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2007 წელს ძა ლა ში შე ვი და ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ევ რო კავ-

ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მა. დო კუ მენ ტ ში აისა ხა ევ რო კო მი სი ის და 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას შო რის მიღ წე უ ლი თან ხ მო ბა მო მა ვა ლი ხუ თი წლის 

მან ძილ ზე თა ნამ შ რომ ლო ბის მიზ ნე ბის შე სა ხებ. 

2007-2011 წლებ ში  ფონდ ღია სა ზო გა დო ე ბა- სა ქარ თ ვე ლოს მხარ და ჭე რით  

რე გუ ლა რუ ლად მზად დე ბო და სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიმ დი ნა-

რე ო ბის შე ფა სე ბა, შე სა ბა მი სი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით ჩა ტარ და არა ერ თი დის კუ სია და გა მო ი ცა კვლე ვის შე დე გე ბი1. ასე ვე, 

ღია სა ზო გა დო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტის  ბრი უ სე ლის ოფი სის ინი ცი ა ტი ვით, ფონ დი 

ყო ველ წ ლი უ რად უწევ და ორ გა ნი ზე ბას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო-

მად გენ ლე ბის შეხ ვედ რებს ევ რო კო მი სი ის წარ მო მად გენ ლებ თან, სა დაც  სა-

ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა 

გა ნი ხი ლე ბო და. 

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში  სწო რედ 2007-2010 წლე ბის პე რი ოდ ში ფონ დის და მი-

სი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ცალ კე უ ლი კვლე ვე ბი სა და 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის ინ ტეგ რი რე ბის სა ფუძ ველ ზე 

მომ ზად და.  ან გა რიშ ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ-

ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბის და დე მოკ რა ტი უ ლი გარ დაქ მ ნე ბის  შე სა ბა მი სო ბა ზე 

ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მა ში აღი ა რე ბულ პრი ო რი ტე ტულ 

მიზ ნებ თან.

პოლიტიკურიკონტექსტი
ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს მო-

ნა წი ლე ო ბა ამ პო ლი ტი კა ში და ემ თხ ვა 2003 წ. რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ  სა ქარ თ ვე-

ლოს ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ აღი ა რე ბულ  პო ლი ტი კურ  კურსს, დაჩ ქა რე-

ბუ ლი ყო სა ქარ თ ვე ლოს ინ ტეგ რა ცია ევ რო კავ შირ ში, მოკ ლე დრო ში მომ ხ და-

წინასიტყვაობა

თამარპატარაია

მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
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რი ყო ქვეყ ნის მო დერ ნი ზა ცია და გა ტა რე ბუ ლი ყო დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბი. 

აღ ნიშ ნუ ლი კურ სი შე ე სა ბა მე ბო და ევ რო კავ ში რის მი ერ სა მე ზობ ლო პო ლი-

ტი კა ში  გან საზღ ვ რულ მიზ ნებს და 2006 წ. შე თან ხ მე ბულ სა მოქ მე დო გეგ მა ში 

გან საზღ ვ რულ პრი ო რი ტე ტებს.  შე სა ბა მი სად, მომ დევ ნო პე რი ო დის მან ძილ ზე, 

2007-2010 წწ.,  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ გა ა ტა რა მთე ლი რი გი ღო ნის ძი ე ბე-

ბი, რომ ლე ბიც ასა ხუ ლი იყო ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მა ში.  

სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი ზა ნი იყო  მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის მოქ მე დი 

კა ნონ მ დებ ლო ბის,  ნორ მე ბი სა და სტან დარ ტე ბის და ახ ლო ე ბა ევ რო კავ შირ ში 

დამ კ ვიდ რე ბულ პრაქ ტი კას თან. ამ რე ფორ მე ბის სა ფუძ ველ ზე ევ რო კავ ში რი 

მხარს უჭერ და  უსაფ რ თხო ე ბის, სტა ბი ლუ რო ბი სა და კე თილ დღე ო ბის დამ კ-

ვიდ რე ბას ევ რო კავ ში რის მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში, დე მოკ რა ტი უ ლი ცვლი ლე ბებს, 

სწრაფ ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ გან ვი თა რე ბის2. შე სა ბა მი სად, ევ რო კავ ში-

რი- სა ქარ თ ვე ლოს  სა მოქ მე დო გეგ მა ში გან საზღ ვ რუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის დი-

დი ნა წი ლი ემ სა ხუ რე ბო და ქვე ყა ნა ში კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დამ კ ვიდ რე ბას, 

დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბას, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და ძი-

რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვას, თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სა-

ფუძ ვ ლე ბის შექ მ ნას. სა მოქ მე დო გეგ მის  გან ხორ ცი ე ლე ბის 4 წლის  შე დე გე ბის 

სა ფუძ ველ ზე არა ერ თი უცხო ე ლი თუ ქარ თ ვე ლი ანა ლი ტი კო სი თვლის, რომ 

მი უ ხე და ვად საკ მა ოდ ეფექ ტი ა ნად გა ტა რე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი რე ფორ-

მე ბი სა, სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის არ ც თუ  წარ მა ტე ბუ ლი იყო. 

ამის მი ზე ზე ბად სა ხელ დე ბა რო გორც ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის 

სუს ტი მხა რე ე ბი3, ასე ვე, მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის ხე ლი სუფ ლე ბე ბის მხრი დან გან-

ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და არა საკ მა რი სი ეფექ ტი ა ნო ბა.

სა მოქ მე დო გეგ მა ში გა წე რი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თა ნახ მად, 2007-2010 წწ.  მან-

ძილ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში მი ი ღეს სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი, ჩა ტარ და ინ ს ტი ტუ ცი-

ო ნა ლუ რი რე ფორ მე ბი, რის შე დე გა დაც აღ მო იფხ ვ რა ყო ველ დღი უ რი კო რუფ-

ცი ა, შემ ცირ და კრი მი ნა ლი, გა ი ზარ და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის ეფექ ტი ა ნო-

ბის ხა რის ხი, გა მარ ტივ და სა გა და ხა დო სის ტე მა და, რო გორც სა ერ თა შო რი სო 

კვლე ვე ბის შე დე გე ბი მოწ მობს, უფ რო ად ვი ლი გახ და ბიზ ნე სის დაწყე ბა ქვე ყა-

ნა ში. მი უ ხე და ვად მთე ლი რი გი წარ მა ტე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე ფორ მე ბი-

სა, სა ქარ თ ვე ლო ში  დე მოკ რა ტი ის  ისე თი ძი რი თა დი ინ დი კა ტო რე ბი, რო გო რი-

ცაა  სა არ ჩევ ნო პრო ცე სის,  თა ვი სუ ფა ლი მე დი ის, სა მო ქა ლა ქო თა ვი სუფ ლე-

ბე ბის და  დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბის შე სა ბა მი სი რე ი ტინ გე ბი, 2010 წელს 

2007 წლის შე დე გებ თან შე და რე ბით  ოდ ნავ გა უ ა რე სე ბუ ლი ა.  სა ქარ თ ვე ლო ამ 

მო ნა ცე მე ბით კვლე ვაც ტრან ზი ტუ ლი ქვეყ ნე ბის რიცხ ვ ში შე დის, ხო ლო დე მოკ-

რა ტი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე ი ტინ გე ბით ნა წი-

წინასიტყვაობა
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ლობ რი ვი/ ჰიბ რი დუ ლი დე მოკ რა ტი ე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ მაჩ ვე ნებ ლებს 

შო რის მერ ყე ობს4. ეს ინ დი კა ტო რე ბი გავ ლე ნას ახ დენს იმა ზე, თუ რო გორ შე ა-

ფა სებს თა ვად ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი ზა ცი ას და სა მოქ მე დო 

გეგ მა ში და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბას5.  მა გა ლი თად,  ევ რო კავ ში რის  კო-

მი სა რი გა ფარ თო ე ბის და ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა კითხ ში, ბა ტო-

ნი სტე ფან ფუ ლე,  2011 წლის 22 ივ ლისს  ბა თუმ ში გა მარ თულ სა ერ თა შო რი სო 

კონ ფე რენ ცი ა ზე „საქართველოს ევ რო პუ ლი გზა“, გა მოს ვ ლი სას  აღ ნიშ ნავ და, 

რომ სა ქარ თ ვე ლო ში დე მოკ რა ტი ას კონ სო ლი და ცია სჭირ დე ბა. ამ მიზ ნის მი-

საღ წე ვად კი აუცი ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ში  შე იქ მ ნას კონ ტ რო ლი სა და ბა ლან სის 

ნა თე ლი სის ტე მა, პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა კი უფ რო ინ კ ლუ ზი უ რი, ტო ლე რან-

ტუ ლი და პლუ რა ლის ტუ ლი გახ დეს6.

წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი ში დე ტა ლუ რად მი მო ი ხი ლავს იმ მნიშ ვ ნე ლო ვან სფე-

რო ებს, რომ ლე ბიც გა დამ წყ ვეტ გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი 

მმარ თ ვე ლო ბის  შე ფა სე ბა ზე, დე მოკ რა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის დამ კ ვიდ რე-

ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის დო ნე ზე. ან გა რი შის 

მომ ზა დე ბი სას ასე ვე მხედ ვე ლო ბა შია მი ღე ბუ ლი 2008 წ. რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს 

ომი სა და გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო ში შექ მ ნი-

ლი ახა ლი რე ა ლო ბა. 

ან გა რიშ ში წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი ზი მოწ მობს, რომ რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს 

ომით გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა კი დევ უფ რო და ამ ძი მა სა ქარ თ ვე ლოს დე-

მოკ რა ტი უ ლი და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი, რად გა ნაც  

გა ი ზარ და მო უ ლოდ ნე ლო ბის, გა ურ კ ვევ ლო ბის დო ნე და გაჩ ნ და და მა ტე-

ბი თი საფ რ თხე ე ბი.  რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს სამ ხედ რო კონ ფ ლიქ ტის ფონ-

ზე ნათ ლად გა მოჩ ნ და, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მო მა ვალ ში გა უ ჭირ დე ბა ახალ 

გა მოწ ვე ვებ სა და საფ რ თხე ებ ზე ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა და სავ ლე თის, კერ-

ძოდ ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ალი ან სის და მა თი წევ რი სა-

ხელ წ მი ფო ე ბის მხარ და ჭე რის გა რე შე. ეს მხარ და ჭე რა ომის შემ დ გომ უკ ვე 

გუ ლის ხ მობ და არა მხო ლოდ დახ მა რე ბას დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფო 

ინ ს ტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში, არა მედ მი სი საზღ ვ რე ბის ურ ღ ვე-

ვო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე ზრუნ ვა საც. ყუ რად სა ღე ბი ა, 

რომ ომის შემ დ გომ სა ქარ თ ვე ლოს პარ ტ ნი ო რი ქვეყ ნე ბის და ორ გა ნი ზა-

ცი ე ბის მხრი დან გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა კვლა ვაც დე მოკ რა ტი უ ლი 

პრო ცე სე ბის მხარ და ჭე რას ენი ჭე ბა. ამის შე სა ხებ არა ერ თხელ გა ნაცხა და 

ევ რო კავ შირ მაც. მა გა ლი თად, ევ რო კო მი სია სა მოქ მე დო გეგ მის 2008 წ. შეს-

რუ ლე ბის შუ ა ლე დურ ან გა რიშ ში  მი უ თი თებს, რომ 2008  წლის წი ნა აღ მ დე-

გობ რივ მა პო ლი ტი კურ მა მოვ ლე ნებ მა დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის სწრა-

თამარ პატარაია
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ფად გაგ რ ძე ლე ბი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ტი ტუ ტე ბის გან მ ტ კი ცე ბის აუცი-

ლებ ლო ბა გა მო ავ ლი ნა.  შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის გაგ რ ძე ლე ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ბა და ფიქ სირ და პო ლი ტი კუ რი პი რო ბე ბის იმ პა კეტ ში,  რო მე ლიც 

და კავ ში რე ბუ ლი იყო პოს ტ - კონ ფ ლიქ ტურ პე რი ოდ ში ევ რო კავ ში რის მხრი-

დან გაზ რ დილ დახ მა რე ბას თან.   ამ დახ მა რე ბის შე სა ხებ მო ლა პა რა კე ბა ევ-

რო კო მი სი ა სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის 2008  წელს გა ი მარ თა, ხო ლო 2009 

წელს სა ბო ლო ოდ შე თან ხ მ და7.  

ამ გ ვა რად, მი უ ხე და ვად იმი სა,  რომ 2008 წ აგ ვის ტოს ომ მა უარ ყო ფი თი ზე-

მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნა სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის დო ნი სა 

და გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, დე მოკ რა ტი ულ მა გარ დაქ მ ნებ მა მიმ-

დი ნა რე პო ლი ტი კის დღის წეს რიგ ში პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა და  აქ ტუ ა ლუ რო ბა 

კვლა ვაც შე ი ნარ ჩუ ნა. ევ რო კავ ში რის, აშშ და და სავ ლე თის სხვა მე გო ბა რი 

ქვეყ ნე ბის მხარ და ჭე რით სა ქარ თ ვე ლომ შეძ ლო გა ნე საზღ ვ რა დე მოკ რა ტი უ-

ლი რე ფორ მე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი.  კერ ძოდ, 2008  წლის 16 სექ ტემ ბერ სა ქარ-

თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტ მა და ა დას ტუ რა,  რომ „ვარდების რე ვო ლუ ცი ამ“  მხო-

ლოდ ნა წი ლობ რივ შეძ ლო დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 

და გა მო აცხა და „დემოკრატიული რე ფორ მე ბის ახა ლი ტალ ღა“, რო მე ლიც 

ით ვა ლის წი ნებ და სა კონ ს ტი ტუ ციო რე ფორ მებს პარ ლა მენ ტის კონ ტ რო ლის 

გა საძ ლი ე რებ ლად აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე,  კერ ძო სა კუთ რე ბის 

ხელ შე უ ხებ ლო ბის გან მ ტ კი ცე ბას,  მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას,  

სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის გან მ ტ კი ცე ბას და და ფი-

ნან სე ბის აღ დ გე ნას იმ ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის თ ვის, რომ ლებ მაც პარ ლა-

მენტს ბო ი კო ტი გა მო უცხა დეს8.  

მსგავ სი ინი ცი ა ტი ვით სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი გა მო ვი და 2009 წ. შე მოდ გო-

მა ზეც. 24 სექ ტემ ბერს გა ე როს ტრი ბუ ნი დან მან დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის 

მე ო რე ტალ ღის ფარ გ ლებ ში შემ დე გი მიზ ნე ბი და სა ხა: ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე-

ბი სათ ვის სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა; მე დი ის თა ვი სუფ-

ლე ბის პლუ რა ლიზ მის დო ნის გაზ რ და; ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და სა სა მარ თ-

ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა9.

რო გორც ზე მოთ თ ქ მუ ლი დან ჩანს, სა ქარ თ ვე ლოს  პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის 

ხე ლახ ლა გაცხა დე ბუ ლი მიზ ნე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში რჩე ბო და ევ რო პის სა მე ზობ ლო 

პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის პრი ო რი ტე ტებ თან. ახა ლი დღის წეს რი გი დან გა-

მომ დი ნა რე, 2009-2010 წლებ ში  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლო ში 

დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის მხარ დამ ჭე რი და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის ყუ რადღე ბა 

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი პრი ო რი ტე ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე გა მახ ვილ და. 

წინასიტყვაობა
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ამ გ ვა რად, წარ მოდ გე ნილ ან გა რიშ ში შე ფა სე ბუ ლია 2007-2010 წწ. სა ქარ თ ვე-

ლო ში გან ხორ ცი ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბი და გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა ეთ-

მო ბა დე მოკ რა ტი ის შე მად გე ნე ლი ისე თი ძი რი თა დი ელე მენ ტე ბის გან ხილ ვას, 

რო გო რი ცაა სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა; თა ვი-

სუ ფა ლი და სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და პო ლი-

ტი კუ რი პლუ რა ლიზ მის დო ნე; პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის თა ნას წო რო ბა, პი-

როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბე ბი სა და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის რე ა ლი ზა ცია კა ნო ნის 

უზე ნა ე სო ბის გზით; სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა პო ლი ტი კურ, სო ცი ა ლურ და 

ეკო ნო მი კურ სფე რო ებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში;  კარ გი მმარ-

თ ვე ლო ბის პრაქ ტი კა. ან გა რიშ ში ასე ვე შე ფა სე ბუ ლია ქვეყ ნის შიგ ნით არ სე ბუ-

ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბის პერ ს პექ ტი ვა, რე ფორ მე ბის  

მდგო მა რე ო ბა ეკო ნო მი კუ რი, ეკო ლო გი უ რი და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მი-

მარ თუ ლე ბით.

საქართველოსწინაშეარსებულიგამოწვევები
დაკვლევისძირითადიმიგნებები
ან გა რი შის ავ ტორ თა აზ რით  2007-2010 წწ. გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბი 

მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად მი მარ თუ ლი იყო სა ხელ მ წი ფო ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სის-

ტე მის მო დერ ნი ზა ცი ა სა და სა ბაზ რო ეკო ნო მი კი სათ ვის მი ნი მა ლუ რი ჩა რე ვის 

გა რე მოს შექ მ ნა ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა,  ქვე ყა ნამ დი დი წინ ს ვ ლა ვერ აჩ ვე ნა 

დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ტე ბის მარ თ ვის დე-

მოკ რა ტი უ ლი მე თო დე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის და ნერ გ ვის მხრივ. ასე ვე ნაკ ლე-

ბი პროგ რე სით აღი ნიშ ნე ბა სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან სო ცი ა ლუ რი და მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის სფე რო ებ ში გა ღე ბუ ლი ძა ლის ხ მე ვაც.  ევ რო პის სა-

მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მის შეს-

რუ ლე ბის შე ფა სე ბის წარ მოდ გე ნილ დო კუ მენ ტ ში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 

წარ მო მად გენ ლე ბი მსჯე ლო ბენ იმა ზე, თუ რა ში მდგო მა რე ობს სა ქარ თ ვე ლო ში 

დე მოკ რა ტი ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და რა ზო მე ბით შე იძ ლე ბა  მათ ზე რე ა გი რე ბა, 

რაც მო მა ვალ ში ხელს შე უწყობს სა ქარ თ ვე ლოს ტრან ზი ტუ ლი ქვეყ ნი დან, კონ-

სო ლი დი რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის ქვეყ ნად ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

ან გა რიშ ში გა მოთ ქ მუ ლი ძი რი თა დი მო საზ რე ბე ბი შემ დეგ  საკითხებს მოიცავს:

დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბა

2010 წ. სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო ახა ლი კონ ს ტი ტუ ცი ა. კონ ს ტი ტუ ცი-

ის ახა ლი რე დაქ ცია უფ რო მე ტად პა სუ ხობს დე მოკ რა ტი უ ლი ქვეყ ნი სათ ვის  სა-

ვალ დე ბუ ლო ნორ მებს, თუმ ცა, ახალ დო კუ მენ ტ ში პრობ ლე მურ თე მად დარ ჩა 

სა კა ნონ მ დებ ლო და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბებს შო რის დე მოკ რა ტი უ ლი 

თამარ პატარაია
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და მო ნა წი ლე ო ბი თი პრინ ცი პე ბის, შე სა ბა მი სად, ძა ლა უფ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის 

სა კითხი. კერ ძოდ, ამ თე მა ზე მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო-

მად გენ ლე ბის აზ რით, ახა ლი კონ ს ტი ტუ ცია ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ძა ლა უფ ლე ბის 

შტო ებს შო რის ძალ თა ბა ლანსს და სხვა დას ხ ვა სა ხე ლი სუფ ლებ ლო შტოს კონ-

ტ როლს.  ახალ პო ლი ტი კურ სის ტე მა ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე-

ლი სუფ ლე ბის დო მი ნან ტუ რი მდგო მა რე ო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა ორ გა ნო ებ-

თან მი მარ თე ბა ში.  ამას თან,  ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხ ვა გან შ ტო ე ბებს შო რის 

კონ ფ ლიქ ტის წარ მო შო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ამ კონ ფ ლიქ ტე ბის კონ ს ტი ტუ ცი ურ და 

პო ლი ტი კურ კრი ზის ში გა დას ვ ლის მა ღა ლი ალ ბა თო ბა არ სე ბობს. 

თა ვი სუ ფა ლი და სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

სა ქარ თ ვე ლო ში 2006-2010 წწ. ად გი ლობ რი ვი, სა პარ ლა მენ ტო და საპ რე ზი დენ-

ტო სა არ ჩევ ნო პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ სა არ ჩევ ნო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბი სა-

კენ მი მარ თუ ლი  ღო ნის ძი ე ბე ბი არ იყო საკ მა რი სად ეფექ ტი ა ნი. ამ სფე რო ში 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის ბევრ მო ნა წი ლეს არ 

უქ მ ნის თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი და სა მარ თ ლი ა ნი პო ლი ტი კუ რი კონ კუ რენ ცი ის 

უზ რუნ ველ მ ყო ფი სის ტე მის გან ც დას. 2010 წ. სა არ ჩევ ნო პრო ცეს ში ხარ ვე ზე ბი 

აღ მოფხ ვ რას სა ჭი რო ებს შემ დეგ სფე რო ებ ში:

 სა არ ჩევ ნო დარ ღ ვე ვებ ზე  რე ა გი რე ბა;

 ამომ რ ჩე ველ თა სან დო სი ის შექ მ ნა; 

 ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი და გამ ჭ ვირ ვა ლე სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა; 

  სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი სა არ ჩევ ნო მო ხე ლე ე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 

მოთხოვ ნა მოქ მე დი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად; 

  სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის გან მ ტ კი ცე ბა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სე ბის მი მარ თი.  

სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა

2007-2010 წლე ბის მან ძილ ზე სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა დღემ დე 

პრობ ლე მურ სა კითხად რჩე ბა. ან გა რი შის თა ნახ მად, ნა ფიც მსა ჯულ თა ინ-

ს ტი ტუ ტის პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვა, მო სა მარ თ ლე ე ბის სა მუ და მო და ნიშ ვ ნა და 

კა ნონ ში მო სა მარ თ ლე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის წე სე ბის შე სა ხებ ცვლი ლე ბე ბის 

შე ტა ნა, თა ვის თა ვად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სის ტე მის და მო უ კი დებ ლო ბას და 

მო სა მარ თ ლე თა მი უ კერ ძო ებ ლო ბას, თუ არ მოგ ვარ დე ბა იუს ტი ცი ის უმაღ-

ლე სი საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბის, მო სა მარ თ ლე თა და ნიშ ვ ნის პრო ცე დუ რის, 

წინასიტყვაობა
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გა რან ტი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის ვა დის, სა სა მარ თ ლო სის ტე მის ში და და მო უ კი-

დებ ლო ბის ას პექ ტე ბის, მო სა მარ თ ლე თა თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე-

ბის, გა დაყ ვა ნის და დის ციპ ლი ნუ რ სა მარ თალ წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ-

ლი პრობ ლე მე ბი.

ადა მი ა ნის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა

ან გა რი შის ავ ტო რე ბის აზ რით სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ხე ლი სუფ ლე ბამ შე-

უწყ ნა რებ ლო ბა გა მო ი ჩი ნა მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს-

ტა ცი ე ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის მი მართ, რაც სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ-

ლა ცი ე ბის გამ კაც რე ბა ში, მშვი დო ბი ა ნი შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის 

ძა ლა დობ რი ვი გზით დარ ბე ვა ში, მშვი დო ბი ა ნი მო მი ტინ გე ე ბის მი მართ გან-

ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბის და პო ლი ცი ელ თა მი ერ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 

გა და მე ტე ბის ფაქ ტე ბის გა მო უ ძი ებ ლო ბა ში, ასე ვე მა ნი ფეს ტა ცი ებ ში მო ნა წი-

ლე პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი წე სით დევ ნა ში 

გა მო ი ხა ტა.

ასე ვე, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის სფე რო ში არა ა და მი ა ნუ რი და ღირ-

სე ბის და მამ ცი რე ბე ლი მოპყ რო ბის გახ ში რე ბუ ლი ფაქ ტე ბი და ფიქ სირ და სას-

ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, დრო ე ბით მო თავ სე ბის იზო ლა ტო რებ ში. 

ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის მხრი დან აღ ნიშ ნუ ლის თა ო ბა ზე დუ მი-

ლი ან შე უ სა ბა მოდ სუს ტი სან ქ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ხელს უწყობს და უს ჯე ლო ბის 

სინ დ რო მის დამ კ ვიდ რე ბას, რაც კი დევ უფ რო ზრდის მსგავ სი ქმე დე ბე ბის გან-

მე ო რე ბის საფ რ თხეს.  

და მო უ კი დე ბე ლი მე დი ის უზ რუნ ველ ყო ფა

წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შის თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლო ში დე მოკ რა ტი უ ლი და სა-

მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის ერ თ -ერ-

თი უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი, და მო უ კი დე ბე ლი მე დი ა, რო მე ლიც ინ ფორ მი რე ბუ ლი 

სა ზო გა დო ე ბის და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მთავ რო ბის ფუნ ქ ცი ო ბის გა რე მოს შექ-

მ ნი და, დღემ დე არ არის თა ვი სუ ფა ლი.

2007-2011 წლებ ში არა ერ თი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია აკ რი ტი კებ და სა-

ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი 

მდგო მა რე ო ბის გა მო. ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წინ ს ვ ლა 2010 წელს სა ქარ თ-

ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მე დი ის მფლო ბელ თა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის შე სა ხებ 

მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი იყო. ამის მი უ ხე და ვად, მე დი ი სათ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს 

პრობ ლე მე ბად კვლავ რჩე ბა არა კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო, რო მელ საც ვერ არე-

გუ ლი რებს კო მუ ნი კა ცი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სი ა. ასე ვე, სა ქარ თ ვე ლო ში 

თამარ პატარაია
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მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის პრობ ლე მას წარ მო ად გენს სა ჯა რო ინ ფორ-

მა ცი ის დრო უ ლად და სრულ ყო ფი ლად მი ღე ბა, სა სა მარ თ ლო ბა ჟის სიძ ვი რე, 

პო ლი ტი კუ რად მარ თუ ლი სა რეკ ლა მო ბა ზა რი, ლი ცენ ზი ე ბის გა ცე მის პრო ცე-

დუ რე ბის გა უმ ჭ ვირ ვა ლო ბა და მი კერ ძო ე ბუ ლო ბა, რიგ ტე ლე კომ პა ნი ებ ში სა-

რე დაქ ციო და მო უ კი დებ ლო ბის პრობ ლე მე ბი, არაქ მე დი თი თვით რე გუ ლა ცი ის 

მე ქა ნიზ მე ბი და ასე ვე, ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლი სათ ვის სა ჭი რო სა-

კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის არარ სე ბო ბა.

კარ გი მმარ თ ვე ლო ბა 

2007-2010 წლებ ში ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბამ კარ გი მმარ თ ვე ლო ბის სფე რო ში 

საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი რე ფორ მე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა, რაც გა მო ი ხა ტა იმა ში, 

რომ პრაქ ტი კუ ლად აღ მო იფხ ვ რა  ყო ველ დღი უ რი კო რუფ ცია და გა ი ზარ და სა-

ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, გა სუ ლი წლე ბის 

გა მოც დი ლე ბა ასე ვე  ცხად ყოფს, რომ სა ხელ მ წი ფო ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სის-

ტე მის ინ ს ტი ტუ ტე ბი  არ მუ შა ო ბენ დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად. 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის  პრო ცე სი და პო ლი ტი კის იმ პ ლე მენ ტა ცია ხში რად 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ფუნ ქ ცი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი პრო ცე დუ რე ბის დარ ღ ვე-

ვით ხდე ბა. ამ თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით თვალ ში სა ცე მია სა ჯა რო ფი ნან-

სე ბის მარ თ ვის და ხუ რუ ლო ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის მი ზან შე-

წო ნი ლო ბა ზე კონ ტ რო ლის სი სუს ტე.

ან გა რი შის ავ ტო რე ბი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლე ბენ იმ ფაქ ტ ზეც, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 

პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სე ბი ტრა დი ცი უ ლად გა უმ ჭ ვირ ვა ლედ მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო 

შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, რო გორც წე სი, სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის და ხუ რუ ლი ა. 

ამას თან, პრი ვა ტი ზე ბის სა კითხე ბი ხში რად სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვას თა-

ნაც არის და კავ ში რე ბუ ლი. აღ ნიშ ვ ნის ღირ სია ის ფაქ ტიც, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში სა-

კუთ რე ბის უფ ლე ბის ხელ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით მდგო მა რე ო ბა ბო ლო ოთხი წლის 

გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა. სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ხელ-

ყო ფის ფაქ ტე ბი პე რი ო დუ ლად ხდე ბა და უმე ტე სად რე გი ო ნე ბის ტუ რის ტუ ლი გან ვი-

თა რე ბის გეგ მე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გაცხა დე ბის პე რი ოდს  ემ თხ ვე ვა.  

ბიზ ნე სი და ეკო ნო მი კა

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შე ლახ ვა, ასე ვე, პირ და პირ გავ ლე ნას ახ დენს სა ქარ თ ვე-

ლო ში ბიზ ნე სი სა და ეკო ნო მი კის სექ ტორის მდგო მა რე ო ბა ზე, სა ქარ თ ვე ლო ში 

მიმ ზიდ ვე ლი სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს ფორ მი რე ბა ზე.

ამას თან,  ან გა რი შის ავ ტო რე ბის აზ რით, გან სა კუთ რე ბით გარ თუ ლე ბუ ლია სა-

კუთ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვა სა სა მარ თ ლო ებ ში, რა ზე დაც სა სა მარ თ ლო სტა ტის-

წინასიტყვაობა
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ტი კა და პრაქ ტი კა მი უ თი თებს. რო გორც პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, სა სა მარ თ ლო მეტ-

წი ლად უც ვ ლე ლად იზი ა რებს ბრალ მ დებ ლის პო ზი ცი ას და ნაკ ლე ბად ახ დენს 

კერ ძო მე სა კუთ რე თა პრე ტენ ზი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას. ასე ვე,  სა სა მარ თ ლო ე-

ბი იოლად იყე ნე ბენ ბიზ ნეს მენ თა მი მართ სა პა ტიმ რო სას ჯელს, რაც ნაკ ლე ბად 

შე ე სა ბა მე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თან სა ხელ მ წი ფოს პარ ტ ნი ო რო ბის სუ-

ლის კ ვე თე ბას. ეს ფაქ ტი გან სა კუთ რე ბით არის ხაზ გას მუ ლი ევ რო პის სა მე ზობ-

ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მა ში.

ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ბიზ ნე სის წარ მო ე ბი სა და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მო-

ზე ასე ვე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს პრი ვა ტი ზა ცი ის გა უმ ჭ ვირ ვა ლე პრო ცე სი და 

ე.წ. „ელიტური კო რუფ ცი ის“ არ სე ბო ბა, ასე ვე სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის ნაკ-

ლე ბი სან დო ო ბა. 

ამას თან, არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა ჯე რო ვან ყუ რადღე ბას არ უთ-

მობს სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის წა ხა ლი სე ბის სა-

კითხებს. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს უკე თე სო ბის კენ შეც ვ-

ლა ვერ მო ხერ ხ და. შე დე გად, სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბი-

თი პროგ რე სი არ იკ ვე თე ბა და მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი (2011 წლის მა ი სის 

მდგო მა რე ო ბით, უმ წეო მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ ოჯა ხებ ში ცხოვ რობს ქვეყ ნის 1,6 

მი ლი ონ ზე მე ტი მო სახ ლე) კვლა ვაც მის ზღვარს ქვე მოთ იმ ყო ფე ბა.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბა და გა რე მოს დაც ვა

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბით მო სა ლოდ ნე ლი იყო ევ რო კავ ში რის გა-

რე მოს დაც ვით კა ნონ მ დებ ლო ბას თან ეტა პობ რი ვი და ახ ლო ე ბა. თუმ ცა 2007-

2010 წლებ ში გა ტა რე ბულ მა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ მა მსგავ სი რამ ვერ 

უზ რუნ ველ ყო10. ამა ვე პე რი ოდ ში, დო ნო რუ ლი დახ მა რე ბის ფარ გ ლებ ში მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტე ბი სა და სა მოქ მე დო გეგ მე ბის მომ ზა დე ბა 

მიმ დი ნა რე ობ და, მაგ რამ არც ერ თი  დო კუ მენ ტი არ და უმ ტ კი ცე ბი ათ. ამას თან, 

სექ ტორ ში კვლავ გრძელ დე ბა რე ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც, რო გორც წე სი, ნაჩ ქა-

რე ვად არის მომ ზა დე ბუ ლი და საკ მა ოდ დი დი ზი ა ნი მო აქვს რო გორც  ბუ ნებ რი-

ვი გა რე მოს თ ვის, ისე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის. 

კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბა

აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში და სა ხუ ლი ღო ნის-

ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი გახ და. თუმ ცა, ევ რო კავ შირს დი დი 

წვლი ლი მი უძღ ვის 2008 წ. აგ ვის ტოს ომ ში ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ და პი-

რის პი რე ბულ მხა რე ებს შო რის შე თან ხ მე ბის სწრაფ მიღ წე ვა ში. ასე ვე, მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი ა, რომ ომის დამ თავ რე ბის შემ დეგ სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში 

თამარ პატარაია
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სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ შირს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის ახა ლი დღის წეს რი გი 

შე იქ მ ნა, საკ მა ოდ მოკ ლე ვა დებ ში შე თან ხ მ და ახა ლი პროგ რა მე ბი, რომ ლის 

ფარ გ ლებ შიც, ორი ვე მხა რეს სხვა დას ხ ვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აქვს აღე ბუ ლი შემ-

დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც-

ვა და მა თი სრუ ლი მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა პო ლი ტი კურ, სო ცი ა ლურ 

და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში;  ჟე ნე ვის პრო ცე სის წარ მარ თ ვა, ევ რო კავ ში რის 

დამ კ ვირ ვე ბელ თა მი სი ის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა და ნდო ბის აღდგენა. ან გა რი ში დაწ-

ვ რი ლე ბით გა ნი ხი ლავს  რო გორც ევ რო კავ ში რის, ასე ვე ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 

გა დად გ მულ ნა ბი ჯებს ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

წინასიტყვაობა
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ავ ტო რე ბის შე სა ხებ

წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი ში შედ გე ბა ექ ვ სი თა ვი სა გან. მის მომ ზა დე ბა ში მო ნა-

წი ლე ობ დ ნენ:

თა მარ ხი და შე ლი (საქართველოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა) - დე-

მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბა,  კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა, ადა მი ა ნის ძი-

რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა

ეკა ტე რი ნე სი რა ძე- დე ლო ნე (სამართლიანი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა-

ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბა) - თა ვი სუ ფა ლი და სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბის უზ-

რუნ ველ ყო ფა

ნი ნო და ნე ლია (საქართველოს სა ზო გა დო ებ რივ საქ მე თა ინ ს ტი ტუ ტი) - და მო უ-

კი დე ბე ლი მე დი ის უზ რუნ ველ ყო ფა

მა რი ამ გა ბე და ვა (საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლო) - კარ გი 

მმარ თ ვე ლო ბა

რე ვაზ სა ყე ვა რიშ ვი ლი (ანა ლი ტი კუ რი ცენ ტ რი „ეკონომეტრი“) - ბიზ ნე სი და 

ეკო ნო მი კა

მა ნა ნა ქოჩ ლა ძე (საზოგადოება „მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვა“) - მდგრა დი გან ვი თა-

რე ბა და გა რე მოს დაც ვა

თა მარ პა ტა რაია (მშვიდობის, დე მოკ რა ტი ი სა და გან ვი თა რე ბის კავ კა სი უ რი ინ-

ს ტი ტუ ტი) - კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბა.

თამარ პატარაია
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1.შესავალი

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მი ზა ნია შე ა ფა სოს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 

სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ ში რის გეგ მით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის 

მდგო მა რე ო ბა 2007 წლი დან მო ცე მულ ეტა პამ დე, დე მოკ რა ტი ი სა და კა ნო ნის 

უზე ნა ე სო ბის, ასე ვე ადა მი ა ნის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის 

დაც ვის სფე რო ში.  

ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის პირ ვე ლი პრი ო რი ტე ტია 

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის გაძ ლი ე რე ბა, რო მელ შიც სა მოქ მე დო გეგ მის თა ნახ მად, 

იგუ ლის ხ მე ბა: სა სა მარ თ ლო სა და სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე-

ბა, სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა, დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის 

გან ვი თა რე ბა და ადა მი ა ნის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და ფუნ და მენ ტუ რი თა ვი-

სუფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ აღე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ვალ-

დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად.1  

სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ სა მოქ მე დო გეგ მით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე-

ბა გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს ევ რო კავ ში რის მი ერ ევ რო პის სა მე-

დემოკრატიული ინსტიტუტების 
განვითარება,  კანონის 
უზენაესობა, ადამიანის 
ძირითადი უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვა

თამარხიდაშელი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
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ზობ ლო პო ლი ტი კის ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბის ჭრილ ში,2 რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 

ევ რო კავ ში რის დახ მა რე ბა მე ზო ბე ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბის მი მართ გან პი რო ბე ბუ-

ლია ამ უკა ნას კ ნელ თა მი ერ დე მოკ რა ტი ის მშე ნებ ლო ბი სა და კონ სო ლი და ცი ის 

პრო ცეს ში მიღ წე უ ლი პროგ რე სით.3 

ევ რო კო მი სი ის მი ერ „არაბული გა ზაფხუ ლის“ გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი სა და დამ-

დ გა რი შე დე გე ბის გა აზ რე ბის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი დო კუ მენ ტი,4 ევ რო კავ შირ თან 

უფ რო ღრმა თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის სურ ვი ლის მქო ნე ქვეყ ნებს 

პო ლი ტი კუ რი რე ფორ მე ბის მზა რე ცეპტს არ სთა ვა ზობს, მაგ რამ მი უ თი თებს იმ 

ძი რი თად სა ო რი ენ ტა ციო ნიშ ნუ ლებ ზე, რომ ლე ბიც ჭეშ მა რი ტი („ღრმა“) დე მოკ-

რა ტი ის მშე ნებ ლო ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ა. 

ეს ძი რი თა დი ნიშ ნუ ლე ბი ა: 

 თა ვი სუ ფა ლი და სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი;

 გა მო ხატ ვის, შეკ რე ბე ბი სა და გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა;

 თა ვი სუ ფა ლი პრე სა და მე დი ა;

  კანონის უზე ნა ე სო ბა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა და მო უ კი დე ბელ სა სა მარ თ ლო 

ხე ლი სუფ ლე ბას და სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბას; 

 კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა;

  უშიშროების და სა მარ თალ დამ ცა ვი სექ ტო რის (მათ შო რის, პო ლი ცი ის) რე-

ფორ მა და შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებ ზე დე მოკ რა ტი უ ლი კონ ტ რო ლი.5   

რამ დე ნა დაც ევ რო კავ ში რის დახ მა რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მი მართ სწო რედ  აღ-

ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბით მიღ წე ულ პროგ რეს ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი, 

გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს იმ ტენ დენ ცი ე ბის, ხარ ვე ზე ბის, მიღ წე ვე-

ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის შე ფა სე ბა, რომ ლე ბი თაც სა ქარ თ ვე ლო ში დე მოკ რა ტი უ-

ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბა ხა სი ათ დე ბო და 2007-2010 წლებ ში.    

