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ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონში საქართველოს მოქალაქე 
არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის თაობაზე საქართველოს ადგილობრივ 
თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციისათვის  გასაგზავნი მიმართვის ტექსტის 

დამტკიცებაზე  უარის თქმის შესახებ

„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით 
დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლის მე-15 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. უარი ეთქვას ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობა“-ს მის მიერ ინიცირებული ოკუპირებულ სამხრეთ 
ოსეთის/ცხინვალის რეგიონში საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილის 
სიცოცხლის ხელყოფის თაობაზე საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა 
ეროვნული ასოციაციისათვის  გასაგზავნი მიმართვის ტექსტის დამტკიცებაზე.

2. განკარგულების დაინტერესებულ მხარეთათვის კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი N358).

4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართვა 

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციას

ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონში საქართველოს მოქალაქე 
არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის თაობაზე

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

                ეყრდნობა რა მოქალაქეთა ერთგულებას საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობის, დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, ადამიანის უფლებათა და 
ძირითად თავისუფლებათა მიმართ, 

               ითვალისწინებს, რა, რომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი 
გზით მოგვარება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ჩვენი 
ქვეყნის (ნებისმიერი სახელმწიფო სტრუქტურის) ძირითადი პრიორიტეტია

მიესალმება საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას  ამ პროცესში და 
გამოხატავს მუდმივ მზხადყოფნას, დეოკუპაციისთანავე ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განვითარების პროცესში მიღებული და დაგროვილი 
გამოცდილება გაუზიაროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის 
მოსახლეობას.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

         მკაცრად გმობს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონში 
საქართველოს მოქალაქის, არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტს და 
აღნიშნავს, რომ მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ოკუპანტ 
სახელმწიფოს - რუსეთის ფედერაციას.

       ასევე მკაცრად გმობს ჩვენი ქვეყნის საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს 
მოქალაქის, გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის ფაქტს და აღნიშნავს, რომ ამ ფაქტზეც 
სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ოკუპანტ სახელმწიფოს - რუსეთის ფედერაციას.

    მკაცრად  გმობს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აფხაზეთისა და სამხრეთ 
ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას და მავთულხლართების გაბმით 
ხელოვნური ბარიერების შექმნას და ჩვენი მოქალაქეების თავისუფალი 
გადაადგილების ხელშეშლას.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიაჩნია რომ 



     რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეწყვიტოს დესტრუქციული ქმედებები და უნდა 
მოახდინოს ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცუია, რის გამოც მივმართავთ 

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციას

თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო ტრიბუნა 
და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდოს:

მიიღონ ზომები, რათა მოხდეს საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილის 
ცხედრის გადმოცემა, ხოლო საქართველოს მოქალაქეებს ლევან ქუტაშვილსა და იოსებ 
პავლიაშვილს მიეცეთ საოკუპაციო ხაზის თავისუფლად გადმოკვეთის 
შესაძლებლობა.

მიიღონ ზომები რათა არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე ქართული 
მხარის მიერ თავისუფლად ჩატარდეს გამოძიება, მათ შორის საერთაშორისო 
აქტორების ჩართვით.

გააძლიერონ ძალისხმევა, რათა ოკუპუირებულ ტერიტორიებზე მოხდეს ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა.

გააძლიერონ ძალისხმევა, რათა ახალგორის ტერიტორიაზე სრულყოფილად 
განხორციელდეს რეალური თვითმმარტველობა, საიდანაც აღარ მოხდება მოქალაქეთა 
გატაცებები.

 



განმარტებითი ბარათი

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

      ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართვა

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციას

                                                   მიმართვის პროექტი

ა. ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ

ა.ა. პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი

წარმოდგენილი პროექტი ემსახურება ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
პოზიციის გამოხატვას ქვეყანაში აგრესორი სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული 
ნაბიჯების მიმართ. განსაკუთრებით დიდ აღშფოთებას იწვევს ოკუპირებულ 
ტერიტორიაზე (სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონში) ჩვენი მოქალაქის არჩილ 
ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტს.

საზოგადოდ ცნობილია, რომ აგრესორი „ერთმორწმუნე“ სახელმწიფო ოჯახს არ 
უბრუნებს გარდაცვლილის ცხედარს, რაც არის დამცინავი და შეურაცხმყოფელი 
ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის.

ამ ვითარებაში შეუძლებელია გულგრილი იყოს რომელიმე ჩვენი ქვეყნის ღირსეული 
მოქალაქე და იგი ხმამაღლა არ აპროტესტებდეს მომხდარს. ამ რიგებში გამონაკლისს 
არ წარმოადგენს არც ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და მიგვაჩნია, რომ 
ნებისმიერი ტრიბუნა უნდა იქნას ეფექტურად გამოყენებული, რათა კიდე უფრო 
მეტად მივაწვდინოთ ხმა ჩვენს საერთაშორისო თანამეგობრობას - ერთიანი 
ძალისხმევით ვაიძულოთ რუსეთის ფედერაცია პირველ რიგში ცხედარი დაუბრუნოს 
ოჯახს, გაათავისუფლოს ორი საქართველოს მოქალაქე, მიეცეს ჩვენს ქვეყანას საქმის 



სრულყოფილი გამოძიებისა და გადაიდგას მკვეთრი ნაბიჯები რათა საბოლოოდ 
მოხდეს ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია.

ხსენებულ საკითხში ჩვენი მიმართვა ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ 
ასოციისადმი, ემსახურება იმ ფაქტს, რომ ასოციაციის დელეგაციამ, გამოიყენოს 
ყველა საერთაშორისო ტრიბუნა და რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ქმედითი 
ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდოს ჩვენს საერთაშორისო თანამეგობრობას.   

 პროექტის ფინანსური დასაბუთება

ხსენებული პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ბიუჯეტიდან დამატებით ხარჯებს.

მას გააჩნია მხოლოდდამხოლოდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მიზანი.

განკარგულების პროექტი შესაბამისობაშია უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე 
ნორმატიულ აქტებთან.

პროექტის მომზადების პროცესში კონსულტაციები მიღებული არ ყოფილა და 
საკითხის განხილვისას მზად ვართ გავმართოთ კონსულტაციები.

პროექტის ავტორი:

ქედის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“.

განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირი, თანამდებობა და 
ხელმოწერა:

ქედის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“. 

ფრაქციის თავმჯდომარე.



ვაჟა ბოლქვაძე


