მოუწოდა3. ჰომოფობიური დისკურსი 

ულტრამემარჯვენე მედიაპლატფორმა „ალტ ინფოს“ მხრიდანაც გააქტიურდა. 2021 

წლის 24 ივნისს, გადაცემა „ალტ-ანალიტიკის“ წამყვანმა ზურა მახარაძემ „ღირსების 

მარშის“ წინააღმდეგ სამოქალაქო ჯგუფების მობილიზაცია დააანონსა4. ასევე, 

ულტრამემარჯვენე რიტორიკის მქონე ფეისბუქ გვერდზე - „ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საზოგადოება“  გავრცელდა სასულიერო პირების ჰომოფობიური ვიდეოგზავნილები, 

სადაც ხელისუფლებას მოუწოდებდნენ, არ დაეშვათ „ლგბტ სახით“ მოდერნიზებული 

სოდომისტური ცოდვის პროპაგანდა5“. ჰომოფობიური განცხადება გაავრცელა 

საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქომაც. 3 ივლისს 

გავრცელებულ განცხადებაში საპატრიარქომ „მოსახლეობას“ მიმართა, რომ არ 

აყოლოდნენ ძალადობრივი კონფრონტაციისათვის მიზანმიმართულ პროვოკაციას და  5 

ივლისს, 17 სთ-ზე, შეკრებილიყვნენ ქაშუეთის წმ. გიორგის ტაძართან, სადაც 

აღავლენდნენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პარაკლისს და აჩვენებდნენ მსოფლიოს, 

რომ „გადაგვარების თავსმოხვეული მცდელობა მიუღებელია”6. 

4 ივლისს საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახურმა ფეისბუკ-გვერდზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ „მრავალრიცხოვანი 

მრევლის სურვილის“ გათვალისწინებით „ორშაბათს, 5 ივლისს, ლოცვა ჩატარდებოდა 

შუადღისასაც7. 4 ივლისს ასევე, საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურმა გამოაქვეყნა „საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა 

საზოგადოების ბავშვთა საინიციატივო ჯგუფის განცხადება“, სადაც პირველ პირში, 

ბავშვების სახელით არის საუბარი შემდეგი სიტყვებით - „5 ივლისს ჩვენც, ბავშვები, 

რუსთაველზე გამოვალთ!“8 პრაიდის წინააღმდეგ მოწოდებები გაავრცელეს მაღალი 

იერარქიის სასულიერო პირებმა9. 

შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საპატრიარქო და სასულიერო პირები, 

ფაქტობრივად, იყვნენ პრაიდის საწინააღმდეგო კონტრაქციის ორგანიზატორები. 2021 

წლის 5 ივლისს მათ მობილიზება ძირითადად დაიწყეს საქართველოს პარლამენტის წინ 

და იქვე, ქაშვეთის ეკლესიის სიახლოვეს, რუსთაველის გამზირზე. 

                                                
2იხ. ლევან ვასაძის განცხადება სრულად: https://bit.ly/37kzjz0 
3იხ. ლევან ვასაძის განცხადება სრულად: https://bit.ly/3ir15AA 
4 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3lsMg2e 
5იხ. სასულიერო პირების ჰომოფობიური ვიდეოგზავნილები: https://bit.ly/3ystoUL 
6იხ. საპატრიარქოს განცხადება სრულად: https://bit.ly/3hyFVzL 
7იხ. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან უერთიერთობის სამსახურის ინფორმაცია: https://bit.ly/3hYiaQS 
8 იხ. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან უერთიერთობის სამსახურის ინფორმაცია: https://bit.ly/3k3fCDE 
9იხ. მეუფე სპირიდონი პრაიდზე: „ქუდზე კაცი გავიდეს, ამ საშინელ გათახსირებას არ მივცეთ ადგილი“: 
https://bit.ly/3AWKv2K 

https://bit.ly/37kzjz0
https://bit.ly/3ir15AA
https://bit.ly/3lsMg2e
https://bit.ly/3ystoUL
https://bit.ly/3hyFVzL
https://bit.ly/3hYiaQS
https://bit.ly/3k3fCDE
https://bit.ly/3AWKv2K
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5 ივლისს  აგრესიული ჯგუფების წარმომადგენლები ჟურნალისტებს და 

სამოქალაქო აქტივისტებს სასტიკად გაუსწორდნენ, დაარბიეს ორგანიზაციების 

ოფისები, რის გამოც „ღირსების მარშის“ ჩატარება ვერ მოხერხდა10. 

 5 ივლისს კონტრაქციაზე განვითარებული მოვლენების 

ქრონოლოგია 

 5 ივლისს, „ღირსების მარშის“ წინააღმდეგ სხვადასხვა ჯგუფებმა რუსთაველის 

გამზირზე პარლამენტის წინ 10:00 საათიდან დაიწყეს შეკრება11.  პოლიციამ 

რუსთაველის გამზირი დაახლოებით 11:00 საათიდან გადაკეტა. მოვლენების 

გასაშუქებლად შეკრებილი ჟურნალისტები, რომლებიც პირდაპირი ჩართვით 

აშუქებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დილიდანვე იყვნენ აქციის მონაწილეთა 

თავდასხმის ობიექტები12. 

ჰომოფობიურ და ანტიდასავლურ ჯგუფებთან ერთად დილიდანვე პარლამენტის 

წინ იყვნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც, სადაც ბოდბელმა ეპისკოპოსმა მეუფე 

იაკობმა ანტიდასავლური განცხადება გააკეთა13. 

დილიდანვე ვითარება გაამწვავა პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილი 

პოლიტიკურმა განცხადებამ, რომ „თბილისი პრაიდის“ უკან მიხეილ სააკაშვილი და 

რადიკალური ოპოზიცია დგას“14. 

11:00 საათიდან მედია უკვე გადასცემდა ინფორმაციას შეკრებილთა ძალადობრივი 

ქმედებების შესახებ. კერძოდ, 11:00 საათზე სასულიერო პირებმა და რადიკალურმა 

ჯგუფებმა  მშვიდობიანი პარაკლისის ჩატარების ნაცვლად, რუსთაველზე 

პარლამენტთან გაშლილი სამოქალაქო აქტივისტების საპროტესტო კარვების დარბევა 

დაიწყეს . კარვები პარლამენტის წინ თვეების განმავლობაში იყო გაშლილი. 

მოძალადეებმა დახიეს კარვებში არსებული აშშ-ის დროშაც .  

11:20 საათზე რუსთაველის გამზირზე ვითარება მკვეთრად გამწვავდა. „ღირსების 

მარშის“ მოწინააღმდეგე რადიკალური ჯგუფები თავს დაესხნენ ჟურნალისტებსა და 

ოპერატორებს . ერთ-ერთი ჟურნალისტის განცხადებით, მათ აფურთხებდნენ და 

აგინებდნენ. აგრესია გამოვლინდა სასულიერო პირების მხრიდანაც .  ჰომოფობიური და 

ძალადობრივი ჯგუფების წარმომადგენლები „მთავარის“ , „ტვ პირველის“, 

„ფორმულას“, „პალიტრას“ გადამღებ ჯგუფებს დაესხნენ თავს , ასევე - სხვადასხვა 

მედიასაშუალებას, ვინც კი მიმდინარე მოვლენების ობიექტურად გაშუქებას 

ცდილობდა .მედია თავიდანვე ამახვილებდა ყურადღებას შესამჩნევ პრობლემაზე, რომ 

პოლიცია შეკრებაზე მცირე რაოდენობით იყო წარმოდგენილი და ვერ ახერხებდა 

ძალადობრივი ფაქტების აღკვეთას. 

