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გახადე საწყისი
დაამატე რჩეულებში
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გაფართოებული ძიება

ა რა სა მთა ვრობოებმა ქუთა ისელი მეტა ლურგების
მხა რდა მჭერი გა ნცხა დება გა ა ვრცელეს

სიახლეები

რედაქტორების ბლოგი

23-09-2011, 13:34

როგორც "მედიანიუსი" იუწყება, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების
ფორუმის ეროვნული პლატფორმის წევრმა ორგანიზაციებმა გაავრცელეს განცხადება,
რომელშიც ნათქვამია, რომ

პაატა ზაქარეიშვილის
ბლოგი

შეშფოთებას გამოთქვამენ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ 2011
წლის 15 სექტემბრის საღამოს ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ‘’ჰერკულისის’’
გაფიცული და მოშიმშილე პროფკავშირის წევრების უკანონო დარბევისა და დაკავების
ფაქტების გამო.

იაგო კაჭკაჭიშვილის
ბლოგი

`აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრის,
გაერთიანებული პროფკავშირების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, საწარმო
‘’ჰერკულესის’’ მუშებმა გამოიყენეს
საქართველოს
კონსტიტუციის
33-მუხლით
გარანტირებული გაფიცვის უფლება ქარხანაში არსებული გაუსაძლისი შრომითი
პირობებისა გაუმჯობესებისა და პროფკავშირული საქმიანობის გამო უკანონოდ
განთავისუფლებული 17 კოლეგის სამუშაოზე აღდგენის მოთხოვნით. სრულმასშტაბიან
გაიფცვას, რომელიც დაიწყო 13 სექტემბრს წინ უძღოდა 2 სექტემბრის გამაფრთხილებელი
გაფიცვა.

ზურაბ კიკნაძის ბლოგი

ლია მუხაშავრიას
ბლოგი

საგაფიცვო პროცედურები განხორცილებული იქნა საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნათა
სრული
დაცვით.
შესაბამისად,
სამართალდამცავი
ორგანოების
წარმომადგენლების მიერ მიღებული გაფიცვის დაშლის გადაწყვეტილება კანონიერ
საფუძველს იყო მოკლებული~, _ არნიშნულია განცხადებაში..

7 დღის საბაზრო ტური

საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები გმობენ სამართალდამცავი
ორგანოების მიერ განხორცილებულ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს და მიაჩნიათ, რომ
ხელყოფილი იქნა გაფიცვის, გაერთიანების თავისუფლების, კოლექტიური მოლაპარაკების
წარმოების, შეკრების, შრომის თავისუფლების ფუნდამენტური უფლებები. აღნიშნული
ქმედება ასევე შეიცავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯად
დანაშაულთა ნიშნებს, როგორიცაა გაფიცვის უფლების ხელყოფა, თავისუფლების
უკანონო შეზღუდვა, შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ხელყოფა, პროფკავშირული
კუთვნილების გამო დევნა და დისკრიმინაცია.

ვიდეომაუწყებელი
მწვავე საუბარ ი
სატე სტო ვი დე ო რ გო ლი

ორგანიზაციები
დამოუკიდებელი

საქართველოს
ორგანიზაციის

ხელისუფლებას
მოუწოდებენ,
საქმიანობაში უხეში ჩარევა და

არ
დაუშვას
დაუყოვნებლივ

უზრუნველყოს აღნიშნული ფაქტების ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამოძიება
კანონდამრღვევი პირების მიმართ ადეკვატური სანქციების გატარების მიზნით.
საქართველოში აკრედიტებულ საერთაშორისო ირგანიზაციებისა და დიპლომატიური
კორპუსის წარმომადგენლებს დაინტერესდნენ ზემოაღნიშნულ ფაქტებით და შესაბამისი
შეფასება მისცენ დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ინსტიტუციის
წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს.
განცხადებას ხელს აწერენ შემდეგი ორგანიზაციები: ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები
საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის; `ახალგაზრდული ალტერნატივა;
არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია “სამოქალაქო განვითარებისათვის”; `მწვანე
ალტერნატივა~; ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო-საქართველო; ადამიანის
უფლებათა ცენტრი, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი,
ინვალიდ ქალთა და ინვალიდ ბავშვთა დედათა ასოციაცია “დეა”,.კონსტიტუციურ
უფლებათა დაცვის ცენტრი,. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი, ეკოლოგიური
სამართლის ცენტრი;.კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი;.ფონდი
ღია საზოგადოება – საქართველო; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;.
სამართლიანი
არჩევნებისა
და
დემოკრატიის
საერთაშორისო
საზოგადოება;.
“საზოგადოებრივი დამცველი”;. კავშირი “42-ე მუხლი”, .ასოციაცია “ელკანა”;.
ენერგოეფექტურობის
ფონდი,.
მრავალეროვანი
საქართველო,
საქართველოს
გაერთიანებული პროფკავშირები, ლევან მიქელაძის ფონდი,. ევროპული ინტეგრაციის
ფორუმი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო,. საქართველოს სტრატეგიული
კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და `ჯანმრთელი სამყარო~.
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კულტურ ა
F acebook social plugin