2.დემოკრატიულიინსტიტუტებისგანვითარება
2.1. კონ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მა 

1995 წელს მი ღე ბი დან დღემ დე, კონ ს ტი ტუ ცი ა ში 25 ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და 

და მა თი უმ რავ ლე სო ბა (19 ცვლი ლე ბა) სწო რედ „ვარდების რე ვო ლუ ცი ის“ შემ-

დეგ შე ი ტა ნეს. 2004 წლამ დე მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, მა თი ძი რი თა დად ტექ ნი-

კუ რი ხა სი ა თი სა და წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის დრო ის კონ კ რე ტუ ლი მო ნაკ ვე თით 

შე მო საზღ ვ რის გა მო, ჩვე ნი ინ ტე რე სის სფე რო ში არ ხვდე ბა. თუმ ცა, იგი ვე არ 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას 2004 წლის 6 თე ბერ ვალს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ 

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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ცვლი ლე ბებ თან მი მარ თე ბა ში, რო მელ თა მი ღე ბა მაც პრინ ცი პუ ლად შეც ვა ლა 

ქვეყ ნის მარ თ ვა- გამ გე ო ბის მო დე ლი. შე სა ბა მი სად, ცვლი ლე ბა თა ეს პა კე ტი 

(მიუხედავად იმი სა, რომ მა თი მი ღე ბა დრო ში წინ უს წ რებ და ევ რო კავ ში რი- სა-

ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მის დამ ტ კი ცე ბას),  ცალ კე აღ ნიშ ვ ნას იმ სა ხუ რებს. 

2004 წლის 6 თე ბერ ვ ლის სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბებ მა და არ ღ ვია ხე ლი სუფ-

ლე ბის და ნა წი ლე ბის ისე დაც ხარ ვე ზი ა ნი სის ტე მა და ზო გი ერ თი ექ ს პერ ტის აზ-

რით, „საფუძველი გა მო ა ცა ლა ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მშე-

ნებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბას.“6 2004 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 

მთა ვა რი შე დე გი იყო პრე ზი დენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა-

ფარ თო ვე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა შტო ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის დაკ ნი ნე ბის 

ხარ ჯ ზე. კერ ძოდ, სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბებ მა უკი დუ რე სად შეზღუ და პარ-

ლა მენ ტის სა კა ნონ მ დებ ლო ფუნ ქ ცი ა. სა კა ნონ მ დებ ლო საქ მი ა ნო ბის შეზღუდ-

ვის პა რა ლე ლუ რად, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე სუს ტ და პარ ლა მენ ტის სა კონ ტ რო ლო 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბიც. პრე ზი დენ ტ მა, რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფო სა და იმავ დ რო-

უ ლად, აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მე თა უ რა დაც მოგ ვევ ლი ნა, თა ვის 

თავ ში შე ი თავ სა აღ მას რუ ლე ბე ლი, სა კა ნონ მ დებ ლო და სა სა მარ თ ლო ხე ლი-

სუფ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი.7 კონ ს ტი ტუ ცი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი 

ვე ნე ცი ის კო მი სი ის კრი ტი კის სა გა ნი გახ და, თუმ ცა უშე დე გოდ.8 

შე სა ბა მი სად, 2004 წლის რე ფორ მის შე დე გად და ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე-

ლოს სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბი დან ერ თი წლის თავ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ჰქონ და 

მმარ თ ვე ლო ბის „სუპერ საპ რე ზი დენ ტო“ მო დე ლი, აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ-

ლე ბის, ძი რი თა დად კი, პრე ზი დენ ტის ხელ ში კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე-

ბით, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა აზ რით, მო ცე მულ ეტაპ ზე 

აუცი ლე ბე ლი იყო სწრა ფი და ქმე დი თი რე ფორ მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.9 

უფ რო მე ტიც, ცალ კე ულ ექ ს პერ ტ თა აზ რით, ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ის გა-

რე შე მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბას გა უ ჭირ დე ბო და მოკ ლე ხან ში წარ-

მა ტე ბით ჩა ე ტა რე ბი ნა ისე თი რა დი კა ლუ რი რე ფორ მე ბი, რო გო რე ბიც იყო მა-

სობ რი ვი კო რუფ ცი ის და მარ ცხე ბა, გა და სა ხა დე ბის ამო ღე ბის დო ნის მკვეთ რად 

გაზ რ და, ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შა უ ლის კუთხე ში მიმ წყ ვ დე ვა, და ა. შ. „რადგან 

უფ რო და ბა ლან სე ბულ დე მოკ რა ტი ულ სის ტე მა ში ეს ჯგუ ფე ბი შეძ ლებ დ ნენ ისე

თი ბერ კე ტე ბის ამოქ მე დე ბას, რომ ლე ბიც რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, სულ 

მცი რე, შე ა ნე ლებ და და შე ა ფერ ხებ და.“10

თუმ ცა, ძა ლა უფ ლე ბის ერთ ხელ ში კონ ცენ ტ რა ცი ამ, თა ნაც, იმ პი რო ბებ ში, რო-

ცა  ხე ლი სუფ ლე ბის სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭ-

ვირ ვა ლე ო ბის სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბიც არ სე ბობ და,11 პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე-

თამარ ხიდაშელი
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ბის პო ლა რი ზა ცი ის რე ა ლუ რი საფ რ თხე შექ მ ნა.12 სწო რედ ამის გა მო ხა ტუ ლე ბა 

იყო ქვე ყა ნა ში 2007 წლი დან დაწყე ბუ ლი პე რი ო დუ ლი პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სე ბი, 

რა მაც კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა 2004 წლის რე ფორ მის შე დე გად შე მო თა-

ვა ზე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს მარ თ ვა- გამ გე ო ბის მო დე ლის არამ დ გ რა დო ბა. ნი შან-

დობ ლი ვი ა, რომ 2007 წლის ნო ემ ბ რის საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბის ერ თ -ერ თი ძი რი-

თა დი მოთხოვ ნა სწო რედ პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის ცვლი ლე ბა იყო.13   

სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ ში რის სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბი დან ერ თი წლის შემ-

დეგ დე მოკ რა ტი უ ლი ბა ლან სი სა და შე კა ვე ბის სის ტე მის არა ე ფექ ტუ რო ბის შე-

სა ხებ ვე ნე ცი ის კო მი სი ის წუ ხი ლი გა ი ზი ა რა ევ რო კო მი სი ა მაც. კერ ძოდ, დო-

კუ მენ ტ ში, რო მე ლიც სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის ერ თ წ ლი ან პროგ რესს 

აფა სებს მი სი მი ღე ბი დან 2007 წლის ჩათ ვ ლით, მი თი თე ბუ ლი ა: „საქართველოს 

დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია ძლი ე რი საპ რე ზი დენ

ტო სის ტე მა, ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის სუს ტი და ყო ფი თა და დე მოკ

რა ტი უ ლი შე კა ვე ბი სა და ბა ლან სის არა ე ფექ ტუ რი სის ტე მით.“14

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დე მოკ რა ტი ზა ცი ის კუთხით კონ ს ტი ტუ ცი ის ფუნ და მენ-

ტუ რი დახ ვე წის სა ჭი რო ე ბა ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტ მა 2007 წლის და საწყის ში აღი ა-

რა და ახა ლი სა კონ ს ტი ტუ ციო კო მი სი ის შექ მ ნის იდე ით გა მო ვი და,15 ამ კუთხით 

მნიშ ვ ნე ლო ვან ძვრებს ად გი ლი 2009 წლამ დე არ ჰქო ნი ა. რაც შე ე ხე ბა 2007 

წელს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭოს თან და კავ ში რე ბით გან ხორ-

ცი ე ლე ბულ ცვლი ლე ბებს, რომ ლი თაც პრე ზი დენტს შე ეზღუ და მო სა მარ თ ლე თა 

და ნიშ ვ ნი სა და გა თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა, მათ შემ დ გომ თავ ში გან ვი ხი ლავთ. 

2008 წლის სექ ტემ ბერ ში, მზარ დი სა ერ თა შო რი სო ზე წო ლის და აგ ვის ტოს ომით 

გა მოწ ვე უ ლი კრი ზი სის პა სუ ხად, მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ მა გა ნაცხა და, რომ ვარ დე-

ბის რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ ვერ შეძ ლო დე მოკ-

რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის სრუ ლი მო ცუ ლო ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა16 და ქვე ყა ნას 

„დემოკრატიული რე ფორ მე ბის ახალ ტალ ღას“ და პირ და.17 „ამ რე ფორ მე ბის მი ზა

ნია მი ვი ღოთ უფ რო ძლი ე რი პარ ლა მენ ტი, ხე ლი სუფ ლე ბის შტო ებს შო რის კონ ტ

რო ლი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უფ რო ქმე დი თი სა შუ ა ლე ბე ბი...“ - გა ნაცხა და პრე-

ზი დენ ტ მა 2008 წლის 16 სექ ტემ ბერს პარ ლა მენ ტ ში გა მოს ვ ლის დროს.18

2008 წლის დე კემ ბერ ში, პრე ზი დენ ტის ინი ცი ა ტი ვით, მარ თ ლაც, იქ ნა ინი ცი-

რე ბუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი ა ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი, რომ ლე ბიც,  გან-

მარ ტე ბი თი ბა რა თის თა ნახ მად, მიზ ნად ისა ხავ და პარ ლა მენ ტის უფ ლე ბა-

მო სი ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან გაძ ლი ე რე ბას, პრე ზი დენ ტი სა და პარ ლა მენ ტის 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა და ბა ლან სე ბას და მთავ რო ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე-

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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ბის გაზ რ დას.19 კერ ძოდ, პარ ლა მენ ტის დათხოვ ნის ინ ს ტი ტუ ტის სრულ ყო-

ფას და ამ მი მარ თუ ლე ბით პრე ზი დენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და სინ ჯ ვას. 

უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტ მა შე მო ი ტა ნა  რე ფე რენ დუ მის 

იდე ა, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პრე ზი დენ ტი სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ერ-

თი ვა დის გან მავ ლო ბა ში მე ო რედ გა დაწყ ვეტ და პარ ლა მენ ტის დათხოვ ნას. 

ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტის მი ხედ ვით, ასე ვე უნ და შემ ცი რე ბუ ლი ყო მთავ რო-

ბის მი მართ უნ დობ ლო ბის სა კითხის აღ ძ ვ რი სათ ვის სა ჭი რო ხმა თა რა ო დე-

ნო ბა. უნ დობ ლო ბის სა კითხის აღ ძ ვ რის უფ ლე ბა ასე ვე ენი ჭე ბო დათ სა პარ-

ლა მენ ტო უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლებს. 

სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ამ ცვლი ლე ბა თა ეს პრო ექ ტი 

ზე და პი რუ ლად მი იჩ ნი ა,  დას კ ვ ნა ში, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს გა-

და ეგ ზავ ნა, მი თი თე ბუ ლი იყო, რომ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ვერ უზ რუნ-

ველ ყოფ და და სა ხულ მი ზანს, რად გან კონ ს ტი ტუ ცი ა ში ხე ლუხ ლებ ლად რჩე ბო-

და ისე თი პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხე ბი, რო გო რე ბიც იყო:

  პარ ლა მენ ტის თან ხ მო ბის გა რე შე პრე ზი დენ ტის მი ერ პრე მი ერ - მი ნის ტ რის 

და მთავ რო ბის წევ რე ბის და ნიშ ვ ნის უფ ლე ბა;

  ახ ლა დარ ჩე უ ლი პარ ლა მენ ტის მი ერ მთავ რო ბი სათ ვის უნ დობ ლო ბის გა-

მოცხა დე ბის შემ თხ ვე ვა ში პრე ზი დენ ტის მი ერ პრე მი ერ - მი ნის ტ რის და მი სი 

მთავ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის უფ ლე ბა; 

  პრე ზი დენ ტის მი ერ პარ ლა მენ ტის მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე ბი უ ჯე ტის დამ ტ-

კი ცე ბის უფ ლე ბა;

  პრე ზი დენ ტის მი ერ მთავ რო ბი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის და-

წე სე ბუ ლე ბა თა აქ ტე ბის გა უქ მე ბის უფ ლე ბა მა თი კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე-

უ სა ბა მო ბის შემ თხ ვე ვა ში; 

  მთავ რო ბის ფორ მი რე ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით პრე ზი დენ ტის მი ერ 

პარ ლა მენ ტის მო საზ რე ბის სრუ ლი უგუ ლე ბელ ყო ფის უფ ლე ბა და სხვ. 

ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით კრი ტი კუ ლი იყო ვე ნე ცი ის კო მი-

სი აც, რო მელ მაც შე მო თა ვა ზე ბულ პრო ცე დუ რებ ში „დროის ფუ ჭი ხარ ჯ ვის“ 

საფ რ თხე და ი ნა ხა.20 კო მი სი ის მო საზ რე ბით, პრო ექ ტით და სა ხუ ლი მიზ ნის - 

„პარლამენტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნის ზრდის“ მიღ წე ვა, სხვა, 

ნაკ ლე ბად რთუ ლი პრო ცე დუ რე ბი თაც იყო შე საძ ლე ბე ლი, მმარ თ ვე ლო ბის 

თამარ ხიდაშელი
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უმაღ ლეს რგოლ ში პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის გამ ძაფ რე ბის გა რე შე.21 ვე ნე ცი ის 

კო მი სი ამ კი დევ ერ თხელ გა უს ვა ხა ზი, რომ მას და მა ჯე რებ ლად არ ეჩ ვე ნე ბო და 

პრე ზი დენ ტის შე უზღუ და ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა პარ ლა მენ ტის დათხოვ ნის სა-

კითხებ თან და კავ ში რე ბით და რო გორც 2004 წელს, მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა შიც მი-

უ თი თა, რომ კონ ს ტი ტუ ცი ის აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლე ბი  გა და ხედ ვას სა ჭი რო ებ და.22 

ევ რო კო მი სია მი ე სალ მა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტით და სა ხულ 

მი ზანს, თუმ ცა მი უ თი თა, რომ მხო ლოდ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ვერ 

უზ რუნ ველ ყოფ და პრე ზი დენ ტი სა და პარ ლა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს შო-

რის წო ნას წო რო ბის აღ დ გე ნას.23 

მი უ ხე და ვად ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტით გა მოწ ვე უ ლი დი დი რე ზო ნან სი სა, სა ბო-

ლო ოდ, მა თი კონ ს ტი ტუ ცი ა ში ასახ ვა არ მოხ და. 

2009 წლის აპ რილ ში დაწყე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის გან სა მუხ ტად, პრე ზი-

დენ ტ მა არა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ას სა კონ ს ტი ტუ ციო კო მი სი ის შექ მ ნა შეს-

თა ვა ზა.24 კო მი სი ის შექ მ ნის მთა ვარ მი ზანს სა ხე ლი სუფ ლე ბო შტო თა შო რის 

დარ ღ ვე უ ლი ბა ლან სის აღ დ გე ნა ში პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რი სა და სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რად ჩარ თ ვა წარ მო ად გენ და. 

და სა ხუ ლი მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე,  კონ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის წარ მა ტე ბა- 

წა რუ მა ტებ ლო ბის ანა ლი ზი სას, პირ ველ რიგ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შე ფას დეს: 

1. რამ დე ნად იქ ნა და ცუ ლი „პროცედურა“, რო მელ საც  რე ფორ მის პრო ცეს ში 

პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა უნ და 

უზ რუნ ველ ყო;

2. რამ დე ნად იქ ნა მიღ წე უ ლი რე ფორ მის დეკ ლა რი რე ბუ ლი მი ზა ნი –

„სახელისუფლებო გან შ ტო ე ბა თა ეფექ ტი ა ნი, გა წო ნას წო რე ბუ ლი სის ტე მის შექ-

მ ნა.“

სა კონ ს ტი ტუ ციო კო მი სი ის შე მად გენ ლო ბა ში შეს ვ ლა ზე თა ვი დან ვე უარი გა-

ნაცხა დეს არა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ის წარ მო მად გენ ლებ მა,25 ვი ნა ი დან ხე-

ლი სუფ ლე ბამ ვერ შეძ ლო მათ თ ვის კონ ს ტი ტუ ცი ის ცვლი ლე ბე ბის სა ბო ლოო 

ტექ ს ტის მი ღე ბის მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი წე სე ბი შე ე თა ვა ზე ბი ნა.  სა მარ თ ლი-

ა ნო ბა მო ითხოვს აღი ნიშ ნოს, რომ პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რის, ასე ვე, სა მო ქა ლა-

ქო სექ ტო რის გარ კ ვე ულ ნა წილს26 რე ფორ მის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბის სა-

შუ ა ლე ბა მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად ჰქონ დათ. უმ ცი რე სო ბა წა მო ა ყე ნებ და გან-

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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სა ხილ ველ სა კითხებს, თუმ ცა, გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ყვე ლა თე მა ზე უმ რავ ლე სო ბა 

და ძი რი თა დად, სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით იღებ და. შე უძ ლე ბე ლი ა, 

ამას რე ა ლუ რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა ვუ წო დოთ. 

მი უღ წე ვე ლი დარ ჩა რე ფორ მის მი ზა ნიც. მარ თა ლი ა, შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი-

ლე ბე ბი სრუ ლი ად ცვლის აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სტრუქ ტუ რას და 

მის და მო კი დე ბუ ლე ბას სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს თან, მაგ რამ ძალ თა ბა ლან-

სის თვალ საზ რი სით შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის დო-

მი ნან ტუ რი მდგო მა რე ო ბა პარ ლა მენ ტ თან მი მარ თე ბა ში. გან ს ხ ვა ვე ბაა ისა ა, 

რომ ახალ რე დაქ ცი ა ში აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ძი რი თა დი სიმ ძი მე 

პრე ზი დენ ტი დან პრე მი ერ - მი ნის ტ რ ზე გა და დის. 

ცვლი ლე ბე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია პარ ლა მენ ტის სრუ ლი ად ახ ლე ბუ რი რო-

ლი მთავ რო ბის ფორ მი რე ბა ში, მაგ რამ ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტის სა მარ თ ლებ-

რი ვი ანა ლი ზის შე დე გად ცხა დი ხდე ბა, რომ სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს ახა ლი 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სა თა ნა დო კონ ს ტი ტუ ცი უ რი გა რან ტი ე ბით არაა გამ ყა რე ბუ-

ლი. 

კონ ს ტი ტუ ცი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბით, რო მე ლიც ძა ლა ში 2013 წლის 

მი წუ რუ ლი დან შე ვა, პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნებ ზეა მიბ მუ ლი  მთავ რო ბის უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბის მოხ ს ნის სა კითხი, პარ ლა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლია შე არ ჩი ოს 

პრე მი ერ - მი ნის ტ რის ახა ლი კან დი და ტუ რა და ნდო ბა გა მო უცხა დოს პრე მი ერ 

- მი ნის ტ რის მი ერ წარ მოდ გე ნილ მთავ რო ბის შე მად გენ ლო ბას.27 მაგ რამ ამა ვე 

დროს, მი ნი მუ მამ დეა დაყ ვა ნი ლი მი სი მო ნა წი ლე ო ბა მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე ტის 

შემ დ გომ ცვლი ლე ბებ თან, სა ბი უ ჯე ტო სა კითხებ თან და ზო გა დად, მთავ რო ბის 

საქ მი ა ნო ბის კონ ტ რო ლის სფე რო ში. 

ერ თი მხრივ, კონ ს ტი ტუ ცი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბით გან სა კუთ-

რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა პრე მი ერ - მი ნის ტ რის მი ერ პარ ლა მენ ტის თ ვის 

წარ დ გე ნი ლი მთავ რო ბის ახა ლი შე მად გენ ლო ბის თ ვის ნდო ბის გა მოცხა დე ბას. 

იმ დე ნად დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბა, რომ ნდო ბის გა მო უცხა დებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

პრე ზი დენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, უუნა რო პარ ლა მენ ტი სახ ლ ში გა უშ ვას.28 თუმ-

ცა, გა უ გე ბა რი ა, რა სა ჭი როა პარ ლა მენ ტის მხრი დან მთავ რო ბის თ ვის ნდო ბის 

გა მოცხა დე ბა, თუ პრე მი ერ - მი ნის ტ რი უფ ლე ბა მო სი ლია ნე ბის მი ერ დროს, პარ-

ლა მენ ტ თან შე უ თან ხ მებ ლად გა ა თა ვი სუფ ლოს ნდო ბა გა მოცხა დე ბუ ლი მთავ-

რო ბის არა მარ ტო რო მე ლი მე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი წევ რი, არა მედ მთე ლი კა ბი ნე-

ტი?29 აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა, სულ მცი რე, უკან გა დად გ მულ ნა ბი ჯად შე იძ ლე ბა 

შე ფას დეს. კონ ს ტი ტუ ცი ის დღეს მოქ მე დი რე დაქ ცი ის მი ხედ ვით, პარ ლა მენ ტის 
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მი ერ მთავ რო ბის თ ვის ნდო ბის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ, თუ თავ და პირ ვე ლი შე-

მად გენ ლო ბა ერ თი მე სა მე დით (და არა ნაკ ლებ 5 წევ რით) შე იც ვა ლა, მთავ რო-

ბას ხე ლახ ლა სჭირ დე ბა პარ ლა მენ ტის ნდო ბის მი ღე ბა.30 

მთავ რო ბის წევ რე ბის და ნიშ ვ ნა- გა თა ვი სუფ ლე ბის სა კითხ ში პრე მი ერ - მი ნის ტ-

რის აბ სო ლუ ტუ რი ძა ლა უფ ლე ბა პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის სე რი ო ზულ საფ რ თხეს 

შე ი ცავს. საფ რ თხე გან სა კუთ რე ბით რე ა ლუ რი გახ დე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 

პარ ლა მენ ტ ში არც ერთ პო ლი ტი კურ ძა ლას არ ეყო ლე ბა მთავ რო ბის შე მად-

გენ ლო ბის თ ვის ნდო ბის გა მო საცხა დებ ლად სა ჭი რო უმ რავ ლე სო ბა. რო მე ლი 

პო ლი ტი კუ რი ძა ლა მო ი სურ ვებს კო ა ლი ცი ურ მთავ რო ბა ში ყოფ ნას, თუ მუდ-

მი ვად იარ სე ბებს საფ რ თხე, რომ პრე მი ერ - მი ნის ტ რი კო ა ლი ცი ურ მთავ რო ბას 

მა ლე ვე აქ ცევს ერ თ პარ ტი ულ მთავ რო ბად? 

ერ თა დერ თი ბერ კე ტი, რაც მთავ რო ბას პრე მი ერ - მი ნის ტ რის თვით ნე ბო ბის აღ-

საკ ვე თად რჩე ბა, უნ დობ ლო ბის პრო ცე დუ რა ა, რაც თა ვის მხრივ, პარ ლა მენ ტის 

შე საძ ლო დათხოვ ნის საფ რ თხეს შე ი ცავს. უნ დობ ლო ბის პრო ცე დუ რის უპ რე-

ცენ დენ ტო სირ თუ ლი სა31 და ხან გ რ ძ ლი ვო ბის გა მო, პარ ლა მენ ტის სახ ლ ში გაშ-

ვე ბის საფ რ თხე სავ სე ბით რე ა ლუ რი ა. 

ის, რომ პარ ლა მენტს არა ვი თა რი ბერ კე ტი არ გა აჩ ნია მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე ტის 

სა კად რო სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, სხვა დე ბუ ლე ბი თაც დას ტურ დე ბა. კერ-

ძოდ, პრო ექ ტის თა ნახ მად, პარ ლა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლია პარ ლა მენ ტის წევ რ-

თა სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბით პრე მი ერ - მი ნის ტ რის წი ნა შე დას-

ვას მთავ რო ბის ცალ კე უ ლი წევ რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი. თუმ ცა, მოქ-

მე დი რე დაქ ცი ი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ახა ლი კონ ს ტი ტუ ცია არ ავალ დე ბუ ლებს 

პრე მი ერ - მი ნისტრს, პარ ლა მენ ტის მოთხოვ ნის არ გა ზი ა რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

მო ტი ვი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მა ინც ახ ს ნას უარის თქმის მი ზე ზი.32 

აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის სა ერ თო ანა ლი ზით ცხა დი ხდე ბა, რომ მი უ ხე და-

ვად მთავ რო ბის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბი სა, პარ ლა მენ ტის 

რო ლი მთავ რო ბის თი თო ე უ ლი წევ რის და ნიშ ვ ნი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ-

ლე ბის თვალ საზ რი სით, უკი დუ რე სად დაკ ნი ნე ბუ ლი ა, რაც პრე მი ერ - მი-

ნისტრს აძ ლევს სრულ კარ ტ - ბ ლანშს სა კად რო სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტას თან 

და კავ ში რე ბით. 

კონ ს ტი ტუ ცი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი არ აძ ლი ე რებს არც პარ ლა-

მენ ტის კა ნონ შე მოქ მე დე ბით ფუნ ქ ცი ას. კონ ს ტი ტუ ცი ის დღეს მოქ მე დი დე ბუ-

ლე ბა, რო მე ლიც მთავ რო ბას შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს „ვეტო“ და ა დოს პარ-

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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ლა მენ ტის მი ერ ინი ცი რე ბულ ნე ბის მი ერ კა ნონ პ რო ექტს, რო მე ლიც სა ხელ მ წი-

ფო ხარ ჯე ბის ზრდას იწ ვევს - ძა ლა ში რჩე ბა.33 კა ნონ პ რო ექ ტ თა უმ რავ ლე სო ბა 

კი სწო რედ ასე თი კა ტე გო რი ი საა - თით ქ მის ყვე ლა მათ გა ნი გავ ლე ნას ახ დენს 

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის კრი ტი კოს თა აზ რით, რომც და ვუშ-

ვათ ასე თი კა ნონ პ რო ექ ტის არ სე ბო ბა, ამ შემ თხ ვე ვა შიც პარ ლა მენ ტი   მთავ-

რო ბის პო ზი ცი ა ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი, ვი ნა ი დან ფორ მა ლუ რად მთავ რო-

ბამ უნ და გა დაწყ ვი ტოს, იწ ვევს კა ნონ პ რო ექ ტი ზე მო აღ ნიშ ნულ შე დე გებს, თუ 

არა.34 მთავ რო ბის თან ხ მო ბის გა რე შე პარ ლა მენ ტის უუნა რო ბა, კა ნო ნად აქ ცი-

ოს მის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტი, ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის 

და ნა წი ლე ბის კონ ცეფ ცი ას და პარ ლა მენ ტის კა ნონ შე მოქ მე დე ბით საქ მი ა ნო ბა-

ში უხე ში ჩა რე ვას წარ მო ად გენს.35 

კი დევ ერ თი ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც მთავ რო ბის მხრი დან პარ ლა მენ ტის საქ მი-

ა ნო ბა ში შეჭ რად შე ფას და კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლის ტ თა მხრი დან, პრე მი ერ - მი ნის-

ტ რის უფ ლე ბა ა, ნე ბის მი ერ დროს ნე ბის მი ერ კა ნონ პ რო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით 

დას ვას მთავ რო ბის ნდო ბის სა კითხი.36 თუ პარ ლა მენტს არ სურს მთავ რო ბას თან 

კონ ფ ლიქ ტი, კა ნონ პ რო ექ ტი ერ თი მოს მე ნით, 14 დღის ვა და ში უნ და მი ი ღოს. 

წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, პარ ლა მენ ტი შე იძ ლე ბა დად გეს დათხოვ ნის საფ რ-

თხის წი ნა შე. ეს დე ბუ ლე ბა პრე მი ერ - მი ნისტრს პარ ლა მენ ტის „დაშანტაჟების“ 

შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს.37 

სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში სა კონ ს ტი ტუ ციო კო მი-

სია აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობ და ვე ნე ცი ის კო მი სი ას თან. თუმ ცა, რიგ შემ თხ-

ვე ვებ ში, ფორ მა ლუ რად. რაც არ უნ და ირო ნი უ ლად ჟღერ დეს, სა ქარ თ ვე ლოს 

ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ ვე ნე ცი ის კო მი სი ის არა ერ თ გ ზი სი მოთხოვ ნის მი უ ხე-

და ვად – პარ ლა მენ ტი ვე ნე ცი ის კო მი სი ის სა ბო ლოო შე ნიშ ვ ნებს და ლო დე ბო და 

და მხედ ვე ლო ბა ში მი ე ღო,38 პარ ლა მენ ტ მა ცვლი ლე ბე ბი 15 ოქ ტომ ბერს მე სა მე 

მოს მე ნით მი ი ღო. სწო რედ იმ დღეს, რო დე საც ვე ნე ცი ის კო მი სი ამ კონ ს ტი ტუ-

ცი ა ში შე სა ტან ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით სა ბო ლოო დას კ ვ ნა და ამ ტ კი ცა.39 

ვე ნე ცი ის კო მი სი ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბის ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თი არც ევ რო კო-

მი სი ას გა მორ ჩე ნი ა, რო მელ მაც 2010 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბის 

შე ფა სე ბით ან გა რიშ ში, სწო რედ ვე ნე ცი ის კო მი სი ის მი ერ სა ბო ლოო დას კ ვ ნის 

მი ღე ბი სა და პარ ლა მენ ტის მი ერ პრო ექ ტის მე სა მე მოს მე ნით დამ ტ კი ცე ბის 

დრო ში თან ხ ვედ რას გა უს ვა ხა ზი.40 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ვე ნე ცი ის კო მი სია მი ე სალ მა სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი-

ლე ბებს, სა ბო ლოო დას კ ვ ნა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ კო მი სია ისურ ვებ და პარ ლა-

მენ ტის ფუნ ქ ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბას. კერ ძოდ, ვე ნე ცი ის კო მი სი ამ მი უ თი თა, რომ 

თამარ ხიდაშელი
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გა და ხედ ვას სა ჭი რო ებს მთავ რო ბის ფორ მი რე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი, მთავ-

რო ბის თ ვის უნ დობ ლო ბის გა მოცხა დე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი; ასე ვე, 

პარ ლა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ნი სა ბი უ ჯე ტო სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით.41  

ვე ნე ცი ის კო მი სი ის წუ ხი ლი გა ი ზი ა რა ევ რო კო მი სი ა მაც. კერ ძოდ, ან გა რიშ ში 

ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის  სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის შე სა-

ხებ 2010 წლი სათ ვის, ხაზ გას მუ ლია რა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის მი ზა ნი, 

მი თი თე ბუ ლი ა, რომ მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს პარ ლა-

მენ ტის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქ ცი ის გაძ ლი ე რე ბას, ვი ნა ი დან ცვლი ლე ბე ბით 

უკი დუ რე სად გარ თუ ლე ბუ ლია მთავ რო ბის თ ვის უნ დობ ლო ბის გა მოცხა დე-

ბა.42

რო გორც ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ანა ლი ზი ცხად ყოფს, კონ ს ტი ტუ ცი ა ში გან ხორ ცი ე ლე-

ბულ მა ცვლი ლე ბებ მა ვერ უპა სუ ხა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის გა მოცხა დე ბულ 

მი ზანს. სა მა გი ე როდ, მან შე მოგ ვ თა ვა ზა მო დე ლი, რო მელ შიც ხე ლი სუფ ლე ბის 

სხვა დას ხ ვა გან შ ტო ე ბებს შო რის კონ ფ ლიქ ტის წარ მო შო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ამ 

კონ ფ ლიქ ტე ბის კონ ს ტი ტუ ცი ურ და პო ლი ტი კურ კრი ზის ში გა დას ვ ლის მა ღა ლი 

ალ ბა თო ბა არ სე ბობს. 

2.2. სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო სის ტე მამ 90-იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი რე-

ფორ მე ბის რამ დე ნი მე ტალ ღა გა ი ა რა და თით ქ მის ყვე ლა მათ გა ნი სის ტე მუ-

რი კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის ლო ზუნ გით გან ხორ ცი ელ და. 1997 წელს 

დაწყე ბულ მა რე ფორ მამ მდგრა დი შე დე გე ბი ვერ იქო ნი ა, რად გან სხვა შე სა-

ბა მის სფე რო ებ ში, რო გო რი ცაა პრო კუ რა ტუ რა, პო ლი ცია და სხვ. რე ფორ მე ბი 

არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. რე ფორ მის მე ო რე ტალ ღა 2005 წელს და იწყო და გან-

სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტე ბი სა სა მარ თ ლო ე ბის ბი უ ჯე ტე ბი სა და მო სა მარ თ ლე ე ბის 

ხელ ფა სე ბის ზრდა ზე, სა სა მარ თ ლო ე ბის რე ორ გა ნი ზა ცი ა სა და გა ერ თი ა ნე ბა ზე, 

სა სა მარ თ ლო ე ბის შე ნო ბე ბის სრულ გა ნახ ლე ბა ზე, მო სა მარ თ ლე ე ბის სპე ცი ა-

ლი ზა ცი ა ზე, მათ თ ვის სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის შექ-

მ ნა სა და სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლა ზე გა კეთ და.

2005 წლი დან დღემ დე რე ფორ მის გეგ მე ბის უმე ტე სო ბა ნა წი ლობ რივ ან სრუ-

ლად შეს რუ ლე ბუ ლი ა. ასე მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო რე ფორ-

მის ინ დექ სი43 სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მიღ წე ვებს შო რის 

ასა ხე ლებს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რე ორ გა ნი ზა ცი ას, მო სა მარ თ ლე ე ბის 

მი ერ ქრთა მის აღე ბის პრაქ ტი კის ფაქ ტობ რივ აღ მოფხ ვ რას, სა სა მარ თ ლო ე-

ბის თ ვის და ფი ნან სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ზრდას, მო სა მარ თ ლე თა ადეკ ვა ტურ 

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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ხელ ფა სებს, არ სე ბუ ლი სა სა მარ თ ლო შე ნო ბე ბის რე მონტს და ახ ლე ბის მშე ნებ-

ლო ბას, იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი სკო ლის და არ სე ბას მო სა მარ თ ლე თათ ვის უწყ ვე-

ტი გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად44. 

სა სა მარ თ ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მა ზო გი ერ თი მი მარ თუ ლე ბით, 

წარ მა ტე ბუ ლი იყო, მაგ რამ „რეფორმირებული“ სის ტე მა გა ცი ლე ბით სე რი ო-

ზუ ლი და დრა მა ტუ ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე აღ მოჩ ნ და, რაც სა სა მარ თ ლოს და-

მო უ კი დებ ლო ბის ძა ლი ან და ბალ ხა რის ხ ში გა მო ი ხა ტა. სა ქარ თ ვე ლო ში სა-

სა მარ თ ლო სის ტე მის და მო უ კი დებ ლო ბა ზე წუ ხილს იზი ა რე ბენ არა მხო ლოდ 

ად გი ლობ რი ვი  და ინ ტე რე სე ბუ ლი წრე ე ბი45, არა მედ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბიც46. აშშ სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ან გა რიშ ში 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ყვე ლა ზე სე რი ო ზულ დარ ღ ვე ვებს შო რის მი თი თე ბუ ლია 

„მთავრობის ზე წო ლა სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ზე“.47 ზო გი ერ თი და მო უ-

კი დე ბე ლი დამ კ ვირ ვებ ლის აზ რით კი, „პოლიტიკის სფე რო ში ყვე ლა ზე უფ რო 

ნაკ ლე ბად და მო უ კი დე ბე ლი სექ ტო რი სა სა მარ თ ლო ა. საქ მე ებ ში, სა დაც ოდ ნავ 

მა ინც არ სე ბობს პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სი, არ არ სე ბობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო-

მე ლიც მთავ რო ბის ინ ტერ სე ბის წი ნა აღ მ დეგ წა ვა48“. 

2007 წლის ან გა რიშ ში, რომ ლი თაც ევ რო კო მი სი ამ სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ სა მოქ-

მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის ერ თ წ ლი ა ნი პე რი ო დი შე ა ფა სა, აღ ნიშ ნუ ლია პროგ-

რე სი სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის კუთხით.49 კერ ძოდ, ევ რო კო მი სი ამ კმა ყო ფი-

ლე ბით აღ ნიშ ნა იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რე ფორ მა, იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი 

სკო ლის და არ სე ბა, მო სა მარ თ ლე თა ეთი კის კო დექ სის ევ რო პულ სტან დარ ტებ-

თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა და სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე ებ-

თან კო მუ ნი კა ცი ის შე სა ხებ კა ნო ნის ამოქ მე დე ბა.50 თუმ ცა ან გა რიშ ში ხაზ გას მუ-

ლი ა, რომ მი უ ხე და ვად პროგ რე სი სა, სა სა მარ თ ლო სის ტე მის და მო უ კი დებ ლო-

ბი სა და მი უ კერ ძო ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა იმ კრი ტი კულ ამო ცა ნად რჩე ბა, 

რო მე ლიც „საქართველომ და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და გა დაჭ რას“.51 

2.3 იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო 

თა ვის თა ვად, იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რე ფორ მი რე ბა, რო მე ლიც 2007 წლის 

სა კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბამ დე პრე ზი დენ ტის სა თათ ბი რო ორ გა ნოს წარ მო ად-

გენ და, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბით, 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო, პრე ზი დენ ტის სა თათ ბი რო ორ გა ნო დან კონ ს ტი ტუ ცი-

უ რი სტა ტუ სის მქო ნე და მო უ კი დე ბელ ორ გა ნოდ გა და იქ ცა, ხო ლო პრე ზი დენტს ჩა-

მო ერ თ ვა მო სა მარ თ ლე ე ბის თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვ ნის და თა ნამ დე ბო ბი დან გა-

თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა.52 თა ვის დრო ზე, კონ ს ტი ტუ ცი ა ში აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბის 

გა ჩე ნა მწვა ვედ გა აკ რი ტი კა ვე ნე ცი ის კო მი სი ამ, რო მელ მაც აღ ნიშ ნულ დე ბუ ლე ბას 

თამარ ხიდაშელი
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„უკიდურესად პრობ ლე მა ტუ რი“ უწო და.53  იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ფუნ ქ ცი-

ე ბად გა ნი საზღ ვ რა მო სა მარ თ ლე თა თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვ ნა, თა ნამ დე ბო ბი დან 

გა თა ვი სუფ ლე ბა და სა სა მარ თ ლო სის ტე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა ამო ცა ნე ბის 

შეს რუ ლე ბა. სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად,54 კონ ს ტი ტუ ცი ით გა ნი-

საზღ ვ რა, რომ საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი მო სა მარ თ ლე ე ბით უნ და 

და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი ყო. საბ ჭოს და ნარ ჩენ წევ რებს, სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის 

შე სა ხებ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, პარ ლა მენ ტის მი ერ სა კუ თარ წევ რებს შო რის არ ჩე-

უ ლი და პრე ზი დენ ტის მი ერ და ნიშ ნუ ლი წევ რე ბი შე ად გე ნენ. 2008 წლის 5 ივ ლისს 

კა ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბის თა ნახ მად, სა პარ ლა მენ ტო უმ ცი რე სო-

ბას მი ე ცა საბ ჭო ში სა კუ თა რი წარ მო მად გენ ლის ყო ლის უფ ლე ბა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის წე სი 

ად გი ლობ რი ვი სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აზ რით, არ უზ რუნ ველ ყოფს 

მის პო ლი ტი კურ ნე იტ რა ლი ტეტს და და მო უ კი დებ ლო ბას.55 კერ ძოდ, ის ფაქ ტი, 

რომ კა ნო ნის თა ნახ მად, საბ ჭოს წევრ 8 მო სა მარ თ ლეს მხო ლოდ უზე ნა ე სი სა

სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის წარ დ გი ნე ბით ირ ჩევს მო სა მარ თ ლე თა კონ ფე-

რენ ცი ა, მო სა მარ თ ლე ებს არ თ მევს უფ ლე ბას, საბ ჭოს წევ რად და ა ყე ნონ სა კუ-

თა რი, ან კო ლე გის კან დი და ტუ რა. შე სა ბა მი სად, იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო 

და კომ პ ლექ ტე ბუ ლია „ელიტური“ მო სა მარ თ ლე ე ბით, რო მელ თაც სა ერ თო სა-

სა მარ თ ლო ე ბის სი ტე მა ში უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბე ბი უჭი რავთ.56 რე ა ლუ რად, 

საბ ჭოს წევ რი მო სა მარ თ ლე ე ბი, იმის გა მო, რომ ხში რად არ ეწე ვი ან სა მო სა-

მარ თ ლო პრაქ ტი კას, მოკ ლე ბულ ნი არი ან შე საძ ლებ ლო ბას, წარ მო ად გი ნონ 

სა სა მარ თ ლოს ყვე ლა დო ნის ინ ტე რე სე ბი.57 გარ და ამი სა, საბ ჭოს წევ რე ბი სათ-

ვის58 პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ამ კ რ ძა ლა ვი დე ბუ ლე ბის არარ სე ბო ბა ქმნის 

რისკს, რომ პო ლი ტი კუ რი შტოს წარ მო მად გენ ლე ბი საბ ჭო ში მო ი ტა ნენ სამ თავ-

რო ბო და პო ლი ტი კურ ინ ტე რე სებს, პრი ო რი ტე ტებს და ხედ ვებს. 