                                                
10იხ. Tbilisi Pride-ის განცხადება 5 ივლისს  ღირსების მარშის გაუქმების შესახებ: https://bit.ly/3r1Twmt 
11იხ. ინფორმაცია რუსთავი 2-ის ვებგვერდზე: https://bit.ly/3e950PM 
12ტვ „ფორმულას“ სიუჟეტი - პრორუსი, ძალადობრივი ჯგუფები მედიის მიმართ აგრესიულები არიან და მუშაობაში 
ხელს უშლიან: https://bit.ly/3r2tkYR 
13იხ. მეუფე იაკობის განცხადება: https://bit.ly/2UIY5pt 
14 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3hYUpbp 

https://bit.ly/3r1Twmt
https://bit.ly/3e950PM
https://bit.ly/3r2tkYR
https://bit.ly/2UIY5pt
https://bit.ly/3hYUpbp
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11:30 საათიდან პოლიციამ მხოლოდ ის მოახერხა, რომ დაიწყო დაზარალებული 

ჟურნალისტების გაყვანა პოლიციის მანქანებით რუსთაველის გამზირიდან15. 

12:15 საათზე მოძალადეებმა პოლიციის კორდონი გაარღვიეს და პარლამენტის 

უკანა მხარეს, სამოქალაქო მოძრაობა „სირცხვილიას“ ოფისისკენ გაემართნენ. 

მოძალადეები კვერცხებით და სხვადასხვა საგნით იყვნენ შეიარაღებული. ისმოდა 

ძალადობრივი მოწოდებები და აგრესიული შეძახილები. ისროდნენ კვერცხებს. 

12:30 საათზე მოძალადეებმა „სირცხვილიას“ ოფისის შუშები ჩაამტვრიეს, 

აღინიშნებოდა სისხლის კვალიც16. 

12:40 საათზე გავრცელდა შსს-ს განცხადება, რითაც შსს-მ „თბილისი 

პრაიდს“ მოუწოდა, ღია სივრცეში „ღირსების მარშის“ გამართვაზე უარი 

განეცხადებინათ. ამის მიზეზად სამართალდამცავი ორგანო ჰომოფობიური და 

ძალადობრივი ჯგუფების კონტრაქციების მასშტაბურობას ასახელებდა17. 

13:00 საათზე მოძალადეები „თბილისი პრაიდის“ ოფისში აივნიდან გადაძვრნენ. 

„მთავარი არხის“ მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ ისინი ოფისში შეჭრას შენობის 

აივანზე აძრომით ცდილობდნენ. ადგილზე შეკრებილმა მოძალადეებმა დაამტვრიეს 

სხვადასხვა ნივთი, ისროლეს კვერცხები18, გაანადგურეს ლგბტ+ დროშა19. 

13:30 საათზე პარლამენტის წინ ძალადობრივი აქციის მონაწილეები თავს დაესხნენ 

მოქალაქეს, რომელმაც გამოხატა განსხვავებული აზრი. პოლიცია ძალადობრივ 

ინციდენტს შორიდან ადევნებდა თვალს. ვითარება განმუხტეს თვითონ აქციის 

ორგანიზატორებმა, რომლებმაც მოძალადეებს რუპორით მოუწოდეს, არ ეცემათ 

მოქალაქე20. 

13:40 საათზე ძალადობრივი აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის წინ აღმართული 

ევროკავშირის დროშა ჩამოხსნეს და იქვე, კიბეებზე, უკანონოდ და უნებართვოდ 

აღმართეს რკინის კონსტრუქცია - წმ. ნინოს ჯვარი, რომელიც სასულიერო პირებმა 

აკურთხეს21. 

13:55 საათზე, მედიასაშუალებით, კიდევ გავრცელდა ინფორმაცია ჟურნალისტებზე 

თავდასხმის შესახებ. სიუჟეტიდან კარგად ჩანს, როგორ უშლიან ხელს მუშაობაში და 

თავს ესხმიან მოძალადეები „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს და მის ოპერატორს. ბოლოს 

კი პოლიციელები ეხმარებიან და ცდილობენ, დაიცვან, მაგრამ ვერ ახერხებენ22. 

შუადღისით მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში იმ დროისთვის 

ძალადობის რამდენიმე კერა იყო23. 

                                                
15 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3yEOMWu 
16 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/2T8ElLM 
17იხ. შსს-ს განცხადება: https://bit.ly/3hE9G2t 
18 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3kc3X5o 
19იხ. ვიდეომასალა სრულად: https://bit.ly/3hZ9VE1 
20იხ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორის პოსტი და ვიდეო: https://bit.ly/3yMB5oj 
21იხ. ვიდეომასალა სრულად: https://bit.ly/2U49mAN 
22იხ. სიუჟეტი სრულად: https://bit.ly/2TZdHW1 
23იხ. „ინტერპრესნიუსის“ ფოტორეპორტაჟი დაპირისპირების სხვადასხვა ლოკაციიდან: https://bit.ly/2T5XC0n 

https://bit.ly/3yEOMWu
https://bit.ly/2T8ElLM
https://bit.ly/3hE9G2t
https://bit.ly/3kc3X5o
https://bit.ly/3hZ9VE1
https://bit.ly/3yMB5oj
https://bit.ly/2U49mAN
https://bit.ly/2TZdHW1
https://bit.ly/2T5XC0n
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დაახლოებით 14:30 საათზე, სამი მედიასაშუალების - „ფორმულას“, „ტვ 

პირველისა“ და „მთავარის“ დირექტორებმა საგანგებო განცხადება გაავრცელეს24. 

მედიამენეჯერებმა არსებულ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა დააკისრეს 

ხელისუფლებას, პირველ რიგში - პრემიერ-მინისტრს, რომელმაც, მათი შეფასებით, 

ძალადობა წაახალისა. ხელისუფლების გარდა, მედიამენეჯერების თქმით, 

განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებელი იყო საპატრიარქო. ასევე, გავრცელდა 

„მთავარი არხის“ დირექტორის, ნიკა გვარამიას განცხადება - „მივიღე გადაწყვეტილება, 

ყველა ჯგუფი გამოვიხმო და შევწყვიტო ამ სისაძაგლის გაშუქება“25. 

14:40 საათზე გავრცელდა „თბილისი პრაიდის“ განცხადება „ღირსების 

მარშის“ გადადების თაობაზე, რომ ხელისუფლებამ არათუ არ უზრუნველყო ქვიარ 

თემისა და მათი მხარდამჭერების უსაფრთხოება, არამედ აქტიური მოქმედებებით 

შეუშალა ხელი ესარგებლათ შეკრების უფლებით26. 

„თბილისი პრაიდის“ მიერ „ღირსების მარშის“ გადადების მიუხედავად, 

რუსთაველის გამზირზე კონტრაქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, საქართველოს 

საპატრიარქომ მრევლს კიდევ ერთხელ მიმართა, რომ მისულიყვნენ 17:00 საათზე, 

ქაშუეთის ტაძარში დაგეგმილ პარაკლისზე27. 

2021 წლის 5 ივლისს, დაახლოებით 15:00 საათზე, ლგბტქ+ მოწინააღმდეგეთა 

ჯგუფი თავს დაესხა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლს (HRHT), სადაც ასევე 

განთავსებულია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ოფისი.  ძალადობრივმა ჯგუფმა ალყა 

შემოარტყა შენობას და შენობის ეზოში ასაფეთქებელი პიროტექნიკა ისროლა, რაც 

წარმოადგენდა შურისძიებას „თბილისის პრაიდის“ კვირეულის ორგანიზატორთა, მათ 

შორის - ლგბტქ+ ადამიანებისა და მათი მხარდამჭერების სამოქალაქო გაერთიანების - 

„თბილისი პრაიდისა“ და მოძრაობა „სირცხვილიას“ მხარდაჭერისთვის. პიროტექნიკის 

აფეთქებისას ერთი სამოქალაქო აქტივისტი მუცლის არეში დაიჭრა28. 