მარ თლმსაჯულება
მედია
სპო რ ტი
ჟურ ნალისტურ ი გამო ძიება

ასევე:

საზოგადოებრივი დამცველი საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოში
აკრედიტებულ საერთაშორისო ირგანიზაციებს და დიპლომატიური კორპუსის
წარმომადგენლებს მიმართავს
„ღია საზოგადოება – საქართველო“ – სამართლიანი არჩევნებისთვის
პარლამენტის შენობის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების მდუმარე აქცია
გაიმართება
არასამთავრობოები ვეტერანების დარბევასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას
ითხოვენ
„საია“-ს ოფისთან სოლიდარობის აქცია მიმდინარეობს

ასე ვფიქრ ობ

შედეგები

#31 აზრი გამოთქვა: amouttloumb (16 იანვარი 2013 22:20)

Internet Ecommerce Software programs are utilized in stores. uggs for cheap with free
shipping You might choose to shed 100s, otherwise 1000's of dollars to invest in your
fight against hair thinning. real uggs on sale uk They also offer you to listen to and
watch full versions of your favorite videos. ugg outlet store Done properly, PPC is
among the best marketing techniques online. cheap uggs Dogs possess a fever
whenever a rectal temperature well over 102. cheap ugg boots Cold mist humidifiers
can also be useful to people who've allergic reactions or respiratory system
ailments, like a cough, croup or even the common cold. ugg boot sale
[კომენტარზე შეპასუხება]

#32 აზრი გამოთქვა: OntotaTot (18 იანვარი 2013 23:44)

Oqqrpm louboutin Gnowzy http://www.imagetopography.com/ Vjkxiu
http://www.imagetopography.com/ Oczkjk sac louis vuitton Ffseun
http://www.nodaeastmidlands.org/ Auraci http://www.nodaeastmidlands.org/ Cyjnkm
ugg sale Uquecc http://uggssale.elliscountyhme.com/ Kenqmf
http://uggssale.elliscountyhme.com/ Mrjvex christian louboutin shoes on sale Jtppyh
http://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php Pfftho
http://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php Tmlkwy cheap ugg boots uk online
Bqvezx http://cheapuggboots.chestnuttreebandb.com/ Bsugzh
http://cheapuggboots.chestnuttreebandb.com/ Fbgesv discount christian louboutin
Fgrrwr http://www.abergel.net/ Xfrybx http://www.abergel.net/
[კომენტარზე შეპასუხება]

#33 აზრი გამოთქვა: Imimbscesse (22 იანვარი 2013 01:39)

Nqsvoj http://spaanani.com/ Tuaevt http://spaanani.com/
[კომენტარზე შეპასუხება]

#34 აზრი გამოთქვა: lopeesseMot (22 იანვარი 2013 06:57)

Rvjngp christian louboutin shoes sale Dhsbym http://christianlouboutincheapsale.com/
Dbpvhi http://christianlouboutincheapsale.com/ Beixmg uggs for cheap Jaswec
http://cheapbootsonsaleonline.com/ Hbwvlz http://cheapbootsonsaleonline.com/ Ordfjq
ghd straighteners uk Egdzxv http://ghd.c-oea.org/ Lgbxhf http://ghd.c-oea.org/ Crncec ghd
straighteners uk Uuyzsa http://ghd.avalonpropertiesaz.com/ Aoylap
http://ghd.avalonpropertiesaz.com/ Syhizc ugg boots cheap Gggptb
http://bootsforcheaponline.com/ Zefbkx http://bootsforcheaponline.com/ Zfmzkp ghd
Rqxdkw http://ghd.matrizonline.net/ Wkavtr http://ghd.matrizonline.net/
[კომენტარზე შეპასუხება]

#35 აზრი გამოთქვა: melpectlews (22 იანვარი 2013 20:18)

Ibtseb michael oher jersey Ivztvm http://baltimoreravensstore.us/ Ybysec
http://baltimoreravensstore.us/ Ffyzmj ray lewis jersey Fcjekm
http://officialravensjersey.us/ Iwcxws http://officialravensjersey.us/ Ypmgxc custom 49ers
jersey Jcdagu http://49ersnflshop.us/ Pnogpo http://49ersnflshop.us/ Sifxxo haloti ngata
7days.ge/index2.php?cstart=2&newsid=12963

2/6