კი დევ ერ თი დე ტა ლი, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს, 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭო ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის წე სი ა. სა ერ თო სა სა-

მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, საბ ჭო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს 

დამ ს წ რე თა უმ რავ ლე სო ბით. თუმ ცა გა მო ნაკ ლი სია გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე-

ლიც საბ ჭოს მი ერ მო სა მარ თ ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვ ნას ეხე ბა. 2007 წლის 

19 ივ ნისს სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ კა ნონ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის 

მი ხედ ვით, მო სა მარ თ ლის არ ჩე ვა მო ითხოვს არა მხო ლოდ დამ ს წ რე წევ რე-

ბის ხმა თა უმ რავ ლე სო ბას, არა მედ საბ ჭო ში წარ მოდ გე ნი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 

ყვე ლა შტოს მი ერ და ნიშ ნუ ლი წევ რე ბის თან ხ მო ბას59. ეს პი რო ბა ნე ბის მი ერ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე პო ტენ ცი უ რად ვე ტოს და დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს 

ქვეყ ნის პარ ლა მენ ტ სა და პრე ზი დენტს.  შე სა ბა მი სად, იზ რ დე ბა იმის ალ ბა თო-

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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ბა, რომ პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ მა საბ ჭოს წევ რ მა მო სა-

მარ თ ლის კან დი და ტუ რის და ნიშ ვ ნა ზე თან ხ მო ბა ან უარი გა ნაცხა დოს პო ლი-

ტი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

2.4 კა ნო ნი მო სა მარ თ ლე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის წე სის შე სა ხებ 

კა ნო ნი სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის წე სის 

შე სა ხებ პარ ლა მენ ტ მა 2007 წლის 7 ივ ლისს მი ი ღო. კა ნო ნი მიზ ნად ისა ხავ და 

მო სა მარ თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბის გან მ ტ კი ცე ბას პრო ცე სის მო ნა წი ლე თა, 

და ინ ტერ სე ბულ პირ თა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა მხრი დან მო სა მარ თ ლე ებ-

თან უკა ნო ნო კო მუ ნი კა ცი ის აკ რ ძალ ვის გზით. მი უ ხე და ვად დეკ ლა რი რე ბუ ლი 

მიზ ნი სა, კა ნონ მა ვერ იმუ შა ვა. 2009 წლის ოქ ტომ ბ რის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად,  

ამოქ მე დე ბი დან ორი წლის შემ დეგ, კა ნო ნის დარ ღ ვე ვის თ ვის  არც ერ თი სა ჯა-

რო მო ხე ლე ან თა ნამ დე ბო ბის პი რი არ და უ ჯა რი მე ბი ათ. და ჯა რი მე ბის გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა მხო ლოდ სამ შემ თხ ვე ვა ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი – ორ ჯერ მო ქა ლა ქის და 

ერ თხელ ად ვო კა ტის წი ნა აღ მ დეგ.60 

2008 წლის სექ ტემ ბერ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლი „დემოკრატიული რე ფორ მე ბის ახალ 

ტალ ღის“ ფარ გ ლებ ში, რო მელ შიც უფ რო და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო ხე ლი-

სუფ ლე ბაც იგუ ლის ხ მე ბო და, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი 

იქ ნა ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტი კა ნონ ში სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე-

ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის წე სის შე სა ხებ. ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად, გამ კაც რ და პა სუ-

ხის მ გებ ლო ბის ზო მე ბი მო სა მარ თ ლე ებ თან უკა ნო ნო კო მუ ნი კა ცი ის თ ვის. გარ და 

ამი სა, ერ თ მა ნე თის გან გა ი მიჯ ნა „საჯარო მო ხე ლი სა“ და „თანამდებობის პირ თა“ 

ცნე ბე ბი და ამ უკა ნას კ ნელ თა მი მართ დამ ძიმ და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ზო მა. კა-

ნონ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი ფორ მა ლუ რად მი იჩ ნი ეს ად გი ლობ რივ მა არა სამ-

თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა,61 რო მელ თა გან ცხა დე ბით, ვი ნა ი დან ხარ ვე ზი კა ნო-

ნის გა უ მარ თა ო ბა ში იყო, პრობ ლე მა უც ვ ლე ლი დარ ჩე ბო და იმის მი უ ხე და ვად, 

თუ რამ დე ნად შთამ ბეჭ და ვი გახ დე ბო და ჯა რი მის ოდე ნო ბა. 

აშშ სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ან გა რი შის შე სა ბა მი სად, 2009-2010 წლებ ში 

მო სა მარ თ ლე ებ თან უკა ნო ნო კო მუ ნი კა ცი ის თ ვის არც ერ თი სა ჯა რო მო ხე ლე 

და თა ნამ დე ბო ბის პი რი არ და უ ჯა რი მე ბი ათ.62 ეს მა შინ, რო დე საც იგი ვე ან გა-

რი ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ყვე ლა ზე სე რი ო ზულ დარ ღ ვე ვებს შო რის  სა სა მარ-

თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ზე მთავ რო ბის ზე წო ლას უთი თებს. 

2.5 მო სა მარ თ ლე თა მივ ლი ნე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა 1998 წლის 16 ივ ნისს მი ი ღო კა ნო ნი „საერთო სა-

სა მარ თ ლო ებ ში საქ მე თა გა ნა წი ლე ბი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სხვა მო სა მარ-

თამარ ხიდაშელი
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თ ლი სათ ვის და კის რე ბის წე სის შე სა ხებ.“ კა ნო ნის მე-13 მუხ ლის თა ნახ მად, მო-

სა მარ თ ლის სხვა სა სა მარ თ ლო ში მივ ლი ნე ბა ხდე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ: 

1. კონ კ რე ტულ სა სა მარ თ ლო ში მო სა მარ თ ლე თა არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა ა; ან 

2. მკვეთ რად გა ი ზარ და გან სა ხილ ვე ლი საქ მე ე ბის რა ო დე ნო ბა.63

მო სა მარ თ ლე ე ბის მივ ლი ნე ბა სხვა სა სა მარ თ ლო ში ქარ თ ვე ლი ექ ს პერ ტე ბის 

მი ერ მი იჩ ნე ვა მო სა მარ თ ლე ებ ზე ზე წო ლის ალ ტერ ნა ტი ულ სა შუ ა ლე ბად. ამ-

ჟა მად, სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის და ახ ლო ე ბით 70 მო სა მარ თ-

ლეა მივ ლი ნე ბუ ლი სხვა სა სა მარ თ ლო ში.64 

მო სა მარ თ ლის მივ ლი ნე ბის თა ო ბა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი 

საბ ჭო იღებს. თუმ ცა, პრაქ ტი კა ცხად ყოფს, რომ საბ ჭოს მიდ გო მა არა თან მიმ-

დევ რუ ლი ა. მა გა ლი თად, 2010 წლის თ ვის თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო ლე გი ა ში სხვა დას ხ ვა რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლო ე ბი დან 

მივ ლი ნე ბუ ლი იყო რვა მო სა მარ თ ლე, მა შინ რო დე საც იმა ვე კო ლე გი ის სამ მო-

სა მარ თ ლეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა-

სა მარ თ ლო ში და ე ვა ლათ.65

კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ თბი ლი სის სა ქა ლა ქო 

სა სა მარ თ ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო ლე გი ა ში რვა მო სა მარ თ ლის მივ ლი ნე-

ბა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო კო ლე გი ა ში მო სა მარ თ ლე თა არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო-

ბით. თუმ ცა, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ იმა ვე კო ლე გი ის სა მი მო სა მარ თ ლე  

სხვა სა სა მარ თ ლო ში იქ ნა გა დაყ ვა ნი ლი, და სა ბუ თე ბუ ლი ეჭ ვე ბი ჩნდე ბა. არ სე-

ბუ ლი პრაქ ტი კა იმა ზე მი უ თი თებს, რომ მო სა მარ თ ლე ე ბის სხვა სა სა მარ თ ლო-

ში მივ ლი ნე ბა ყო ველ თ ვის არ ხდე ბა კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ სა ფუძ ველ ზე და 

რის კის ქვეშ აყე ნებს მო სა მარ თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბას.

მო სა მარ თ ლე თა სხვა სა სა მარ თ ლო ში მივ ლი ნე ბის სა კითხე ბი გან ხი ლულ იქ-

ნა ბერ ლი ნის კონ ფე რენ ცი ა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა კონ ს ტი-

ტუ ციო რე ფორ მას თან და კავ ში რე ბით.66 ექ ს პერ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ გა ი ზი ა რა 

წუ ხი ლი, რომ მო სა მარ თ ლე თა მივ ლი ნე ბა კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც 

არ ითხოვს მათ თან ხ მო ბას და ზუს ტად არ გან საზღ ვ რავს მივ ლი ნე ბის ვა დას, 

საფ რ თხეს უქ მ ნის მო სა მარ თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბას. რის კის გათ ვით ც ნო-

ბი ე რე ბის გა მო ექ ს პერ ტებ მა სა კონ ს ტი ტუ ციო კო მი სი ას ხუ თი ალ ტერ ნა ტი ვა 

შეს თა ვა ზეს.67 თუმ ცა, ხსე ნე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი დან კონ ს ტი ტუ ცი ის ახალ რე-

დაქ ცი ა ში არც ერ თი არ აისა ხა. 

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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2.6 მო სა მარ თ ლე თა უვა დოდ და ნიშ ვ ნა 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო სა მარ თ ლე თა უვა დოდ და ნიშ ვ ნა „დემოკრატიული 

რე ფორ მე ბის ახა ლი ტალ ღის“ და პი რე ბებ ში შე დი ო და, მი სი ხორ ც შეს ხ მა 2013 

წლის ოქ ტომ ბ რის მო რი გი საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის შე დე გად არ ჩე უ ლი პრე-

ზი დენ ტის მი ერ ფი ცის და დე ბამ დე ვერ მო ხერ ხ დე ბა.68 

„მოსამართლე თა ნამ დე ბო ბა ზე გან წეს დე ბა უვა დოდ, კა ნო ნით დად გე ნი ლი 

ასა კის მიღ წე ვამ დე. მო სა მარ თ ლის უვა დოდ გან წე სე ბამ დე კა ნო ნით შე იძ ლე-

ბა გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს მო სა მარ თ ლის გან წე სე ბა გან საზღ ვ რუ ლი ვა დით, 

მაგ რამ არა უმე ტეს 3 წლი სა. მო სა მარ თ ლე თა შერ ჩე ვის, და ნიშ ვ ნი სა და თა ნამ-

დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის წე სი გა ნი საზღ ვ რე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ი თა და ორ გა-

ნუ ლი კა ნო ნით.“

ბუ ნებ რი ვი ა, და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში ამ გ ვა რი ჩა ნა წე რი გა ნამ ტ კი ცებს მო სა მარ თ-

ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბას და მი უ კერ ძო ებ ლო ბას. თუმ ცა, იქ, სა დაც მო სა მარ თ-

ლე ებ ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე თო დე ბი არ სე ბობს,69 ამ გ ვა რი 

ჩა ნა წე რი მო სა მარ თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბის მყა რი გა რან ტია ვერ გახ დე ბა. 

კონ ს ტი ტუ ცი ა ში აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რის გა ჩე ნა და დე ბი თად შე ა ფა სა ვე ნე ცი ის 

კო მი სი ამ, თუმ ცა იქ ვე მი უ თი თა, რომ სამ წ ლი ა ნი გა მო საც დე ლი ვა და შე იძ ლე-

ბა იქ ცეს მო სა მარ თ ლე ებ ზე ზე წო ლის და მა თი და მო უ კი დებ ლო ბის შეზღუდ ვის 

ეფექ ტურ მე ქა ნიზ მად აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში.70 შე სა ბა მი სად, 

კო მი სი ამ მო უ წო და ხე ლი სუფ ლე ბას, უარი ეთ ქ ვა გა მო საც დე ლი ვა დის კონ ს ტი-

ტუ ცი ა ში ჩა დე ბა ზე.71 სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცია 

არ გა ით ვა ლის წი ნა. 

ხან გ რ ძ ლი ვი გა მო საც დე ლი ვა და ევ რო კო მი სი ის კრი ტი კის სა გა ნიც გახ და, რო-

მელ მაც გა ი ზი ა რა რა ვე ნე ცი ის კო მი სი ი სა და ქარ თ ვე ლი ექ ს პერ ტე ბის წუ ხი ლი, 

მი უ თი თა, რომ „გამოსაცდელი პე რი ო დით და ნიშ ნუ ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი უფ რო 

მე ტად შე იძ ლე ბა და ე მორ ჩი ლონ პო ლი ტი კურ ზე წო ლას.“72

2.7 მო სა მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 

დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის გა და ხედ ვის აუცი ლებ ლო ბა ზე ევ რო კო-

მი სი ამ სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას ჯერ კი დევ 2008 წელს მი ა ნიშ ნა. კერ-

ძოდ, ან გა რიშ ში, რომ ლი თაც ევ რო კო მი სი ამ სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ სა მოქ მე დო 

გეგ მის შეს რუ ლე ბის ერ თ წ ლი ა ნი პე რი ო დი შე ა ფა სა, მი თი თე ბუ ლი ა, რომ სა ერ-

თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან და სა ახ ლო ვებ ლად, სა ქარ თ ვე ლოს დის ციპ ლი ნუ-

რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის სა ფუძ ვ ლე ბის გა და ხედ ვა სჭირ დე ბა.73

თამარ ხიდაშელი
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კა ნო ნი სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე თა დის ციპ-

ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შე-

სა ხებ ვე ნე ცი ის კო მი სი ის კრი ტი კის სა გა ნი მას შემ დეგ გახ და, რაც 2005-2007 

წლებ ში სა სა მარ თ ლო სის ტე მი დან მო სა მარ თ ლე თა დი დი რა ო დე ნო ბა სწო რედ 

დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის სა ბა ბით და ითხო ვეს. 

ვე ნე ცი ის კო მი სი ამ 2007 წლის 19 მარ ტით და თა რი ღე ბულ დას კ ვ ნა ში74 მკაც რად 

გა აკ რი ტი კა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის დაწყე ბის ბუნ დო ვა ნი სა-

ფუძ ვ ლე ბი. კერ ძოდ, კო მი სი ამ მი უ თი თა:

„მუხლში 2(2)(ა) ჩა მოთ ვ ლი ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბი ისე ფარ თოდ არის 

ფორ მუ ლი რე ბუ ლი, რომ შე იძ ლე ბა მო ი აზ რებ დეს საქ მის გან ხილ ვი სას მო სა

მარ თ ლის ქმე დე ბა თა ფარ თო სპექტრს. ამ გ ვა რად, მო სა მარ თ ლის დის ციპ ლი

ნა რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის არე ა ლის შეზღუდ ვის ნაც ვ ლად, ის ფაქ ტი უ რად 

საფ რ თხეს უქ მ ნის მო სა მარ თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბას.“ 75 

ვე ნე ცი ის კო მი სი ამ რე კო მენ და ცია მის ცა სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს გა და სინ-

ჯუ ლი ყო და ხე ლა ხა ლი ფორ მუ ლი რე ბით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო დის ციპ ლი ნუ რი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ფუძ ვ ლე ბი ან მი თი თე ბუ ლი ნორ მა ამო ღე ბუ ლი ყო ფი-

ლი ყო კა ნო ნი დან.

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა კო მი სი ის შე ნიშ ვ ნე ბი გა ით ვა ლის წი ნა, თუმ ცა 

მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად. 2007 წლის 11 ივ ლისს კა ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, ვე ნე ცი ის კო მი სი ის მი ერ გაკ რი ტი კე ბუ ლი მუხ-

ლის ფორ მუ ლი რე ბა ზე და პი რუ ლად შე იც ვა ლა, თუმ ცა, პრობ ლე მის არ სი იგი ვე 

დარ ჩა: კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა-

ფუძ ვე ლი ისევ შე იძ ლე ბა გახ დეს მო სა მარ თ ლის მი ერ სა მო სა მარ თ ლეო უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას კა ნო ნის უხე ში დარ ღ ვე ვა. 

შე სა ბა მი სად, ძა ლა ში რჩე ბა ვე ნე ცი ის კო მი სი ის წუ ხი ლი, რომ დის ციპ ლი ნუ-

რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლი დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის „საფუძვლები, რო მელ თა არ სე ბო ბის დრო საც 

მო სა მარ თ ლეს შე იძ ლე ბა და ე კის როს დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, 

ექ ს კ ლუ ზი უ რად აქ ცენტს აკე თებს მო სა მარ თ ლის ქმე დე ბა ზე მის მი ერ საქ მის 

გან ხილ ვის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ან გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნის დროს. შე სა ბა

მი სად, ისი ნი ეხე ბა უშუ ა ლოდ სა სა მარ თ ლო ში საქ მის წარ მო ე ბის პრო ცესს, 

მო სა მარ თ ლის მი ერ საქ მის გან ხილ ვის დროს კა ნო ნის გან მარ ტე ბას და მო

სა მარ თ ლის ფუნ ქ ცი ის არსს – და მო უ კი დებ ლად გა დაწყ ვი ტოს საქ მე“.76  შე-

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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სა ბა მი სად, კა ნო ნის დღეს არ სე ბუ ლი ფორ მუ ლი რე ბა საფ რ თხეს უქ მ ნის მო-

სა მარ თ ლე თა და მო უ კი დებ ლო ბას. 

2.8 პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი საქ მე ე ბი 

2009 წლის სა გა ზაფხუ ლო პრო ტეს ტე ბის ტალ ღას ხე ლი სუფ ლე ბის ოპო ნენ ტ-

თა და მა თი უახ ლო ე სი გა რე მოც ვის წევ რ თა და კა ვე ბა/ და პა ტიმ რე ბე ბის სე რია 

მოჰ ყ ვა. 2009 წლის 12 აგ ვის ტოს, არა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ის წარ მო მად გენ-

ლებ მა ში ნა გან საქ მე თა მი ნისტრს, მა თი შე ხე დუ ლე ბით, პო ლი ტი კუ რი სარ ჩუ-

ლით და კა ვე ბუ ლი 48-კაციანი სია გა დას ცეს. და პა ტიმ რე ბულ თა უმ რავ ლე სო ბას 

ბრა ლად ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის ან ცეცხ ლ სას რო ლი იარა ღის შე ნახ ვის 

ბრალ დე ბა ჰქონ და წა ყე ნე ბუ ლი. სხვა დას ხ ვა მო ნა ცე მე ბით, 2009 წლის ბო ლოს-

თ ვის სი ა ში მი თი თე ბუ ლი პა ტიმ რე ბის ნა წი ლი გა თა ვი სუფ ლ და, გი რა ოს ან მოკ-

ლე ვა დი ა ნი პა ტიმ რო ბის სა ნაც ვ ლოდ.77 მათ მი მართ  გა მა მარ თ ლე ბე ლი გა ნა ჩე-

ნი არც ერთ შემ თხ ვე ვა ში, არ დამ დ გა რა. 78  

2009 წელს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბი სას აშშ სა ხელ მ წი-

ფო დე პარ ტა მენ ტ მა  თა ვის ყო ველ წ ლი ურ ან გა რიშ ში სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ, 

პირ ვე ლად მო იხ სე ნია ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ოპო ნენ ტე ბის პო ლი ტი კუ რად მო-

ტი ვი რე ბუ ლი და პა ტიმ რე ბე ბი.79 

2009 წლის გა ზაფხუ ლის პერ მა ნენ ტუ ლი აქ ცი ე ბის კონ ტექ ს ტ ში ევ რო კო მი სი-

ამ ასე ვე გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა ოპო ზი ცი ის აქ ტი ვის ტე ბის და მხარ დამ ჭე-

რე ბის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ძა ლა დო ბა სა და მუ ქა რის ფაქ ტებ ზე, რომ-

ლებ საც ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ადეკ ვა ტუ რი გა მო ძი ე ბა და დამ ნა შა ვე თა 

იდენ ტი ფი ცი რე ბა არ მო ყო ლი ა.  ევ რო კო მი სი ამ ასე ვე მი უ თი თა დე მონ ს ტ-

რა ცი ე ბის მსვლე ლო ბი სას ზო გი ერ თი პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტის და პა ტიმ-

რე ბი სა და მა თი სა ვა რა უ დოდ პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი ბრალ დე ბის 

სა ფუძ ველ ზე პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის შე სა ხებ.80 ევ რო კო მი სი ამ ხა ზი გა უს ვა, 

რომ პო ლი ტი კურ ოპო ნენ ტებ ზე თავ დას ხ მის ფაქ ტე ბი სა და სა ვა რა უ დოდ 

პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვა ცი ის მქო ნე ბრალ დე ბე ბის ეფექ ტუ რი და ადექ ვა ტუ რი 

გა მო ძი ე ბა, მის თ ვის სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის უტყუ ა რი ნი შა ნი იქ-

ნე ბო და.81   

სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ამ, რო მელ მაც 2009 წლის 

საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბის დროს ან შემ დ გომ ში და კა ვე ბულ პირ თა 24 საქ მე შე-

ის წავ ლა,82 დას კ ვ ნა ში „სავარაუდოდ პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვა ცი ის მქო ნე სის-

ხ ლის სა მარ თ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მე ე ბი,“ 

მი უ თი თა: 

თამარ ხიდაშელი
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„განხილულ საქ მე ებ ში, რო გორც წე სი, ყო ველ გ ვა რი ეჭ ვი, გა მოწ ვე უ ლი 

სა კა ნონ მ დებ ლო ხარ ვე ზით თუ საქ მე ზე ვერ შეკ რე ბი ლი უტყუ ა რი მტკი ცე

ბუ ლე ბე ბით, და კა ვე ბუ ლის, ბრალ დე ბუ ლის ან გან სას ჯე ლის ინ ტე რე სე ბის 

სა წი ნა აღ მ დე გოდ გა ნი მარ ტე ბა. სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბის თვით ნე ბო ბას 

სა თა ნა დო კონ ტ როლს ვერ უწევს და ბრალ დე ბის პო ზი ცი ას იზი ა რებს სა სა

მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა, რომ ლის რო ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე

ლე ბის პრო ცეს ში უკი დუ რე სად ნი ვე ლი რე ბუ ლი ა... სა სა მარ თ ლო პრო ცე სებ

ზე გა მოვ ლე ნი ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და სა მარ თ ლებ რი ვი ხარ ვე ზე ბი იძ ლე ვა 

უნ დობ ლო ბის სა ფუძ ველს ამ საქ მე ებ ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე

ბას თან და კავ ში რე ბით.“83

დას კ ვ ნის სა ხით, ორ გა ნი ზა ცია უთი თებს:

„1. ჩვენ მი ერ გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბი არის პო ლი ტი კურ ბრალ დე ბა თა სა ნი მუ

შო მა გა ლი თი.  ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ე ბი პო ლი ტი კუ რი 

მო ტი ვა ცი ის მქო ნე არ არის და წარ მო ად გენს „ჩვეულებრივ“ საქ მე ებს, მა შინ:

2. სა მარ თალ წარ მო ე ბა და ნა შა უ ლებ სა და ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ

ღ ვე ვებ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში სე რი ო ზულ ხარ ვე ზებს მო ი ცავს ყვე ლა სხვა საქ მის 

მი მარ თაც.“84

სა სა მარ თ ლო სის ტე მის და მო უ კი დებ ლო ბა ზე მსჯე ლო ბი სას, უკა ნას კ ნე ლი დას-

კ ვ ნა პირ ველ ზე არა ნაკ ლებ უარ ყო ფი თი იქ ნე ბო და. 

 

3.ადამიანისძირითადიუფლებებისადათავისუფლებების
უზრუნველყოფა
ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბი დან მო ცე მულ ეტა პამ-

დე ადა მი ა ნის ძი რი თად უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ო-

ბა თუ არ გა უ ა რეს და, არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა. ამა ზე მეტყ ვე ლებს სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის და სხვა დას ხ ვა ავ ტო რი ტე ტუ ლი სა ერ თა შო რი სო ორ გა-

ნი ზა ცი ე ბის მოხ სე ნე ბე ბი და ან გა რი შე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში უფ ლე ბა თა დაც ვის 

მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ.85 

ადა მი ა ნის ძი რი თად უფ ლე ბა თა და ფუნ და მენ ტურ თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის 

მდგო მა რე ო ბა 2007 წლი დან მო ცე მულ ეტა პამ დე რიგ შემ თხ ვე ვებ ში გა უ ა რეს და 

არა მხო ლოდ პრაქ ტი კულ, არა მედ ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ დო ნე ზეც. პრობ ლე მა თა 

ფარ თო წრის გა მო, მო ცე მულ ან გა რიშს არ აქვს ყოვ ლის მომ ც ვე ლო ბის პრე ტენ ზი ა. 

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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თუმ ცა, გან ვი ხი ლავთ სა კითხებს, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი უფ ლ ბა-

დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლი წუ ხი ლის სა განს წარ მო ად გენს. 

3.1. სი ცოცხ ლის, თა ვი სუფ ლე ბი სა და ხელ შე უ ხებ ლო ბის უფ ლე ბა, პრაქ ტი კა 

და კა ნონ მ დებ ლო ბა  

2006 წლი დან სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის მხრი დან სი ცოცხ ლის მოს პო ბის 

ფაქ ტებ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იკ ლო, თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პო ლი ცი ელ თა 

მხრი დან სი ცოცხ ლის მოს პო ბის ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით გა მო ძი ე ბა უმ რავ-

ლეს შემ თხ ვე ვა ში არ დაწყე ბუ ლა ან ხარ ვე ზე ბით წა რი მარ თა. რამ დე ნი მე გა-

მო ნაკ ლი სის გარ და, დღემ დე სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო მოს პო ბის თ ვის არც ერ თი 

სა მარ თალ დამ ცა ვი არ დას ჯი ლა.86 შე იძ ლე ბა მეტ - ნაკ ლე ბი და მა ჯე რებ ლო ბით 

ით ქ ვას, რომ სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტე ბის გა მო უ ძი ებ ლო ბამ და უმაღ ლე სი 

თა ნამ დე ბო ბის პირ თა მხრი დან უპა სუ ხის მ გებ ლო გან ცხა დე ბებ მა87 შე უწყო ხე-

ლი სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში და უს ჯე ლო ბის სინ დ რო მის დამ კ ვიდ რე ბას, 

რა მაც 2007-2011 წლებ ში გა მო იწ ვია პო ლი ცი ელ თა მხრი დან ძა ლის გა და მე ტე-

ბის არა ერ თი შემ თხ ვე ვა.

მა გა ლი თად, დღემ დე გრძელ დე ბა გა მო ძი ე ბა იმის და სად გე ნად, თბი ლი სის �5 

საპყ რო ბი ლე ში 2006 წელს მომ ხ და რი ბუნ ტის ჩახ შო ბის დროს სა მარ თალ დამ-

ცა ვი ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი მოქ მე დებ დ ნენ თუ არა კა ნო ნით გათ ვა-

ლის წი ნე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის შე სა ბა მი სად, რის შე დე გა დაც 7 პა ტი მა რი და ი-

ღუ პა და 20-მდე და შავ და.88 

სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე უ სა ბა მოდ ით ვ ლე ბა ასე ვე კა ნონ მ დებ-

ლო ბა პო ლი ცი ის მი ერ ძა ლის, მათ შო რის, ლე ტა ლუ რი და არა ლე ტა ლუ რი 

იარა ღის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. მა გა ლი თად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 

ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 

სა ვალ დე ბუ ლოა შე სას რუ ლებ ლად, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „პოლიციის შე-

სა ხებ“ სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს აძ ლევს ცეცხ ლ-

სას რო ლი იარა ღის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას სა კუთ რე ბის და სა ცა ვად ან და კა-

ვე ბუ ლის / დამ ნა შა ვის გაქ ცე ვის აღ საკ ვე თად ყო ველ გ ვა რი მაკ ვა ლი ფი ცი რე-

ბე ლი გა რე მო ე ბე ბის მი თი თე ბის გა რე შე.89 კა ნონ მ დებ ლო ბა ში რეგ რე სუ ლი 

ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და 2009 წლის ივ ლის ში, გა ზაფხუ ლის პერ მა ნენ ტუ ლი საპ-

რო ტეს ტო აქ ცი ე ბის შემ დეგ. კერ ძოდ, პარ ლა მენ ტ მა „პოლიციის შე სა ხებ“ კა-

ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბით მო ახ დი ნა არა ლე ტა ლუ რი იარა-

ღის, კერ ძოდ, რე ზი ნის ტყვი ე ბის („არალეტალური ჭურ ვი“90) გა მო ყე ნე ბის 

ლე გა ლი ზა ცი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე 

პო ლი ცი ას არ ჰქონ და კა ნო ნით გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო-

თამარ ხიდაშელი
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ყე ნე ბის უფ ლე ბა, 2007 წლის ნო ემ ბ რის და 2009 წლის მა ი სის მშვი დო ბი ა ნი 

დე მონ ს ტ რა ცი ე ბი პო ლი ცი ამ,  სწო რედ რე ზი ნის ტყვი ე ბის გა მო ყე ნე ბი თაც 

და შა ლა. რე ზი ნის ტყვი ე ბის გა მო ყე ნე ბას დე მონ ს ტ რა ცი ის მშვი დო ბი ა ნი მო-

ნა წი ლე ე ბის ფი ზი კუ რი და ზი ა ნე ბა მოჰ ყ ვა, მათ შო რის, ერ თ -ერ თ მა მო ქა-

ლა ქემ მხედ ვე ლო ბა და კარ გა.91 მი უ ხე და ვად არა ერ თ გ ზი სი მო წო დე ბი სა 

უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მხრი დან, 

ხე ლი სუფ ლე ბას არ გა მო უ ძი ე ბია შსს-ს მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის მხრი დან უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბის გა და მე ტე ბის არც ერ თი შემ თხ ვე ვა, რო მე ლიც მო ცე მუ ლი შემ-

თხ ვე ვის თ ვის, კა ნო ნით გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი იარა ღის შეს ყიდ ვა სა და შემ-

დ გომ გა მო ყე ნე ბა ში გა მო ი ხა ტა.92

3.2. წა მე ბა, არა ა და მი ა ნუ რი და ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყ რო ბა

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 2009 წლის პირ ვე ლი ნა ხევ რის სა პარ ლა მენ ტო მოხ სე ნე-

ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ქვე ყა ნა ში აშ კა რად იკ ლო წა მე ბის ფაქ ტებ მა და ის აღარ 

წარ მო ად გენს სა ზო გა დო ე ბის სის ტე მურ პრობ ლე მას, თუმ ცა, ცალ კე ულ ინ დი ვი-

დუ ა ლურ შემ თხ ვე ვებს მა ინც აქვს ად გი ლი.93 აღ ნიშ ნულ გან ცხა დე ბას თან შე და-

რე ბით, ნაკ ლე ბად ოპ ტი მის ტუ რია სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის იმა ვე წლის მე ო რე ნა-

ხევ რის ან გა რი ში, სა დაც ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში 

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის ფაქ ტე ბის 

გახ ში რე ბა ზე.94 მი თი თე ბუ ლი ორი გან ცხა დე ბა ნათ ლად ასა ხავს პრობ ლე მის დი-

ნა მი კას. თუ ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ი დან მო ყო ლე ბუ ლი 2007 წლამ დე აშ კა რად 

შე ი ნიშ ნე ბო და წა მე ბის, არა ა და მი ა ნუ რი და ღირ სე ბის შემ ლა ხავ მოპყ რო ბას თან 

ბრძო ლა ში მიღ წე უ ლი პროგ რე სი,95 2007 წლის შემ დეგ სი ტუ ა ცია შე იც ვა ლა და 

2009 წლის მე ო რე ნა ხევ რი დან  რეგ რეს თან გვაქვს საქ მე. 

სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან ძა ლის გა და მე-

ტე ბის და არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის ფაქ ტებს, რო გორც წე სი, ად გი ლი აქვს და-

კა ვე ბი სას ან სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში. თუმ ცა, თან და თან სის ტე-

მა ტურ ხა სი ათს იღებს და კა ვე ბულ თა ცე მის და მათ ზე ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვე ბი 

უშუ ა ლოდ დრო ე ბი თი მო თავ სე ბის იზო ლა ტო რებ ში, და კა ვე ბის შემ დეგ.96 აღ-

ნიშ ნულ მსჯე ლო ბას უდა ვოდ ადას ტუ რებს 2011 წლის 26 მა ისს და კა ვე ბულ თა 

მი მართ სას ტი კი მოპყ რო ბის ფაქ ტე ბი, რა საც მო ცე მულ დრომ დე სა თა ნა დო პო-

ლი ტი კუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა არ მოჰ ყო ლი ა. 

2008 წლის 12 ივ ნისს პრე ზი დენ ტის #301 ბრძა ნე ბუ ლე ბით დამ ტ კიც და 

„საქართველოში წა მე ბის, არა ჰუ მა ნუ რი, სას ტი კი და პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის 

შემ ლა ხა ვი მოპყ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 2008-2009 წლე ბის სა მოქ მე დო 

გეგ მა“. გეგ მის თა ნახ მად,  წა მე ბის პრე ვენ ცი ის თ ვის აუცი ლე ბე ლია ხე ლი სუფ-

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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ლე ბის მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მი ერ წა მე ბის, არა ჰუ მა ნუ რი და ღირ-

სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყ რო ბის ან დას ჯის მი მართ ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რან ტო ბის 

სა ჯა როდ მხარ და ჭე რა. მი უ ხე და ვად ამი სა, უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი 

ხში რად იწო ნე ბენ ან ამარ თ ლე ბენ სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის წარ მო-

მად გე ნე ლე ბის მი ერ ჩა დე ნილ ძა ლა დო ბას. 

მა გა ლი თად, 2011 წლის 26 მა ი სის დე მონ ს ტ რა ცი ის ძა ლის გა და მე ტე ბით დაშ ლის 

შემ დეგ, მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ მა ერ თ -ერთ უცხო ურ სა ტე ლე ვი ზიო არ ხ თან ინ ტერ-

ვი უ ში ჟურ ნა ლის ტის შე ნიშ ვ ნა ზე, რომ უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის გან ცხა დე ბით, პო-

ლი ცი ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას გა და ა ჭარ ბა, გა ნაცხა და, რომ „დარწმუნებულია, 

რომ პო ლი ცი ე ლე ბი პრო ფე სი ო ნა ლუ რად მოქ მე დებ დ ნენ“ და და ა მა ტა, „როცა 

დე მონ ს ტ რან ტე ბის მან ქა ნა პო ლი ცი ე ლებს გა და უვ ლის ისე, რომ კლავს და 

მძი მედ აშა ვებს გარ შე მომ ყო ფებს, ვნე ბე ბი მძაფ რ დე ბა“.97 წა მე ბის მი მართ ნუ-

ლო ვა ნი ტო ლე რან ტო ბის დას ტუ რად ასე ვე არ გა მოდ გე ბა პრე ზი დენ ტის მი ერ 

სან დ რო გირ გ ვ ლი ა ნის გახ მა უ რე ბუ ლი მკვლე ლო ბის საქ მე ში მსჯავ რ დე ბუ ლი 

შსს-ს მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის შეწყა ლე ბა 2008 წელს.  

წა მე ბის და არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლას კი დევ უფ რო ამ-

ძი მებს ამ გ ვარ ფაქ ტებ ზე სა თა ნა დო სა მარ თ ლებ რი ვი რე ა გი რე ბის ნაკ ლე ბო ბა /

ა რარ სე ბო ბა.98 ასე თი საქ მე ე ბის გა მო ძი ე ბა თით ქ მის ყო ველ თ ვის ფორ მა ლუ რი 

ხა სი ა თი საა და ხში რად  საქ მის შეწყ ვე ტით ან წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა მო ძი ე-

ბის გა ჭი ა ნუ რე ბით მთავ რ დე ბა. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გან ცხა დე ბით, ერთ-ერ თი 

მთა ვა რი პრობ ლე მა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის 

ფაქ ტე ბის გა მო ძი ე ბას თან, მა თი არას წო რი კვა ლი ფი კა ციაა – ხში რად გა მო ძი ე-

ბა იწყე ბა არა წა მე ბის ან და მამ ცი რე ბე ლი ან არა ა და მი ა ნუ რი მოპყ რო ბის მუხ-

ლით, არა მედ სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და მე ტე ბის მუხ ლით, რაც 

სა მო ხე ლეო და ნა შა ულს წარ მო ად გენს და გა ცი ლე ბით უფ რო მსუ ბუქ სან ქ ცი ას 

ით ვა ლის წი ნებს.

არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის ფაქ ტე ბის არა ე ფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბა, სა ხალ ხო დამ-

ც ვე ლის შე ფა სე ბით, ყვე ლა ზე მე ტად უშ ლის ხელს წა მე ბის, არა ა და მი ა ნუ რი და 

ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყ რო ბი სა და დას ჯის აღ მოფხ ვ რას, რად გან სა მარ-

თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ რომ ლებ ში ქმნის და უს ჯე ლო ბის სინ დ რომს 

და აჩენს  რისკს, რომ მსგავ სი ქმე დე ბე ბი კი დევ გან მე ორ დე ბა.99 

3.3. შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის უფ ლე ბა 

აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ტუ ა ლუ რო ბა შე ი ძი ნა 

2007 წლის ძი რი თა დად მშვი დო ბი ა ნი საპ რო ტეს ტო გა მოს ვ ლე ბის შემ დეგ, რო-

თამარ ხიდაშელი
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მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბამ გა და მე ტე ბუ ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბით და შა ლა. სხვა დას-

ხ ვა წყა რო ე ბით გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 2007 წლის 7 ნო ემ ბერს რამ დე-

ნი მე ასე უ ლი ადა მი ა ნი მძი მედ და შავ და ან მო ი წამ ლა.100 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ქმე დე ბე ბი მკაც რად გა აკ რი ტი კა სა-

ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბამ, მათ შო რის, ევ რო კო მი სი ამ,101 2007 წლის 7 ნო-

ემ ბერს სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ჩა დე ნილ 

და ნა შა უ ლებ რივ ქმე დე ბებს სა თა ნა დო სა მარ თ ლებ რი ვი რე ა გი რე ბა არ მოჰ-

ყო ლი ა. 

2007 წლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ხე ლი სუფ ლე ბას 2009 წლის გა ზაფხუ ლის პერ მა-

ნენ ტუ ლი ქუ ჩის აქ ცი ე ბის და საშ ლე ლად არ გა მო უ ყე ნე ბია მა სი უ რი ძა ლა (თუ 

არ ჩავ თ ვ ლით შსს-ს თბი ლი სის მთა ვარ სამ მარ თ ვე ლოს თან 6 მა ისს მომ ხ დარ 

ინ ცი დენტს), თუმ ცა ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის 

უფ ლე ბის ხელ ყო ფამ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხა სი ა თი შე ი ძი ნა. სა ერ თა შო რი სო უფ ლე-

ბა თა დამ ც ველ მა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ „ჰუმან რა ითს ვოთ ჩ მა“ 2010 

წლის მსოფ ლიო ან გა რიშ ში სა ქარ თ ვე ლოს თან და კავ ში რე ბით აღ ნიშ ნა: 

„მიუხედავად იმი სა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა შემ წყ ნა რებ ლო ბას იჩენ და გა ჭი ა ნუ

რე ბუ ლი საპ რო ტეს ტო გა მოს ვ ლე ბის მი მართ... აპ რილ სა და მა ი სის და საწყის ში 

გახ ში რე ბუ ლი თავ დას ხ მე ბის დროს სა მო ქა ლა ქო ტან საც მელ ში ჩაც მუ ლი, ამო

უც ნო ბი, ხში რად რე ზი ნის ხელ ჯო ხით შე ი ა რა ღე ბუ ლი და ნიღ ბი ა ნი ადა მი ა ნე ბი 

სცემ დ ნენ და ემუქ რე ბოდ ნენ ცალ კე ულ დე მონ ს ტ რან ტებს, რომ ლე ბიც ღა მით 

საპ რო ტეს ტო აქ ცი ას ტო ვებ დ ნენ. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ

ლებ მა და სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ათე უ ლო ბით მსგავ სი ინ ცი დენ ტის შე სა ხებ გა ა

კე თეს გან ცხა დე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბამ ორ მოც და ათ ზე მე ტი სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

საქ მე აღ ძ რა ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე, მაგ რამ მათ შე დე გი არ მოჰ ყო ლი ა, რაც 

ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ამ თავ დას ხ მე ბის ჩუმ მხარ და ჭე რა სა ან დახ მა რე ბა ზე 

მი ა ნიშ ნებს.„102

2009 წლის 6 მა ი სის ინ ცი დენ ტის დროს პო ლი ცი ამ ვერ უზ რუნ ველ ყო შსს-ს 

თბი ლი სის მთავ რი სამ მარ თ ვე ლოს შე ნო ბის წინ შეკ რე ბი ლი დე მონ ს ტ რან ტე-

ბის წი ნა აღ მ დეგ ნაკ ლე ბად ძა ლა დობ რი ვი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა.103 კერ ძოდ, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მი ტინ გის რამ დე ნი მე მო ნა წი ლემ პო ლი ცი ე ლე ბის წი-

ნა აღ მ დეგ ჯო ხე ბი გა მო ი ყე ნა, აღ ნიშ ნუ ლი ვერ გა ა მარ თ ლებს პო ლი ცი ე ლე ბის 

მი ერ გაფ რ თხი ლე ბის გა რე შე, ახ ლო დის ტან ცი ი დან იმ დრო ის თ ვის კა ნო ნით 

გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი რე ზი ნის ტყვი ე ბის გა მო ყე ნე ბას, რა საც რამ დე ნი მე დე-

მონ ს ტ რან ტის სე რი ო ზუ ლი და შა ვე ბა მოჰ ყ ვა. 