16:30 საათზე გავრცელდა საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების 

ერთობლივი განცხადება, რომლითაც მოუწოდეს საქართველოს ყველა ლიდერს და 

სამართალდამცავ უწყებებს, ემოქმედათ დაუყოვნებლივ და დაეცვათ ადამიანები29. 

17:00 საათზე, საქართველოს საპატრიარქოს ორგანიზებით, ქაშვეთის ეკლესიის წინ, 

რუსთაველის გამზირზე, დაიწყო ე.წ. პარაკლისი. საქართველოს საპატრიარქომ 

„პრაიდის“ მოწინააღმდეგეებს ქაშუეთის ეკლესიის წინ შეკრებისკენ და ყოველგვარი 

აგრესიული, ძალადობრივი ქმედებისაგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა30. 

 

                                                
24იხ. განცხადება სრულად: https://bit.ly/3wzMuq0 
25ნიკა გვარამიას განცხადება: https://bit.ly/3hz3QiF 
26იხ. განცხადება სრულად: https://bit.ly/3r1Twmt 
27იხ. საპატრიარქოს განცხადება: https://bit.ly/3e8Dq56 
28იხ.: სასწრაფო მიმართვა — ობსერვატორია: https://bit.ly/3rX30j6 
29იხ.: ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3xyL54A 
30ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3r1XTxI 

https://bit.ly/3wzMuq0
https://bit.ly/3hz3QiF
https://bit.ly/3r1Twmt
https://bit.ly/3e8Dq56
https://bit.ly/3rX30j6
https://bit.ly/3xyL54A
https://bit.ly/3r1XTxI
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ქაშუეთის ტაძარში პარაკლისი დაახლოებით 18:30 საათზე დასრულდა, რის 

შემდეგაც სასულიერო პირების და მრევლის ნაწილმა პარლამენტის წინ 

„პრაიდის“ საწინააღმდეგო აქციაზე გადაინაცვლა, სადაც სიტყვით გამოსვლები 

გრძელდებოდა. მეუფე შიომ განაცხადა, რომ რამდენჯერაც მსგავსი ღონისძიების 

ჩატარების მცდელობა იქნება, ერი ყოველთვის გამთლიანდება ამის წინააღმდეგ. მან 

დღის განმავლობაში დაფიქსირებულ ძალადობრივ ფაქტებს გადაცდომა უწოდა და 

არაკორექტული ქმედებების გამო მწუხარება გამოთქვა31.  

საღამოს 20:00 საათზე, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სიტყვით 

გამომსვლელმა აქციის მონაწილეებს მიმართა და განაცხადა, რომ აქციის ტერიტორიაზე 

„პრაიდის“ მხარდამჭერები ხატია ახალაია და ნათია კობერიძე იმყოფებოდნენ. 

„პრაიდის“ მოწინააღმდეგეებმა მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და ბოთლები 

ესროლეს. სამართალდამცველებმა ხატია ახალაია და ნათია კობერიძე საპატრულო 

პოლიციის ავტომობილით აქციის ტერიტორიიდან გაიყვანეს32. 

20:30 საათზე „თბილისი პრაიდის“ მოწინააღმდეგეებმა რუსთაველის მეტროს 

მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშლილი კარვები აიღეს. აქციის ერთ-ერთი 

ორგანიზატორის, გურამ ფალავანდიშვილის განცხადებით, ისინი რუსთაველის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე ღამის 12:00 საათამდე დარჩებოდნენ და შემდეგ 

პარლამენტთან გადაინაცვლებდნენ. 

22:00 საათზე საქართველოს პარლამენტთან „თბილისი პრაიდის“ მოწინა-

აღმდეგეების აქცია დასრულდა. აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის მიმდებარე 

ტერიტორია თანდათან დატოვეს. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღდგა 

საავტომობილო მოძრაობა33. 

6 ივლისის აქციაზე განვითარებული მოვლენების 

ქრონოლოგია 

6 ივლისს სამოქალაქო საზოგადოების საპროტესტო აქცია პარლამენტის წინ 

სპონტანურად დაიგეგმა  სხვადასხვა სამოქალაქო და პოლიტიკური ლიდერების და 

აქტივისტების მიერ. პარლამენტის წინ შეკრების და 5 ივლისს განვითარებული 

ძალადობრივი მოვლენების წინააღმდეგ პროტესტის გამოხატვის შესახებ მოწოდებები 

ძირითადად გავრცელდა სოციალური მედიის - ფეისბუკის საშუალებით34.  სხვადასხვა 

სამოქალაქო ჯგუფებმა, ორგანიზაციებმა და პარტიებმა თავიანთ მეგობრებს და 

მხარდაჭერებს საპროტესტო აქციაზე პარლამენტის წინ შეკრების შესახებ მოუწოდეს. 

განცხადება გაავრცელა „თბილისი პრაიდმაც“, რომ უერთდებოდა პარლამენტთან 

დაგეგმილ მდუმარე აქციას და მხარდამჭერებსაც მოუწოდა, მისულიყვნენ პარლამენტის 

წინ35. 

                                                
31 ინფორმაცია სრულად:  https://bit.ly/3ggv8JC  
32ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3wwmhIZ 
33ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3hwtnJ9 
34იხ. ზვიად კორძაძის პოსტი სრულად: https://bit.ly/3io5Qus; ასევე - „გირჩი - მეტი თავისუფლების“ ღონისძიება 
ფეისბუკზე: https://bit.ly/3ymJCP4 
35 თბილისი პრაიდის განცხადების შესახებ ვრცლად: https://bit.ly/3fxFq7Y. 

https://bit.ly/3ggv8JC
https://bit.ly/3wwmhIZ
https://bit.ly/3hwtnJ9
https://bit.ly/3io5Qus
https://bit.ly/3ymJCP4
https://bit.ly/3fxFq7Y
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საღამოს 18:00 საათიდან პარლამენტის წინ თანდათან დაიწყო აქციით 

დაინტერესებული მოქალაქეების შეკრება. ამავე დროს, აქციით დაინტერესდნენ 

ჰომოფობიური, ძალადობრივი ჯგუფებიც რომელთა სამიზნეები თავდაპირველად ისევ 

ჟურნალისტები გახდნენ. 18:30 საათიდან რუსთაველის გაზირზე სიძულვილის ჯგუფები 

თავს დაესხნენ „პალიტრანიუსის“ ჟურნალისტს ბექა მშვილდაძეს36. პოლიციამ 

რამდენიმე ადამიანი დააკავა37. 

19:00 საათზე, პარლამენტთან კვლავ ხმაური იყო. მოძალადე ჯგუფებმა 

პარლამენტთან მისვლა და ადგილის დაკავება სცადეს, მათ შორის იყო - ჰომოფობიური 

ჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი, გურამ ფალავანდიშვილიც.  პოლიციამ გურამ 

ფალავანდიშვილი თავისი მხარდამჭერებთან ერთად ადგილიდან გაიყვანა38. 

დაახლოებით 19:30 საათზე, აქციისა და კონტრაქციის მონაწილეებს შსს-მ 

ოფიციალური განცხადებით მიმართა39 და მოუწოდა, არ გასცდენოდნენ შეკრების და 

გამოხატვის თავისუფლების კანონით დასაშვებ ფარგლებს. ამასთან, გააფრთხილა 

ორივე აქციის ორგანიზატორები, არ დაეშვათ ძალადობისკენ მოწოდებები და 

უზრუნველეყოთ, რომ აქციებს არ მიეღო ძალადობრივი ხასიათი. ასევე, არსებული 

რისკების გათვალისწინებით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

წარმომადგენლებს, შსს-მ მოუწოდა, ეთანამშრომლათ პოლიციის თანამშრომლებთან, 

გაეთვალისწინებინათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მითითებები 

და რეკომენდაციები. 