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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2009 წლის 15 ივ ნისს ხე ლი სუფ ლე ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი სი სას ტი კით და არ ბია 

შსს-ს მთა ვა რი სამ მარ თ ვე ლოს შე ნო ბას თან შეკ რე ბი ლი 50-მდე მშვი დო ბი ა ნი 

დე მონ ს ტ რან ტი. ხე ლი სუფ ლე ბის გან ცხა დე ბით, დე მონ ს ტ რან ტებ მა გა და კე ტეს 

პო ლი ცი ის მთა ვა რი შე სას ვ ლე ლი. თუმ ცა აღ ნიშ ნულს არ ადას ტუ რებს თვით მ-

ხილ ველ თა ჩვე ნე ბე ბი. მას მე დი ის სა შუ ა ლე ბით გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფო ტო მა სა ლი-

დან ნათ ლად ჩანს, თუ რო გორ ეს ხ მის თავს მშვი დო ბი ან მო მი ტინ გე ებს პო ლი-

ცი ის და სა მო ქა ლა ქო ფორ მებ ში ჩაც მუ ლი, ნიღ ბი ა ნი, რე ზი ნის ხელ კე ტე ბით და 

რკი ნის ჯაჭ ვე ბით შე ი ა რა ღე ბუ ლი ათე უ ლო ბით პი რი, რომ ლე ბიც მო მი ტინ გე ებს 

არ აძ ლე ვენ შეკ რე ბის ად გი ლის და ტო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ინ ცი დენ ტის შე-

დე გად 17 პი რი და შავ და. 38 და კა ვე ბუ ლი პი რი დან რამ დე ნი მემ გა ნაცხა და, რომ 

მათ შსს-ს მთა ვა რი სამ მარ თ ვე ლოს შე ნო ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი სი სას ტი კით 

გა უს წორ დ ნენ. შსს-ს გან ცხა დე ბით, ინ ცი დენ ტის დროს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა-

და მე ტე ბის გა მო 7 პო ლი ცი ელს დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა შე ე ფარ და104, 

თუმ ცა არ აღ ძ რუ ლა არც ერ თი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე მო მი ტინ გე თა ცე მის 

და მათ მი მართ არა ა და მი ა ნუ რი მოპყ რო ბის ფაქ ტებ ზე. 

გა ზაფხუ ლის პერ მა ნენ ტულ აქ ცი ებს ხე ლი სუფ ლე ბამ შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს-

ტა ცი ე ბის შე სა ხებ კა ნონ მ დებ ლო ბის გამ კაც რე ბით უპა სუ ხა. კერ ძოდ, არაპ რო-

პორ ცი უ ლად შე იზღუ და შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის უფ ლე ბა; გამ კაც რ და 

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ზო მა შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის 

შე სა ხებ კა ნონ მ დებ ლო ბის დარ ღ ვე ვის თ ვის; 30-დან 90 დღემ დე გა ი ზარ და ად-

მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბის ვა და; და კა ნონ და რე ზი ნის ტყვი ე ბის გა მო ყე ნე ბის 

უფ ლე ბა სა თა ნა დო რე გუ ლა ცი ე ბის დამ ტ კი ცე ბის გა რე შე.  კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 

შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი რეგ რე სუ ლად შე ა ფა სეს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-

ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა. მა თი წუ ხი ლი და შე ფა სე ბა გა ი ზი ა რეს სა ერ თა შო-

რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა,105 მათ შო რის, ევ რო კო მი სი ამ.106 

2009 წლის საპ რო ტეს ტო აქ ცი ებ ში მო ნა წი ლე პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის სის-

ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ მა დევ ნამ ძი რი თა დად ცეცხ ლ სას რო ლი იარა ღი სა და 

ნარ კო ტი კე ბის შე ნახ ვის ბრალ დე ბით, გა ამ ძაფ რა ეჭ ვე ბი, რომ პო ლი ტი კუ რი 

ოპო ნენ ტე ბის და კა ვე ბა/ და პა ტიმ რე ბე ბი ხე ლი სუფ ლე ბამ სწო რედ პო ლი ტი კუ-

რი მო ტი ვა ცი ით და იწყო.107 

შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას ად გი ლი ჰქონ და 

2010 წელს108 და 2011 წლის და საწყის ში. 2011 წლის იან ვარ ში პო ლი ცი ამ ომის 

ვე ტე რა ნე ბის მშვი დო ბი ა ნი აქ ცია ფი ზი კუ რი ძა ლის გა მო ყე ნე ბით დაშ ლა, მი-

უ ხე და ვად იმი სა, რომ აქ ცი ის მო ნა წი ლე ებს არ და ურ ღ ვე ვი ათ შეკ რე ბე ბი სა და 

მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბი. ისე ვე, რო გორც სხვა ანა ლო-

თამარ ხიდაშელი
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გი ურ შემ თხ ვე ვებ ში, საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის დროს პო ლი ცი ის მი ერ უფ ლე ბა მო-

სი ლე ბის გა და მე ტე ბით და კა ვე ბუ ლი მო ნა წი ლე თა საქ მის გან ხილ ვი სას სა სა-

მარ თ ლომ არ გა მო იკ ვ ლია არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, 

უარი გა ნაცხა და გაც ნო ბო და დაც ვის მხა რის მი ერ წარ მოდ გე ნილ მა სა ლებს და 

მხო ლოდ პო ლი ცი ელ თა ჩვე ნე ბებს და ეყ რ დ ნო. მო ცე მულ დრომ დე ხე ლი სუფ-

ლე ბას არ გა მო უ ძი ე ბია პო ლი ცი ელ თა მხრი დან უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და მე ტე-

ბის ფაქ ტე ბი.109

4.დასკვნა
სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის უკი დუ რე სად და ბა ლი ხა რის ხი მი ა ნიშ ნებს, 

რომ ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლოს მი საღ წე ვად, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე-

ბას მთე ლი რი გი სის ტე მუ რი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა მო უ წევს. ნა ფიც მსა ჯულ-

თა ინ ს ტი ტუ ტის პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვა (რომელიც და ნა შა ულ თა მხო ლოდ ერთ 

კა ტე გო რი ა ზე ვრცელ დე ბა და ისიც მხო ლოდ თბი ლის ში), მო სა მარ თ ლე ე ბის 

სა მუ და მო და ნიშ ვ ნა (გამოსაცდელი ვა დით) და კა ნონ ში მო სა მარ თ ლე ებ თან 

კო მუ ნი კა ცი ის წე სე ბის შე სა ხებ ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა თა ვის თა ვად მი სა სალ-

მე ბე ლი ა, თუმ ცა პრობ ლე მე ბი მა ინც რჩე ბა. მი იჩ ნე ვა, რომ ნა ფიც მსა ჯულ თა 

სა სა მარ თ ლო და მო სა მარ თ ლე ე ბის სა მუ და მო და ნიშ ვ ნა, რომ ლე ბიც თა ვის 

მხრივ, ხარ ვე ზე ბით ხა სი ათ დე ბა, არ იქ ნე ბა სის ტე მის და მო უ კი დებ ლო ბის და 

მო სა მარ თ ლე თა მი უ კერ ძო ებ ლო ბის სა წინ და რი, თუ არ მოგ ვარ დე ბა იუს ტი ცი-

ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბის, მო სა მარ თ ლე თა და ნიშ ვ ნის პრო ცე დუ-

რის, გა რან ტი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის ვა დის, ში და და მო უ კი დებ ლო ბის ას პექ ტე ბის, 

მო სა მარ თ ლე თა გა დაყ ვა ნის, თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბი სა და დის ციპ-

ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრობ ლე მე ბი. 

თუმ ცა სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბის ფონ ზე არც თუ ისე და მა ი მე დე ბე ლია ხე ლი-

სუფ ლე ბის უმაღ ლეს პირ თა გან ცხა დე ბე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც და პი რე ბე ბი 

უფ რო და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო სის ტე მის შე საქ მ ნე ლად, უკ ვე შეს რუ ლე-

ბუ ლი ა.110

ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე მსჯე ლო ბის შე ჯა მე ბი სას შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა ან გა-

რი შო პე რი ოდ ში ხე ლი სუფ ლე ბამ შე უწყ ნა რებ ლო ბა გა მო ი ჩი ნა მო ქა ლა ქე ე ბის 

მი ერ შეკ რე ბე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის მი მართ, რაც 

სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბის გამ კაც რე ბა ში, მშვი დო ბი ა ნი შეკ რე ბე ბი სა და 

მა ნი ფეს ტა ცი ე ბის ძა ლა დობ რი ვი გზით დარ ბე ვა ში, მშვი დო ბი ა ნი მო მი ტინ გე ე-

ბის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო ბის და პო ლი ცი ელ თა მი ერ უფ ლე-

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, კანონის უზენაესობა, 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა
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ბა მო სი ლე ბის გა და მე ტე ბის ფაქ ტე ბის გა მო უ ძი ებ ლო ბა ში, ასე ვე მა ნი ფეს ტა ცი-

ებ ში მო ნა წი ლე პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი წე სით 

დევ ნა ში გა მო ი ხა ტა. წუ ხილს იმ სა ხუ რებს ასე ვე არა ა და მი ა ნუ რი და ღირ სე ბის 

და მამ ცი რე ბე ლი მოპყ რო ბის გახ ში რე ბუ ლი ფაქ ტე ბი რო გორც სას ჯე ლაღ ს რუ-

ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებ ში, ასე ვე დრო ე ბით მო თავ სე ბის იზო ლა ტო რებ ში. ხე-

ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლე სი წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან კი აღ ნიშ ნუ ლის გა მარ-

თ ლე ბა და მო წო ნე ბა ხელს უწყობს და უს ჯე ლო ბის სინ დ რო მის დამ კ ვიდ რე ბას, 

რაც კი დევ უფ რო ზრდის მსგავ სი ქმე დე ბე ბის გან მე ო რე ბის საფ რ თხეს.  

თამარ ხიდაშელი
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1.შესავალი
წი ნამ დე ბა რე ან გა რიშ ში გვექ ნე ბა მცდე ლო ბა შე ვა ფა სოთ 2007-2011 წწ.  სა ქარ-

თ ვე ლო ში ჩა ტა რე ბულ არ ჩევ ნე ბი და მა თი შე მად გე ნე ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ-

პო ნენ ტე ბი.  ასე ვე გა ვა ა ნა ლი ზოთ სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ  ევ რო პის სა მე ზობ ლო 

პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის ეფექ ტი ა-

ნო ბა. კონ კ რე ტუ ლად, გა მო ვიკ ვ ლი ოთ  სა ქარ თ ვე ლოს 2006 წლის ად გი ლობ-

რი ვი, 2008 წლის სა პარ ლა მენ ტო და საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის შე სა ბა მი სო ბა 

სა ერ თა შო რი სო (ეუთო/ოდირის) სტან დარ ტებ თან, ამომ რ ჩე ველ თა სან დო სი ის 

შექ მ ნა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი და გამ ჭ ვირ ვა ლე სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის ჩა მო ყა-

ლი ბე ბას1.

არ ჩევ ნე ბის ობი ექ ტუ რად შე სა ფა სებ ლად  წი ნა სა არ ჩევ ნო, არ ჩევ ნე ბის დღი სა 

და არ ჩევ ნე ბის შემ დ გომ პე რი ო დე ბი და მო უ კი დებ ლა დაა გან ხი ლუ ლი.  ანა ლი-

ზი  კონ კ რე ტულ სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში და ფიქ სი რე ბულ ფაქ ტებს ეყ რ დ ნო ბა.  

ზო გა დად, ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ თუ 2003-2004 წლებ ში სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტ თა 

შო რის შე უძ ლე ბე ლი იყო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გა ზომ ვა, რად გა ნაც  ერ თი 

პო ლი ტი კუ რი ძა ლა დო მი ნი რებ და (ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა), 2006 

წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი დან დაწყე ბუ ლი, პო ლი-

ტი კურ მო თა მა შე თა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და. მო ცე-

მულ პე რი ოდ ში, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა-

ო ბის მხარ დამ ჭერ თა რიცხ ვი, რა მაც ლო გი კუ რად გა ზარ და არ ჩევ ნებ ზე სხვა 

სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტ თა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბაც. 

თავისუფალი და 
სამართლიანი არჩევნების 
უზრუნველყოფა

ეკატერინესირაძე-დელონე

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
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გან სა კუთ რე ბით სა გუ ლის ხ მოა 2006-2010 წლე ბის სა არ ჩევ ნო პრო ცე სე ბი, რომ-

ლე ბიც  ამომ რ ჩე ველ თა ნდო ბის და ბა ლი ხა რის ხით2 გა მო ირ ჩე ო და. სა არ ჩევ ნო 

სუ ბი ექ ტე ბის მი ერ მუდ მი ვად, სუ ბი ექ ტუ რი თუ ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო ხდე-

ბო და და ხდე ბა არ ჩევ ნე ბის პრო ცე სე ბის დის კ რე დი ტა ცი ა, რაც პერ ს პექ ტი ვა ში 

სე რი ო ზულ პრობ ლე მაა არ ჩევ ნებ ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა მხა რი სათ ვის. 

სულ ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი-

ოდ ში ჩა ტარ და 5 სა ერ თო არ ჩევ ნე ბი:

 2006 წელს 5 ოქ ტომ ბე რი – ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი. 

(აღსანიშნავია, რომ არ ჩევ ნე ბი, ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო 

გეგ მის ამოქ მე დე ბამ დე ერ თი თვით ად რე ჩა ტარ და, თუმ ცა ვალ დე ბუ ლე ბებ ში 

2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის დე მოკ რა ტი უ ლი 

სტან დარ ტე ბით ჩა ტა რე ბა იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი3);

 2008 წლის 5 იან ვა რი – საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი;

 2008 წლის 21 მა ი სი – სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი;

 2008 წლის 3 ნო ემ ბე რი – აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის, უმაღ ლე სი საბ-

ჭოს არ ჩევ ნე ბი;

 2010 წლის 30 მა ი სი – ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი.

ამას თან, ყვე ლა ზე მოხ სე ნე ბულ არ ჩევ ნებს შო რის  პე რი ო დებ ში ჩა ტარ და შუ-

ა ლე დუ რი არ ჩევ ნე ბი გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მა ჟო რი ტა რუ ლი სა პარ ლა მენ ტო 

მან და ტე ბის გა და სა ნა წი ლებ ლად. არ ჩევ ნებს და აკ ვირ დ ნენ ად გი ლობ რი ვი და 

სა ერ თა შო რი სო სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ე ბი. მათ მი ერ სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტა რე-

ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის შე სა ხებ მომ ზა დე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი ან გა რი ში  გათ ვა ლის-

წი ნე ბუ ლი იყო წი ნამ დე ბა რე ან გა რი შის მომ ზა დე ბი სას. 

2.საარჩევნოკანონმდებლობა
სა ქარ თ ვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი მი ღე ბუ ლია 2001 წელს, თუმ ცა მი სი მი ღე-

ბი დან დღემ დე მას ში და ახ ლო ე ბით 40-მდე ცვლი ლე ბაა შე სუ ლი. რო გორც წე სი, 

ცვლი ლე ბე ბი სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, არ ჩევ ნე ბამ დე რამ დე ნი მე თვით 

ად რე შე დის, რაც თა ვის თა ვად პრობ ლე მურს ხდის არ ჩევ ნე ბი სათ ვის სა არ ჩევ-

ნო ად მი ნის ტ რა ცი ი სა და სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტე ბის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი და სა-

ერ თა შო რი სო სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე სა ბა მი სი მო სამ ზა დე-

ბე ლი საქ მი ა ნო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მოქ მე დო გეგ მა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 2006 წლის ად გი-

ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის დე მოკ რა ტი უ ლი სტან დარ ტე ბით 

ეკატერინე სირაძე-დელონე
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ჩა ტა რე ბა, 2005 წელს სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი  პირ და პირ 

უკავ შირ დე ბა 2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებს, შე-

სა ბა მი სად, ტექ ს ტ ში ამ ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხე ბაც იქ ნე ბა სა უ ბა რი. 

ასე ვე,  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ  2005 წელს სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში შე სუ ლი ცვლი-

ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე მთლი ა ნად შე იც ვა ლა სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის და-

კომ პ ლექ ტე ბის წე სი. შე სა ბა მი სად, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ზე და დო ნე და-

კომ პ ლექ ტ და ე.წ. უპარ ტი ო, პრო ფე სი ო ნა ლი წევ რე ბით. სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტებს 

სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ა ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა გა უ-

უქ მ დათ. სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ზე და და შუა დო ნე ე ბის ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი 

პრინ ცი პით და კომ პ ლექ ტე ბა, მი სა სალ მე ბელ ფაქ ტად შე ფას და ად გი ლობ რი ვი 

და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ4. 

სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ცენ ტ რა ლუ რი და შუა დო ნე ე ბის, ახა ლი პრინ ცი პით 

და კომ პ ლექ ტე ბის მი უ ხე და ვად, რი გი დე ტა ლე ბი, რომ ლე ბიც კონ კ რე ტუ ლი სა-

არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის წევ რო ბი სათ ვის კონ კურ სის პი რო ბებს, კან დი და ტე-

ბის შერ ჩე ვა სა და დამ ტ კი ცე ბას ეხე ბო და, კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ბუნ დო ვა ნი დარ ჩა.  

კონ კ რე ტუ ლად, არ არის ნა თე ლი, თუ რო გორ და რა კრი ტე რი უ მე ბით ხდე ბა კან-

დი და ტე ბის შერ ჩე ვა და წარ დ გე ნა და ა.შ. კა ნონ ში შე სუ ლი ამა ვე ცვლი ლე ბე ბის 

სა ფუძ ველ ზე შე იც ვა ლა კენ ჭის ყ რის დღის რამ დე ნი მე პრო ცე დუ რუ ლი დე ტა ლიც, 

ხო ლო სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტე ბის ფუნ ქ ცია ზე და დო ნის სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი-

ა ში შე მო ი ფარ გ ლა მხო ლოდ სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ით. გან სა კუთ რე ბით აღ ნიშ-

ვ ნას სა ჭი რო ებს სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი სათ ვის გან საზღ ვ რუ ლი სა არ ჩევ ნო 

ზღურ ბ ლი, რო მე ლიც, მი უ ხე და ვად ევ რო პის საბ ჭო სა და ვე ნე ცი ის კო მი სი ის რე-

კო მენ და ცი ე ბი სა, 7%-ით შე ნარ ჩუნ და. ამას თან,  სა პარ ლა მენ ტო და ად გი ლობ-

რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი სათ ვის სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბი შე იც ვა ლა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ახ ლადმი ღე ბულ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

სის ტე მას, ზო გა დად უფ რო მე ტი მა ჟო რი ტა რუ ლი კომ პო ნენ ტი და ე მა ტა, სის ტე მე ბი 

გან ს ხ ვავ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით 63 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 4 თვით მ მარ თ-

ველ ქა ლაქ სა და დე და ქა ლაქ ში. გან სა კუთ რე ბუ ლი სირ თუ ლით ამ შემ თხ ვე ვა ში გა-

მო ირ ჩე ო და ქა ლაქ თბი ლის ში (დედაქალაქში) მი ღე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მა, რო-

მე ლიც წარ მო ად გენ და მა ჟო რი ტა რულ - პ ლუ რა ლურ  პარ ტი ულ ბლო კურ სის ტე მას, 

რომ ლის დრო საც მი ღე ბუ ლია პრინ ცი პი – „გამარჯვებულს მი აქვს ყვე ლა ფერი5“. 

სის ტე მა გა მო ირ ჩე ო და თა ვი სი სირ თუ ლით, შე სა ბა მი სად, არ ჩევ ნე ბამ დე რამ დე ნი-

მე თვით ად რე ამ სის ტე მის მი ღე ბამ, ვერ უზ რუნ ველ ყო ამომ რ ჩე ველ თა სა თა ნა დო 

მომ ზა დე ბა -ინ ფორ მი რე ბა ამ კონ კ რე ტუ ლი სის ტე მის შე სა ხებ, რაც შემ დ გომ სა ერ-

თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კრი ტი კის სა გა ნი გახ და6.       

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფა
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ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა,  სა ქარ თ ვე ლოს სა პარ ლა მენ ტო სის ტე მის თა ვი სე ბუ რე ბაც. 

სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით მი უ ღე ბე ლია მა ჟო რი ტა რულ ოლ ქებს შო რის 

მან და ტის ხმის წო ნის გან ს ხ ვა ვე ბა. რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ყვე ლა მა ჟო რი ტა რი 

დე პუ ტა ტის ამომ რ ჩე ველ თა რა ო დე ნო ბა მეტ - ნაკ ლე ბად თა ნა ბა რი უნ და იყოს, 

და საშ ვე ბია მხო ლოდ 10-15%-ით გა დახ რა. ეუთოს დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ-

ტე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ოფი სი სათ ვის (OSC�/O��H�) მი უ ღე ბე ლია სა-

პარ ლა მენ ტო მან და ტებს შო რის ისე თი სხვა ო ბა, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად ყაზ-

ბე გი სა (დაახ 3000 ამომ რ ჩე ვე ლი) და ქუ თა ი სის (158 000 ამომ რ ჩე ვე ლი) ოლ ქებს 

შო რის.  

2006-2010 წლებ ში სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში რი გი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი-

ლე ბე ბი შე ვი და.  

ამ ცვლი ლე ბე ბის მი ხედ ვით რამ დენ ჯერ მე შე იც ვა ლა სა არ ჩევ ნო სის ტე მა სა-

პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი სათ ვის,  რამ დენ ჯერ მე შე იც ვა ლა სა არ ჩევ ნო ად მი-

ნის ტ რა ცი ის და კომ პ ლექ ტე ბის პრინ ცი პი, შე იც ვა ლა სა არ ჩევ ნო ბა რი ე რი, კენ-

ჭის ყ რის დღის პრო ცე დუ რე ბი და შე დე გე ბის გა სა ჩივ რე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

ნორ მე ბი, სამ ხედ რო პირ თა არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის ნორ მე ბი, სა არ ჩევ ნო 

უბ ნებ ზე ვი დეო თვა ლის და მონ ტა ჟე ბი სა და ვი დეო თვა ლის მი ერ გა და ღე ბუ ლი 

მა სა ლის გა მო ყე ნე ბა/ გა მოთხო ვის რე გუ ლა ცი ე ბი და ა.შ.  

რიგ შემ თხ ვე ვებ ში კა ნონ ში შე სულ მა ცვლი ლე ბებ მა გა ა უმ ჯო ბე სა კა ნონ მ დებ-

ლო ბის ის კონ კ რე ტუ ლი ნა წი ლი, მაგ რამ კა ნონ ში კვლავ დარ ჩა ზო გა დი, ბუნ-

დო ვა ნი და ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც კა ნო ნის სხვა დას ხ-

ვაგ ვარ  ინ ტერ პ რე ტა ცი ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

2007 – 2010 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში შე სულ 

ცვლი ლე ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბით ად ვი ლი შე სამ ჩ ნე ვი ა, რომ კო დექ ს ში ცვლი ლე ბე-

ბი არ ჩევ ნე ბამ დე მხო ლოდ რამ დე ნი მე თვით ად რე შე დი ო და. მა გა ლი თად, 2007 

წლის დე კემ ბერ ში წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში შე სუ ლი 

ცვლი ლე ბე ბი, 2008 წლის მარ ტ ში სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო 

პე რი ოდ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა არ ჩევ ნო კო დექ სის ისეთ მნიშ-

ვ ნე ლო ვან  თა ვებს შე ე ხო, რო გო რი ცაა სა არ ჩევ ნო სის ტე მა, სა არ ჩევ ნო ზღურ-

ბ ლი, სა არ ჩევ ნო უბ ნე ბის ზო მა, კენ ჭის ყ რის დღის პრო ცე დუ რე ბი და ა.შ. ხო ლო, 

2009 წლის დე კემ ბერ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბით შე იც ვა ლა 2010 წლის ად გი-

ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა არ ჩევ ნო სის ტე მა, გა ნი საზღ ვ რა თბი ლი სის 

მე რის არ ჩე ვის წე სი, გა ი ზარ და 1-დან 2 დღემ დე გა სა ჩივ რე ბის ვა და და ა.შ.  

ეკატერინე სირაძე-დელონე
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ზე მოხ სე ნე ბუ ლი დან გა მომ დი ნა რე 2006 – 2010 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე-

ბი სა და სა არ ჩევ ნო კა ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ცვლი ლე ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბით, 

გა მო იკ ვე თა  რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტენ დენ ცი ა:

1.  არ ჩევ ნე ბის და ნიშ ვ ნა / არ ჩევ ნე ბის თა რი ღის ოფი ცი ა ლუ რი გა მოცხა დე-

ბა რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა ში მოხ და მო უ ლოდ ნე ლად7. რად გა ნაც არ ჩევ ნე ბის 

ად მი ნის ტ რი რე ბი სათ ვის კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლია 45 დღე, არ ჩევ ნე ბის თა-

რი ღის მო უ ლოდ ნელ მა გა მოცხა დე ბამ, შე საძ ლო ა, არ ჩევ ნე ბის,  ყვე ლა სტან-

დარ ტის დაც ვით და გა მარ თუ ლად ჩა ტა რე ბას საფ რ თხე შე უქ მ ნას (2006 წლის 

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი, 2008 წლის საპ რე ზი დენ ტო 

არ ჩევ ნე ბი).     

2.  მი უ ხე და ვად წი ნას წარ გაცხა დე ბი სა, იმის შე სა ხებ, რომ არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ დე ბა 

კონ კ რე ტულ დროს (მაგ: გა ზაფხუ ლი) ყვე ლა არ ჩევ ნებ ზე (2006-2010 წლებ ში) 

არ ჩევ ნე ბის თა რი ღი კონ ს ტი ტუ ცი ით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის ბო ლო დღეს და-

ი ნიშ ნა8. ამ გა რე მო ე ბამ გარ კ ვე ულ წი ლად ხე ლი  შე უ შა ლა არ ჩევ ნე ბის თ ვის 

სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტე ბის, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ი სა და სა დამ კ ვირ ვებ ლო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა თა ნა დოდ მომ ზა დე ბას.

3.  მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კო პენ ჰა გე ნის დო კუ მენ ტი9 და ვე ნე ცი ის კო მი სი-

ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი „წარმატებული პრაქ ტი კის კო დექ სი“ (Code of Good 

�ractices)10, ცალ სა ხად გან საზღ ვ რავს იმას, რომ სა არ ჩევ ნო კო დექ ს მა კენ-

ჭის ყ რის დღემ დე უნ და გან საზღ ვ როს კონ კ რე ტუ ლი ვა და, რომ ლის შემ დე გაც 

აღარ გან ხორ ცი ელ დე ბა კა ნონ მ დებ ლო ბის შეც ვ ლა, ასე თი თა რი ღი სა ქარ-

თ ვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სით არ არის გან საზღ ვ რუ ლი, რაც თე ო რი უ ლად 

იმის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, რომ კენ ჭის ყ რის დღემ დე ერთი დღით ად რეც 

შე საძ ლე ბე ლია შე იც ვა ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა.

4.  კო პენ ჰა გე ნის დო კუ მენ ტი და ვე ნე ცი ის კო მი სი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 

„წარმატებული პრაქ ტი კის კო დექ სი“ (Code of Good �ractices) გან საზღ-

ვ რავს, რომ არ არის მი ზან შე წო ნი ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის ცვლი ლე ბა იმ 

შემ თხ ვე ვა ში, თუ არ ჩევ ნე ბამ დე არ არის დარ ჩე ნი ლი სულ მცი რე 12 თვე11. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2006 – 2010 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის დროს 

სა ქარ თ ვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, რო მელ თა 

სა ფუძ ველ ზეც შე იც ვა ლა სა არ ჩევ ნო სის ტე მა, გან ხორ ცი ელ და კენ ჭის ყ რის 

დღემ დე გა ცი ლე ბით უფ რო მოკ ლე ვა და ში (მაგალითად, 2008 წლის მარ-

ტ ში სა არ ჩევ ნო კო დექ სის ცვლი ლე ბა, 2009 წლის დე კემ ბერ ში სა არ ჩევ ნო 

კო დექ სის ცვლი ლე ბა).   
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ფაქ ტი ა, რომ წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში, არ ჩევ ნე ბამ დე რამ დე ნი მე თვით ად-

რე, კო დექ ს ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა პრობ ლე მაა  რო გორც სა არ ჩევ ნო სუ ბი-

ექ ტე ბი სა და სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ი სათ ვის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი და სა-

ერ თა შო რი სო სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის. ამას თა ნა ვე, მოკ ლე 

ვა და ში შეზღუ დუ ლია იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ამომ რ ჩე ვე ლი სა თა ნა დოდ 

იყოს ინ ფორ მი რე ბუ ლი ახა ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის შე სა ხებ, შე სა ბა მი სად, 

უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია ამომ რ ჩე ველ თა ინ ტე რე სი და უფ ლე ბა კენ ჭის ყ რის დღეს 

გა ა კე თოს ინ ფ რო მი რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნი.  ამას თან, სა არ ჩევ ნო სის ტე მი სა და კა-

ნო ნის მუდ მი ვი ცვლა ქმნის არას ტა ბი ლურ გა რე მოს, რაც ასე ვე პრობ ლე მუ რია 

ქვეყ ნი სათ ვის.

3.წინასაარჩევნოპერიოდი
წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში, სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტ თა ქმე დე ბა და უფ ლე ბე ბი გან-

საზღ ვ რუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სით. ამ თვალ საზ რი სით 2007-

2010 წლებ ში გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხე ბად იკ ვე თე ბო და: 

 სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტ თა რე გის ტ რა ცი ა; 

 სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ქვე და დო ნის და კომ პ ლექ ტე ბა და საქ მი ა ნო ბა;

 ამომ რ ჩე ველ თა სი ე ბის შედ გე ნა- გა ნახ ლე ბა; 

 ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა;

 წი ნა სა არ ჩევ ნო აგი ტა ცი ა, ზე წო ლა, და ში ნე ბა, ამომ რ ჩე ველ თა მოს ყიდ ვა; და სხვა. 

ზო გა დად, 2006 – 2010 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე-

რი ოდ ში, აშ კა რაა თან მიმ დევ რუ ლი უკუს ვ ლა, რაც იმა ში გა მო ი ხა ტა, რომ 2006 

წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ თან შე და რე ბით, ად მი-

ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის გა ცი ლე ბით უფ რო დი დი რა ო დე ნო ბის 

ფაქ ტე ბი და ფიქ სირ და 2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო და სა პარ ლა მენ-

ტო არ ჩევ ნე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დებ ში. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია 

2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დი, 

იგი ვე მდგო მა რე ო ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა სა და პარ ტი ა სა 

და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის არა საკ მა რი სი გამ ყო ფი ხა ზის არ სე ბო ბის შე სა ხებ 

შე ნარ ჩუნ და 2008 წლის სა პარ ლა მენ ტო, 2008 წლის აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს-

პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭო სა და 2010 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო-

ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დებ შიც. 

ეკატერინე სირაძე-დელონე
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2003 წლი დან სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბის მუდ მი ვი კრი ტი კის სა განს წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დებ ში ად მი ნის ტ რა-

ცი უ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა წარ მო ად გენ და. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი 

იყო ფაქ ტე ბი, რომ ლის დრო საც რთუ ლად დგინ დე ბო და გამ ყო ფი ზღვა რი სა ხე-

ლი სუფ ლე ბო პარ ტი ა სა და სა ხელ მ წი ფოს შო რის12. კრი ტი კის სა განს აგ რეთ ვე 

წარ მო ად გენ და: 

 სა ჯა რო მო ხე ლე თა აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა სა და 

აგი ტა ცი ა ში;

 აგი ტა ცი ის ცნე ბის გან საზღ ვ რე ბის არარ სე ბო ბა სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში;

 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ფი ნან სუ რი რე სურ სის აქ ტი უ რად გა მო ყე ნე ბა სა არ-

ჩევ ნო კამ პა ნი ე ბის ფონ ზე (მათ შო რის ვა უ ჩე რე ბის და რი გე ბი სა და ხელ ფა სე-

ბის გაზ რ დის სა ხით);

 სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის მაგ: და საქ მე ბის, მცი რე საკ რე დი ტო და 

სხვა პროგ რა მე ბი და ა.შ.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ად მი ნის ტ რა ცი ულ რე სურ ს ზე ხე ლი მხო ლოდ სა ხე ლი სუფ-

ლე ბო პარ ტი ას მი უწ ვ დე ბა, შე სა ბა მი სად კრი ტი კის სა გან საც მხო ლოდ ხე ლი-

სუფ ლე ბა და სა ხე ლი სუფ ლე ბო პარ ტია წარ მო ად გენს13. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის ფაქ-

ტე ბი სხვა დას ხ ვა ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა-

რი შებ ში14 ცალ სა ხად და ფიქ სირ და, ხო ლო რე კო მენ და ცი ე ბი წი ნა სა არ ჩევ-

ნო კამ პა ნი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის გამ კაც რე ბას მო ითხოვ და, 2008 

წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წინ, კა ნონ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბით 

მოხ და წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის ცვლი ლე-

ბა ისე, რომ კა ნო ნი ამ ნა წილ ში გახ და კი დევ უფ რო ბუნ დო ვა ნი, ხო ლო 

ცვლი ლე ბე ბით არ იკ ვე თე ბა მკა ფიო ზღვა რი პარ ტი ულ რე სურ სებ სა და 

სა ხე ლი სუფ ლე ბო რე სურ სებს შო რის.  კერ ძოდ: პო ლი ტი კურ თა ნამ დე-

ბო ბის პი რებს სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა მი ე ნი ჭათ წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი-

ა ში მო ნა წი ლე ო ბის თვალ საზ რი სით;  კა ნო ნი მკა ფი ოდ არ გა ნას ხ ვა ვებს 

„წინასაარჩევნო აგი ტა ცი ა ში“ მო ნა წი ლე ო ბი სა და „წინასაარჩევნო აგი ტა-

ცი ის გა წე ვის“ ცნე ბებს.  რაც თა ვის თა ვად სა ჯა რო მო ხე ლე ებს ლა ვი რე ბის 

ფარ თო სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, მე ო რე მხრივ, სა ჯა რო მო ხე ლე ებს ეკ რ ძა-

ლე ბათ წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა სამ სა ხუ რე ობ რი ვი მო-
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ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბის დროს, რაც გუ ლის ხ მობს იმას, რომ მათ მი ერ 

კუთ ვ ნი ლი შვე ბუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში და საშ ვე ბია წი ნა სა არ-

ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა. მა გა ლი თად: გამ გე ბე ლი რო მე ლიც სარ-

გებ ლობს კუთ ვ ნი ლი შვე ბუ ლე ბით და მო ნა წი ლე ობს წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ-

პა ნი ა ში, შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის მი ერ აღიქ მე ბა ისე,  

რო გორც გამ გე ბე ლი. 

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია 2008 წლის არ ჩევ ნე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი-

ოდ ში ზე წო ლის ფაქ ტე ბი15 სა ჯა რო მო ხე ლე ებ ზე, სკო ლი სა და ბა ღის მას წავ-

ლებ ლებ ზე, არ ჩევ ნებ ზე მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ად გი ლობ რი ვი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წევ რებ ზე, ზო გა დად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ, მო ქა ლა ქე თა პი რა დო ბის მოწ მო ბე ბის შეგ რო ვე ბის 

ფაქ ტე ბი16, და ა.შ.  

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი  მას შ ტა ბე ბით ზე წო ლის ფაქ ტე ბი წი ნა-

სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში 2010 წლის  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ-

ნებ ზე არ და ფიქ სი რე ბუ ლა17.

ცალ კე მსჯე ლო ბის სა გა ნია წი ნა სა არ ჩევ ნო და სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში მე დია 

გა რე მოს შე ფა სე ბა. 2006-2007 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი მე დი ა- 

ლან დ შაფ ტი დან გა მომ დი ნა რე, სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტე ბის მხრი დან სა ზო გა-

დო ე ბას თან კო მუ ნი კა ცია მეტ ნაკ ლე ბად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი იყო. თუ კი 

ეროვ ნუ ლი მას შ ტა ბით მოქ მე დი ელექ ტ რო ნუ ლი მა უწყებ ლე ბის დი დი ნა წი-

ლი („რუსთავი 2“, „საქართველოს სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი“) სა ხე ლი-

სუფ ლე ბო პარ ტი ის რე სურ სად მო ი აზ რე ბოდ ნენ, ან ეტა პობ რი ვად მი სი კონ-

ტ რო ლის ქვეშ ექ ცე ოდ ნენ, სულ მცი რე ერ თი მე დია სა შუ ა ლე ბა მა ინც (ტელე-

რადიო კომ პა ნია „იმედი“), ღია იყო ოპო ზი ცი უ რი სპექ ტ რის თ ვის. ამას თან, 

დე და ქა ლაქ ში მოქ მე დი ტე ლე კომ პა ნია „კავკასია“ (მოგვიანებით ტე ლე კომ-

პა ნია „მაესტროც“) ასე ვე ხელ მი საწ ვ დო მი იყო ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 

მხა რის თ ვის. აღ ნიშ ნუ ლი მდგო მა რე ო ბა ეტა პობ რი ვად შე იც ვა ლა 2008 წლის 

და საწყი სი დან, რო დე საც ეროვ ნუ ლი მას შ ტა ბით მა უწყე ბე ლი ტე ლე- რა დიო 

კომ პა ნია „იმედის“ ირ გ ვ ლივ გან ვი თა რე ბუ ლი დრა მა ტუ ლი მოვ ლე ნე ბი ჯერ 

მი სი და ხურ ვით და სა ბო ლო ოდ, მფლო ბე ლის შეც ვ ლით დას რულ და. აღ ნიშ-

ნუ ლი რე ა ლი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში პო ლი ტი-

კუ რი პარ ტი ე ბის და სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტე ბის საქ მი ა ნო ბის გა შუ ქე ბა თუ მა თი 

მხრი დან სა ზო გა დო ებ რივ აზ რ ზე გავ ლე ნა, და მო კი დე ბუ ლი იყო პო ლი ტი კურ 

გა რე მო ში ამ ტე ლე კომ პა ნი ე ბის პო ზი ცი ო ნი რე ბა სა და შე სა ბა მის სა რე დაქ-

ციო პო ლი ტი კა ზე.18
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აქე დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია და ვას კ ვ ნათ, რომ მე დია გა რე მო ასე ვე არ 

ქმნი და ხელ საყ რელ ფონს სა არ ჩევ ნო პრო ცე სის სა მარ თ ლი ა ნი კონ კუ რენ ცი ის 

პი რო ბებ ში წარ მარ თ ვის თ ვის.