20:00 საათისთვის აქციას შეუერთდნენ „თბილისი პრაიდის“ წარმომადგენლები. 

პარალელურად კონტრაქციის ჯგუფები იკრიბებოდნენ აქციის სიახლოვეს, რის გამოც 

პოლიციამ გააკეთა კორდონი აქციის მონაწილეთა გარშემო. თავდაპირველად 

კორდონში მყოფი პოლიციელების რაოდენობა საკმაოდ მცირე იყო. ქაშუეთის 

ეკლესიასთან და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ შორის - 9 აპრილის პარკში, 

გრძელდებოდა კონტრაქციის მონაწილეთა მობილიზება. 

20:30 საათისთვის, საქართველოს პარლამენტის წინ მშვიდობიანი, მდუმარე აქციის 

მიმდინარეობის პარალელურად რადიკალური მოძალადე დაჯგუფებების კონტრაქცია 

გაძლიერდა ქაშუეთის საკათედრო ტაძართან. მათ პოლიციის კორდონი გაარღვიეს და 

მშვიდობიანი მომიტინგეებისკენ დაიძრნენ. სამართალდამცველებმა მობილიზიება 

გააძლიერეს და რადიკალური ჯგუფების შეკავებას შეეცადნენ40. კონტრაქციიდან 

ჟურნალისტებს, აქტივისტებს და შეკრების სხვა მონაწილეებს კვერცხები, ქვები, 

კენჭებით სავსე პლასტმასის ბოთლები, ფილაქნები და სხვა მყარი საგნები ესროლეს. 

21:00 საათზე (დაახლოებით) პარლამენტის მიმდებარედ, ჩიტაძის ქუჩაზე 

ტრანსგენდერ ქალს თავს დაესხნენ. სამართალდამცველებმა მოძალადეები არ დააკავეს 

                                                
36შენიშვნა: ბექა მშვილდაძეს, ამ ძალადობრივ ინციდენტთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრის 
იურისტი დიმიტრი ნოზაძე იცავს. 
37 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3ytmrCC 
38 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3jmLYY8 
39 შსს-ს განცხადება: https://bit.ly/3AbCUvR 
40 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3s2vsQP 

https://bit.ly/3ytmrCC
https://bit.ly/3jmLYY8
https://bit.ly/3AbCUvR
https://bit.ly/3s2vsQP
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და მხოლოდ რამდენიმე პირი გაიყვანეს ტერიტორიიდან41. 

სიტუაცია განსაკუთრებით დაიძაბა 21:30 საათის შემდეგ. დაახლოებით 21:35 

საათზე „თბილისი პრაიდის“ წარმომადგელებმა ლგბტქ+ დროშა გაშალეს და ფერადი 

ფეირვერკები გაუშვეს. ამან კონტრაქციის წარმომადგენლებში განსაკუთრებული 

აგრესია გამოიწვია. ამ დროიდან კონტრაქციის მონაწილეთა ქმედებები სრულად გასცდა 

მშვიდობიანი მანიფესტაციის ფარგლებს. თუკი აქამდე ამ ჯგუფში არსებული ცალკეული 

პირების და პირთა ჯგუფის აგრესიულ ქმედებებთან გვქონდა საქმე, დაახლოებით 20:30 

საათიდან, კონტრაქციის მონაწილეებმა ორგანიზებული და სისტემური თავდასხმები 

დაიწყეს. გახშირდა პოლიციის კორდონზე თავდასხმისა და მისი გარღვევის 

მცდელობები. აგრესიული ჯგუფის წევრების ჯგუფური თავდასხმებით, აგრეთვე - 

დემონსტრანტთა მიმართულებით ბლაგვი საგნების სროლით,  გახშირდა მშვიდობიანი 

აქციის მონაწილეთა დაზიანების ფაქტები. 

21:40 საათისთვის კონტრაქციის მონაწილეები კორდონში მდგომ პოლიციელებს 

ჯგუფურად დაესხნენ თავს და თვალებში გაურკვეველი წარმომავლობის სპრეი შეასხეს. 

ამ ფაქტის შემდგომ ადგილზე გამოჩნდა თბილისის პოლიციის უფროსი - ვაჟა სირაძე, 

რომელიც უშუალოდ აქციიდან გასცემდა მითითებებს, რის შესაბამისადაც, ადგილზე 

წარმოდგენილ სამართალდამცავთა რაოდენობა გაიზარდა42. 

კონტრაქციის მონაწილეებმა აქცია ყველა მხრიდან მოაქციეს ალყაში. მისი 

დატოვება მხოლოდ პარლამენტის შენობის მარცხნივ დატოვებული კორიდორიდან იყო 

შესაძლებელი. ამ კორიდორის გასვლის შემდეგ მსურველებს ზიჩის ან ინგოროყვას 

ქუჩიდან შეეძლოთ, დაეტოვებინათ მიმდებარე ტერიტორია. ამავდროულად, 

კორიდორში გასვლისას და შემდგომაც აქციიდან წასულ პირთა უსაფრთხოება არ იყო 

საკმარისად დაცული. აქციის დატოვებისას ადამიანებზე თავდასხმა გახშირდა, რის 

გამოც წასვლის ბევრი მსურველი დიდი ხნის განმავლობაში არიდებდა თავს აქციის 

დატოვებას. თუმცა, ადგილზე ყოფნაც შეუძლებელი გახდა. ძალადობრივი ჯგუფები 

ახლა უკვე აქციის ორივე მხრიდან ისროდნენ სხვადასხვა ბლაგვ ნივთს, მათ შორის - 

მოზრდილ ქვებს, კენჭებით სავსე ბოთლებს, სხვადახვა სახის გაურკვეველ ასაფეთქებელ 

მოწყობილობას. სასწრაფო დახმარების მანქანები ახლოს არ იყვნენ მობილიზებულები. 

ამდენად, დაზარალებულთა დასახმარებლად ისინი ან ძალიან გვიან ან საერთოდ არ 

მისულან43.  

საქართველოს პარლამენტის შენობის მარცხნივ მოწყობილი კორიდორიდან 

გაქცევით, მომიტინგეები ცდილობდნენ, თავი დაეღწიათ ძალადობისგან. თუმცა, ამ 

დროისთვის, მოძალადეების მცირე ჯგუფები ჩასაფრებულები იყვნენ ზედა ქუჩებზე. მათ 

ზოგჯერ ადგილობრივი მოსახლეობაც მხარს უჭერდა და უერთდებოდა. მოძალადეებმა 

პარლამენტთან პოლიციის კორდონი რამდენჯერმე გაარღვიეს. სამართალდამცველები 

მათ შეკავებას მომენტალურად ვერ ახერხებდნენ. თუმცა, ბოლოს მაინც აჩერებდნენ 

მოძლადეებს. ფიზიკური დაპირისპირებისას დაშავდნენ პოლიციელებიც. პოლიციამ 

                                                
41 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3xr6L1J 
42ადამიანის უფლებათა ცენტრი, 6 ივლისს გამართული კონტრაქციის მონიტორინგის ანგარიში. ანგარიში 
მომზადებულია: 15.07.2021. 
43 იქვე. 

https://bit.ly/3xr6L1J
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რამდენიმე რადიკალი დააკავა. აქტივისტები საპატრულო პოლიციის უფროსს, ვაჟა 

სირაძეს, დამატებითი ძალების, მათ შორის - სპეცდანიშნულების რაზმის გამოყვანისკენ 

მოუწოდებდნენ44. 