ტენ დენ ცი ებს თუ გა დავ ხე დავთ, არ შე იძ ლე ბა არ აღი ნიშ ნოს, რომ წი ნა სა არ-

ჩევ ნო გა რე მო სულ უფ რო დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს. აშ კა რა ა, რომ სა ქარ-

თ ვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დე ბი დიდ წი ლად 

გან საზღ ვ რავს კენ ჭის ყ რის დღის შე დე გებს, ამა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი ლი 

მი უძღ ვის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რაც 

მმარ თ ველ პარ ტი ას, მის კონ კუ რენ ტებ თან შე და რე ბით, ავ ტო მა ტუ რად და წი ნა-

უ რე ბულ პო ზი ცი ა ზე აყე ნებს (იგულისხმება იური დი უ ლი, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი, ფი ნან-

სუ რი და მე დია რე სურ სი).  

4.საარჩევნოადმინისტრაცია
სა ქარ თ ვე ლო ში სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის სა მი დო ნე არ სე ბობს, ესე ნი ა: 

ცენ ტ რა ლუ რი, სა ოლ ქო და სა უბ ნო სა არ ჩევ ნო კო მი სი ე ბი. 2006-2007 წლებ ში, 

სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის და კომ პ ლექ ტე ბის წე სი რამ დენ ჯერ მე შე იც ვა ლა. 

პარ ტი უ ლი სის ტე მი დან იგი ჯერ „პროფესიონალური“ (ე.ი. სა არ ჩევ ნო ად მი-

ნის ტ რა ცია და კომ პ ლექ ტ და და მო უ კი დე ბე ლი, დარ გის პრო ფე სი ო ნა ლი წარ-

მო მად გენ ლე ბით) გახ და, ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით შე რე უ ლი, რაც პარ ტი ულ და 

„პროფესიონალურ“ და კომ პ ლექ ტე ბას მო ი აზ რებს. 

2006-2007 წლებ ში, ზო გა დად, ორ ძი რი თად სა კითხ ზე შე იძ ლე ბა ყუ რადღე ბის 

გა მახ ვი ლე ბა. ესე ნი ა: სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ცოდ ნის დო ნე და ად მი ნის-

ტ რა ცი ის მუ შა ო ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია  რომ სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ზე და დო ნე-

ებ ზე (ცენტრალური და სა ოლ ქო) სა არ ჩევ ნო მო ხე ლე თა ცოდ ნა მა ღა ლი ხა რის-

ხი სა ა, თუმ ცა იგი ვეს არ ით ქ მის სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ქვე და (საუბნო) 

დო ნის მო ხე ლე თა შე სა ხებ19. 

ეს ტენ დენ ცია გა უმ ჯო ბეს და 2010 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

არ ჩევ ნე ბი სათ ვის. ად მი ნის ტ რა ცი ის ქვე და დო ნის (საუბნო) სა არ ჩევ ნო მო ხე-

ლე თა, კენ ჭის ყ რის დღის პრო ცე დუ რე ბის ცოდ ნის ხა რის ხი ამაღ ლ და, თუმ ცა 

არა საკ მა რი სად20. კვლავ გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მად რჩე ბა კენ ჭის ყ რის შე-

დე გე ბის შე ჯა მე ბა და შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მის სწო რად შედ გე ნა21.  ამას თან,  სა-

არ ჩევ ნო პრო ცე დუ რე ბის მუდ მი ვი ცვლი ლე ბა, სა არ ჩევ ნო უბ ნის ზო მე ბი სა და 

საზღ ვ რე ბის ცვლი ლე ბა კენ ჭის ყ რის დღემ დე მოკ ლე ვა დებ ში რე ა ლურ პრობ-

ლე მას უქ მ ნის სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის  ხა რის ხი ან მუ შა ო ბას. ასე ვე აღ სა-

ნიშ ნა ვი ა, რომ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა მა თი წევ რე ბის 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფა
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სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ქვე და დო ნე ზე მუდ მი ვი ცვლა22, რაც არას ტა ბი-

ლურ გა რე მოს ქმნის და საფ რ თხეს უქ მ ნის არ ჩევ ნე ბის პრო ფე სი ო ნა ლუ რად 

ჩა ტა რე ბას. 

რაც შე ე ხე ბა სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის მუ შა ო ბას, სამ წუ ხა რო ფაქ ტი ა, რომ 

2006-2010 წლებ ში, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ამ, ვერც ერთ დო ნე ზე ვერ მო ა-

ხერ ხა და ვერ და იმ კ ვიდ რა და მო უ კი დე ბე ლი, ობი ექ ტუ რი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი 

ინ ს ტი ტუ ტის იმი ჯი23. 

სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის, მი სი მი კერ ძო ე ბის, ობი ექ ტუ რო ბი სა და და მო უ-

კი დებ ლო ბის არა საკ მა რი სი ხა რის ხის შე სა ხებ წე რენ სა ერ თა შო რი სო (ეუთო/

ოდირი24) და ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნებ ზე სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა-

ვი ანთ სა დამ კ ვირ ვებ ლო ან გა რი შებ ში.  

5.კენჭისყრისდღე
ნი შან დობ ლი ვია ის დარ ღ ვე ვე ბი, რომ ლე ბიც სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში კენ ჭის ყ-

რის დღეს თან და კავ ში რე ბით ფიქ სირ დე ბო და. დარ ღ ვე ვე ბი, ტენ დენ ცი ურ ხა სი-

ათს ატა რებს და მნიშ ვ ნე ლო ვან ზე გავ ლე ნას ახ დენს კენ ჭის ყ რის დღის შე დე-

გებ ზე. რო გო რი ცა ა:

 ამომ რ ჩე ველ თა სი ის და ნარ თ ში გა და მე ტე ბით დი დი რა ო დე ნო ბის ამომ რ ჩე-

ველ თა შეყ ვა ნის ფაქ ტე ბი (2008 წლის არ ჩევ ნე ბი), სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ზე 

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით ამ წე სით არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ამომ რ-

ჩე ველ თა 104%-მა25;  

 სა არ ჩევ ნო უბ ნე ბის წინ მა სი უ რი აგი ტა ცი ა, რო დე საც პარ ტი ის აქ ტი ვის ტე ბი 

ამომ რ ჩევ ლებს აღ რიცხავ დ ნენ და ხელს აწე რი ნებ დ ნენ მათ ხელთ არ სე ბულ 

სი ებ ზე26 (2010 წე ლი);

 აშ კა რა პრობ ლე მას წარ მო ად გენ და სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ქვე და დო-

ნის მომ ზა დე ბა, რად გა ნაც დრო უ ლად ვერ ხდე ბო და შე დე გე ბის დათ ვ ლა და 

შე ჯა მე ბა ქვე და დო ნის სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის მი ერ. პრობ ლე მა შე და რე-

ბით გა მოს წორ და 2010 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი-

სათ ვის27;

 აშ კა რად და დე ბით ტენ დენ ცი ად უნ და შეფასდეს ის ფაქ ტი, რომ ცენ ტ რა ლურ-

მა სა არ ჩევ ნო კო მი სი ამ შე ი მუ შა ვა სა ჩივ რის ფორ მა, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვ დო-

მი გახ და ყვე ლა სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტი სათ ვის უბ ნებ ში კენ ჭის ყ რის დღეს.
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სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში და დე ბი თი ცვლი ლე ბა ა28, სა ჩი ვარ - გან ცხა დე ბის გან ხილ ვი-

სას, მომ ჩი ვა ნი მხა რის და ბა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის კა ნო ნით უზ რუნ ველ ყო ფა. 

6.საჩივარ-განცხადებები
კენ ჭის ყ რის დღის შემ დ გო მი პრო ცე დუ რე ბი, არ ჩევ ნე ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა.  არ ჩევ ნე ბი სა და სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის 

მუ შა ო ბის ხა რის ხის შე სა ფა სებ ლად ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კრი-

ტე რი უ მი სწო რედ სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ი სა და სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ სა-

ჩი ვარ - გან ცხა დე ბებ ზე რე ა გი რე ბა წარ მო ად გენს. 

არ ჩევ ნე ბის შემ დ გომ პე რი ოდ ში სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ამ და სა სა მარ თ-

ლო ებ მა უნ და მო ა ხერ ხონ და სა ჩი ვარ - გან ცხა დე ბებ ზე ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი-

რე ბით და ა დას ტუ რონ ნე ბა, გა მოს წო რე ბულ იქ ნას კენ ჭის ყ რის დღეს  და მის 

შემ დ გომ პე რი ოდ ში დაშ ვე ბუ ლი სუ ბი ექ ტუ რი თუ ობი ექ ტუ რი შეც დო მე ბი. იმის 

მი ხედ ვით, თუ რო გორ რე ა გი რე ბას მის ცემს სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცია ან / და 

სა სა მარ თ ლო შე სა ბა მის სა ჩი ვარ გან ცხა დე ბებს, რამ დე ნად ობი ექ ტუ რად გა ნი-

ხი ლავს მათ და გა მო ი ტანს მი უ კერ ძო ე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, შეგ ვიძ ლია ვიმ-

ს ჯე ლოთ მათ პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ სა და ობი ექ ტუ რო ბა ზე. 

ზე მოთ ქ მუ ლი არ გუ მენ ტის გა სამ ყა რებ ლად, გა მოდ გე ბა 2008 წლის საპ რე ზი-

დენ ტო და სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დ გო მი პე რი ო დის გან ხილ ვა. აღ-

სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კენ ჭის ყ რის დღი სა და შე დე გე ბის შე ჯა მე ბის პრო ცე დუ რებ ზე 

4 ად გი ლობ რი ვი სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ის („ახალგაზრდა იურის ტ თა 

ასო ცი ა ცი ა“, „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლო“, „ახალი თა-

ო ბა - ახა ლი ინი ცი ა ტი ვა“ და „სამართლიანი არ ჩევ ნე ბი“) მი ერ და ი წე რა და-

ახ ლო ე ბით 440 სა ჩი ვარ - გან ცხა დე ბა29. მი უ ხე და ვად სა ჩი ვარ - გან ცხა დე ბე ბის 

რა ო დე ნო ბი სა, გან ხი ლულ იქ ნა მხო ლოდ 4 სა ჩი ვა რი (კონკრეტულად ამ 4 არა-

სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შე ტა ნი ლი), ხო ლო ყვე ლა და ნარ ჩენ მომ-

ჩი ვან / გან მ ცხა დე ბელ სუ ბი ექტს უარი ეთ ქ ვა, რად გა ნაც სა ჩი ვარ / გან ცხა დე ბებს  

ტექ ნი კუ რი ხარ ვე ზი3 0  და უდ გინ და, ხო ლო გა მოს წო რე ბი სათ ვის ვა და არ მი ე-

ცათ31. 2008 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ზე სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ი სა და 

სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ სა ჩი ვარ გან ცხა დე ბე ბის გა ნუ ხილ ვევ ლად და ტო ვე ბას 

ტენ დენ ცი უ რი ხა სი ა თი ჰქონ და. 

შე და რე ბით გან ს ხ ვავ დე ბო და 2008 წლის სა პარ ლა მენ ტო, 2008 წლის აჭა რის 

ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭო სა და 2010 წლის ად გი ლობ რი ვი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ზე, სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ი სა და სა სა მარ თ-

ლო ე ბის მი ერ სა ჩი ვარ - გან ცხა დე ბებ ზე რე ა გი რე ბა. კერ ძოდ:  
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 საქ მის გან მ ხილ ვე ლი ორ გა ნოს მი ერ არ ხდე ბო და საქ მის დე ტა ლუ რი შეს წავ-

ლა/ გა მოკ ვ ლე ვა, რა თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო რე ა ლურ სუ-

რათ ზე დაყ რ დ ნო ბით. ქვე და დო ნე ე ბის სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის მო ხე ლე თა 

მი ერ ჩა დე ნილ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა ზე მსჯე ლო ბი სას ცეს კოს მომ ჩი ვა ნის / გან მ-

ცხა დებ ლის მი ერ წარ მოდ გე ნილ მოწ მე თათ ვის ახ ს ნა- გან მარ ტე ბე ბი არ ჩა მო-

ურ თ მე ვი ა, ასე ვე არ მო უხ დე ნია თან დარ თუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის სა თა ნა დო 

გა მოკ ვ ლე ვა, მა თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის მო-

ძი ე ბა, ქვემ დ გო მი სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ-

მა ცი ის სი ზუს ტის გა და მოწ მე ბა და სხვ32.

 ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში ხდე ბო და სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის მი ერ ერ თი და 

იმა ვე დე ბუ ლე ბის, სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ინ ტერ პ რე ტა ცია ამა თუ იმ პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე (მაგალითად: სხვა დას ხ ვა სა ოლ ქო სა-

არ ჩევ ნო კო მი სია ერ თი და იგი ვე კა ნო ნის დე ბუ ლე ბას სხვა დას ხ ვაგ ვარ ინ ტერ-

პ რე ტა ცი ას აძ ლევ და, ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით ხდე ბო და ამა თუ იმ პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ე ბის ინ ტე რე სე ბის გა ტა რე ბა). საქ მის გან ხილ ვი სას სა არ ჩევ ნო ად მი ნის-

ტ რა ცი ა, ნაც ვ ლად რე ა ლუ რი სუ რა თის და ნახ ვი სა და სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვის 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხის და ყე ნე ბი სა, და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო წარ დ გე ნილ 

გან ცხა დე ბა/ სა ჩი ვარ ში გა მო ე ნა ხა ხარ ვე ზი და ამ სა ფუძ ვ ლით თა ვი აერი დე ბი ნა 

საქ მის გან ხილ ვი სათ ვის.33

 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წარ დ გე ნი ლი სა ჩივ რე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში 

კა ნონ დამ რ ღ ვე ვი სათ ვის შე ფარ დე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი ჩა დე ნი ლი სა მარ თალ დარ-

ღ ვე ვის შე უ სა ბა მო იყო. საქ მის გან მ ხილ ვე ლი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის ქვემ დ გო მი 

კო მი სი ე ბის სა მარ თალ დამ რ ღ ვევ წევ რებს მი ნი მა ლურ სან ქ ცი ებს აკის რებ დ ნენ 

ძი რი თა დად შე მო ი ფარ გ ლე ბოდ ნენ გაფ რ თხი ლე ბი თა და საყ ვე დუ რით. ფუ-

ლა დი სან ქ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა კი  მი ნი მუ მამ დე იყო დაყ ვა ნი ლი, რა საც იმით 

ხსნიდ ნენ, რომ კო მი სი ე ბის წევ რ თა ანაზღა უ რე ბა კა ნო ნით დად გე ნილ ფი ნან-

სუ რი სან ქ ცი ე ბის და ფარ ვას ვერ გას წ ვ დე ბო და34. 

ყვე ლა ზე მსუ ბუ ქი დის ციპ ლი ნუ რი ზო მე ბი ასე ვე გა მო ი ყე ნე ბო და დის ციპ ლი ნუ-

რი პა სუ ხიმ გებ ლო ბის და კის რე ბის დრო საც. ზემ დ გო მი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ე ბი, 

რო გორც წე სი, ორ ყვე ლა ზე მსუ ბუქ ფორ მას – შე ნიშ ვ ნა სა და გაფ რ თხი ლე ბას  

იყე ნებ დ ნენ.

ცეს კომ  სა ოლ ქო და სა უბ ნო სა არ ჩევ ნო კო მი სი ე ბის წევ რე ბის წი ნა აღ მ დეგ შე-

ტა ნი ლი რამ დე ნი მე სა ჩი ვა რი იმ მი ზე ზე ბი თაც არ და აკ მა ყო ფი ლა, რომ, მი სი 

გან მარ ტე ბით, 1) სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო ბის ზო გი ერ თი დე ბუ ლე ბის სრუ ლად 

ეკატერინე სირაძე-დელონე
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შეს რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო და 2) კო მი სი ის წევ რებს დამ ღ ლელ და და ძა ბულ 

რე ჟიმ ში უწევ დათ მუ შა ო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზე ბი არ ათა ვი სუფ ლებს ცეს კოს 

შე ას რუ ლოს კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბი და სა არ ჩევ ნო და ვე ბის გან ხილ ვის დროს 

მი უ კერ ძო ე ბე ლი და ობი ექ ტუ რი იყოს.

7.ამომრჩეველთასიები
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით ამომ რ ჩე ველ თა რე გის ტ რა ცია ცენ ტ რა ლუ რი 

სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის ვალ დე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს, თუმ ცა, აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია 

ისიც, რომ ცენ ტ რა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სია ამომ რ ჩე ველ თა რე გის ტ რა ცი ას 

სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტ რი სა და სხვა სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ მი წო დე-

ბულ სი ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით აკე თებს.  ამა ვე კა ნონ მ დებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე ცეს-

კოს ევა ლე ბა ამომ რ ჩე ველ თა რე ეს ტ რის წარ მო ე ბა. მო ცე მუ ლი ან გა რიშ გე ბის 

პე რი ოდ ში ამომ რ ჩე ველ თა რე გის ტ რა ცია და სი ე ბი მუდ მი ვი კრი ტი კის სა განს 

წარ მო ად გენ და35. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2006 წლი დან ცენ ტ რა ლურ მა სა არ ჩევ ნო კო მი სი ამ და სა მო-

ქა ლა ქო რე ეს ტ რ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძა ლის ხ მე ვა გას წი ეს, მო ქა ლა ქე თა რე გის-

ტ რა ცი ის მოგ ვა რე ბი სა და ამომ რ ჩე ველ თა ერ თი ა ნი სი ის დახ ვე წის თ ვის. ცეს-

კო სა და სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტ რის სა ა გენ ტოს ძა ლის ხ მე ვის შე დე გად: 

 ამომ რ ჩე ველ თა ერ თი ან სი ა ში  იმ ამომ რ ჩე ველ თა რა ო დე ნო ბა შემ ცირ და, 

რომ ლე ბიც ამომ რ ჩე ველ თა ერ თი ან სი ა ში არ ფიქ სირ დე ბოდ ნენ; 

 და იხ ვე წა სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტ რი სა და ცეს კო-ს ელექ ტ რო ნუ ლი ბა ზე ბი და 

ურ თი ერ თ შე თავ სე ბა დი გახ და; 

 კა ნონ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბის თა ნახ მად, გა ი ზარ და სა მო ქა ლა ქო რე ეს ტ რის 

სა ა გენ ტოს მი ერ, ცეს კო- ზე ამომ რ ჩე ველ თა სი ის მი წო დე ბის სიხ ში რე, ამომ რ-

ჩე ველ თა სი ებ ში საგ რ ძ ნობ ლად შემ ცირ და ისე თი ხარ ვე ზე ბი, რო გო რი ცა ა, სი-

ა ში გარ დაც ვ ლი ლი ამომ რ ჩე ვე ლი; რე გის ტ რა ცია გა უ უქ მ დათ ისეთ ამომ რ ჩევ-

ლებს, რომ ლე ბიც „მიწერილი“ იყ ვ ნენ უცხო მი სა მარ თებ ზე და ა.შ. 

მი უ ხე და ვად ზე მოთ ქ მუ ლი სა, რი გი ხარ ვე ზე ბი კვლავ ფიქ სირ დე ბა ამომ რ ჩე-

ველ თა ერ თი ან სი ა ში, შე სა ბა მი სად, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია და მა ტე ბი თი 

ძა ლის ხ მე ვის წარ მარ თ ვა ამ კონ კ რე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბით.
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8.დასკვნა
სა ქარ თ ვე ლო ში 2006-2010 წწ. ად გი ლობ რი ვი, სა პარ ლა მენ ტო და საპ რე ზი დენ-

ტო სა არ ჩევ ნო პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ სა არ ჩევ ნო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბი სა კენ 

მი მარ თუ ლი  ღო ნის ძი ე ბე ბი არ იყო საკ მა რი სად ეფექ ტი ა ნი, არ ხა სი ათ დე ბო და 

სა არ ჩევ ნო დარ ღ ვე ვებ ზე მყი სი ე რი რე ა გი რე ბით,  კერ ძოდ, გა სუ ლი პე რი ო დის 

მან ძილ ზე ვერ მო ხერ ხ და ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მა ში 

მი თი თე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის – ამომ რ ჩე ველ თა სან დო სი ის შექ მ ნა და ფუნ ქ ცი-

ო ნი რე ბა დი და გამ ჭ ვირ ვა ლე სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ამას თან,  არ 

ან  ვერ შე იქ მ ნა პრე ცენ დენ ტი იმი სა, რომ სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი სა არ ჩევ ნო მო-

ხე ლე ე ბი, შე საძ ლოა,  მოქ მე დი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად და ი სა ჯონ. ზე მოთ თ ქ მუ ლი 

პრობ ლე მე ბის გა მო სა არ ჩევ ნო პრო ცე სე ბის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა არ 

გა ნუმ ტ კიც და,  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამომ რ ჩე ველ თა ნდო ბის ხა რის ხი სა ქარ თ ვე-

ლო ში კვლა ვაც ძა ლი ან და ბა ლი ა.

არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად  სა სურ ვე ლი ა,   და იხ ვე წოს არ სე ბუ ლი 

სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო ბა,  სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში შე სა ტან ცვლი ლე ბებ ზე  კი  

– ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ სულ ტა ცი ე ბი გან ხორ ცი ელ დეს. ახალ მა კა ნონ-

მ დებ ლო ბამ უნ და და ა ზუს ტოს არ ჩევ ნე ბის გა მოცხა დე ბის და სა არ ჩევ ნო კო-

დექ ს ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის ბო ლო ვა და, და რე გუ ლირ დეს ისე თი სა კითხე ბი, 

რომ ლე ბიც პო ლი ტი კურ თა ნამ დე ბო ბის პირ თა მი ერ სა არ ჩევ ნო ღო ნის ძი ე ბებ-

ში მო ნა წი ლე ო ბას ეხე ბა. 

ასე ვე, სა სურ ვე ლი ა, რომ ახა ლი სა არ ჩევ ნო კა ნონ მ დებ ლო ბის  ფარ გ ლებ ში  

და რე გუ ლირ დეს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის სა კითხი, სა შუ ა-

ლო და ქვე და დო ნის სა არ ჩევ ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის მო ხე ლე თა შერ ჩე ვის კრი ტე-

რი უ მე ბი; და იხ ვე წოს სა არ ჩევ ნო სი ე ბი; გა უმ ჯო ბეს დეს მე დია გა რე მო.

ამას თან, არ ჩევ ნე ბის მი მართ გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა სა თუ 

ნდო ბის გაზ რ და ზე გავ ლე ნას მო ახ დენს შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მე ბის კო ლე გი ა ლუ-

რად და მოწ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა არ ჩ ვე ნო ად მი ნის ტ რა ცი ის ყვე ლა დო ნე ზე.  

ეკატერინე სირაძე-დელონე
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სქოლიო

1.  ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა, სა მოქ მე დო გეგ მა გვ.6. http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/docu-
ments/eu_georgia/boo�let_a4_2geo.pdf 

2.  ეროვ ნულ დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის 2008, 2009, 2010 წლის კვე ლე ვე ბი.

3.  ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა, სა მოქ მე დო გეგ მა გვ.6. http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/docu-
ments/eu_georgia/boo�let_a4_2geo.pdf

4.  ეუთო /ო დი რის 2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში. 

5.  „გამარჯვებულს მი აქვს ყვე ლა ფე რი“ - მა გა ლი თის თ ვის: რო დე საც მრა ვალ მან და ტი ან ოლ ქ ში სხვა დას ხ ვა 
პარ ტი ე ბის კან დი და ტებ ზე ხმე ბი შემ დეგ ნა ი რად ნა წილ დე ბა: ერ თ მა პარ ტი ამ მი ი ღო ხმე ბის 33%, მე ო რემ 
32,5% ხო ლო მე სა მემ 30% მა შინ ყვე ლა მან და ტი მი აქვს გა მარ ჯ ვე ბულ პარ ტი ას. 

6.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2006 წლის 5 ოქ ტომ ბ რის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თე ლო ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/elections/reports/isfed_
electionreport_2006_geo.pdf 

7.  2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი, 2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო არ-
ჩევ ნე ბი.

8.  2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის, 2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო და სა პარ ლა-
მენ ტო, 2008 წლის აჭა რის ავ რო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭო სა და 2010 წლის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი.

9. 1990 წლის კო პენ ჰა გე ნის დო კუ მენ ტი  http://www.osce.org/odihr/elections/14304 

10.  მი ღე ბუ ლია ვე ნე ცი ის კო მი სი ის მი ერ მის 25-ე სხდო მა ზე, 2001 წლის 18-19 ოქ ტომ ბე რი, ვე ნე ცი ა.

11. „წარმატებული პრაქ ტი კის კო დექ სი“ მუხ ლი 6.5 http://www.venice.coe.int/docs/2002/C�L-
��%282002%29023-e.pdf 

12.  ეუთო /ო დი რის 2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო ან გა რი ში 
http://www.osce.org/odihr/elections/23510; ეუთო /ო დო რის 2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე-
ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში. http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/30959; ეუთო /ო დი რის 
2008 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩ ვ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში http://www.osce.org/�a/odihr/
elections/georgia/33301; 

13.  ეუთო /ო დი რის 2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო ან გა რი ში 
http://www.osce.org/odihr/elections/23510 გვ 22. პრ.19-20;

14. ეუთო /ო დი რის 2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო ან გა რი ში 
http://www.osce.org/odihr/elections/23510; ეუთო /ო დო რის 2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე-
ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში. http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/30959; ეუთო /ო დი რის 
2008 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩ ვ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში http://www.osce.org/�a/odihr/
elections/georgia/33301;  

15.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის, 2008 წლის რიგ გა რე შე 
საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/elections/reports/isfed_election-
report_2008_geo.pdf 

16.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის, 2008 წლის რიგ გა რე შე 
საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/elections/reports/isfed_election-
report_2008_geo.pdf 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფა
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17.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_report_
on_local_self_government_elections_geo.pdf 

18.  აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბი უფ რო დე ტა ლუ რა დაა გან ხი ლუ ლი მო ცე მუ ლი ან გა რი შის თავ ში „მედიის თა ვი-
სუფ ლე ბა და და მო უ კი დებ ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის კონ ტექ ს ტ ში 2007-2011 
წწ.“ 

19.  ეუთო /ო დი რის 2008 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩ ვ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში. http://www.
osce.org/�a/odihr/elections/georgia/33301 

20.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში.http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_report_
on_local_self_government_elections_geo.pdf

21.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში.http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_report_
on_local_self_government_elections_geo.pdf 

22. სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_re-
port_on_local_self_government_elections_geo.pdf ასე ვე, ეუთო -ო დი რის 2010 წლის 30 მა ი სის ად გი ლობ-
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში http://www.osce.org/odihr/elec-
tions/71280  

23.  ეუთო /ო დი რის 2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო ან გა რი-
ში http://www.osce.org/odihr/elections/23510; ეუთო /ო დო რის 2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ-
ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში და ეუთო /ო დი რის 2008 წლის 21 მა ი სის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე-
ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში. http://www.civil.ge/files/files/32898_en.pdf

24.  ეუთო /ო დი რის 2006 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო ან გა-
რი ში http://www.osce.org/odihr/elections/23510; ეუთო /ო დო რის 2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო არ-
ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში. http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/30959 და ეუთო /
ო დი რის 2008 წლის 21 მა ი სის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში http://www.
civil.ge/files/files/32898_en.pdf 

25.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის, 2008 წლის 21 მა ი სის სა-
პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/elections/reports/isfed_
electionreport_20080808_geo.pdf 

26.   სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_report_
on_local_self_government_elections_geo.pdf  

27.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_report_
on_local_self_government_elections_geo.pdf 

28.  სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში, სა არ ჩევ ნო კო დექ ს ში 2008 წლის 21 მარტს შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბა.

29.  2008 წლის 7 იან ვ რის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა მე დია ცენ ტ რის გან ცხა დე ბა.

30.  მა გა ლი თად: სა ჩი ვარს აკ ლ და სა არ ჩევ ნო უბ ნის ნო მე რი, მა შინ, რო დე საც სა არ ჩევ ნო უბ ნის მი სა მარ თი 
მი თი თე ბუ ლი იყო და ა.შ. 

31. ეუთო /ო დო რის 2008 წლის რიგ გა რე შე საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ან გა რი ში. 
http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/30959  

ეკატერინე სირაძე-დელონე
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32.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_report_
on_local_self_government_elections_geo.pdf 

33.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_report_
on_local_self_government_elections_geo.pdf 

34.  სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2010 წლის 30 მა ი სის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/pdf/isfed_monitoring_report_
on_local_self_government_elections_geo.pdf 

35.  სხვა დას ხ ვა ად გი ლობ რი ვი სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი შე ბი, მათ შო რის სა მარ თ ლი ა ნი არ-
ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 2006 წლის 5 ოქ ტომ ბ რის ად გი ლობ რი ვი თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში. http://www.isfed.ge/elections/reports/isfed_election-
report_2006_geo.pdf 

36.  სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი, 2008 წლის 21 მა ი სი ეუთო-ს დე მოკ რა ტი უ ლი აინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ოფი სის არ ჩევ ნე ბის სა დამ რ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის დას კ ვ ნი თი ან გა რი ში. 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფა
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1.შესავალი
ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო 

გეგ მის ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, სხვა სა-

კითხებ თან ერ თად, გუ ლის ხ მობს სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს გა-

უმ ჯო ბე სე ბას; ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის წა ხა ლი სე ბას, სი ღა რი ბის შემ ცი რე-

ბა სა და სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე მი მარ თუ ლი ძა ლის-

ხ მე ვის გან მ ტ კი ცე ბას; მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას, ასე ვე ეკო ნო მი-

კუ რი კა ნონ მ დებ ლო ბის და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წე სე ბის შემ დ გომ და ახ ლო ე ბას 

(სამოქმედო გეგ მის პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო 2 და პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო 3)1.

კერ ძოდ, ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მის თა ნახ მად სა ქარ თ-

ვე ლო ში ამ რე ფორ მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შემ დე გი ღო ნის ძი ე ბე ბი და ი-

გეგ მა:

1. სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა სა მე წარ მეო გა რე-

მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით; 

2. ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სის მი ღე ბა, სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა, აგ-

რეთ ვე, სა ბა ჟო ეთი კას თან და კავ ში რე ბუ ლის სა კითხე ბის ევ რო კავ ში რის და სა-

ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად მოგ ვა რე ბის მიზ ნით;

3. სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რა ცი ის მო დერ ნი ზე ბი სა და გა მარ ტი ვე ბის გაგ რ ძე-

ლე ბა. ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე უ ფერ ხებ ლად შეს რუ ლე ბის უზ რუნ-

ველ ყო ფა;

 4. პრი ვა ტი ზე ბის პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;

5. ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნა ლი ცენ ზი რე ბის ეფექ ტი ა ნი და 

გამ ჭ ვირ ვა ლე სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით.

ბიზნესი და ეკონომიკა
რევაზსაყევარიშვილი

ანა ლი ტი კუ რი ცენ ტ რი „ეკონომეტრი“
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6. მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა რა ცი ო ნა ლუ რი მო ნე ტა-

რუ ლი და ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით, 

7. მთავ რო ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი რე ფორ მის სტრა ტე გი ის ამ სახ ვე ლი დო კუ-

მენ ტის სის ტე მა ტუ რი გა და სინ ჯ ვა და შეს წო რე ბა, ამას თან, სი ღა რი ბის შემ ცი რე-

ბის სა კითხი სად მი გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის დათ მო ბა;

8. რე ფორ მე ბის გან მ ტ კი ცე ბა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც-

ვის სექ ტო რებ ში, ეფექ ტი ა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი ბა ზის და ეფექ ტი ა ნი მე ნეჯ მენ ტის 

სის ტე მე ბის შექ მ ნის ჩათ ვ ლით;

9. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა;

10. თა ნამ შ რომ ლო ბა საკ ვე ბის უვ ნებ ლო ბის სფე რო ში;

11. ტექ ნი კუ რი რე გუ ლი რე ბის, სტან დარ ტი ზე ბის, აკ რე დი ტი რე ბის, მეტ რო ლო-

გი ის, შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის და ბა ზარ ზე დაკ ვირ ვე ბის (მეთვალყურეობის) 

თა ნა მედ რო ვე ინ ს ტი ტუ ცი უ რი სის ტე მის შექ მ ნა2.

სა მოქ მე დო გეგ მის თა ვი 4.4 (ეკონომიკური და სო ცი ა ლუ რი რე ფორ მე ბი, სი ღა-

რი ბის შემ ცი რე ბა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბა) და თა ვი 4.5 (ვაჭრობასთან და კავ-

ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი, ბა ზა რი და რე ფორ მე ბი რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში)3 გან-

საზღ ვ რავს, რომ ამ მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად საქ მი ა ნო ბა უნ და მიმ დი ნა რე ობ დეს 

არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დაც ვი სა და ეროვ ნულ დო ნე ზე 

მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით.

წარ მოდ გე ნილ დო კუ მენ ტ ში შე ფა სე ბუ ლია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში, 

შე სა ბა მის კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და პრაქ ტი კა ში უკ ვე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და მიმ-

დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბი რო გორც სა კა ნონ მ დებ ლო, ასე ვე ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და გავ-

რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კის კუთხით და მა თი შე სა ბა მი სო ბა ევ რო პის სა მე ზობ ლო 

პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებ თან.

2.პოლიტიკურიდაეკონომიკურიკონტექსტი
წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც ასა ხავს 2006-2011 წლე ბის პროგ რესს, შექ-

მ ნი ლია 2008 წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომი სა და გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი 

კრი ზი სის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო ში შექ მ ნი ლი ახა ლი რე ა ლო ბე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში  ად რინ დე ლის გან თვი სებ რი ვად 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა ა,  რო მელ მაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლა ქვეყ ნის 

ბიზნესი და ეკონომიკა
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ეკო ნო მი კა სა და ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში მა ნამ დე არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა და 

გა მოწ ვე ვე ბი და არ სე ბი თი გავ ლე ნა იქო ნია ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის 

სა მოქ მე დო გეგ მით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე.

ომი სა და გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი შო კე ბის შე დე გად სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო-

იკ ვე თა სუ რა თი, რო დე საც მა ნამ დე თვით კ მა რი ეკო ნო მი კუ რი რე სურ სე ბი 

(სახელმწიფო ბი უ ჯე ტი, სო ლი დუ რი მო ცუ ლო ბის პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს-

ტი ცი ე ბი, სტა ბი ლუ რი ვა ლუ ტა, და ბა ლი სა გა რეო ვა ლი და ა.შ.) დე ფი ცი ტუ რი და 

არამ ყა რი გახ და. ამის გა მო მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ ლი გახ და, გა და ე სინ ჯა მა ნამ დე 

დეკ ლა რი რე ბუ ლი და გან ხორ ცი ე ლე ბის გარ კ ვე ულ ეტა პებ ზე მყო ფი ცალ კე უ ლი 

სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა და, ცალ კე ულ შემ-

თხ ვე ვებ ში, მათ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კო რექ ტი ვე ბი შე ე ტა ნა.    

ამავ დ რო უ ლად, გა მოკ ვე თი ლია გა რე და ში და შო კე ბის პა რა ლე ლუ რად წარ-

მოქ მ ნი ლი ის პო ლი ტი კუ რი და მსოფ ლ მ ხედ ვე ლობ რი ვი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი, 

რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის  ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის სა მე ზობ ლო 

პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის სრულ ფა სო ვან რე ა ლი ზე ბას. 

კერ ძოდ, თვალ სა ჩი ნოა სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მის წ რა ფე ბა, ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კა მო აწყოს არა რო მე ლი მე ევ რო პის კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნის ან მი სი 

ანა ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით, არა მედ სინ გა პუ რის ან დუ ბა ის მსგავ სი ეკო ნო მი კუ-

რი მო დე ლე ბის შე სა ბა მი სად, რომ ლე ბიც სა ფუძ ველ ში ვე გა მო რიცხავს ბევ რი 

ევ რო პუ ლი მიდ გო მის (რეგულაციები, სტან დარ ტე ბი, პრო ცე დუ რე ბი და პრაქ-

ტი კა) დამ კ ვიდ რე ბის ალ ბა თო ბას4.     

მთავ რო ბის მხრი დან ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი-

კის გა მო ყე ნე ბა ზე უარის თქმა, უპი რა ტე სად, მო ტი ვი რე ბუ ლია არ გუ მენ ტე ბით, 

რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა ჯერ არ არის სა თა ნა დოდ გან ვი თა რე ბუ ლი და 

გაძ ლი ე რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, მას ზე ევ რო პუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის და სხვა გან მ-

საზღ ვ რე ლი მიდ გო მე ბის გავ რ ცე ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ფერ ხე ბის, ბიზ-

ნე სის პო ტენ ცი ა ლის კლე ბის, ინ ვეს ტორ თა ინ ტე რე სის და კარ გ ვის, უმუ შევ რო-

ბის ზრდის და მწვა ვე სო ცი ა ლუ რი პრო ცე სე ბის გა მომ წ ვე ვი შე იძ ლე ბა გახ დეს.    

პო ლი ტი კუ რი არ ჩე ვა ნი სა და ევ რო პუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის მოთხოვ ნე ბის შე უ-

სა ბა მო ბის გა მო, ხში რია სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

რე ფორ მე ბის წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი ხა სი ა თი და არა თან მიმ დევ რუ ლო ბა. იმავ-

დ რო უ ლად, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო 

გეგ მის რე ა ლი ზე ბა სხვა დას ხ ვა სფე რო ებ ში მიღ წე უ ლი პროგ რე სის ასი მეტ რი უ-
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ლო ბით ხა სი ათ დე ბა, რაც არ თუ ლებს შე ფა სე ბის ერ თი ა ნი კონ ტექ ს ტის უზ რუნ-

ველ ყო ფას.   

3.ეკონომიკურიდასოციალურირეფორმები,სიღარიბის
შემცირებადამდგრადიგანვითარება

3.1. მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი გა რე მო და რე ფორ მე ბი

2006-2007 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ეკო ნო მი კამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდის პო ტენ ცი-

ა ლი გა მო ავ ლი ნა, რაც შე სა ბა მის სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებ შიც ისა ხა: 2006 წელს 

მშპ-ს ზრდამ 9,4% შე ად გი ნა5, პირ და პირ უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის სა ხით კი ქვე-

ყა ნა ში 1,2 მი ლი არ დი დო ლა რი შე მო ვი და6. 2007 წლის მო ნა ცე მე ბი კი სუ ლაც 

სა რე კორ დო იყო: მშპ-ს ზრდამ 12,7% შე ად გი ნა7, ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბამ კი 2 მი ლი არდ დო ლარს 

გა და ა ჭარ ბა (შედარებისთვის: 2008 წელს პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

ოდე ნო ბა 1,6 მი ლი არდ დო ლა რამ დე და ე ცა, 2009-ში - 660 მი ლი ო ნამ დე, 2010-ში 

-550 მი ლი ო ნამ დე)8.    

გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი სა და 2008 წლის სა ო მა რო მოქ მე დე ბე ბით 

გა მოწ ვე უ ლი შო კე ბის მი უ ხე და ვად, რომ ლებ მაც 2008-2010 წლებ ში მნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად და ა მუხ რუ ჭეს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა, მაკ რო ე კო ნო მი-

კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა გა აზ რე ბუ ლი ფუ ლად - საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის მეშ ვე ო ბით 

შე ნარ ჩუნ და. 

თუმ ცა, ამან ვერ შე ა ჩე რა სა მოქ მე დო გე გე მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ო დის შუ-

ალ წელ ში - 2009 წელს ეკო ნო მი კის ვარ დ ნა, რო მელ მაც 3,8% შე ად გი ნა9. ეკო-

ნო მი კის და ცე მის მი ზე ზი, რა მაც შემ დ გომ პე რი ოდ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლა 

მთავ რო ბის აქ ტი ვო ბე ბის ში ნა არ სი და ფი ნან სუ რი მო ცუ ლო ბა, წმინ და პო ლი-

ტი კუ რი მი ზე ზე ბის გარ და (ომისშემდგომი მდგო მა რე ო ბა, გაზ რ დი ლი ში და და 

გა რე პო ლი ტი კუ რი რის კე ბი და რყე ვე ბი) ქვეყ ნის შიგ ნით საქ მი ა ნი აქ ტი ვო ბის 

შემ ცი რე ბა, სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კლე ბა და კრე დი ტებ ზე 

შეზღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გახ და. 