22:00 საათზე ჰომოფობიურმა ჯგუფებმა საპატრულო პოლიციის უფროსს 

ულტიმატუმი წაუყენეს, რომ აქციიდან ლგბტქ დროშები მოეშორებინათ. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, ისინი იმუქრებოდნენ, რომ ძალადობრივ ქმედებებზე გადავიდონენ. 

მოვლენების პარალელურად სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა ინფორმაცია 

თავდასხმების კონკრეტული ფაქტების შესახებ. მაგალითად: 1) მოძალადეები თავს 

„ანას ბაღის მცველს“ დაესხნენ45; 2) აქციაზე პოეტი ირაკლი კაკაბაძე დაშავდა46. 

22:00 საათიდან, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა 

დეპარტამენტს რუსთაველის გამზირის მიმართულებით წყლის ჭავლის მანქანები და 

სპეცრაზმი მიჰყავდა. 23:00 საათზე „მთავარმა არხმა“ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 

რუსთაველის გამზირზე სპეცრაზმი მივიდა47. 

აქციაზე მყოფი ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები აქციიდან 

დაახლოებით 22:00 საათზე წამოვიდნენ. მათ და მათთან ერთად აქციიდან წამოსულ 

ადამიანთა ჯგუფს თავს დაესხნენ პარლამენტის უკანა მხარეს გადაადგილებისას და 

ადგილიდან გასვლის მცდელობისას. 

მოძალადეთა გარკვეული ჯგუფი, პოლიციელთა არასაკმარისი რაოდენობის გამო, 

თავისუფლად შეცვივდა ე.წ. „უსაფრთხო დერეფანში“, სადაც პოლიციელების წინასწარი 

მოწოდების და უსაფრთხოების გარანტიების გამო, გადაადგილდებოდა ხალხი. აქციის 

რამდენიმე მონაწილე აქაც გახდა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი.  

იყო შემთხვევები, როცა ადამიანებმა თავდასხმისას ეზოებში სცადეს თავის 

შეფარება, სადაც მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი ყვირილითა და შეურაცხმყოფელი 

სიტყვებით მიმართავდა მათ. ისინი ძალადობრივი ჯგუფის წევრებს უთითითებდნენ 

აქციის მონაწილეთა თავშესაფარზე და მოუწოდებდნენ მათზე ძალადობისკენ. 

სპეცრაზმი რუსთაველის გამზირზე საკმაოდ დაგვიანებით, დაახლოებით 23:00 

საათზე გამოჩნდა. ამ დროისათვის აქცია პრაქტიკულად დასრულებული იყო და 

სპეცრაზმი პარლამენტის წინ დარჩენილ მოქალაქეებს მხოლოდ  ტერიტორიიდან 

უვნებლად გასვლაში ეხმარებოდა48. 

ძალადობრივი ჯგუფის წევრებმა მოსწავლეთა სასახლის გარშემო შემოვლებული 

სარემონტო კედელი გაანგრიეს, საიდანაც ქვებსა და ბოთლებს ისროდნენ. 

რადიკალურმა ჯგუფებმა დაარბიეს და დააზიანეს სამართალდამცველების მანქანებიც. 

23:00 საათიდან რუსთაველზე ძალადობრივი ჯგუფის წევრების დაკავება აქტიურად 

დაიწყო. სამართლადამცველები, ასევე, ცდილობდნენ, მშვიდობიანი აქციის 

                                                
44  ადამიანის უფლებათა ცენტრი, 6 ივლისს გამართული კონტრაქციის მონიტორინგის ანგარიში. ანგარიში 
მომზადებულია: 15.07.2021. 
45იხ. ინფორმაცია: https://bit.ly/3xqjUIe 
46იხ. ინფორმაცია: https://bit.ly/3xrXw1d 
47იხ. ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/37oveds 
48 ადამიანის უფლებათა ცენტრი, 6 ივლისს გამართული კონტრაქციის მონიტორინგის ანგარიში. ანგარიში 
მომზადებულია: 15.07.2021. 

https://bit.ly/3xqjUIe
https://bit.ly/3xrXw1d
https://bit.ly/37oveds
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მონაწილეები უსაფრთხოდ გაეყვანათ ადგილიდან. ადგილზე სპეცრაზმთან ერთად 

წყლის ჭავლის მანქანებიც გამოჩნდნენ49. 

23:50 საათზე მშვიდობიანმა მოქალაქეებმა რუსთაველის გამზირი თანდათან 

დატოვეს, რის შემდეგაც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია რადიკალურმა ჯგუფებმა 

დაიკავეს. რადიკალურმა დაჯგუფებებმა პარლამენტის წინ აღმართული ევროკავშირის 

დროშა ჩამოხსნეს და დახიეს50. 

ძალადობროვი, რადიკალური დაჯგუფებების წარმომადგენლები პარლამენტის წინ 

კიდევ დიდხანს იმყოფებოდნენ და ქაოტურად მოძრაობდნენ. მედიის ინფორმაციით, 

შუაღამისას, დაახლოებით 01:00 საათზე ძალადობრივი ჯგუფების ჰომოფობი წევრები 

რუსთაველის გამზირზე უცხოელ ტურისტებს თავს დაესხნენ51. 

შსს-ს ინფორმაციით, მიუხედავად არაერთი მოწოდებისა, აქციის მონაწილეები 

წინააღმდეგობას უწევდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს, ისროდნენ 

სხვადასხვა ნივთებს, რის შედეგადაც სამმა სამართალდამცველმა ჯანმრთელობის 

დაზიანება მიიღო. ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანდა პოლიციის 

ავტომანქანები52. 

სამართლებრივი შეფასება 

საქართველოში ლგბტ+ პირები  დაუცველები არიან. მათ მიმართ უარყოფითი 

დამოკიდებულება წარმოადგენს მეტ-ნაკლებად გავრცელებულ მიდგომას ქართული 

საზოგადოების გარკვეულ წრეებში. ეს უარყოფითი დამოკიდებულება განსაკუთრებით 

ნათელია იმ ფონზე, როდესაც 2021 წლის 5-6 ივლისის კონტრაქციებს ნათლად 

დისკრიმინაციული შეფერილობა ჰქონდა და დისკრიმინაციის სამიზნე ჯგუფები, 

სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები სახელმწიფოს მხრიდან სრულიად 

დაუცველნი აღმოჩნდნენ. 

საქართველოს კონსტიტუცია და „შეკრებებისა და მანიფესტაციების 

შესახებ“ საქართველოს კანონი53 კანონსაწინააღმდეგო ხასიათის შემთხვევაში უშვებს, 

შესაბამისი წესისა და პროცედურების დაცვით, აქციის შეწყვეტის შესაძლებლობას. 

ამასთან, კანონის თანახმად, შეკრება შეწყვეტას ექვემდებარება, როდესაც ადგილი აქვს 

მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობისაკენ ან ძალადობით 

შეცვლისაკენ, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფისა და ტერიტორიული 

მთლიანობის დარღვევისაკენ, ან ისეთ მოწოდებას, რომელიც არის ომისა და 

ძალადობის პროპაგანდა, აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს 

და ქმნის ამ პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების აშკარა, პირდაპირ და არსებით 

საფრთხეს54. ამდენად, კანონი დადგენილი ლეგიტიმური მიზნის არსებობის 

                                                
49 ადამიანის უფლებათა ცენტრი, 6 ივლისს გამართული კონტრაქციის მონიტორინგის ანგარიში. ანგარიში 
მომზადებულია: 15.07.2021. 
50 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3fxN2Y6 
51 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3rT84Fr 
52 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3AeMUEw 
53 „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ” საქართველოს კანონი: https://bit.ly/3Clj6YX 
54იხ. ,,შეკრებებისა და მანიფესტაციების“ შესახებ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი: 

https://bit.ly/3fxN2Y6
https://bit.ly/3rT84Fr
https://bit.ly/3AeMUEw
https://bit.ly/3Clj6YX
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შემთხვევაში, შეკრების თავისუფლებაში ჩარევის სამართლებრივ შესაძლებლობას 

ქმნის. 