ამ ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ხელ მ წი ფომ თა ვად იკის რა ქვეყ ნის ეკო ნო-

მი კის უმ ს ხ ვი ლე სი ინ ვეს ტო რის რო ლი, რაც სა ხელ მ წი ფოს ეგი დით გან ხორ ცი ე ლე-

ბუ ლი მსხვი ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გა აქ ტი უ რე ბა ში გა მო ი ხა ტა.

ბიზ ნეს -აქ ტი ვო ბის და ცე მით და ეკო ნო მი კის ვარ დ ნით გა მოწ ვე უ ლი შე მო სავ-

ლე ბის კლე ბის გა მო, მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ ლი გახ და ამ პრო ექ ტე ბის და ფი ნან-

ბიზნესი და ეკონომიკა
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სე ბა უპი რა ტე სად სა გა რეო ვა ლე ბის წყა რო ე ბი დან მო ბი ლი ზე ბუ ლი თან ხე ბით 

უზ რუნ ვე ლე ყო, რა მაც ში და ვა ლის მშპ-სთან მი მარ თე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ასე 

შეც ვა ლა: თუ 2007 წელს სა გა რეო ვა ლის შე ფარ დე ბა მთლი ან ში და პრო დუქ ტ-

თან 17%-ის დო ნე ზე იყო, 2011 წლის თ ვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ორ მაგ და და 35%-

ის დო ნე ზე ა10.      

ფი ნან სურ სექ ტორ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბი დან აუცი ლე ბე ლია გა-

მო ი ყოს სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის რე ფორ მა. სა მოქ მე დო გეგ მის გან-

ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში მან ორ ჯერ კარ დი ნა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფუნ ქ ცი-

ურ -ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და.

2006-2008 წლებ ში მი ზან მი მარ თუ ლად მიმ დი ნა რე ობ და ეროვ ნუ ლი ბან-

კის დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის თან მიმ დევ რუ ლი პრო ცე სი, რო მე ლიც 2008 

წლის მარ ტ ში ეროვ ნუ ლი ბან კი დან სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქ ცი ის გა მო ტა ნით 

და ცალ კე ერ თე უ ლად ფი ნან სუ რი მო ნი ტო რინ გის სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე-

ბით დას რულ და.   

თუმ ცა, ამ ცვლი ლე ბი დან ძა ლი ან მოკ ლე პე რი ოდ ში უკუპ რო ცე სი და იწყო, რო-

მე ლიც ეროვ ნუ ლი ბან კის შემ დ გო მი გაძ ლი ე რე ბის ნიშ ნით ხა სი ათ დე ბო და. 

2009 წლის დე კემ ბ რი დან ეროვ ნულ მა ბან კ მა კვლავ და იბ რუ ნა და, მე ტიც, მნიშ-

ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და და გა ი ფარ თო ვა სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქ ცი ე ბი (მისი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სფე რო ში შე დის არა მხო ლოდ სა ბან კო და არა სა ბან კო 

სა დე პო ზი ტო და წე სე ბუ ლე ბებ ზე, არა მედ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზარ სა და სა-

დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბაც) და გა იძ ლი ე რა და მო უ კი დებ ლო-

ბის ხა რის ხი11. 

ამ ცვლი ლე ბით ეროვ ნუ ლი ბან კი გახ და სა ფი ნან სო სერ ვი სის ბაზ რის სრულ-

ფა სო ვა ნი მე გა რე გუ ლა ტო რი, რაც კარ დი ნა ლუ რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა იმ პო-

ლი ტი კას, რო მე ლიც ეროვ ნუ ლი ბან კის მი მართ 2006-2008 წლებ ში ხორ ცი ელ-

დე ბო და და მი სი უფ ლე ბე ბის უკი დუ რეს შეზღუდ ვა სა და და სუს ტე ბა ში გა მო-

ი ხა ტე ბო და.  

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში სა ფი ნან სო სექ ტორ ში უკან გა-

დად გ მუ ლი ნა ბი ჯია ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას „ხარჯების სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი და გეგ-

მ ვის სქე მის“ (Medium Term �xpenditure Framewor�, MT�F) გა მო ყე ნე ბა ზე ფაქ-

ტი უ რი უარის თქმა. დეს გა მოწ ვე უ ლია არა იმ დე ნად ქვეყ ნის ბი უ ჯე ტის მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბის სა ჭი რო ე ბით, არა მედ მი სი პრი ო რი ტე ტე ბის სწრა ფი და 

ხში რად და უ სა ბუ თე ბე ლი მო ნაც ვ ლე ო ბით12. 

რევაზ საყევარიშვილი



72

2006-2011 წლე ბის პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი მთლი ა-

ნად ამო ვარ დ ნი ლია MTEF-ის რე ჟი მი დან და ცალ კე უ ლი სფე რო ე ბის და ფი-

ნან სე ბის მკვეთ რი ცვლი ლე ბე ბით ხა სი ათ დე ბა. 2006-2008 წლებ ში თვალ სა-

ჩი ნო იყო თავ დაც ვა ზე მი მარ თუ ლი ხარ ჯე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა და მა თი 

რე კორ დუ ლი წი ლი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვით ნა წილ ში13. 2009-2011 წლებ ში გა მოკ-

ვე თი ლია უფ რო მე ტად სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბის მა ტე ბის ტენ დენ ცი ა14. ამავ დ-

რო უ ლად, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რყე ვე ბით ხა სი ათ დე ბა 

ცალ კე უ ლი სფე რო ე ბის (ენერგეტიკა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა და ა.შ.) და მათ ზე 

პა სუ ხის მ გე ბე ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი უწყე ბე ბის და ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბა და 

ში ნა არ სი15.    

სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ში ნაკ ლე ბად გა მო ი ყე ნე ბო და ევ რო კო-

მი სი ის, მსოფ ლიო ბან კის, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის, ასე ვე დი დი 

ბრი ტა ნე თის, საფ რან გე თის, ნორ ვე გი ის და შვე ი ცა რი ის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო ე-

ბის მი ერ ერ თობ ლი ვად შე მუ შა ვე ბუ ლი PEFA-ს (�ublic �xpenditure and Financial 

�ccountability) სტან დარ ტე ბი 16. სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა ში ხში რად აცხა-

დე ბენ, რომ ��F�-ს სტან დარ ტე ბი ეტა პობ რი ვად ინერ გე ბა. თუმ ცა, ამ პრო ცე-

სის ფორ მა ლი ზე ბა, ისე ვე რო გორც სტან დარ ტე ბის რე ა ლუ რად ამოქ მე დე ბა ამ 

ეტა პამ დე არ მომ ხ და რა. 

სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით 2006-

2011 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცილ და, რაც 

უპირ ვე ლე სად, ბიზ ნე სის და საწყე ბად აუცი ლე ბე ლი მოთხოვ ნე ბის შემ ცი რე ბა სა 

და უნი ფი ცი რე ბას, შე სა ბა მი სი ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბას 

და ელექ ტ რო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მრა ვა ლი ახა ლი და მოქ ნი ლი შე საძ ლებ ლო-

ბის და ნერ გ ვას უკავ შირ დე ბა.

ამ სფე რო ებ ში მიღ წე უ ლი წინ ს ვ ლა შე სა ბა მი სად აისა ხა სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტი-

ტუ ტე ბის შე ფა სე ბებ შიც, რომ ლებ მაც სა ქარ თ ვე ლოს მა ღა ლი სა რე ი ტინ გო პო-

ზი ცი ე ბი მი ა ნი ჭეს ბიზ ნე სის იოლად დაწყე ბის თა ვალ საზ რი სით17.  

თუმ ცა, ამა ვე დროს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი რჩე ბა ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის 

სხვა ეტა პებ ზე, რომ ლებ ზეც დიდ წი ლად არის და მო კი დე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს, 

რო გორც მიმ ზიდ ვე ლი სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს ფორ მი რე ბა. ამ 

პრობ ლე მა თა სიმ რავ ლე სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე ღი ად და ხში რად მი უ თი-

თე ბენ რო გორც სხვა დას ხ ვა არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი-

ე ბი, ასე ვე დიპ ლო მა ტე ბი და სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი.

ბიზნესი და ეკონომიკა
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გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის ღირ სია 2006-2011 წლებ ში ქვე ყა ნა ში სა კუთ რე-

ბის უფ ლე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა. კა ნონ მ დებ-

ლო ბა ში არ სე ბუ ლი გა რან ტი ე ბის მი უ ხე და ვად, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა თა შე ლახ-

ვის ფაქ ტე ბი კვლა ვაც მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მად რჩე ბა. 

ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოა სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში და 

უპი რა ტე სად ისეთ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც საქ მე ეხე ბა სა ხელ მ წი ფოს ეგი დით 

ან მი სი მო ნა წი ლე ო ბით მიმ დი ნა რე ამა თუ იმ პრო ექტს რე ა ლი ზე ბას. ასეთ შემ-

თხე ვებ ში მა სობ რი ვად იკ ვე თე ბა კერ ძო მე სა კუთ რე თა უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვის 

ფაქ ტე ბი, მათ ზე ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ზე წო ლის ბერ კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბით, სა-

კუთ რებ ზე უარის თქმის იძუ ლე ბით, ჩა მორ თ მე უ ლი ქო ნე ბის არა სა თა ნა დო ან 

სუ ლაც ნუ ლო ვა ნი კომ პენ სი რე ბით და სხვა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვით18.  

გარ თუ ლე ბუ ლია დარ ღ ვე უ ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა სა მარ თ ლო-

ებ ში. სირ თუ ლე ე ბია რო გორც სა სა მარ თ ლო პრო ცე სე ბის გა ჭი ა ნუ რე ბის, ასე ვე 

მათ ზე სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის ზე წო ლის თვალ საზ რი სით. სა სა მარ-

თ ლო სტა ტის ტი კა და პრაქ ტი კა მი უ თი თებს, რომ სა სა მარ თ ლო უპი რა ტე სად 

უც ვ ლე ლად იზი ა რებს სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის (განსაკუთრებით, შსს-ს და 

მთა ვა რი პრო კუ რა ტუ რის, ასე ვე თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის) პო ზი ცი ას და 

ნაკ ლე ბად იალის წი ნებს  კერ ძო მე სა კუთ რე თა პრე ტენ ზი ებს19.

შე დე გად, მსგავ სი ტი პის და ვებ ში ძა ლი ან იშ ვი ა თია შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც უფ-

ლე ბა შე ლა ხუ ლი მე სა კუთ რე სა სა მარ თ ლო წე სით ახერ ხებ დეს სა კუ თა რი უფ-

ლე ბის აღ დ გე ნას. 

სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მო ზე სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის ნე გა ტი უ-

რი გავ ლე ნის ერ თ -ერთ გა მოვ ლი ნე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ის პრაქ ტი კაც, 

რო ცა, ერ თი მხრივ, აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი საკ მა ოდ 

ხში რად და იოლად ითხო ვენ, სა სა მარ თ ლო ე ბი კი ასე ვე იოლად იყე ნე ბენ ბიზ-

ნეს მენ თა მი მართ სა პა ტიმ რო სას ჯელს. ამ პრობ ლე მის სიმ ძი მე ზე ღი ად მი უ თი-

თე ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი ბიზ ნეს - გა ერ თი ა ნე ბე ბი20.  

ნაკ ლე ბად მნიშ ვ ნე ლო ვან და ფი ნან სუ რად და ბა ლი ოდე ნო ბის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 

თუ სა გა და სა ხა დო და ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში პა ტიმ რო ბის შე ფარ დე ბის პრაქ ტი კა საკ-

მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა, რაც არ წარ მო ად გენს სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა-

რე მოს ხელ შემ წყობ გა რე მო ე ბას და ნაკ ლე ბად შე ე სა ბა მე ბა გა და სა ხა დის გა დამ-

ხ დელ თან სა ხელ მ წი ფოს პარ ტ ნი ო რო ბის სუ ლის კ ვე თე ბას, რაც გან სა კუთ რე ბით 

არის ხაზ გას მუ ლი ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მა ში21. 

რევაზ საყევარიშვილი
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სა თა ნა დო სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს ფორ მი რე ბის ხე ლის შემ შ-

ლე ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბა რი ე რე ბი იკ ვე თე ბა პრი ვა ტი ზე ბის პრო ცეს შიც, რომ-

ლის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა და პრო ცეს ში და ინ ტე რე სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბის 

მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი-

ოდ ში არა ერ თხელ შე იზღუ და22. 

იმის მი უ ხე და ვად, რომ პრი ვა ტი ზე ბის პრო ცეს თან, მის პრო ცე დუ რებ თან და 

მიმ დი ნა რე ო ბას თან, ასე ვე ცალ კე ულ საპ რი ვა ტი ზე ბო ობი ექ ტებ თან და კავ ში-

რე ბით ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის არ ხე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

გამ რა ვალ ფე როვ ნ და, არ სე ბით პრობ ლე მად რჩე ბა უშუ ა ლოდ სა ხელ მ წი ფო 

ქო ნე ბის ამა თუ იმ აქ ტი ვის შეს ყიდ ვა ში და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა მო ნა წი ლე ო-

ბის შე საძ ლებ ლო ბა.    

გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მას ქმნის ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კა, რო-

დე საც ესა თუ ის აქ ტი ვი (უპირატესად, უძ რა ვი ქო ნე ბის ლიკ ვი დუ რი ობი ექ ტე ბი) 

სა ბაზ რო ზე და ბალ ან სუ ლაც სიმ ბო ლურ ფა სად, ყო ველ გ ვა რი კონ კურ სის ან 

აუქ ცი ო ნის გა რე შე, ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლე სი პი რე ბის ერ თ პი როვ ნუ-

ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით გა და ე ცე მა ამა თუ იმ პირს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ სეგ მენ ტ ზე კონ კუ რენ ცი ის მა სობ რი ვად შეზღუდ ვის წი ნა-

პი რო ბას სწო რედ პირ და პი რი მი ყიდ ვე ბის პრაქ ტი კის მა სობ რი ვად გა მო ყე ნე ბა 

წარ მო ად გენს. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა მო იკ ვე თა შემ-

თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მსგავ სი პრე ფე რენ ცი ე ბით ისარ გებ ლეს ხე ლი სუფ ლე ბის 

სხვა დას ხ ვა შტოს წარ მო მად გე ნელ თა კუთ ვ ნილ მა ან მათ კუთ ვ ნილ ბიზ ნე სებ-

თან და კავ ში რე ბულ მა კომ პა ნი ებ მა23.     

ამა ვე დროს, კვლა ვინ დე ბუ რად პრობ ლე მად რჩე ბა ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭ ვირ ვა-

ლო ბა ტენ დე რებ სა და აუქ ცი ო ნებ ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის, მა თი დამ-

ფუძ ნებ ლე ბის და საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. რო გორც წე სი, ინ ვეს ტორ თან სა ხელ-

მ წი ფო ქო ნე ბის ყიდ ვა- გა ყიდ ვის გა რი გე ბის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის მო ტი ვით, 

ძა ლი ან ხში რად გა უ გე ბა რი რჩე ბა, რა სა დამ ფუძ ნებ ლო სტრუქ ტუ რის და ის ტო-

რი ის კომ პა ნია ხდე ბა ამა თუ იმ სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა ყი დუ ლი აქ ტი ვის მფლო-

ბე ლი და რა პი რო ბით გა და ე ცე მა მას სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბა24.   

2006-2011 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში პერ მა ნენ ტუ ლად მიმ დი ნა რე ობ და სა გა და სა-

ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მი რე ბა, რო მე ლიც მთავ რო ბის მი ერ გაცხა დე-

ბუ ლი ლი ბე რა ლი ზე ბის სტრა ტე გი ის კონ ტექ ს ტ ში ხორ ცი ელ დე ბო და. ამ პე რი-

ოდ ში ორ ჯერ ფუნ და მენ ტუ რად გა და ი სინ ჯა და თვი სებ რი ვად ახალ მო დელ ზე 
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გა და ეწყო სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბა და მი სი ად მი ნის ტ რი რე ბის მე ქა-

ნიზ მე ბი25. ამა ვე დროს, შე მუ შავ და და გან სა ხილ ვე ლად მზად არის ინი ცი ა ტი ვა, 

რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მო მა ვალ ში მთავ რო ბას გა და სა ხა დე ბის გაზ რ და (აქციზის 

გარ და) მხო ლოდ რე ფე რენ დუ მის გზით შე ეძ ლე ბა, რაც არ სე ბი თაც უპ რე ცე დენ-

ტო ფაქ ტია სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის კუთხით26.

2005 წელს მი ღე ბუ ლი კო დექ სით და იკ ლო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თებ მა, რაც 

გა დამ ხ დე ლის სა გა და სა ხა დო ტვირ თის შემ ცი რე ბის წი ნა პი რო ბა ა. თუმ ცა, ახალ 

სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში, რო მე ლიც ძა ლა ში 2011 წლი დან შე ვი და, მო ი მა ტა აქ-

ცი ზის და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად მა ზო გი ერ თი ტი პის სა ქო ნელ ზე და და ქი-

რა ვე ბუ ლებ ზე, რაც მთავ რო ბის გაცხა დე ბულ ლი ბე რა ლი ზე ბის პო ლი ტი კას ეწი-

ნა აღ მ დე გე ბა27.   

ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გა მო იკ ვე თა მა ნამ დე არარ სე ბუ ლი „მცირე“ 

და „მიკრო“ ბიზ ნე სის კა ტე გო რი ე ბი, რო მე ბიც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 

რე ჟი მით უნ და და ი ბეგ რონ28, რაც ამ ეტაპ ზე ზუს ტ დე ბა. თუმ ცა, მთავ რო ბის არ-

სე ბუ ლი მიდ გო მა ცხად ყოფს, ამ კა ტე გო რი ებ ში მოხ ვედ რა საკ მაო მკაც რი კრი-

ტე რი უ მე ბით, შეზღუ დუ ლი ოდე ნო ბის ოპე რა ტო რებს შე ეძ ლე ბათ, რაც ამ ჩა ნა-

ფიქ რის ეფექ ტი ა ნო ბას ამ ცი რებს. 

ამა ვე დროს, ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით, სა გა და სა ხა დო სფე-

რო ში ომ ბუდ ს მე ნის თა ნამ დე ბო ბა შე იქ მ ნა, რო მე ლიც მო წო დე ბუ ლი ა, და იც ვას 

გა დამ ხ დე ლის უფ ლე ბე ბი და უზ რუნ ველ ყოს ტი პუ რი სა გა და სა ხა დო პრობ ლე-

მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მა თი მოგ ვა რე ბის ხელ შეწყო ბა29. 

თუმ ცა, გა ნაკ ვე თე ბის ლი ბე რა ლი ზე ბის, გა დამ ხ დე ლის უფ ლე ბებ ზე სა გან გე ბო 

სა კა ნონ მ დებ ლო ჩა ნა წე რე ბის გა ჩე ნის და სხვა პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მი უ-

ხე და ვად, არ გა ი ო ლე ბუ ლა და ნაკ ლე ბად ლი ბე რა ლუ რი დარ ჩა გა და სა ხა დე ბის 

გა ან გა რი შე ბის და ამო ღე ბის წე სე ბი, მა თი ად მი ნის ტ რი რე ბის სა ინ ს ტ რუქ ცი ო- 

სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა, რაც საკ მა ოდ რთულ ბა რი ე რებს უქ მ ნის რო გორც გა-

დამ ხ დე ლებს, ასე ვე სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რა ცი ას. 

შე დე გად, სა ხელ მ წი ფოს და მო კი დე ბუ ლე ბა კერ ძო ბიზ ნე სის მი მართ ატა რებს 

უფ რო მე ტად სა დამ ჯე ლო, ვიდ რე პარ ტ ნი ო რულ ხა სი ათს და ბიზ ნე სის შე ვიწ-

რო ე ბა ხში რად სწო რედ სა გა და სა ხა დო პრე ტენ ზი ე ბის წა ყე ნე ბით იწყე ბა, რა საც 

ხში რად მოს დევს არა რე ა ლუ რად მა ღა ლი სა ჯა რი მო სან ქ ცი ე ბი, ბიზ ნეს მენ თა 

მი მართ სხვა დას ხ ვა სა ხის აღ მ კ ვე თი ღო ნის ძი ე ბე ბის და სხვა მკაც რი სან ქ ცი-

ე ბის გა მო ყე ნე ბა. 

რევაზ საყევარიშვილი
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სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში სა გა და სა ხა დო სის ტე მის რე ფორ-

მი რე ბის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა თე ბე ლი სა ბა ჟო და სა გა და სა ხა დო 

კო დექ სე ბის ერთ დო კუ მენ ტად გა ერ თი ა ნე ბა იყო30, რაც 2010 წელს გან ხორ ცი ელ და 

და ანა ლო გი არ მო ე ძებ ნე ბა ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კა ში.

ამა ვე დროს აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ახალ მა, გა ერ თი ა ნე ბულ მა კო დექ ს მა ნა წი-

ლობ რივ გა წე რა სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბის ნა წი ლი, თუმ ცა, და უ რე-

გუ ლი რე ბე ლი და ტო ვა არა ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნორ მა და მა თი და ზუს ტე ბის 

კომ პე ტენ ცია მთავ რო ბას ან ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს და უ ტო ვა. რაც შე ხე ბა 

სა ბა ჟო კა ნონ მ დებ ლო ბას, მის მა სო ლი დურ მა ნა წილ მა კო დექ სი დან კა ნონ-

ქ ვემ დე ბა რე აქ ტებ ში უნ და გა და ი ნაც ვ ლოს, რაც ასე ვე ნაკ ლე ბად შე ე სა ბა მე ბა 

ევ რო პულ პრაქ ტი კას, რო მე ლიც სა ბა ჟო და სა გა და სა ხა დო სა კითხე ბის უფ რო 

მა ღა ლი სა ფე ხუ რის კა ნო ნე ბით რე გუ ლი რე ბას ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას31.  

ინ ს ტი ტუ ცი უ რად ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა კი ასე ვე სა ან გა რი შო პე-

რი ოდ ში, კერ ძოდ, 2007 წელს გან ხორ ცი ელ და, რო დე საც სა ბა ჟო და სა გა და-

სა ხა დო სამ სა ხუ რე ბი გა ერ თი ან და და ჩა მო ყა ლიბ და ერ თი ა ნი შე მო სავ ლე ბის 

სამ სა ხუ რი32.

ამ ცვლი ლე ბა თა პა რა ლე ლუ რად, გან ხორ ცი ელ და სა ბა ჟო სამ სა ხუ რის და კა-

ნონ მ დებ ლო ბის ფუნ და მენ ტუ რი რე ფორ მე ბი. სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რის 

მსგავ სად, აქაც შე მუ შავ და ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა, გან ხორ ცი ელ და რამ დე-

ნი მე სა ფე ხუ რი ა ნი სა კად რო რე ფორ მა, მოხ და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ძი რე უ ლი 

მო დერ ნი ზა ცია და და ი ნერ გა თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი, 

რა მაც სის ტე მის მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა გა ცი ლე ბით სწრა ფი 

და ეფექ ტი ა ნი გა ხა და.

სა ბა ჟო უწყე ბას, ევ რო კავ ში რის რე კო მენ და ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2010 წლი-

დან წარ მო შო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ ტი ფი კა ტის გა ცე მის უფ ლე ბა მი ე ნი ჭა, 

თუმ ცა რთუ ლი შე სა ფა სე ბე ლი ა, სადღე ი სოდ რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნად შე უძ ლია 

სა ბა ჟოს სერ ტი ფი კა ტის გა სა ცე მად დად გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბის და სხვა პი რო-

ბე ბის სა თა ნა დო კონ ტ რო ლი33. 

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში კვლა ვაც პრობ ლე მუ რი 

დარ ჩა იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღ ვ რა და მას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი, რაც ხში რად ხდე ბა იმ პორ ტი ო რებ სა და სა ბა ჟო 

ად მი ნის ტ რა ცი ას შო რის წი ნა აღ მ დე გო ბის მი ზე ზი. კერ ძოდ, სა ბა ჟო ად მი-

ნის ტ რა ცია ხში რად იყე ნებს ე.წ. „მინიმალური ღი რე ბუ ლე ბე ბის“ დად გე ნის 

ბიზნესი და ეკონომიკა
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პრაქ ტი კას, რაც გა და სა ხა დე ბის და მალ ვის და თა ვი დან აცი ლე ბის მე ქა ნიზ-

მად მი იჩ ნე ვა, თუმ ცა  იმ პორ ტი ორ თა უკ მა ყო ფი ლე ბას და ზედ მე ტი და ნა-

რიცხე ბის ალ ბა თო ბას აჩენს.  

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ო დის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი ახ ლეა 2010 

წელს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში ექ ს პერ ტი ზის დე პარ ტა მენ ტის ჩა მო ყა ლი ბე-

ბა, რო მე ლის ფუნ ქ ციაა სა ქონ ლის სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბის დად გე ნა. თუმ ცა, რო-

გორც „მინიმალური ღი რე ბუ ლე ბე ბის“ დად გე ნა, ასე ვე სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბის 

ექ ს პერ ტი ზა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის (�TO) პრინ-

ცი პებ სა და მიდ გო მებს. შე სა ბა მი სად, ეს ფაქ ტო რე ბი წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის 

ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მას თა ნაც, რო მე ლიც ვაჭ რო-

ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მოთხოვ ნა თა უპი რო ბო დაც ვას ითხოვს34.   

ამა ვე დროს, სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში, კერ ძოდ კი, 2010 

წელს რამ დე ნი მე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღეს, რომ ლე ბიც პირ და პირ შე ე სა ბა მე ბა 

ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის რე კო მენ და ცი ებს და ევ რო პულ პრაქ ტი კას. 

კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კიც და ინ ტეგ რი რე-

ბუ ლი სა ბა ჟო ტა რი ფი35, ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბით კი გა ნი საზღ ვ რა წი-

ნას წა რი სა ბა ჟო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სა და გა ცე მის დე ტა ლუ რი პრო ცე-

დუ რა36. 

გარ და ამი სა, 2008-2010 წლებ ში ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო 

გეგ მის შე სა ბა მი სად, სა ბა ჟო სამ სა ხუ რებ ში და იწყო რის კებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი 

მარ თ ვის პროგ რა მის ეტა პობ რი ვი და ნერ გ ვა. ის თა ვი დან მხო ლოდ ფის კა ლურ 

რის კებ ზე იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი (დეკლარაციის მო დუ ლი), მოგ ვი ა ნე ბით კი შე-

მუ შავ და ე.წ. ტრან ზი ტუ ლი მო დუ ლი, რო მე ლიც ტვირ თის საზღ ვ რის გა დაკ ვე თის 

მო მენ ტ ში არ სე ბუ ლი ან გა ჩე ნი ლი საფ რ თხე ე ბის გა მოვ ლე ნას და აღ მოფხ ვ რას 

ით ვა ლის წი ნებს.

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი გან-

ხორ ცი ელ და სტა ტის ტი კის სექ ტორ ში. 2009 წელს მი ღე ბუ ლია ახა ლი კა ნო ნი 

„ოფიციალური სტა ტის ტი კის შე სა ხებ“37, რომ ლის შე სა ბა მი სად ახ ლე ბუ რად 

არის გა აზ რე ბუ ლი და აწყო ბი ლი სტა ტის ტი კის ნა ცი ო ნა ლუ რი სამ სა ხუ რის ფუნ-

ქ ცი ო ნი რე ბის, მე ნეჯ მენ ტის და კომ პ ლექ ტე ბის და და ფი ნან სე ბის წე სე ბი, ასე ვე 

მი სი ფუნ ქ ცი ე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

ამ ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს საქ-

ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე ბა სტა ტის ტი კის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტი სა ჯა-

რევაზ საყევარიშვილი
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რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რად – სტა ტის ტი კის ეროვ ნულ სამ სა ხუ რად 

(„საქსტატი“) ჩა მო ყა ლიბ და, რო მელ საც პრე ზი დენ ტის მი ერ წარ დ გე ნი ლი და 

პარ ლა მენ ტის მი ერ მო წო ნე ბუ ლი საბ ჭო38 მარ თავს. 

საბ ჭო ში შე დის 8 კა ცი (თავმჯდომარე და 7 წევ რი), რო მელ თა გან თი თო წევრს 

ეროვ ნუ ლი ბან კი, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის და ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო ე ბი 

წა რად გე ნენ, 5 კი არ უნ და იყოს სა ჯა რო მო ხე ლე. საბ ჭოს წარ დ გი ნე ბით საბ ჭოს 

ერ თ -ერთ წევრს აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტო რად ამ ტ კი ცებს პრე ზი დენ ტი39.

თუმ ცა, კვლა ვინ დე ბუ რად ეჭვს ბა დებს სტა ტის ტი კის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა-

მენ ტის და მო უ კი დებ ლო ბის და მის მი ერ დად გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბის სი ზუს ტის 

ხა რის ხი. ამა ვე დროს ეჭ ვ ქ ვეშ დგას დე პარ ტა მენ ტის შე საძ ლებ ლო ბე ბიც, ვი-

ნა ი დან თა ნამ შ რო მელ თა გა ნუხ რე ლი შემ ცი რე ბე ბის კვალ დაკ ვალ წლი დან 

წლამ დე მცირ დე ბა მი სი ბი უ ჯე ტიც40, რაც სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

პე რი ოდ შიც გა მო იკ ვე თა და საფ რ თხეს უქ მ ნის სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მის მდგრა-

დო ბას, ეფექ ტი ა ნო ბას და სან დო ო ბას. 

3.2 და საქ მე ბა და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა  

და საქ მე ბის პო ლი ტი კა ატა რებს უპი რა ტე სად ფრაგ მენ ტულ ხა სი ათს და სა ან გა-

რი შო პე რი ოდ ში სხვა დას ხ ვა დო ნის ხე ლი სუფ ლე ბა თა (ცენტრალური, მუ ნი ცი-

პა ლუ რი) მი ერ არა თან მი დევ რუ ლი და მოკ ლე ვა დი ა ნი  და საქ მე ბი თი კამ პა ნი ე-

ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბო და41. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი 

ორ გა ნოს – შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს 

პრი ო რი ტე ტებ სა და ბი უ ჯეტ ში შრო მის კომ პო ნენ ტი რო გორ პროგ რა მუ ლი, ასე-

ვე ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით სა ერ თოდ გა ნუ ლე ბუ ლი ა42.   

შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის სივ რ ცე, პრაქ ტი კუ ლად, მთლი ა ნად ლი ბე რა ლი ზე-

ბუ ლია43. ომი სა და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სით გა მოწ ვე უ ლი საქ მი ა ნი აქ ტი ვო ბის 

მკვეთ რი ვარ დ ნა პირ და პირ და მტკივ ნე უ ლად აისა ხა და საქ მე ბულ თა მდგო მა-

რე ო ბა ზე და უმუ შევ რო ბის მა ტე ბა გა მო იწ ვია44. ხან გ რ ძ ლი ვად უმუ შე ვარ თა რიცხ-

ვი ბა ზარ ზე არ იკ ლებს. შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბულ რთულ სი ტუ ა ცი ას ამ ძი მებს 

და საქ მე ბი სა და შრო მის ბაზ რის ეფექ ტუ რი პო ლი ტი კის არარ სე ბო ბა და სო ცი-

ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის არა თან მიმ დევ რუ ლი და ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა. 

შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის სა ფუძ ვე ლია 2006 წელს მი ღე ბუ-

ლი შრო მის კო დექ სი, რო მე ლიც პროფ კავ ში რებ თან და დარ გობ რივ ასო ცი ა ცი-

ბიზნესი და ეკონომიკა
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ებ თან წი ნას წა რი კონ სულ ტა ცი ე ბის გა რე შე მომ ზად და და და კა ნონ და, არ შე ე-

სა ბა მე ბა შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის (�LO) სტან დარ ტებს.

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში შრო მის კო დექსს მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი რე ფორ მი რე ბა არ გა ნუც დია და ის კვლა ვინ დე ბუ რად მო ი ცავს იმ მიდ გო-

მებს, რაც მას ში 2006 წელს ჩა ი დო. ამ მიდ გო მე ბის უც ვ ლე ლო ბის გა მო კვლა-

ვინ დე ბუ რად ძა ლა ში რჩე ბა პრე ტენ ზი ე ბი შრო მი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის დამ ქი-

რა ვებ ლის სა სარ გებ ლოდ გა მოკ ვე თი ლი უფ ლებ რივ - მო ვა ლე ო ბი თი დის ბა-

ლან სის გა მო. 

კერ ძოდ, მას ში კვლა ვაც არ არის ასა ხუ ლი �LO-ს კონ ვენ ცი ე ბით გათ ვა ლის წი-

ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და და საქ-

მე ბულ თა ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად პრო ფე სი უ ლი/ შ რო მი თი კავ ში რე ბის მი ერ 

დამ საქ მე ბელ თან მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბის შე სა ხებ45. 

შრო მის კა ნო ნი ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებს და სა ქარ თ ვე-

ლოს მი ერ 2005 წლის ივ ლის ში რა ტი ფი ცი რე ბულ „ევროპის სო ცი ა ლუ რი ქარ-

ტი ის“46 სტან დარ ტებს ისეთ ფუნ და მენ ტურ სა კითხებ ში, რო გო რი ცაა ზედ მე ტი 

სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა და სამ სა ხუ რი დან დათხოვ ნა.

სო ცი ა ლუ რი დი ა ლო გის წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით წინ გა დად გ მუ ლი ნა-

ბი ჯია 2010 წელს სო ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის სამ მ ხ რი ვი კო მი სი ის შექ მ ნა47, 

რო მე ლიც შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს, 

პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის გა ერ თი ა ნე ბის და დამ საქ მე ბელ თა ასო ცი ა ცი ის 

პირ ვე ლი პი რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით შე იქ მ ნა. მთავ რო ბის მხრი დან კო მი სი ის 

შე მად გენ ლო ბა ში შე ვიდ ნენ პრე მი ერ - მი ნის ტ რის აპა რა ტის, ასე ვე იუს ტი ცი-

ის, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის და რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ-

რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ რო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. გა ფარ თოვ და კო მი-

სი ა ში დამ საქ მე ბელ თა ასო ცი ა ცი ის, ბიზ ნეს -ა სო ცი ა ცი ის და პროფ კავ ში რე-

ბის წარ მო მად გენ ლო ბაც48.  

კო მი სი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის და მის წევ რ თა რიცხოვ ნო ბის გაზ რ დის მი უ ხე და ვად, 

მი სი საქ მი ა ნო ბა ნაკ ლე ბად ეფექ ტი ან ხა სი ათს ატა რებს, რაც კო მი სი ის წევ რ თა 

პო ზი ცი ე ბის კარ დი ნა ლუ რი წი ნა აღ მ დე გო ბის გარ და, საქ მი ან შეხ ვედ რა თა სიმ-

წი რით არის გან პი რო ბე ბუ ლი.    

გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის და სა ო მა რი ვი თა რე ბის გა მო, სა მოქ მე დო გეგ მის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს უკე თე სო ბის კენ შეც ვ ლა 

რევაზ საყევარიშვილი
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ვერ მო ხერ ხ და. შე დე გად, სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბი თი 

პროგ რე სი არ იკ ვე თე ბა და მო სახ ლე ო ბის სო ლი დუ რი ნა წი ლი (2011 წლის 

მა ი სის მო ნა ცე მე ბით, უმ წეო მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ ოჯა ხებ ში ცხოვ რობს 

ქვეყ ნის 1,6 მი ლი ონ ზე მე ტი მო სახ ლე) კვლა ვაც მის ზღვარს ქვე მოთ იმ ყო-

ფე ბა49. 

რო გორც სი ღა რი ბის, ასე ვე უმუ შევ რო ბის გა ან გა რი შე ბი სას ექ ს პერ ტე ბი მი ა ნიშ-

ნე ბენ იმ მე თო დო ლო გი ის უზუს ტო ბა ზე, რომ ლი თაც ეს ორი პა რა მეტ რი და ან-

გა რიშ დე ბა. კერ ძოდ, არ სე ბობს პრე ტენ ზი ე ბი, რომ გა ან გა რი შე ბე ბი არას წო რია 

და, შე სა ბა მი სად, მა თი გა მო ყე ნე ბით მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბიც მცდა რი. სა ბო ლო-

ოდ კი ოფი ცი ა ლუ რად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია უფ რო მე ტად ოპ ტი მის-

ტურ სუ რათს წარ მო ა ჩენს, ვიდ რე სი ნამ დ ვი ლე ში ა.   

რაც შე ე ხე ბა სო ცი ა ლურ დაც ვას, 2006 წლის და საწყი სი დან, მთავ რო ბამ უმუ შევ-

რო ბის ყვე ლა დახ მა რე ბა გა ა უქ მა და შე მო ი ღო ერ თი ა ნი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე-

ბის პროგ რა მა ღა რი ბი ოჯა ხე ბი სათ ვის50. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ან გა რი შო 

პე რი ოდ ში შემ წე ო ბა თა სის ტე მა ში ბევ რი გა მოკ ვე თი ლი ხარ ვე ზი აღ მო იფხ ვ-

რა, სი ღა რი ბის ზღვა რის გან საზღ ვ რის კრი ტე რი უ მე ბი რე ა ლურ სუ რათ ზე მა ინც 

ნაკ ლე ბად მორ გე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და და შე დე გად გა მო იწ ვი ა, ბევ რი ცდო მი ლე ბა 

სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის გან საზღ ვ რი სას. შე დე გად, მო სახ ლო ბის ყვე ლა ზე გა ჭირ-

ვე ბუ ლი ფე ნის ნა წი ლი ამ შემ წე ო ბის გა რე შე რჩე ბა.  

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში ეტა პობ რი ვად მნიშ ვ ნე ლოვ-

ნად გა ი ზარ და სა პენ სიო ანაზღა უ რე ბის დო ნე, რო მე ლიც გა ცი ლე ბით მე ტია სა-

მომ ხ მა რებ ლო კა ლა თას თან მი მარ თე ბა ში, ვიდ რე ინ დექ სი რე ბამ დე არ სე ბულ 

პე რი ოდ ში იყო51. ამის მი უ ხე და ვად, ინ ფ ლა ცი ის გა აქ ტი უ რე ბუ ლი პრო ცე სი52 

((14,3% წლი უ რი ინ ფ ლა ცი ა) 2001 წლის მა ის ში) ამ ცი რებს სა ხელ მ წი ფო სა პენ-

სიო უზ რუნ ველ ყო ფის ეფექ ტი ა ნო ბას. ამა ვე დროს, თვალ სა ჩი ნოა სა ხელ მ წი ფო 

პენ სი ე ბის ზრდის რე სურ სის სიმ წი რე. 2011 წლის მდგო მა რე ო ბით სა ხელ მ წი ფო 

პენ სი ებ ზე ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვი თი ნა წი ლის 13%-ზე მე ტი მი ი მარ თე ბა53, რაც მა თი 

შემ დ გო მი ზრდის ალ ბა თო ბას ამ ცი რებს .    

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წარ მა ტე ბუ ლი 

სი ახ ლე იყო სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყოფ თა ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის 

მე ქა ნიზ მის ამოქ მე დე ბა, რა მაც უმ წე ო ებს გა უ ზარ და წვდო მა სა მე დი ცი ნო სერ-

ვი სებ ზე, შე უმ ცი რა ან მო უხ ს ნა ჯან დაც ვა ზე კა ტას ტ რო ფუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი და 

გა ზარ და მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა.       
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81

3.3 ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი, სა ბაზ რო 

და მა რე გუ ლი რე ბე ლი რე ფორ მა

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ქვეყ ნის შიგ ნით და მის ფარ გ ლებს გა რეთ მიმ დი ნა რე 

რყე ვე ბი ასე ვე გახ და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო სა-

ვაჭ რო ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბის და მი სი ცვლი ლე ბე ბის სე რი ო ზუ ლი გან მა პი რო-

ბე ბე ლი ფაქ ტო რი. 