სამართალდამცავ ორგანოებს ჰქონდათ ცალსახა პოზიტიური ვალდებულება, 

დაეცვათ 5 ივლისს დაგეგმილი დემონსტრაციის მონაწილეები და ჟურნალისტები. მათ 

თავიდანვე უნდა გაეთვალისწინებინათ: ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან წინასწარ 

გავრცელებული მუქარები და ძალადობრივი მოწოდებები, საზოგადოების გარკვეული 

ნაწილის მხრიდან სექსუალური უმცირესობების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება 

და ასევე - ის გარემოებაც, რომ „ღირსების მარშის“ ორგანიზატორებმა სხვადასხვა 

უწყებები წინასწარ გააფრთხილეს როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, 

მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ.   

ზოგადად, პრაიდის დემონსტრაციები პოლიტიკური ადვოკატირების მშვიდობიანი 

ინსტრუმენტი და გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი შეკრების საყოველთაო 

უფლების მატერიალიზების ერთ-ერთი გზაა55. ამასთან, საგულისხმოა, რომ ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2015 წლის გადაწყვეტილებით, აღიარა, რომ 

საქართველოს მიერ მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაუცველობა არღვევს ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მე-3 (არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვა) და მე-14 მუხლებს (დისკრიმინაციის 

აკრძალვა)56. მოცემული საქმე ეხებოდა მშვიდობიან დემონსტრაციას ჰომოფობიის, 

ბიფობიის, ტრანსფობიის და ინტერფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო 

დღის აღსანიშნავად. განმცხადებლები ჩიოდნენ, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა 

ვერ შეძლეს მათი დაცვა ძალადობრივი კონტრ-დემონსტრანტებისაგან და ვერ 

გამოიძიეს ინციდენტი, კერძოდ - მისი გამომწვევი დისკრიმინაციული მოტივი.   

ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელშეშლა და 

ფიზიკური/სიტყვიერი დაპირისპირება 

კონტრაქციებზე ჟურნალისტთა მიმართ ძალადობის უპრეცედენტო მასშტაბი 

დაფიქსირდა. ბოლოდროინდელი სხვა აქციებისგან განსხვავებით, რუსთაველის 

გამზირზე მიმდინარე აქციაზე შეკრებილი ცალკეული პირების მხრიდან 

მედიასაშუალებების წარმომადგენელთა მიმართ განხორციელდა ძალადობრივი 

ქმედებები და პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები. აქციის მონაწილეები 

სასტიკად უსწორდებოდნენ მედიის წარმომადგენლებს.  5 ივლისს, განსხვავებით 6 

ივლისის აქციისა, პოლიცია პასიურად ერეოდა ძალადობრივ ინციდენტებში და არ 

აკავებდა მოძალადეებს. მხოლოდ მსხვერპლები გაჰყავდა აქციის ტერიტორიიდან 

გარეთ. 

                                                
https://bit.ly/3Clj6YX 
55იხ.: Pride Parades and LGBT Movements: Political Participation in an International Comparative Perspective, June 2018. 
ავტორები: Abby Peterson (University of Gothenburg); Mattias Wahlström (University of Gothenburg); Magnus Wennerhag 
(Södertörn University), ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/2VAXYN6 
56 Case of Identoba and Others v. Georgia (12 May 2015), application no. 73235/12, ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://bit.ly/3jrqdpP 

https://bit.ly/3Clj6YX
https://bit.ly/2VAXYN6
https://bit.ly/3jrqdpP
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საბოლოო ჯამში, 2021 წლის 5 ივლისს თავს დაესხნენ კონტრაქციაზე მომუშავე 

სხვადასხვა მედიასაშუალების 53 ჟურნალისტსა და ოპერატორს57, ასევე - რამდენიმე 

მშვიდობიან მოქალაქეს, დაარბიეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების - 

„სირცხვილიას“ და „თბილისი-პრაიდის“ ოფისები. ჟურნალისტებზე თავდასხმა 

ძალადობის სხვადასხვა ინტენსივობის იყო, რა დროსაც მედიის რამდენიმე 

თანამშრომელმა უმძიმესი ფიზიკური დაზიანებები მიიღო და დასახიჩრდა58. 

ტვ „პირველის“ ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა, რომელიც 5 ივლისს პროფესიული 

მოვალეობის შესრულების დროს სასტიკი ძალადობის მსხვერპლი გახდა, 11 ივლისს 

საკუთარ სახლში ღამით გარდაიცვალა59. ფორსირებული საგამოძიებო მოქმედებებისა 

და 5 ივლისს მიღებულ დაზიანებებთან დაკავშირებით ხელისუფლების მიერ სხვა 

ვერსიების გავრცელების მიუხედავად, ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების თაობაზე 

დამაჯერებელი მტკიცებულებები, მათ შორის - სამედიცინო ექსპერტიზის საბოლოო 

შედეგები, შესაბამის ორგანოებს ამ დრომდე არ გამოუქვეყნებიათ. 

5 ივლისის ძალადობრივ ფაქტებში ბრალდებულ მოძალადეთა დაკავება დაიწყეს 

მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო რეზონანსი მოჰყვა ინციდენტებს და არაერთმა 

ადგილობრივმა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციამ, თუ მეგობარმა ქვეყანამ მოუწოდა 

ხელისუფლებას, გამოეძიებინა ძალადობრივი დანაშაულები. 

6 ივლისს კი, შსს-ს განცხადებით, პარლამენტის წინ გამართული აქციის 

მოწინააღმდეგედ შეკრებილი მოქალაქეების ნაწილის პროტესტი გასცდა გამოხატვის 

თავისუფლების და მშვიდობიანი შეკრების კანონით დადგენილ ფარგლებს. პირველი 

კლასიკური გიმნაზიის და ქაშვეთის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილი 

ადამიანების აქციამ მიიღო ძალადობრივი ხასიათი. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს თანამშრომლების მიერ გამოვლენილ სამართალდარღვევის ფაქტებზე, 

ადმინისტრაციული წესით დააკავეს 100 პირი. დაკავებული პირებიდან 68 

გათავისუფლდა ხელწერილის საფუძველზე, 32 პირი კი დროებითი მოთავსების 

იზოლატორში გადაიყვანეს60. 

ცალსახად გამოიკვეთა, რომ ჟურნალისტების მისამართით ფიზიკურ ძალადობას და 

პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლას მიზანმიმართული ხასიათი ჰქონდა.  

საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლით61 დაცულია ინფორმაციის თავისუფლად 

მიღებისა და გავრცელების უფლება. ამ უფლებათა შეზღუდვა დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში აუცილებელი სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, 

სხვათა უფლებების უზრუნველყოფისთვის კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაშია 

შესაძლებელი. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლის 

საფუძველზე, ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველია62. მოცემულ 

                                                
57 იხ. ჟურნალისტების სია, რომლებსაც ძალადობრივი ჯგუფები თავს დაესხნენ: https://bit.ly/3yqBuNH 
58 იქვე. 
59 ინფორმაცია სრულად: https://bit.ly/3xkURWY 
60 შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცადება: https://bit.ly/3Cm8wk6 
61იხ. საქართველოს კონსიტუცია, მუხლი 17. https://bit.ly/3lzqolS 
62იხ.: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 154. https://bit.ly/3lEsXDj 

https://bit.ly/3yqBuNH
https://bit.ly/3xkURWY
https://bit.ly/3Cm8wk6
https://bit.ly/3lzqolS
https://bit.ly/3lEsXDj
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შემთხვევაში, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, საგამოძიებო ორგანომ ჟურნალისტების 

ჯანმრთელობის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებებთან დაკავშირებით დროული და 

ობიექტური გამოძიებით პასუხისმგებელი პირების ვინაობა გამოკვეთოს. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ეუთოს ანაგრიშის მიხედვით, სამართალდამცავ 

ორგანოებს ეკისრებათ კონსტიტუციური ვალდებულება, არ შეზღუდონ ჟურნალისტების 

საქმიანობა საჯარო დემონსტრაციებისას და მოახდინონ მათი დიფერენცირება 

დემონსტრანტებისგან, განსაკუთრებით - ძალის გამოყენების შემთხვევაში. 

ჟურნალისტებს აქვთ უფლება, ჰქონდეთ მოლოდინი, რომ პოლიციის მხრიდან 

სამართლიან და არაშემზღუდავ ქცევას დაექვემდებარებიან, ამასთან - დაცული იქნება 

მათი უსაფრთხოება63. 

სამართალდამცველთა სიმცირე და პასიურობა 

5 ივლისს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები რამდენიმე 

ლოკაციაზე იმყოფებოდნენ.ძირითადად, შერჩეული იყო გარეთა პერიმეტრები. აქციის 

შუაგულში პოლიციელები არ იყვნენ, რის გამოც ძალადობრივ თავდასხმებზე რეაგირება 

არ იყო ეფექტიანი. განსაკუთრებით თვალსაჩინო იყო პოლიციელთა რაოდენობის 

სიმცირე. პოლიციელები ჯგუფებად იდგნენ: 1) კინო „რუსთაველთან“; 2)  ჩიტაძის ქუჩის 

დასაწყისში; 3) პირველ გიმნაზიასთან, კუთხეში, ჭიჭინაძის ქუჩის დასაწყისში; 4) 

ქაშვეთის ეკლესიის მიმდებარედ, 9 აპრილის ბაღის ჩასახვევთან. ასევე მანქანებით იყო 

გადაკეტილი თავისუფლების მოედანთან რუსთაველის გამზირი და სხვადასხვა 

მისასვლელი ქუჩები. 

არსებული საფრთხისა და 6 ივლისს ძალადობრივი ჯგუფების ქმედებების 

გათვალიწინებით, ადგილზე წარმოდგენილ სამართალდამცავთა რაოდენობა, 

განსაკუთრებით - აქციის დაწყებიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში და შემდგომაც 

იყო არასაკმარისი. მოძალადეებმა კორდონები რამდენჯერმე გაარღვიეს. შედეგად, 

კონტრაქციის მონაწილეებმა რამდენჯერმე შეძლეს ხალხის მასაში შეღწევა და 

ფიზიკური დაზიანებები მიაყენეს აქციის მონაწილეებს. ამ ფაქტებზე 

სამართალდამცავები ცდილობდნენ რეაგირებას და რამდენჯერმე შეძლეს კორდონის 

შიგნით შეღწეული ადამიანების გაყვანა ან/და დაკავება. მიუხედავად ამისა, მათი 

რაოდენობის გათვალისწინებით და კონტრაქციის მონაწილეთა აგრესიულობის გამო, 

სულ უფრო შეუძლებელი ხდებოდა აქციის მონაწილეთა ადგილზე დარჩენა. 

წინა წლების აქციებისაგან განსხვავებით, მასშტაბური ძალადობრივი ფაქტების 

მიუხედავად, კონტრაქციაზე არ ყოფილა წარმოდგენილი სპეცრაზმი და არც 

სპეციალური საშუალებები. სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები კი, 

როგორც აღინიშნა, პასიურობით გამოირჩეოდნენ, რაც გამოიხატა იმითაც, რომ მათ 

ძალადობრივი ქმედებების შეწყვეტისაკენ მკვეთრი განცხადებები არ გაუკეთებიათ. 

„შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის 

                                                
63Handling the Media during Political Demonstrations, Special Report (Vienna: OSCE, 2007), დოკუმენტი ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: http://www.osce.org/fom/25744. 

http://www.osce.org/fom/25744
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შესახებ“ ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის 

სახელმძღვანელოში ასახული მოთხოვნების თანახმად, ძალადობრივი ფაქტების 

იდენტიფიცირების შემთხვევაში, მონაწილეთა გაფრთხილება შესაბამისი ხმის 

გამაძლიერებელი აპარატურის მეშვეობით, შეკრებაზე რამდენჯერმე უნდა 

განხორციელდეს, უნდა იყოს მკაფიო, გასაგები და არ იფარებოდეს სხვა ბგერებით64. 

საჭიროების შემთხვევაში, გაფრთხილება რამდენიმე ადგილიდან უნდა გაკეთდეს, რათა 

იგი ყველა მონაწილემ გაიგოს65. ამასთან, თუ შეკრებაში სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე 

ადამიანები მონაწილეობენ, უნდა განიხილებოდეს გაფრთხილების შესაბამის ენებზე 

გაკეთებისა და, შესაძლოა, წერილობითი აბრების ან ელექტრონული დაფების 

გამოყენების შესაძლებლობა66. ამ წესიდან ერთადერთ გამონაკლისს ისეთი სიტუაცია 

წარმოადგენს, როდესაც დაყოვნებას სიცოცხლის მოსპობა ან სერიოზული დაშავება 

შეიძლება მოჰყვეს67. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 1-ლი მუხლი მე-3 მუხლთან 

ერთობლიობაში აკისრებს სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას, მის 

იურისდიქციაში მყოფი ადამიანები მე-3 მუხლით აკრძალული ნებისმიერი ფიზიკური 

ძალადობისგან დაიცვას, მათ შორის - იმ შემთხვევაშიც, თუ ფიზიკურ ძალადობას კერძო 

პირები ახორციელებენ68. ეს ვალდებულება უნდა მოიცავდეს ეფექტურ დაცვას, მათ 

შორის, კონკრეტული პირის ან პირების დაცვას მესამე პირთა მიერ განხორციელებული 

დანაშაულებრივი ქმედებებისგან დაუყოვნებლივ, ასევე - გონივრულ ზომებს, რომ 

აღიკვეთოს ფიზიკური ძალადობა, რომელიც ხელისუფლების ორგანოებისთვის 

ცნობილი იყო ან მათ ამის შესახებ უნდა სცოდნოდათ69. ამასთანავე, მე-3 მუხლი 

ავალდებულებს ხელისუფლების ორგანოებს, სავარაუდო ფიზიკური ძალადობის ფაქტი 

ეფექტურად გამოიძიოს მაშინაც, თუკი ფიზიკური ძალადობა კერძო პირების მიერ 

განხორციელდა70. ხოლო იმისათვის, რომ გამოძიება ეფექტურად ჩატარებულად იყოს 

მიჩნეული, მან უნდა შეძლოს საქმეზე ფაქტების დადგენა და პასუხისმგებელი პირების 

გამოვლენა და დასჯა.  

მოცემულ შემთხვევებში, სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოვლენილი 

პასიურობით და მათი რაოდონებრივი სიმცირიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, 

რომ სახელმწიფომ არ შეასრულა მასზე დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულებები. 