2006-2011 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ ში რის სა გა რეო ვაჭ რო ბის დი ნა მი კა 

და სტრუქ ტუ რა მი უ თი თებს, რომ ევ რო კავ ში რი კვლა ვაც რჩე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რი ქვეყ ნე ბის სი დი დით მე ო რე ჯგუ ფად და მხო ლოდ და მო უ-

კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბის ქვეყ ნე ბის ჯგუფს ჩა მორ ჩე ბა54.  

ამა ვე დროს იკ ვე თე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლო დან ევ რო კავ შირ ში ექ ს პორ ტი 

ძალ ზე მწი რია და მი სი შემ დ გო მი დი ვერ სი ფი ცი რე ბაა სა ჭი რო. ევ რო კავ ში-

რის პრე ფე რენ ცი ე ბის გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მა (GS�+) სის ტე მა55 სა ქარ თ ვე-

ლოს სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის გა უქ მე ბის კუთხით რამ დე ნი მე ათა სი და სა ხე-

ლე ბის პრო დუქ ტ ზე შე ღა ვა თი ან რე ჟიმს ანი ჭებს, თუმ ცა ამ უპი რა ტე სო ბით 

მხო ლოდ რამ დე ნი მე კომ პა ნია და პრო დუქ ტი (30-მდე და სა ხე ლე ბის) სარ-

გებ ლობს56.

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლის 

უმ რავ ლეს კა ტე გო რი ებ ზე სა იმ პორ ტო ტა რი ფე ბის გა ნუ ლე ბით სა ქარ თ ვე ლომ 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა უ ი ო ლა ევ რო პულ კომ პა ნი ებს სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის 

წარ მო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში. თუმ ცა, ამა ვე დროს გა მო იკ ვე თა, რომ სა ქარ თ ვე-

ლო ში რიგ შემ თხე ვებ ში და ირ ღ ვა არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ვაჭ რო ბის მოთხოვ-

ნე ბი, რაც სხვა დას ხ ვა ტი პის სა ქო ნელ ზე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ტა რი-

ფე ბის დად გე ნა ში გა მო ი ხა ტე ბა (უპირატესად, აქ ცი ზურ პრო დუქ ცი ა ზე, კერ ძოდ, 

თამ ბა ქოს სა ქო ნელ ზე).

ვაჭ რო ბის ტექ ნი კუ რი ბა რი ე რე ბის მო საშ ლე ლად, რო მე ლიც ძი რი თა დად ევ-

რო კავ ში რის ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის მი ღე ბის სამ თავ რო ბო პროგ რა მის 

დამ ტ კი ცე ბას და გან ხორ ცი ე ლე ბის დაწყე ბას ით ვა ლის წი ნებს, 2010 წელს სა-

ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ მი ი ღო სტან დარ ტი ზა ცი ის, აკ რე დი ტა ცი ის, შე სა ბა მი-

სო ბის შე ფა სე ბის, ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გი ის სფე რო ში 

სა კა ნონ მ დებ ლო რე ფორ მის და ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის მი ღე ბის სამ თავ-

რო ბო სტრა ტე გია და პროგ რა მა57. თუმ ცა, მი სი იმ პ ლე მენ ტა ცია ჯერ საწყის სტა-

დი ა ზე ა. 

რევაზ საყევარიშვილი
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ამა ვე დროს, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა ფარ თო სა ზო გა-

დო ებ რი ვი და პრო ფე სი უ ლი გან ხილ ვე ბის გა რე შე მოხ და და მი სი მი ღე ბის შე-

სა ხებ მხო ლოდ ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტის გა მოს ვ ლის შემ დეგ გახ და ცნო ბი-

ლი. 

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის ნა წილ ში სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-

რო ბის ქცე ვებ ში კარ დი ნა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ში ნა არ სის მიდ გო მე ბი გა-

მოვ ლინ და. 

კერ ძოდ, საწყის ეტაპ ზე გა ნი საზღ ვ რა, რომ 2005 წელს მი ღე ბუ ლი „სურსათის 

უვ ნებ ლო ბი სა და ხა რის ხის შე სა ხებ კა ნო ნის„58 მუხ ლე ბის ნა წი ლის მოქ მე-

დე ბა სხვა დას ხ ვა ვა დით უნ და შე ჩე რე ბუ ლი ყო (აქედან ზო გი ერ თის, 2016-2018 

წლამ დეც კი, კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლის და ბაზ რის სრუ ლი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის 

მო ტი ვით). თუმ ცა, მოგ ვი ა ნე ბით, ამ მუხ ლე ბის შე ჩე რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ეტა-

პობ რი ვად გა უქ მ და და, შე დე გად, 2011 წლი დან სურ სა თის მწარ მო ე ბელ თა ინ-

ს პექ ტი რე ბა კვლა ვაც აუცი ლე ბე ლი გახ და. ეს პრო ცე სი ამ ეტაპ ზე დაწყე ბუ ლი ა, 

თუმ ცა, საკ მა ოდ ნე ლი ტემ პით ხორ ცი ელ დე ბა და არ მო ი ცავს სურ სა თის მწარ-

მო ე ბელ თა მეტ - ნაკ ლე ბად სრულ ფა სო ვან წარ მო მად გენ ლო ბას. 

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ ში, კერ ძოდ, 2010 წლის დამ ლევს 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ მი ი ღო „სურსათის უვ ნებ ლო ბის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი 

სტრა ტე გი ის და სა კა ნონ მ დებ ლო მი ახ ლო ე ბის პროგ რა მა“59, თუმ ცა სა ზო გა დო-

ე ბის თ ვის ის ხელ მი საწ ვ დო მი არ ყო ფი ლა მო სამ ზა დე ბელ ეტაპზე. შე დე გად, 

გარ თუ ლე ბუ ლი იყო დის კუ სია ამ სტრა ტე გი ი სა და პროგ რა მის ში ნა არ ს ზე.

გარ და ამი სა, მთავ რო ბამ 2010 წელს და ად გი ნა „სურსათის უვ ნებ ლო ბის, ვე ტე-

რი ნა რი ი სა და მცე ნა რე თა დაც ვის სფე რო ში ზე დამ ხედ ვე ლო ბის, მო ნი ტო რინ-

გი სა და სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სე ბი“60, თუმ ცა მათ ში 

მომ ხ მა რებ ლის უფ ლე ბე ბის ნა წი ლი არას რულ ფა სოვ ნად არის ასა ხუ ლი. მა გა-

ლი თად, ამ წე სებ მა გა მო რიცხა სურ სა თის მწარ მო ებ ლე ბის გა უფ რ თხი ლე ბე ლი 

შე მოწ მე ბა და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის და ხუ რულ ინ ფორ მა ცი ად აქ ცია სა-

სურ სა თო ბაზ რის გეგ მი უ რი მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი.

სა გუ ლის ხ მოა ისიც, რომ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის შე დე-

გად, მა ნამ დე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე-

ბად არ სე ბუ ლი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის, ვე ტე რი ნა რი ი სა და მცე ნა რე თა დაც ვის 

ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი სა ჯა რო სა მარ თ ლის იურუ დი ულ პი რად – სურ სა თის 

ეროვ ნულ სა ა გენ ტოდ გა და კეთ და61. იმავ დ რო უ ლად, 2009-2011 წლებ ში თით ქ-
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მის 3-ჯერ შემ ცირ და მი სი სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა და იკ ლო თა ნამ შ რო მელ თა 

რიცხოვ ნო ბა მაც62.  

ნაკ ლე ბი პროგ რე სი იკ ვე თე ბა კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და გან-

ხორ ცი ე ლე ბის სფე რო შიც. მარ თა ლი ა, 2010 წლის ბო ლოს გა მო ი ცა და დამ ტ კიც-

და „კონკურენციის პო ლი ტი კის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი სტრა ტე გი ა“63, მაგ რამ მი სი 

რე ა ლი ზე ბა ნე ლა და არა თან მი დევ რუ ლად მიმ დი ნა რე ობს.  

ამა ვე დროს, თა ვად მთავ რო ბის მი ღე ბულ სტრა ტე გი ა შია აღ ნიშ ნუ ლი, რომ 

„თავისუფალი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ კა ნო ნი“64, რო მე ლიც 

კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის ფუ ძემ დე ბე ლი სა კა ნონ მ დებ ლო სა ფუძ ვე ლი ა, „არ 

მო ი ცავს ისეთ სა კითხებს, რო გო რი ცაა კონ კუ რენ ცი ის სფე რო ში არ სე ბუ ლი დე-

ფი ნი ცი ე ბი, პრინ ცი პე ბი და რე გუ ლა ცი ე ბი. ამას თან, არც წი ნა და არც ამ ჟა მად 

მოქ მე დი კა ნო ნი არ შე ე სა ბა მე ბა ევ რო კავ ში რი სა და სა ერ თა შო რი სო სა უ კე თე-

სო პრაქ ტი კას კონ კუ რენ ცი ის სფე რო ში“65.

შე დე გად, კა ნო ნის მოქ მე დე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, კონ კუ-

რენ ტუ ლი გა რე მოს დაც ვის სა კა ნონ მ დებ ლო ბერ კე ტე ბის გავ ლე ნა პრაქ ტი კუ-

ლად ნუ ლო ვა ნი ა. 

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ცალ კე ულ სექ ტო რებ ში მო ნო პო ლის ტე ბის არ სე ბო ბა ზე 

ღი ად მი უ თი თებ დ ნენ არა მხო ლოდ სა ერ თა შო რი სო, არა სამ თავ რო ბო ორ გა-

ნი ზა ცი ე ბი და მე დი ა- სა შუ ა ლე ბე ბი, არა მედ ქვეყ ნის უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბის 

პი რე ბიც. მა გა ლი თად, ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტ მა თა ვის რამ დე ნი მე გა მოს ვ ლა ში 

პირ და პირ გა ნაცხა და კვე ბის მრეწ ვე ლო ბი სა და ფარ მა ცევ ტულ ბაზ რებ ზე არ-

სე ბუ ლი მო ნო პო ლი ე ბის და ამ ბაზ რებ ზე მოქ მედ კომ პა ნი ებს შო რის კარ ტე ლუ-

რი შე თან ხ მე ბე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ66.  

თუმ ცა, მსგავს გან ცხა დე ბებს სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდ-

ში არა ნა ი რი კონ კ რე ტუ ლი რე ა გი რე ბა არ მოჰ ყო ლი ა, რად გან კონ კუ რენ ცი ის 

შე სა ხებ მოქ მე დი კა ნო ნის მოქ მე დე ბის არე ა ლი შეზღუ დუ ლია და ის არ არე-

გუ ლი რებს მომ ხ მა რებ ლი სათ ვის სა ზი ა ნო შე თან ხ მე ბებს, გა რი გე ბა ზე ორი ენ ტი-

რე ბულ საქ მი ა ნო ბას, ბა ზარ ზე უპი რა ტე სი მდგო მა რე ო ბით სარ გებ ლო ბის, კონ-

ცენ ტ რა ცი ის და კომ პა ნი ა თა შერ წყ მის შემ თხ ვე ვებს67. 

ცალ კე პრობ ლე მაა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის და კონ კუ რენ ცი ის სა ა გენ ტოს ძა-

ლა უფ ლე ბის, და მო უ კი დებ ლო ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხი. 2010 წელს სა ა-

გენ ტო ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ლე-
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ბი დან სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი ულ პი რად იქ ცა, რო მე ლიც პრე მი ერს ექ ვემ-

დე ბა რე ბა, მის თავ მ ჯ დო მა რეს კი პრე ზი დენ ტი ნიშ ნავს68. თუმ ცა, იმა ვე მთავ რო-

ბის სტრა ტე გი ა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „ევროკავშირის წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის 

მსგავს ინ ს ტი ტუ ტებ თან შე და რე ბით, კა ნო ნი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ-

კუ რენ ცი ის სა ა გენ ტოს შეზღუ დულ ინ ს ტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს“69.

ინ ს ტი ტუ ცი ურ თან ერ თად, შეზღუ დუ ლია მი სი რე სურ სუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბიც. 

სა ა გენ ტოს თა ნამ შ რო მელ თა რიცხოვ ნო ბა 9 ადა მი ანს შე ად გენს, წლი უ რი ბი უ-

ჯე ტი კი – 180 ათას ლარს70.  

ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის სფე რო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ-

ლო ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად71, რაც ევ რო კა ნონ მ დებ ლო ბას თან ჰარ მო ნი ზე-

ბის ნიშ ნით ხორ ცი ელ დე ბა, ამ კა ნონ მ დებ ლო ბის აღ ს რუ ლე ბა, პრაქ ტი კუ ლად, 

არ ხდე ბა. შე დე გად, მე კობ რუ ლი სა ქონ ლის ბრუნ ვის მას შ ტა ბი სა ქარ თ ვე ლოს 

ბა ზარ ზე საკ მა ოდ დი დი ა, ზო გი ერთ სეგ მენ ტ ზე კი პრო დუქ ცია მხო ლოდ არა-

ლე გა ლუ რი სა ხით არის წარ მოდ გე ნი ლი. ეს გან სა კუთ რე ბით შე ე ხე ბა მა ღა ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის სექ ტორს, სა დაც ლე გა ლუ რი პრო დუქ ცი ის წი ლი უკი დუ რე სად 

მცი რეა ან სუ ლაც ნუ ლო ვა ნი ა72.  

კა ნო ნი „საავტორო და მო მიჯ ნა ვე უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“73, პრაქ ტი კუ ლად, არ 

მოქ მე დებს. არ არ სე ბობს ამ კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი სან ქ ცი ე ბის გა მო ყე ნე-

ბის პრე ცე დენ ტი. შე სა ბა მი სად, სა მომ ხ მა რებ ლო ბა ზარ ზე კონ ტ რა ფაქ ტუ ლი 

პრო დუქ ცი ის წი ლი გა ნუხ რე ლად იზ რ დე ბა და ყვე ლა სა ხის სა ქო ნელს მო-

ი ცავს.  

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ თან ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ-

რე ბის დაც ვის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ნახ ლე ბა და მა თი გა ფორ მე-

ბა მიმ დი ნა რე ობ და, თუმ ცა, ბევრ ქვე ყა ნას თან ეს პრო ცე სი და უს რუ ლე ბე ლი ა.

ამა ვე დროს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ შეს რულ და სა ავ ტო რო უფ ლე ბე-

ბის დარ ღ ვე ვი სა და ფალ სი ფი კა ცი ის სფე რო ში კვლე ვის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ-

ლე ბა. გა ე როს გან ვი თა რე ბის ფონ დის მეშ ვე ო ბით ჩა ტარ და და 2010 წელს სა ჯა-

რო გახ და კვლე ვა „ფალსიფიკაციისა და მე კობ რე ო ბის შე სა ხებ“74, რო მელ მაც 

მო იც ვა ფალ სი ფი კა ცი ი სა და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვის მდგო მა-

რე ო ბის ანა ლი ზი 2009 წლის ჩათ ვ ლით. 

2010 წელს შე იქ მ ნა უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ა, რო მელ მაც ვი თა რე ბის გა უმ ჯო-

ბე სე ბა ზე უნ და იზ რუ ნოს. მათ შო რის იგუ ლის ხ მე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო-

ბიზნესი და ეკონომიკა
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დექ ს ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბის გამ კაც რე ბა, რა თა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვა სა კუთ რე ბის სხვა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას გა-

უ თა ნაბ რ დეს.

სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა დიდ წი ნა აღ მ დე გო ბე ბით 

მიმ დი ნა რე ობს. შე სა ბა მი სი კა ნო ნის75 პირ ვე ლი ვერ სია ჯერ კი დევ 2005 წელს 

არის მი ღე ბუ ლი და 2008 წლის მდგო მა რე ო ბით შე ფას და, რო გორც „მაღალი 

რის კის“ გა რე მო. სუ რა თი ნა წი ლობ რივ გა მოს წორ და 2009 წელს კა ნო ნის რე-

ფორ მი რე ბის შე დე გად, რო მელ მაც რის კე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და გა მოს წო რე-

ბა სცა და. 

ამ ცვლი ლე ბე ბით და ზუს ტ და ტერ მი ნე ბი, უფ რო დე ტა ლუ რად გა ი წე რა პრო ცე-

დუ რე ბი და და ვე ბის გან ხილ ვის მე ქა ნიზ მე ბი. ამა ვე დროს, გა დაწყ და, რომ შეს-

ყიდ ვე ბის პრო ცე დუ რე ბი ეტა პობ რი ვად მთლი ა ნად ელექ ტ რო ნულ ფორ მატ ში 

გა და ი ნაც ვ ლებს76.

მი უ ხე და ვად კონ კ რე ტუ ლად გა წე რი ლი პრო ცე დუ რე ბი სა, ხში რია შეს ყიდ ვის 

პი რო ბე ბი სა და ვა დე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვე ბი. გარ და ამი სა, კვლა ვინ დე-

ბუ რად მა სობ რივ ხა სი ათს ატა რებს სა ქონ ლი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის ტენ დე რის 

გა რე შე, ერთ პირ თან მო ლა პა რა კე ბის გზით (ე.წ. გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბი) 

შეს ყიდ ვის შემ თხ ვე ვე ბი. 

სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დარ ღ ვე ვე ბი იკ ვე თე ბა 

გან სა კუთ რე ბულ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ში, რო მელ საც სა ხელ მ წი ფო 

ბი უ ჯე ტი და სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბი აფი ნან სე ბენ. კერ ძოდ, ად გი ლი აქვს 

კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის სის ტე მა ტურ უგუ ლე ბელ ყო ფას, შეს ყიდ ვე-

ბის არა სა თა ნა დო და გეგ მ ვას, ტენ დე რე ბის წარ მარ თ ვის პრო ცე დუ რე ბის უხეშ 

დარ ღ ვე ვებს და ა.შ 77.

ამა ვე დროს, შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ხში რად მი უწ ვ დო მე ლი ა, მათ 

შო რის, კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის თ ვი საც 

(საგადასახადო სამ სა ხუ რი, კონ ტ რო ლის პა ლა ტა). 

ცალ კე პრობ ლე მას წარ მო ად გენს გა მო ნაკ ლი სე ბი. პრე ზი დენ ტის, მთავ რო ბი სა 

და თბი ლი სის მე რი ის სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან და ხარ ჯულ თან ხებ ზე სა ხელ მ-

წი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი არ ვრცელ დე ბა, რაც ამ სო ლი დუ რი მხარ-

ჯ ვე ლი წყა რო ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ დე ტა ლურ შეს ყიდ ვებ ზე ინ ფორ მა-

ცი ას მი უწ ვ დო მელს ხდის. 
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4.დასკვნა
2007-2011 წლებ ში ბევრ სფე რო ში მიღ წე უ ლი ხელ შე სა ხე ბი პროგ რე სის მი უ-

ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო 

გეგ მის ფარ გ ლებ ში ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა მიმ დი ნა რე ობ და არა-

თან მიმ დევ რუ ლად და შე ფერ ხე ბე ბით. 

ამ ფაქ ტ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა იქო ნია 2008 წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს 

ომი სა და გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გან ვი თა რე ბის შე დე გად შეც-

ვ ლილ მა ვი თა რე ბამ და გა რე მო ე ბებ მა. გამ წ ვა ვე ბულ მა ში და და გა რე რის-

კებ მა ჩა მო ა ყა ლი ბა ად რინ დე ლის გან თვი სებ რი ვად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თი, 

რო მელ მაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა სა და ეკო ნო მი კურ 

პო ლი ტი კა ში მა ნამ დე არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა და გა მოწ ვე ვე ბი და არ სე ბი თი გავ-

ლე ნა იქო ნია ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მით ნა კის რი 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე.

ამავ დ რო უ ლად, 2007-2011 წლებ ში სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნად შე ა ფერ ხა იმ პო ლი ტი კურ მა და მსოფ ლ მ ხედ ვე ლობ რივ მა წი ნა აღ მ დე-

გო ბებ მა, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის 

სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის სრულ ფა სო ვან რე ა ლი ზე ბას. კერ-

ძოდ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ახორ ცი ე ლებ და იმ ტი პის ეკო ნო მი კურ პო ლი-

ტი კას, რო მე ლიც  ევ რო პის კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 

ნორ მე ბის, ინ ს ტი ტუ ტე ბის, პრაქ ტი კი სა და რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე-

ნე ბას გა მო რიცხავს. 

ამა ვე დროს, 2007-2011 წლებ ში ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო 

გეგ მის მოთხოვ ნა თა შეს რუ ლე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე-

მად გა მო იკ ვე თა ცალ კე ულ სექ ტო რებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბის წი-

ნა აღ მ დე გობ რი ვი ხა სი ა თი და ხში რად ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი ნა ბი ჯე ბი. 

გარ და ამი სა, 2007-2011 წლებ ში ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო 

გეგ მის შეს რუ ლე ბა ხში რად  მხო ლოდ დეკ ლა რა ცი ულ ხა სი ათს ატა რებ და და 

არ იყო უზ რუნ ველ ყო ფი ლი შე სა ბა მი სი კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბით.
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1.შესავალი
კარ გი მმარ თ ვე ლო ბა „სა ქარ თ ვე ლო - ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის 

სა მოქ მე დო გეგ მა ში“ ზო გა დი პრინ ცი პის სა ხი თაა წარ მოდ გე ნი ლი, რომ ლი თაც 

მთე ლი დო კუ მენ ტია გამ ს ჭ ვა ლუ ლი. გეგ მის მე-4 თავ ში, რო მე ლიც პო ლი ტი კურ 

დი ა ლოგ სა და რე ფორ მას ეხე ბა, ქვე პუნ ქ ტი „ადამიანის უფ ლე ბე ბის და ძი რი-

თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მის უზ რუნ ველ ყო ფა“ რამ დე ნი მე სა კითხის 

გა მო ყოფს: სა სა მარ თ ლო სის ტე მის რე ფორ მა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მა, 

კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა, დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე-

რე ბა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მის 

უზ რუნ ველ ყო ფა. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კარ გი მმარ თ ვე ლო ბის თე მა არც 

სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტ ში და არც მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შედ-

გე ნილ ეროვ ნულ პროგ რა მა ში  არ არის ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი.  

ან გა რიშ ში სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი-

ოდ ში,  2007-2011 წლებ ში,  მმარ თ ვე ლო ბის კუთხით გა მოკ ვე თილ ტენ დენ ცი ებს გან-

ვი ხი ლავთ. ამი სათ ვის ძი რი თა დად სა მოქ მე დო გეგ მა ში პირ და პირ ნახ სე ნებ თე-

მებს შე ვე ხე ბით, თუმ ცა ამას თან გა მოვ ყოფთ უფ რო ვიწ რო სა კითხებ საც, რომ ლე-

ბიც, სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბა ში, ჩვე ნი აზ რით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და პრობ ლე მუ რი ა.

2.საჯაროსამსახურისრეფორმა
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნონ მ დებ ლო-

ბა ში ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რამ დე ნი მე სა ჭი რო ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი-

ელ და, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის სის ტე მუ რი 

და სა ფუძ ვ ლი ა ნი რე ფორ მა სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის 

შემ დეგ, ფაქ ტობ რი ვად, არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ-

მას თან და კავ ში რე ბით სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა ში  ორი სრუ ლი ად გან ს ხ-

ვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა არ სე ბობს: ერ თი კლა სი კუ რი იერარ ქი უ ლი ბი უ როკ რა-

ტი ის მო დე ლი ა, მე ო რე კი – ახა ლი სა ჯა რო მე ნეჯ მენ ტის მო დე ლი რო მე ლიც დე-

რე გუ ლი რე ბას და გარ კ ვე უ ლი სა ბაზ რო ელე მენ ტე ბის შე მო ღე ბას გუ ლის ხ მობს1.

კარგი მმართველობა
მარიამგაბედავა

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
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თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ჯერ ჯე რო ბით ამ ორი შე ხე დუ ლე ბის შე ჯე რე ბა არ 

მომ ხ და რა, და ამ დრო ი სათ ვის არც რო მე ლი მე მათ გა ნი გა ნი ხი ლე ბა პარ ლა-

მენ ტის მი ერ.

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს თა ვის ვებ გვერ დ ზე 2010 წლი დან გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 

აქვს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის პრინ ცი პე ბი სა და ახა ლი კო დექ სის პრო ექ ტი, თუმ ცა, ჯერ 

არც ამ პრო ექ ტის სა ჯა რო გან ხილ ვა ან სა პარ ლა მენ ტო ინი ცი რე ბა მომ ხ და რა. 

მი უ ხე და ვად სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბე ბის არარ სე ბო ბი სა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მა-

რე გუ ლი რე ბე ლი ძი რი თა დი კა ნო ნე ბი პერ მა ნენ ტუ ლად გა ნიც დის გარ კ ვე ულ 

ცვლი ლე ბებს და პროგ რესს. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის კა ნონ ში, რო მე ლიც თავ და პირ ვე ლი სა ხით 1997 წელს იქ ნა 

მი ღე ბუ ლი, 2006 წლი დან დღემ დე 40-მდე ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და. ამათ გან 

აღ სა ნიშ ნა ვი 2009 წლის ივ ნის ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და მა ტე ბე ბი ა, რომ ლი თაც 

კა ნონ ში  ქცე ვის ზო გა დი წე სე ბი სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თათ ვის შე მო ვი და და ზო-

გად ეთი კურ ჩარ ჩოს აყა ლი ბებს.

მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა რე გუ ლი რე ბე ლი დო კუ მენ ტი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 

ინ ტე რეს თა შე უ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ცი ის შე სა ხებ 1997 წელს მი ღე ბუ ლი 

კა ნო ნი ა. მას ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ბო ლო ცვლი ლე ბებს შო რის შე და რე ბით 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კვლავ 2009 წელს შე ვი და, რო დე საც კა ნონს მამ ხი ლე ბელ თა 

დაც ვის შე სა ხებ თა ვი და ე მა ტა.

ორი ვე სა ჭი რო ცვლი ლე ბა სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის 

ნა წი ლი იყო, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს  O�C�-ის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ქსე ლის 

წი ნა შე ჰქონ და აღე ბუ ლი და რომ ლის შეს რუ ლე ბა ზე მო ნი ტო რინ გის მო რი გი 

რა უნ დიც 2009 წლის შე მოდ გო მა ზე იყო. 

მი უ ხე და ვად ამ ცვლი ლე ბე ბი სა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ-

მ დებ ლო ბა ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ერ თი ან, მწყობრ და ნა-

თელ სის ტე მას.  ხში რად ის, რაც კა ნონ შია მო ცე მუ ლი, არ სე ბულ რე ა ლო ბას ნაკ-

ლე ბად შე ე სა ბა მე ბა. ეს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ძი რი თად პრინ ცი პებ ზეც ვრცელ დე-

ბა, რაც სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა ნო ნის 13-ე მუხ ლ შია მო ცე მუ ლი. მი უ ხე-

და ვად იმი სა, რომ ღი რე ბუ ლე ბე ბად დეკ ლა რი რე ბუ ლია „პროფესიონალიზმი, 

საქ ვეყ ნო ო ბა, უპარ ტი ო ბა და სა ე რო ო ბა, კად რე ბის სტა ბი ლუ რო ბა და მო სამ-

სა ხუ რე თა ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვა“, პრაქ ტი კა ში 

ყვე ლა ამ პრინ ცი პის ერ თ გუ ლე ბა სა ეჭ ვო ა.

კარგი მმართველობა



93

სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მი ღე ბა და და წი ნა უ რე ბა კვლა ვაც არა საკ მა რი სად გამ ჭ-

ვირ ვა ლე ა. კვლა ვაც არ არ სე ბობს ნა თე ლი კრი ტე რი უ მე ბი და სამ სა ხურ ში მი-

ღე ბის ერ თი ა ნი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი სის ტე მა. 

2011 წლის ზაფხულ ში სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რომ სამ სა ხურ ში მი ღე ბი სათ ვის გარ-

კ ვე უ ლი ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი მე ქა ნიზ მის სის ტე მის შექ მ ნა შეძ ლო. ამუ შავ და გვერ დი 

www.hr.gov.ge , რო მელ ზეც სა ჯა რო უწყე ბებს ვა კან სი ე ბის გან თავ სე ბა ევა ლე ბათ. 

თუმ ცა, პრაქ ტი კა ში არ არ სე ბობს ვა კან სი ის აღ წე რი ლო ბის ან მოთხოვ ნი ლი კვა ლი-

ფი კა ცი ე ბის რე ა ლუ რი სტან დარ ტი. ასე ვე, გარ და გან ცხა დე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბი სა, სა ჯა-

რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს არა ვი თა რი ფუნ ქ ცია არ გა აჩ ნია სამ სა ხურ ში მი ღე ბა- და წი-

ნა უ რე ბა- გა თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. შე სა ბა მი სად, მას ან სხვა რო მე ლი მე 

ორ გა ნოს არც იმის კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი აქვს, თუ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი გან ცხა დე ბის 

შე დე გად მი ღე ბუ ლი გა ნაცხა დე ბის გან ხილ ვა და კან დი და ტე ბის შერ ჩე ვა რამ დე ნად 

შე ე სა ბა მე ბა კა ნო ნის მოთხოვ ნებს. 

აშ კა რაა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის პო ლი ტი ზე ბა, რაც გან სა კუთ რე ბით აშ კა რად წი ნა-

სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში იკ ვე თე ბა. მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის მი ერ ად მი ნის ტ რა ცი უ-

ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა სის ტე მის ყვე ლა დო ნე ზე კარ გა დაა დო კუ მენ ტი რე-

ბუ ლი2 და გარ კ ვე ულ წი ლად აღი ა რე ბუ ლი ცაა სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან იმი თაც, 

რომ თა ვი სუ ფა ლი და სა მარ თ ლი ა ნი არ ჩევ ნე ბის უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო 

ჯგუ ფის შე მად გენ ლო ბა ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს სპე ცი ა ლუ რი ჯგუ ფი, რო მე ლიც ად-

მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვებს სწავ ლობს.

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის პო ლი ტი ზე ბას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა აქვს კად რე ბის 

სტა ბი ლუ რო ბი სა და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ - სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის ხა რის-

ხ ზე. მი ნის ტ რის ცვლი ლე ბა ხშირ შემ თხ ვე ვა ში თით ქ მის მთე ლი სტრუქ ტუ რის 

მას შ ტა ბით, სამ სა ხუ რის ყვე ლა ზე ქვე და დო ნე ებ ზეც კი იწ ვევს მნიშ ვ ნე ლო ვან 

სა კად რო ცვლი ლე ბებს. რო გორც წე სი, ყვე ლა მო სამ სა ხუ რე „ნებაყოფლობით“ 

წერს გან ცხა დე ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სტრუქ ტუ რის რე ორ გა ნი ზა ცი ის  გა მო 

შე საძ ლო გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე თან ხ მო ბას აცხა დებს. კა ნო ნის მი ხედ ვით, რე ორ-

გა ნი ზა ცი ის გა მო გა თა ვი სუფ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, თუ მას შტა ტე ბის შემ ცი რე ბა 

ახ ლავს თან. ამ შემ თხ ვე ვა ში, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა უფ ლე ბა მო სი ლია შემ ცი რე ბის 

სა კითხი ატეს ტა ცი ის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა დაწყ ვი ტოს (მუხლი 96). 

მი უ ხე და ვად სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ვალ დე ბუ ლე ბი სა, და იც ვას ქვეყ ნის კა ნონ მ-

დებ ლო ბა და სა ჯა რო ინ ტე რე სი, პრაქ ტი კა ში არ არ სე ბობს ერ თი ა ნი მიდ გო მა, 

მა გა ლი თად, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა კითხი სად მი. ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მე ქა ნიზ მი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ-

მარიამ გაბედავა
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ვ დო მო ბა ა, რის თ ვი საც სა ქარ თ ვე ლოს საკ მა ოდ კარ გი კა ნონ მ დებ ლო ბა აქვს. 

თუმ ცა, პრობ ლე მა კვლა ვაც პრაქ ტი კა ა. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მი იჩ ნე ვენ, 

მა გა ლი თად, რომ სა ჯა რო მო ხე ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი პრე მი ე ბი და სხვა წა ხა-

ლი სე ბე ბი პი რა დი ინ ფორ მა ციაა და უარს აცხა დე ბენ ამ ინ ფორ მა ცი ის და ინ ტე-

რე სე ბულ პი რებ ზე გა ცე მა ზე3. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის პრო ტეს ტის პა სუ ხად სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის 

წარ მო მად გენ ლე ბი მხო ლოდ იმას გვირ ჩე ვენ, რომ თა ვად შე ვის წავ ლოთ სა ჯა-

რო მო ხე ლე ე ბის მი ერ შევ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი და ქო ნებ რი ვი დეკ ლა რა ცი ე ბი, 

რომ ლე ბიც სა ჯა როა და წლის გან მავ ლო ბა ში შე მო სავ ლად დეკ ლა რი რე ბულ 

თან ხას მათ მი ერ მი თი თე ბუ ლი თვი უ რი ანაზღა უ რე ბა გა მო ვაკ ლოთ.

თუმ ცა, აქ ფუნ და მენ ტუ რი სა კითხი გა ურ კ ვე ვე ლი რჩე ბა – თუ კონ კ რე ტუ ლად 

რა არის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი სათ ვის ხელ ფა სის გარ და და მა ტე ბი თი ჯილ დო ე ბი-

სა თუ პრე მი ე ბის გა ცე მის სა ფუძ ვე ლი და კრი ტე რი უ მი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა ამ გ ვა რი და ნა ხარ ჯე ბის გა ღე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ-

ლე ვა, გან მარ ტე ბუ ლი არა ა, თუ რა შემ თხ ვე ვა ში ხდე ბა ამ გ ვა რი წა ხა ლი სე ბა და 

რა თან ხებ ზე შე იძ ლე ბა იყოს  სა უ ბა რი. ასე თი კრი ტე რი უ მი სა ზო გა დო ე ბი სათ-

ვის ხელ მი საწ ვ დო მი ჯერ არ გამ ხ და რა. ეს კი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის კუთხით, 

ფუნ და მენ ტურ პრობ ლე მებ ზე მი ა ნიშ ნებს. 

მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის შე მო სავ ლე ბი სა და ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე-

ბის გა კონ ტ რო ლე ბა გა ად ვი ლე ბუ ლია სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს მი ერ, რო-

მელ მაც სპე ცი ა ლურ ვებ გვერ დ ზე (www.declaration.ge) 2010 წელს პირ ვე ლად 

გა ნა თავ სა მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პირ თა დეკ ლა რა ცი ე ბი. ეს თა ვის თა ვად 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯია ამ კონ კ რე ტუ ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის გა-

ად ვი ლე ბი სათ ვის. თუმ ცა, თა ვად დეკ ლა რა ცი ე ბის ფორ მის ხა რის ხი და მა თი 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მა სამ თავ რო ბო წრე ე ბი სათ ვის ბო ლო რამ დე ნი მე წე-

ლია გან ხილ ვის სა გა ნი არ გამ ხ და რა. 2007 წელს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს ინი-

ცი ა ტი ვით შე მუ შავ და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ამ სა კითხებ-

საც შე ე ხე ბო და, თუმ ცა, მა შინ კა ნონ პ რო ექ ტი მი ღე ბუ ლი არ ყო ფი ლა. 

რაც შე ე ხე ბა ჩა ბა რე ბუ ლი და ვებ-გვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ე ბის 

ხა რისხს და ნამ დ ვი ლო ბას, არც სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო და არც სხვა რო-

მე ლი მე უწყე ბა არ არის  პა სუ ხის მ გე ბე ლი მის მო ნი ტო რინ გ ზე. სა ჯა რო სამ სა-

ხუ რის ბი უ როს არა ერ თხელ აქვს სა ჯა როდ გან ცხა დე ბუ ლი, რომ სა ზო გა დო ებ-

რი ვი კონ ტ რო ლი საკ მა რი სად კარგ მე ქა ნიზ მად მი აჩ ნი ათ. ცხა დი ა, ვებ-გვერ დი 

ამის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, მაგ რამ უც ნო ბია ისე თი შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ, რო ცა 

კარგი მმართველობა
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სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თუ სა გა მო ძი ე ბო 

ჟურ ნა ლის ტე ბის მი ერ მო ძი ე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლიყ ვ ნენ.

ზო გა დად, აშ კა რაა მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ნაკ ლე ბი ინ ტე-

რე სი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე გუ ლი რე ბის მი მართ. დო მი ნან ტუ რი მიდ გო მა მაქ-

სი მა ლუ რი დე რე გუ ლი რე ბა და მე ტი კომ პე ტენ ცი ის უშუ ა ლო მე ნე ჯე რე ბი სათ ვის 

გა და ცე მა ა. ცხა დი ა, არ სე ბობს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 

სის ტე მის და გეგ მ ვის ტი პე ბის მი მართ, და შე საძ ლოა დე რე გუ ლი რე ბუ ლი სის-

ტე მა სუ ლაც არ აღ მოჩ ნ დეს ცუ დი სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის, მაგ რამ პრობ ლე მა 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის და ბალ ხა რის ხ ში და სის ტე მის არარ სე ბო ბა ში ა. ბი უ-

როკ რა ტია სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბა ში ხალ ხის /ა მომ რ ჩევ ლის პირ და პი რი 

მან და ტის გა რე შე მო ნა წი ლე ობს და შე უძ ლე ბე ლია მი სი წარ მო მად გენ ლე ბის 

პირ და პი რი არ ჩე ვა - არარ ჩე ვა. ეს არა თუ უნ და ათა ვი სუფ ლებ დეს სა ჯა რო მო-

სამ სა ხუ რე ებს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან, არა მედ პი რი ქით, უფ რო მე ტი პა-

სუ ხის მ გებ ლო ბის წი ნა შე უნ და აყე ნებ დეს. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე გუ ლი რე ბის მი მართ არ სე ბუ ლი სრუ ლი ად მიშ ვე ბუ-

ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა პრაქ ტი კა ში სა ჯა რო სექ ტორ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ვან გა უმ ჭ ვირ ვა ლო ბას იწ ვევს. მა გა ლი თად, დღე ი სათ ვის უც ნო-

ბი ა, რე ა ლუ რად რამ დე ნი სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ჰყავს სა ქარ თ ვე ლოს. სა ჯა რო 

სამ სა ხუ რის ბი უ როს 2010 წლის ნო ემ ბერ ში თა ვის ვებ გვერ დ ზე გან თავ სე ბუ-

ლი ჰქონ და4 დოკუმენტი 2003 წლი დან სა ჯა რო სამ სა ხურ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი რე ფორ მე ბის შე სა ხებ, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე-

ბუ ლად 74, 852 ადა მი ა ნია მი თი თე ბუ ლი, თუმ ცა ამ შემ თხ ვე ვა ში გა ურ კ ვე ვე ლი 

იყო მე თო დო ლო გი ა, რის მი ხედ ვი თაც ეს რა ო დე ნო ბა ით ვ ლე ბო და. კერ ძოდ, 

გა ურ კ ვე ვე ლია – აქ მხო ლოდ ცენ ტ რა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის / სა მი ნის ტ რო ე ბის 

მო სამ სა ხუ რე ე ბი არი ან მო ცუ ლე ბი თუ ად გი ლობ რი ვი მო სამ სა ხუ რე ე ბიც; ასე ვე, 

მი თი თე ბუ ლი რა ო დე ნო ბა მხო ლოდ მუდ მივ / შ ტა ტი ან თა ნამ შ რომ ლებს მო ი-

ცავს თუ ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლებ საც.

3.საჯაროფინანსებისგამჭვირვალობა–შიდადაგარეაუდიტი
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი მთა ვა რი ორ გა ნო 

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტ რო ლის პა ლა ტა ა. პა ლა ტა კა ნონ მ დებ ლო ბით და მო უ კი დე-

ბე ლია და მხო ლოდ პარ ლა მენ ტის წი ნა შეა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი. კონ ტ რო ლის 

პა ლა ტას რე სურ სე ბიც საკ მა რი სად გა აჩ ნია სა ა მი სოდ – 2003 წელ თან შე და რე-

ბით დღე ი სათ ვის მი სი და ფი ნან სე ბა შვიდ ჯერ არის გაზ რ დი ლი. მაგ რამ პრაქ ტი-

კა ში კონ ტ რო ლის პა ლა ტის საქ მი ა ნო ბის გავ ლე ნა ნაკ ლე ბი ა, რაც პარ ლა მენ ტ-

ში პო ლი ტი კუ რი პლუ რა ლიზ მის არარ სე ბო ბას უკავ შირ დე ბა.