მიმდინარე სამართალწარმოება 

შსს-ს ოფიციალური ინფორმაციით, 2021 წლის 6 ივლისს ადმინისტრაციული წესით 

დააკავეს 100 პირი, დაკავებული პირებიდან კი 68 ხელწერილის საფუძველზე მალევე 

                                                
64იხ. ეუთო/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR), ადამიანის უფლებების 
სახელმძღვანელო შეკრებების დროს პოლიციის მიერ წესრიგის დაცვის შესახებ, 2016, გვ. 103-104. 
65იქვე: გვ. 103-104. 
66იქვე. 
67იქვე. 
68იხ. A. v. the United Kingdom, 23 September 1998, § 22, მოხსენებები განაჩენებისა და გადაწყვეტილებების შესახებ 
1998-VI). 
69იხ. მაგალითისთვის T.M.and C.M. v. the Republic of Moldova, № 26608/11, §38, 2014 წ. 28 იანვარი. 
70იხ.:  M.C. v. Bulgaria, № 39272/98, 151-ე პარაგრაფი, ECHR 2003-XII). 
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გაათავისუფლეს71. 5 აგვისტოს მონაცემებით კი, ინდივიდუალური ძალადობისა და 

პროფესიული საქმიანობისთვის ხელშეშლის ცალკეულ ეპიზოდებზე სისხლის 

სამართლის წესით დაკავებულია 31 პირი72.  

სამართალდამცავ ორგანოებს ამ დრომდე არ აქვთ გამოძიება დაწყებული შეკრების 

უფლების ხელყოფის ფაქტებზე (სისხლის სამართლის კოდექსის 161-ე მუხლი)73, მაშინ 

როცა ამ დანაშაულის ნიშნები ცალსახად არსებობდა 5-6 ივლისის მოვლენების დროს და 

ამ ქმედებებს ჰქონდა კარგად ორგანიზებული ხასიათი. 

5-6 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრის 

წარმოებაშია 16 საქმე, რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა 

მედიაორგანიზაციების წარმომადგენლებისადმი განხორციელებულ ძალადობრივ 

ქმედებებსა და ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლას შეეხება. ამ დროისათვის, 

მხოლოდ 9 პირს მიენიჭა დაზარალებულის სტატუსი74. 

სამწუხაროდ, საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან დღემდე არ მომხდარა 

ძალადობრივ ქმედებებში ჩართული ყველა პირის იდენტიფიცირება და შესაბამისად, არ 

დაწყებულა ძალადობრივი ქმედებების ორგანიზატორთა სისხლისსამართლებრივი 

დევნა. 

დასკვნა 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის შეფასებით, აქციის უსაფრთხო გარემოში 

ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით პოლიციის მიერ შემუშავებული სტრატეგია და 

ზომები არაადეკვატური იყო. ცხადია, რომ რადიკალურად განწყობილი ჯგუფების 

ქმედებები გასცდა მშვიდობიანი აქციის ფარგლებს და მიიღო კანონსაწინააღმდეგო და 

ძალადობრივი ხასიათი, რამაც საფრთხე შეუქმნა როგორც საზოგადოებრივ წესრიგს, ისე 

კონკრეტულ პირთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას. 

სამწუხაროდ, არაეფექტურად განხორციელდა რეაგირება კონტრდემონსტრანტების 

მხრიდან გამოვლენილი ძალადობის მიმართაც, რამაც გამოიწვია სხვადასხვა 

აგრესიული ჯგუფების უკონტროლო ძალადობა თბილისის ქუჩებში, განსაკუთრებული 

სისასტიკით კი - ჟურნალისტების მიმართ. ამან საზოგადოებას შეუქმნა დაუცველობის 

შიში.  სახელმწიფო უწყებებს თავიდანვე სათანადოდ უნდა შეეფასებინათ რეალური 

რისკები და მაქსიმალურად უზრუნველეყოთ აქციის მონაწილეთა უფლებების დაცვა. 

როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე გაკეთებული განცხადებებისა და 

მოთხოვნის მიუხედავად, საქართველოს ხელისუფლება, გასული წლების მსგავსად, 

თავს იკავებს  რადიკალური ჯგუფების ორგანიზატორთა მიერ ძალადობრივი 

ქმედებების ორგანიზების ფაქტზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირებისგან. მეტიც, 

ხშირად ხელისუფლებაში მყოფი მაღალჩინოსნებისა და ძალადობრივი ჯგუფების 

ორგანიზატორების რიტორიკა იდენტურია, რაც ხელს უწყობს ძალადობის 

                                                
71იხ.: შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება: https://bit.ly/2WPtTtU 
72იხ.: შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება: https://bit.ly/3Ac9Bcp 
73იხ.: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 161. https://bit.ly/3lEsXDj 
74იხ.: ადამიანის უფლებათა ცენტრის განცხადება: https://bit.ly/3AcjJC7 

https://bit.ly/2WPtTtU
https://bit.ly/3Ac9Bcp
https://bit.ly/3lEsXDj
https://bit.ly/3AcjJC7
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პროვოცირებასა და საზოგადოებაში პოლარიზაციის გაზრდას. სამართალდამცავმა 

ორგანოებმა უნდა მისცენ სათანადო კვალიფიკაცია სიძულვილის მოტივით ჩადენილ 

დანაშაულებს და ისინი ეფექტურად უნდა გამოიძიონ. დისკრიმინაციული მოტივი უნდა 

იქნეს გათვალისწინებული როგორც დამამძიმებული გარემოება, როგორც ამას 

ეროვნული კანონმდებლობა უკვე ითვალისწინებს, და დამნაშავენი უნდა დაისაჯონ 

ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის შესაბამისად75. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს:  

საქართველოს ხელისუფლებას: 

 ხელი შეუწყოს 5-6 ივლისს განხორციელებული, წინასწარ დაგეგმილი და კარგად 

ორგანიზებული ძალადობრივი ქმედებების და მედიის წარმომადგენლებზე  შტურმის 

ორგანიზატორთა ვინაობის დადგენას, ასევე - ამ ძალების დამფინანსებელი 

ორგანიზაციებისა თუ ფიზიკური პირების გამოაშკარავებას; 

● ხელი შეუწყოს ძალადობრივ მოვლენებში უცხო მტრული ქვეყნის 

სახელისუფლებო ორგანოების და სპეციალური სამსახურების შესაძლო 

მონაწილეობის დადგენას და მოახდინოს შესაბამისი სამართლებრივი და 

პოლიტიკური რეაგირება. 

● პროცესის გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის გასაზრდელად, 

უზრუნველყოს პარლამენტის ბაზაზე მულტიფრაქციული საპარლამენტო 

კომისიის შექმნა და გაზარდოს პარტნიორი სახელმწიფოების შესაბამის 

უწყებებთან თანამშრომლობა, გამოძიების ეფექტურად წარმართვის მიზნით. 

საგამოძიებო ორგანოებს: 

● უზრუნველყონ საგამოძიებო პროცესის სრულყოფილი და ობიექტური 

წარმართვა, 5-6 ივლისს განხორციელებულ ძალადობრივ მოვლენებში მონაწილე 

ყველა პირის იდენტიფიცირებისა და ამ ქმედებების ორგანიზატორთა დადგენისა 

და მათდამი სისხლისსამართლებრივი დევნის ჯეროვნად განხორცილების 

მიზნით; 

● უზრუნველყონ სრულყოფილი და ეფექტიანი გამოძიება საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირთა და რიგითი პოლიციელების 

ქმედებების შესაფასებლად, 5-6 ივლისის ძალადობრივი ქმედებებისას, 

საპოლიციო ძალთა მობილიზების, აქციების მართვის და ძალადობის 

აღსაკვეთად საჭირო ზომების მიღების კონტექსტში. 

 

                                                
75 Case of Identoba and Others v. Georgia (12 May 2015), application no. 73235/12, ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://bit.ly/3jrqdpP 

https://bit.ly/3jrqdpP