მარიამ გაბედავა
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ბო ლო პე რი ოდ ში კონ ტ რო ლის პა ლა ტის მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა შე ი ნიშ ნა, რო-

ცა 2010 წელს მი სი აუდი ტის შე დე გად ჯერ ჯან დაც ვის, მა ლე ვე კი გა ნათ ლე ბის 

სა მი ნის ტ როს მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის მი მართ და იწყო სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი 

დევ ნა. თუმ ცა, ჯერ ჯე რო ბით შე უძ ლე ბე ლია დარ წ მუ ნე ბით ით ქ ვას, რომ კონ ტ-

რო ლის პა ლა ტის მუ შა ო ბა უფ რო და მო უ კი დე ბე ლი ან ეფექ ტუ რი ა.

კონ ტ რო ლის პა ლა ტის ვებ გვერ დ ზე www.control.ge  გან თავ სე ბუ ლია აუდი ტის 

წლი უ რი გეგ მა, მაგ რამ გან თავ სე ბუ ლი არ არის ინ ფორ მა ცია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

აუდი ტე ბის შე სა ხებ და ხელ მი საწ ვ დო მი არ არის აუდი ტის დას კ ვ ნე ბიც. შე სა ბა-

მი სად, სა ზო გა დო ე ბა კონ ტ რო ლის პა ლა ტის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ძი რი თა დად, 

ტე ლე ვი ზი ის სა შუ ა ლე ბით იგებს, ისიც იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ რო მე ლი მე დას კ ვ ნის 

სა ფუძ ველ ზე სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე აღიძ რე ბა. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 

მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში აუდი ტის დას კ ვ ნე ბი და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს პრაქ-

ტი კა ში მი ე წო დე ბათ. 

კონ ტ რო ლის პა ლა ტას ჯერ კი დევ სრუ ლად არ აქვს ათ ვი სე ბუ ლი 2008 წლის კა-

ნო ნით მის თ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა ხის აუდი ტის წარ მარ თ ვის შე საძ ლებ-

ლო ბე ბი. 2012 წლი დან იგეგ მე ბა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყვე ლა (ფინანსური, 

ეკო ნო მი უ რო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბი სა და შე სა ბა მი სო ბის) სა ხის აუდი ტის სრუ ლად გან-

ხორ ცი ე ლე ბა. მაგ რამ აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2008-2009 წლე ბის რე ფორ მე ბის შე დე-

გად კონ ტ რო ლის პა ლა ტის რო ლი უკეთ არის გა მოკ ვე თი ლი და ის თა ვის პრი ო რი-

ტე ტად ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ ტის გა უმ ჯო ბე სე ბას ისა ხავს.

ში და აუდი ტის სის ტე მა კი ჯერ კი დევ ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში ა. 2010 წელს 

მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი „სახელმწიფო ში და აუდი ტი სა და ინ ს პექ ტი რე ბის შე სა ხებ“ 

თა ვის თა ვად წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ა, რად გან ერ თი ა ნი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ-

ჩო ჩა მო ა ყა ლი ბა. მაგ რამ ამ დრო ი სათ ვის კვლა ვაც მრა ვა ლი კითხ ვა არ სე ბობს 

ამ სტრუქ ტუ რე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა სა და ეფექ ტი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბით. 

ასე ვე, ჯერ კი დევ ვერ ჩა მო ყა ლიბ და ში და კონ ტ რო ლის ინ ს ტი ტუ ტე ბის კო ორ-

დი ნა ცი ის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მი, რაც სიცხა დეს შე ი ტან და მათ საქ მი ა ნო ბა ში.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის კუთხით სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა-

მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მთელ პე რი ოდ ში კვლა ვაც ყვე ლა ზე პრობ-

ლე მა ტუ რი სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის, მთავ რო ბი სა და თბი ლი სის მე რი ის 

სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი რჩე ბა. კა ნო ნით დად გე ნი ლია პრე ზი დენ ტი სა და მთავ-

რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დე ბის მაქ სი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბა - ერ თად აღე ბუ ლი, 

„ეს მთლი ა ნი არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს წლი უ რი ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

ასიგ ნე ბე ბის მთლი ა ნი ოდე ნო ბის 2%-ს“ (საბიუჯეტო კო დექ სი, მუხ ლი 28.1).

კარგი მმართველობა
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2003 წელს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნი „საბიუჯეტო სის ტე მის შე სა ხებ“ 

პრე ზი დენ ტი სა და მთავ რო ბის ფონ დე ბის და ნიშ ნუ ლე ბად მი უ თი თებ და სა ხელ მ წი-

ფო ებ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ისეთ სა გან გე ბო შემ თხ ვე ვებს, რო გო რი ცაა ბუ ნებ რი ვი 

და სხვა სა ხის კა ტას ტ რო ფე ბი, აგ რეთ ვე სხვა გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო 

გა და სახ დე ლე ბი (მუხლი 13.2). ეს ფორ მუ ლი რე ბა ცალ სა ხად მი ა ნიშ ნებ და იმას, 

რომ ხარ ჯ ვა მარ თ ლაც სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ებ ზე უნ და ყო ფი ლი ყო მი მარ თუ ლი. 2009 

წელს ახა ლი სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის მი ღე ბით 2003 წლის კა ნო ნი გა უქ მ და და ამით 

ფონ დე ბის გან კარ გ ვა ზე შეზღუდ ვაც მო იხ ს ნა. ამ ჟა მად მოქ მე დი კო დექ სის მუხ ლი 

28.2-ის მი ხედ ვით ფონ დე ბი დან სახ ს რე ბი გა მო ი ყო ფა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით გა-

უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი გა და სახ დე ლე ბის და სა ფი ნან სებ ლად.

2011 წლი სათ ვის მთავ რო ბი სა და პრე ზი დენ ტის ფონ დე ბი სათ ვის 50-50 მლნ 

ლა რია გა მო ყო ფი ლი. თბი ლი სის მე რი ის სა რე ზერ ვო ფონ დის მო ცუ ლო ბა გა-

ცი ლე ბით უფ რო მოკ რ ძა ლე ბუ ლია და 2 მლნ ლარს მო ი ცავს. მი უ ხე და ვად ამ 

ფონ დე ბის მო ცუ ლო ბი სა, პრობ ლე მა ისა ა, რომ ამ თან ხე ბის ხარ ჯ ვა წი ნას წარ 

და გეგ მი ლი მიზ ნე ბის თ ვის არ ხდე ბა და პრე ზი დენ ტ სა და მთავ რო ბას ერ თ პი-

როვ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ. ცხა დი ა, შე უძ ლე ბე ლია ბუ ნებ-

რი ვი თუ სხვა კა ტას ტ რო ფე ბის წი ნას წარ და გეგ მ ვა, მაგ რამ სი ნამ დ ვი ლე ში ამ გ-

ვა რი მარ თ ლაც არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი და ნა ხარ ჯე ბი ფონ დე ბის ხარ ჯ ვის უმე ტეს 

ნა წილს არ შე ად გენს. 

2007 წლი დან დღემ დე მთავ რო ბი სა და პრე ზი დენ ტის ფონ დე ბი ისე თი მრა ვალ-

ფე რო ვა ნი მიზ ნე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბო და, რო გორ ცა ა, მა გა ლი თად, თბი ლის ში 

2007 წელს პრო მე თეს ქან და კე ბის დად გ მა (ქანდაკება ორი წლის თავ ზე აიღეს 

და ბორ ჯომ ში გა და ი ტა ნეს, – რო გორც მა შინ თბი ლი სის მერ მა გან მარ ტა, მხო-

ლოდ დრო ე ბით), სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ როს თუ უწყე ბი სათ ვის მივ ლი ნე ბე ბის, 

ავ ტო მო ბი ლე ბის შეს ყიდ ვის ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბა, სა მი ნის ტ რო ე ბი სათ ვის და 

უწყე ბე ბი სათ ვის თან ხე ბის პირ და პი რი გა და ცე მა, ხარ ჯ ვის მიზ ნის და კონ კ რე-

ტე ბის გა რე შე, ნა პირ სა მაგ რი სა მუ შა ო ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, სტი ქი ით და 2008 

წლის ომის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბა, სა ხელ მ წი ფო ჯილ დო ე ბი სა 

და პრე მი ე ბის გა ცე მა, კონ კ რე ტუ ლი სპექ ტაკ ლე ბის თუ გა სარ თო ბი ღო ნის ძი ე-

ბე ბის, მათ შო რის, ევ რო ვი ზი ის კონ კურ ს ში სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გენ ლის 

მო ნა წი ლე ო ბის და ფი ნან სე ბა, და სხვა.

ამ გ ვა რი უსის ტე მო ხარ ჯ ვი სათ ვის ამ მო ცუ ლო ბის ფონ დე ბის არ სე ბო ბა კი სა-

ბი უ ჯე ტო და გეგ მ ვის სის ტე მის გა უ მარ თა ო ბა ზე უნ და მი ა ნიშ ნებ დეს. ამას თან, ამ 

ფონ დე ბის სა შუ ა ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ შეს ყიდ ვებ ზე არ ვრცელ დე ბა შეს-

ყიდ ვე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბა და სა ვალ დე ბუ ლო არ არის ტენ დე რის ჩა ტა რე ბა. 

მარიამ გაბედავა
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4.სახელმწიფოშესყიდვებისადაპრივატიზაციისგამჭვირვალობა
სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა 2006-2011 წლე ბის პე რი-

ოდ ში ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი ა, რად გან შეს ყიდ ვე ბი ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე კო რუმ პი რე ბულ სფე როდ ით ვ ლე ბა ზო გა დად, და მათ შო რის, ტრა-

დი ცი უ ლად, სა ქარ თ ვე ლო შიც. 2010 წლის ბო ლოს შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტ რო ნუ-

ლი სის ტე მა და ი ნერ გა, რო მე ლიც გა ცი ლე ბით უფ რო ხელ მი საწ ვ დომს ხდის 

შეს ყიდ ვე ბის გან ცხა დე ბებს რო გორც პო ტენ ცი უ რი მომ წო დებ ლე ბი სათ ვის, ისე 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. ამას თან, სის ტე მის ელექ ტ რო ნი ზა ცია 

გა ცი ლე ბით უფ რო აად ვი ლებს სა ტენ დე რო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის მო ძი ე ბა სა და 

გა სა ჯა რო ე ბას. ნე ბის მი ე რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ადა მი ა ნი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო-

მია ტენ დე რის პი რო ბე ბი, ყვე ლა სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტი, ყვე ლა მო ნა წი ლის 

ვი ნა ო ბა, მათ მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ფა სი, გა მარ ჯ ვე ბუ ლი კომ პა ნი ის მი ერ წარ-

მოდ გე ნი ლი ტექ ნი კუ რი და ფი ნან სუ რი დო კუ მენ ტა ცი ა, და გა მარ ჯ ვე ბულ სა და 

შემ ს ყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის გა ფორ მე ბუ ლი კონ ტ რაქ ტი.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, რომ სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს თან მოქ მე-

დებს და ვე ბის გან ხილ ვის საბ ჭო, რო მელ შიც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ცაა 

წარ მოდ გე ნი ლი. 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის თვალ საზ რი სით ასე ვე სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ შეს ყიდ ვე ბის 

სა ა გენ ტოს თა ვის ვებ-გვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი აქვს იმ კომ პა ნი ე ბის შა ვი სი ა, 

რომ ლებ საც აღ მო ჩე ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბის გა მო შეზღუ დუ ლი აქვთ უფ ლე ბა, მო-

ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვებ ში.

თუმ ცა, ცხა დი ა, მხო ლოდ ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ ფორ მის შე მო ღე ბა შეს ყიდ ვე-

ბის სფე რო ში არ სე ბულ თუ შე საძ ლო ყვე ლა პრობ ლე მას ვერ აღ მოფხ ვ რის. შე-

უც ვ ლე ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ტენ დე რო გან ცხა დე ბის ში ნა არ სი და გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბის მი ღე ბის კრი ტე რი უ მე ბი. ამ ჟა მად ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მი ფა სი ა, რო-

მე ლიც, ცხა დი ა, ად მი ნის ტ რი რე ბას გა ცი ლე ბით აად ვი ლებს, მაგ რამ პრაქ ტი კა ში 

შე საძ ლოა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უკუ შე დე გე ბი გა მო იწ ვი ოს შეს ყი დუ ლი პრო დუქ ცი ის 

თუ მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხ თან და კავ ში რე ბით.  ხა რის ხის კონ ტ რო ლი ხელ შეკ-

რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის შემ დე გაც მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნე ბის შე მო ღე ბით მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი სიცხა დის შე ტა ნაა შე საძ ლე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის-

ტე მა ში, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვა ამ სის ტე მის 

სა შუ ა ლე ბით არ ხორ ცი ელ დე ბა. მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის, 

მთავ რო ბი სა და თბი ლი სის მე რის სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან გან ხორ ცი ე ლე-
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ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბი ამ სის ტე მის გა მო ყე ნე ბის აუცი ლებ ლო ბი სა გან გა თა ვი-

სუფ ლე ბუ ლი არი ან. 

პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სე ბი ტრა დი ცი უ ლად გან სა კუთ რე ბუ ლად გა უმ ჭ ვირ ვა-

ლე ა, რო ცა საქ მე სტრა ტე გი ულ ან სხვა ინ ტე რე სებს შე ე ხე ბა. 

სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო პრი ვა ტი ზა ცი ე ბის ხელ შეკ-

რუ ლე ბე ბი ხში რად სა ჯა რო არ არის. ამის მი ზე ზად ის სა ხელ დე ბა, რომ ხელ შეკ-

რუ ლე ბა ში კო მერ ცი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბის შემ ც ველ ინ ფორ მა ცი აც არის მი თი-

თე ბუ ლი და ამის გა მო მი სი გა სა ჯა რო ე ბა და უშ ვე ბე ლი ა. მაგ რამ გა უ გე ბა რი ა, თუ 

რა ტომ არ შე იძ ლე ბა ამ შემ თხ ვე ვა ში კონ კ რე ტუ ლი ინ ფორ მა ცია და იშ ტ რი ხოს.

ამ პრაქ ტი კის გა მო კი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ხში რად უც ნო ბია პრი ვა ტი ზა ცი ის 

კონ კ რე ტუ ლი პი რო ბე ბი და შე უძ ლე ბე ლია მი სი და მო უ კი დებ ლად შე ფა სე ბა, 

კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში მყიდ ველ მა თუ მმარ თ ველ მა რამ დე ნად კარ გად შე-

ას რუ ლა და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. აგ რეთ ვე, უც ნო ბი ა, რამ დე ნად თან-

მიმ დევ რუ ლია სა ხელ მ წი ფო ინ ვეს ტო რებ თან მი მართ ურ თი ერ თო ბებ ში.

თა ნა მიმ დევ რუ ლო ბა კი გა რე შე თვა ლი სათ ვის ნამ დ ვი ლად სა ეჭ ვო ჩანს. მარ-

ტო თბი ლი სის ცენ ტ რა ლურ უბ ნებ ში რამ დე ნი მე დი დი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტი, 

წლე ბი ა, უკ ვე გა ჩე რე ბუ ლი ა. 2010 წლი სათ ვის ეკო ნო მი კის მა შინ დე ლი მი ნის ტ-

რის გან ცხა დე ბით არც ერ თი კომ პა ნია არ იყო და ჯა რი მე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო 

პი რო ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბი სათ ვის5. მი უ ხე და ვად მცდე ლო ბი სა, გა ნახ ლე ბუ-

ლი ოფი ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცია მიგ ვე ღო, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს ჩვე ნი წე-

რი ლი სათ ვის პა სუ ხი არ გა უ ცია და ეს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია არ მო უ წო დე ბი ა6. 

ცნო ბი ლი მხო ლოდ ერ თი ინ ვეს ტო რის, „კალა კა პი ტა ლის“ საქ მე ა. 2008 

წლის სა ინ ვეს ტი ციო შე თან ხ მე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბი სათ ვის „კალა-

კაპიტალის“ დამ ფუძ ნებ ლის, კა ხა კა ლა ძის გან ცხა დე ბით, მი სი კომ პა ნი ის 

წი ნა აღ მ დეგ საქ მის წარ მო ე ბა და იწყო და მი ლი ო ნო ბით ლა რის ჯა რი მის გა-

დახ და ემუქ რე ბო და. 2011 წლის ზაფხუ ლის მდგო მა რე ო ბით სა ხელ მ წი ფო სა 

და ინ ვეს ტორს შო რის ორ წ ლი ა ნი მო ლა პა რა კე ბე ბის მი უ ხე და ვად საქ მე ჯერ 

კი დევ გა და უწყ ვე ტე ლია – კა ლა ძის კონ ტ რაქ ტის შეს წავ ლას სა ხელ მ წი ფოს 

მხრი დან იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ რო აპი რებს,  ინ ვეს ტო რი კი სა არ ბიტ რა ჟო სა-

სა მარ თ ლო ში ჩი ვილს ფიქ რობს7.  ის ფაქ ტი, რომ სა ხელ მ წი ფო აქ ტი უ რად 

ცდი ლობს თა ვი სი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას, ნამ დ ვი ლად 

მი სა სალ მე ბე ლი ა. მაგ რამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ასე თი პო ლი ტი კა თან მიმ-

დევ რუ ლი და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი იყოს. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ერ თი ან 
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მხო ლოდ რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვის გა მო ყო ფით სა ხელ მ წი ფოს სხვა ინ ტე რე-

სებ ზე ჩნდე ბა ეჭ ვი. 

პრი ვა ტი ზე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს გან ვი თა რე ბის მხრივ ბო ლო 4 წლის 

გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა 2010 წელს მოხ და, რო დე საც 

სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი მიიღეს, რა მაც გა ა უქ მა: სა ქარ თ ვე ლოს 

2005 წლის 8 ივ ლი სის კა ნო ნი „სახელმწიფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა სოფ-

ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის პრი ვა ტი ზე ბის შე სა ხებ“, სა ქარ თ ვე ლოს 

1997 წლის 30 მა ი სის კა ნო ნი „სახელმწიფო ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბის, ად გი ლობ-

რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბი სა და სარ გებ ლო ბის 

უფ ლე ბით გა და ცე მის შე სა ხებ“, სა ქარ თ ვე ლოს 2009 წლის 25 დე კემ ბ რის კა ნო ნი 

„სახელმწიფოს სა კუთ რე ბა ში მიქ ცე უ ლი ქო ნე ბის გან კარ გ ვის შე სა ხებ“ და სა-

ქარ თ ვე ლოს 2009 წლის 3 ნო ემ ბ რის კა ნო ნი „სახელმწიფო სა კუთ რე ბა ში არ-

სე ბუ ლი ქო ნე ბის სარ გებ ლო ბა ში გა და ცე მის შე სა ხებ“. ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან და 

რთულ სფე რო ში, რო გო რიც სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის გან კარ გ ვა ა, ერ თი ა ნი სა-

კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს მი ღე ბა მი სა სალ მე ბე ლი ა. მაგ რამ ამ გა ერ თი ა ნე ბი სას 

რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბაც მოხ და, რა მაც შე საძ ლო ა, მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი შე დე გე ბი იქო ნი ოს.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უკან გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი პრი ვა ტი ზე ბის ვა დებს ეხე ბა. 1997 

წლის კა ნო ნი „სახელმწიფო ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბის, ად გი ლობ რი ვი თვით მ-

მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბი სა და სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით 

გა და ცე მის შე სა ხებ“ გან საზღ ვ რავ და ინ ტე რეს თა გა მო ხატ ვის ვა დას, რო მე ლიც, 

რო გორც წე სი, არ შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო 1 თვე ზე ნაკ ლე ბი. გან სა კუთ რე ბულ 

შემ თხე ვებ ში შე საძ ლე ბე ლი იყო ამ ვა დის გო ნივ რუ ლი შემ ცი რე ბა სა ჯა რო ო ბის 

სხვაგ ვა რი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რე ბის ინ ფორ მი რე ბის 

პი რო ბით (მუხლი 61.7). ახა ლი კა ნო ნის მი ღე ბით კი უფ რო შემ ჭიდ რო ვე ბუ ლი 

ვა დე ბი დად გინ და – უძ რა ვი ქო ნე ბის მი მართ ინ ტე რე სის გა მო ხატ ვის ვა და პრი-

ვა ტი ზე ბის / რე ა ლი ზა ცი ის დათ ქ მულ თა რი ღამ დე 15 კა ლენ და რუ ლი დღე ა, ხო-

ლო მოძ რა ვი ნივ თის შემ თხ ვე ვა ში – არა ნაკ ლებ 5 კა ლენ და რუ ლი დღი სა. ამას-

თან, სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის პირ ვე ლად ვა რი ან ტ ში, 

თუ პირ ველ ჯერ ზე ვერ გა ი ყი დე ბო და ქო ნე ბა, გან მე ო რე ბით გა მოცხა დე ბუ ლი 

და ვა და გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი აუქ ცი ო ნის შემ თხ ვე ვა ში უძ რა ვი ნივ-

თის თ ვის ვა და აუქ ცი ო ნის გა მოცხა დე ბი დან მის დას რუ ლე ბამ დე უნ და ყო ფი-

ლი ყო არა ნაკ ლებ 10 კა ლენ და რუ ლი დღე (მუხლი 5). თუმ ცა, კა ნონ ში 2010 წლის 

დე კემ ბ რის ცვლი ლე ბე ბით, რო მე ლიც ძა ლა ში 2011 წლი დან შე ვი და, ინ ტე რეს თა 

გა მო ხატ ვი სათ ვის ერ თ გ ვა რო ვა ნი და სტან დარ ტუ ლი ვა დე ბი გა უქ მ და და ეკო-

ნო მი კის სა მი ნის ტ როს მი ე ცა უფ ლე ბა, თა ვად და ედ გი ნა ვა დე ბი.
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2010 წლის 7 სექ ტემ ბერს კი ეკო ნო მი კის მი ნის ტ რ მა #1–1/1487 ბრძა ნე ბით და-

ად გი ნა, რომ აუქ ცი ო ნის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია აუქ ცი ო ნის ჩა ტა რე ბამ დე მი ნი-

მუმ 5 და მაქ სი მუმ 30 დღით ად რე უნ და გა მოცხად დეს. იგი ვე ვა დე ბი დად გინ და 

გან მე ო რე ბით გა მოცხა დე ბუ ლი და ვა და გაგ რ ძე ლე ბუ ლი აუქ ცი ო ნე ბის შემ თხ-

ვე ვა შიც. ანუ, ბრძა ნე ბით აღე ბუ ლია კა ნო ნე ბით ად რე გან საზღ ვ რუ ლი ვა დე ბის 

მი ნი მუ მი (5 დღე) და მაქ სი მუ მი (30 დღე) და ამათ შო რის ვა დას უკ ვე ქო ნე ბის 

გან მ კარ გა ვი სუ ბი ექ ტი ად გენს ყო ველ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში. 

სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მე-6 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის მი ხედ ვით 

აუქ ცი ონ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი ვალ დე ბუ ლია 

წარ მო ად გი ნოს უპი რო ბო და გა მო უხ მო ბი სა ბან კო გა რან ტი ა/ ბე. სა ბან კო გა-

რან ტი ის / ბეს ოდე ნო ბას გან საზღ ვ რავს პრი ვა ტი ზე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 

ორ გა ნო ყო ველ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში. აღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბა „სახელმწიფო 

ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის პირ ვე ლად ვა რი ან ტ ში უკეთ იყო და-

რე გუ ლი რე ბუ ლი და ბეს რა ო დე ნო ბა საპ რი ვა ტი ზა ციო ობი ექ ტის ფა სის 30% 

პრო ცენტს შე ად გენ და, თუმ ცა 2010 წლის 10 დე კემ ბერს, კა ნონ ში გან ხორ ცი ე-

ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბის შემ დეგ ბეს ოდე ნო ბა პრი ვა ტი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე-

ბე ლი ორ გა ნოს ერ თ პი როვ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მი ი ღე ბა.  ბეს ოდე ნო ბა 

ახ ლა მხო ლოდ პირ და პი რი მი ყიდ ვის შემ თხ ვე ვა შია კა ნო ნით დად გე ნი ლი და 

ობი ექ ტ ში გა და სახ დე ლი ფა სის 10% შე ად გენს.

თა ვად პრი ვა ტი ზა ცი ის ჩა ტა რე ბის პრო ცესს რაც შე ე ხე ბა, პრი ვა ტი ზა ცი ის შე სა-

ხებ გან ცხა დე ბე ბი უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს მი ერ ად-

მი ნის ტ რი რე ბულ  ვებ-გვერ დ ზე www.privatization.ge იდე ბა. მაგ რამ 2010 წელს 

ამას www.eauction.ge და ე მა ტა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ელექ ტ რო ნულ აუქ ცი-

ონ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა ნე ბის მი ერ მსურ ველს შე უძ ლი ა. ეს, რა თქმა უნ და, 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი ა, რო მე ლიც ზრდის აუქ ცი ო ნის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, რო გორც მი სი მიმ დი ნა რე ო ბის, ასე ვე შე დე გე ბის გა გე ბის 

კუთხით. მაგ რამ, ისე ვე, რო გორ სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, აქაც 

პრო ცე სის ელექ ტ რო ნუ ლად წარ მარ თ ვა მი სი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ან ან გა რიშ-

ვალ დე ბუ ლე ბის გა რან ტია არ არის.

ამის მა გა ლი თად 2011 წლის 1 აგ ვის ტოს ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს მი ერ სა-

ქარ თ ვე ლოს ტე ლე რა დი ო ცენ ტ რის პრი ვა ტი ზე ბის ის ტო რი აც გა მოდ გე ბა. 18 

ივ ლისს, წი ნას წა რი შეტყო ბი ნე ბის გა რე შე შპს „ალფა-კომის“ ოთხი წლის 

ვა დით მარ თ ვა ში გა და სა ცე მად ონ ლა ინ აუქ ცი ო ნი და იწყო, რო მე ლიც 2 კვი-

რის გან მავ ლო ბა ში გრძელ დე ბო და. ეს კომ პა ნია კი ტე ლე რა დი ო ცენ ტ რი აღ-

მოჩ ნ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტე ლე რა დი ო ცენ ტ რი „ალფა-კომად“ იყო 
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რე გის ტ რი რე ბუ ლი, ის მა ინც ძვე ლი სა ხე ლით იყო ცნო ბი ლი და ვებ-გვერ დიც 

დღემ დე ამ სა ხე ლით აქვს www.tvrcenter.ge. კომ პა ნია ქვეყ ნის მას შ ტა ბით 

მო ნო პო ლი უ რად ფლობს რა დი ო, სა ტე ლე ვი ზიო და ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბის 

მი წო დე ბის სიგ ნა ლებს. 

კონ კურ სის პი რო ბე ბით ობი ექ ტის საწყი სი ფა სი 100 000 ლა რი იყო და გა მარ ჯ-

ვე ბულს ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში 12 მლნ აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი რე ბა უნ და 

მო ეხ დი ნა, თუმ ცა ეს ინ ვეს ტი რე ბა რა სა ხის უნ და ყო ფი ლი ყო, ამა ზე გან ცხა დე-

ბა ში მი ნიშ ნე ბა არ ყო ფი ლა. მყიდ ველს ასე ვე ევა ლე ბო და, ობი ექ ტი სათ ვის მის 

მარ თ ვა ში ყოფ ნის ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა „პროფილი“. 

ამას თან, გან ცხა დე ბუ ლი იყო, რომ მყიდ ველს უნ და და ე ფა რა ობი ექ ტის სხვა-

დას ხ ვა და ვა ლი ა ნე ბა, რო მე ლიც ჯამ ში 10 მლნ-მდე ლარს აღ წევს. 

სა კონ კურ სო გვერ დ ზე გან ცხა დე ბუ ლი არ ყო ფი ლა ინ ფორ მა ცია კომ პა ნი ის სა-

კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის და მი სი მდგო მა რე ო ბის 

შე სა ხებ. ამი სათ ვის და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს თან შე-

ეძ ლოთ და კავ ში რე ბა და „ქონების დათ ვა ლი ე რე ბა“8.

ამ ყვე ლაფ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო ცე მუ ლი ვა და ვე რა ვის თ ვის იქ ნე ბო და 

საკ მა რი სი, შე ეს წავ ლა კომ პა ნი ის მდგო მა რე ო ბა და გა ეთ ვა ლა სა ინ ტე რე სო იქ-

ნე ბო და თუ არა კომ პა ნია მის თ ვის. აღ ნიშ ნუ ლი ვა და მხო ლოდ იმის თ ვის იქ ნე-

ბო და საკ მა რი სი, ვის თ ვი საც წი ნას წარ იქ ნე ბო და ცნო ბი ლი კომ პა ნი ის გა ყიდ-

ვის გან ზ რახ ვა და სხვა პი რო ბე ბი.

ამ ყვე ლაფ რის მი უ ხე და ვად, 2011 წლის 1 აგ ვის ტოს „ალფა-კომი“ 110 000 ლა რად მარ-

თ ვის უფ ლე ბით გა და ე ცა (საწყის ფას ზე 10 000 ლა რით მე ტი) კომ პა ნია „გოლდენ-

კომს“, რო მე ლიც აუქ ცი ო ნის გა მოცხა დე ბამ დე მხო ლოდ 10 დღით ად რე იყო რე გის-

ტ რი რე ბუ ლი. „გოლდენ-კომის“ სრუ ლი მე პატ რო ნე და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-

ტო რი ვა სილ ბო ლაშ ვი ლი კი ამ აუქ ცი ო ნამ დე მხო ლოდ სა რეს ტორ ნე და სას ტუმ რო 

ბიზ ნე სით იყო და კა ვე ბუ ლი და სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო ბიზ ნეს თან შე ხე ბა არ ჰქო ნი ა. 

ამას თან, ბო ლაშ ვი ლის საქ მი ა ნო ბა ამ დრომ დე არ იძ ლე ვა იმის რწმე ნის სა ფუძ-

ველს, რომ მის კომ პა ნია აუქ ცი ო ნის პი რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას შეძ ლებს9.

პრი ვა ტი ზე ბის სა კითხე ბი ხში რად სა კუთ რე ბის უფ ლე ბას თა ნაც არის და კავ ში რე-

ბუ ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ხელ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით მდგო-

მა რე ო ბა ბო ლო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა. 

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ხელ ყო ფის ფაქ ტე ბი ტალ ღე ბად ხდე ბა და უმე ტე სად რე-

გი ო ნე ბის ტუ რის ტუ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის გაცხა დე ბას ემ თხ ვე ვა. ასე მოხ და 
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სიღ ნა ღის ტუ რის ტულ ცენ ტ რად გა დაქ ცე ვი სას და თბი ლი სის „გალამაზების“ კამ-

პა ნი ე ბის დროს 2006-2007 წლებ ში10. იგი ვე ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუნ და  შემ დ გომ პე-

რი ოდ შიც და გან სა კუთ რე ბით 2009 წლი დან – შა ვი ზღვის პი რა ზო ლი სა11 და მეს ტი-

ის12 ტუ რის ტულ რე გი ო ნე ბად გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტად გა მოცხა დე ბის შემ დეგ  

გაძ ლი ერ და. 

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა და ცუ ლი და გა რან ტი რე-

ბუ ლი ა. ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სი, რო დე საც კერ ძო მე სა კუთ რის უფ ლე ბე ბის 

შეზღუდ ვა შე საძ ლე ბე ლი ა, გა და უ დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფო სა ჭი რო ე ბი სათ ვის ქო-

ნე ბის ექ ს პ როპ რი ა ცი ა ა, რა საც გარ კ ვე უ ლი წე სე ბი აქვს და რის თ ვი საც კომ-

პენ სა ცი ის გა დახ დაც სა ვალ დე ბუ ლო ა. თუმ ცა, პრაქ ტი კა ში ეს წე სე ბი ხში რად 

უგულ ვე ბელ ყო ფი ლი ა. კა ნო ნი ე რი პრო ცე დუ რის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, იყო შემ თხ-

ვე ვე ბი, რო დე საც მე სა კუთ რე ებ მა უბ რა ლოდ „აჩუქეს“ სა ხელ მ წი ფოს თა ვი ანთ 

ქო ნე ბა, ცხა დი ა, ყო ველ გ ვა რი კომ პენ სა ცი ის გა რე შე. მაგ რამ, ასე ვე იყო შემ თხ-

ვე ვე ბი, რო დე საც მო ქა ლა ქე ებს, რო მელ თაც სა კუთ რე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 

სრუ ლი დო კუ მენ ტა ცია ჰქონ დათ, ქო ნე ბა უბ რა ლოდ ჩა მო ერ თ ვათ. და ბა გო ნი-

ოს 271 მცხოვ რებს ად გი ლობ რივ მა სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო ებ მა ყო ველ გ ვა-

რი კომ პენ სა ცი ის გა რე შე ჩა მო არ თ ვეს ის ქო ნე ბა, რო მე ლიც თა ვად და უმ ტ კი ცეს 

2008-09 წლე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დებ ში. ხე ლი სუფ ლე ბის მტკი ცე ბით ქო-

ნე ბის დამ ტ კი ცე ბა უკა ნო ნო იყო და ქო ნე ბის ჩა მორ თ მე ვით მათ უბ რა ლოდ ბი-

უ როკ რა ტი უ ლი შეც დო მა გა მო ას წო რეს. თუმ ცა, მა თი არ გუ მენ ტა ცი ის ლო გი კა 

ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში მყა რი არ იყო. გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვებ ში მარ თ ლაც უკა ნო-

ნო იყო ქო ნე ბის და კა ნო ნე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და ეს სწო რედ ად გი ლობ რი ვი 

ბი უ როკ რა ტი ის შეც დო მა იყო. მაგ რამ ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში ასე არ ყო ფი ლა. სამ-

წუ ხა როდ, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ამ გან ს ხ ვა ვე ბე ბის გა მო ძი ე ბა 

არ მომ ხ და რა. მაგ რამ არა ნაკ ლებ პრობ ლე მუ რი იყო ისიც, რომ იმ ორ წ ლი-

ა ნი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, რო დე საც გო ნი ოს მო ქა ლა ქე ე ბი სავ სე ბით კა-

ნო ნი ე რად ფლობ დ ნენ მი წებს სა კუთ რე ბა ში მათ სრუ ლი იური დი უ ლი უფ ლე ბა 

ჰქონ დათ, ეს მი წე ბი გა ე ყი დათ ან სხვა ოპე რა ცი ე ბი ჩა ე ტა რე ბი ნათ. რამ დე ნი მე 

მო ქა ლა ქემ კი სა კუ თა რი საცხოვ რე ბე ლი გა ყი და, რომ ახ ლად და კა ნო ნე ბულ 

მი წა ზე სახ ლი აეშე ნე ბი ნა. მაგ რამ ქო ნე ბის ჩა მორ თ მე ვის შემ დეგ მის თ ვის და 

მი სი მე ზობ ლე ბი სათ ვის კომ პენ სა ცი ის გა ცე მა ზე არა ვის უფიქ რი ა.

სვა ნე თის შემ თხ ვე ვა ში პრობ ლე მე ბი სხვა სა ხი საა და გარ და ბი უ როკ რა ტი უ-

ლი არა თან მიმ დევ რუ ლო ბი სა, იმი თა ცაა გა მოწ ვე უ ლი, რომ იქ ქო ნე ბის სრუ-

ლი და კა ნო ნე ბა ხშირ შემ თხ ვე ვა ში სვა ნე ბის თ ვის სა ერ თოდ არც ით ვ ლე ბო და 

სა ჭი როდ. სა ძოვ რებს თუ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წებს ტრა დი ცი უ ლად თე მი 

ანა წი ლებ და და ეს გა ნა წი ლე ბა სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე მკვიდ რად მოქ მე დებ და 

მარიამ გაბედავა
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– ყვე ლა ოჯახ მა იცო და სა კუ თა რი და სხვი სი ქო ნე ბის საზღ ვ რე ბი და აღი ა რებ-

და მას სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვის გა რე შე. მაგ რამ მას შემ დეგ, რაც პრე ზი დენ ტ მა 

მეს ტია მო მა ვალ ტუ რის ტულ აღ მო ჩე ნად გა მო აცხა და და 2010 წლის გა ზაფხულ-

ზე გარ კ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი შე იქ მ ნა მი წის სა კუთ რე ბას თან და კავ ში რე ბით, 

მო სახ ლე ო ბამ ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში მათ მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 

ნაკ ვე თე ბის ოფი ცი ა ლუ რი რე გის ტ რა ცია გა დაწყ ვი ტა. მაგ რამ ამ შემ თხე ვა ში წი-

ნა აღ მ დე გო ბა სა კუთ რე ბის აღი ა რე ბის ორ გა ნოს გან – სა ჯა რო რე ეს ტ რის გან შე-

ექ მ ნათ. თუმ ცა, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს არა ვი თა რი პრობ ლე მე ბი არ შექ მ ნია 

ამა ვე ტე რი ტო რი ე ბის რე გის ტ რა ცი ი სას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ნო ნით ად გი-

ლობ რივ მცხოვ რებ ლებს სრუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა უნ და ჰქო ნო დათ, რომ მი წე ბი 

და ე კა ნო ნე ბი ნათ, მათ ამ უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ვერ შეძ ლეს. შე დე გად, მა-

თი მი წე ბი სა ხელ მ წი ფომ ჯერ და ი კა ნო ნა, მე რე კი გა ყი და კომ პა ნი ებ ზე, რომ-

ლე ბიც მეს ტი ა ში ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბით იყ ვ ნენ და ინ ტე რე სე ბულ ნი. 

კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი საქ მი ა ნო ბის მხრივ სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პის 

საბ ჭოს „კორუფციის წი ნა აღ მ დეგ ქვე ყა ნა თა ჯგუ ფის“ (G��CO) წი ნა შე 2006 წელს 

აღე ბუ ლი აქვს გარ კ ვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რო მე ლიც 2011 წლის მდგო მა რე ო-

ბით თით ქ მის სრუ ლად არის შეს რუ ლე ბუ ლი. მხო ლოდ ერ თი, სა ჯა რო სექ ტო რის 

აუდიტ თან და კავ ში რე ბუ ლი რე კო მენ და ციაა ნა წი ლობ რივ შეს რუ ლე ბუ ლად ჩათ-

ვ ლი ლი. ცხა დია ეს შე დე გი გარ კ ვე უ ლი წარ მა ტე ბაა და მი სა სალ მე ბე ლი ა. მაგ რამ 

აქ ვეა აღ სა ნიშ ნა ვი, რომ G��CO-ს რე კო მენ და ცი ე ბი ძი რი თა დად კა ნო ნე ბის მი ღე-

ბას შე ე ხე ბო და და არა მათ იმ პ ლე მენ ტა ცი ას. მა გა ლი თად ის ფაქ ტი, რომ სა ჯა რო 

მო სამ სა ხუ რე ებს ჩა უ ტარ დათ ტრე ნინ გე ბი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მას თან და-

კავ ში რე ბით, სუ ლაც არ ნიშ ნავს იმას, რომ პრაქ ტი კა ში სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა-

ცე მას თან და კავ ში რე ბით მდგო მა რე ო ბა „დამაკმაყოფილებელია“. 

ან ტი კო რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კა მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის 

ხა რის ხის ამაღ ლე ბას თან და მი უ ხე და ვად გარ კ ვე უ ლი და აშ კა რა პროგ რე სი სა, 

გან სა კუთ რე ბით პრო ცე სე ბის ელექ ტ რო ნი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბით,  წინ მრა-

ვა ლი გა და საჭ რე ლი სა კითხი დგას, რო მელ თა დღემ დე მო უგ ვა რებ ლო ბაც ძი-

რი თა დად პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არარ სე ბო ბას უკავ შირ დე ბა.

5.დასკვნა
კარ გი მმარ თ ვე ლო ბის მხრივ 2006 -20011 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში გარ კ ვე უ ლი 

წინ ს ვ ლა მარ თ ლაც არის. მათ შო რის გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შეს-

ყიდ ვე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის შე მო ტა ნა, კონ ტ რო ლის პა ლა ტის გაძ ლი ე-

რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი და გარ კ ვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სფე რო ში 

– მაგ. ეთი კის ზო გა დი კო დექ სი სა და მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის გარ კ ვე უ ლი სის-

კარგი მმართველობა
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ტე მის შე მო ღე ბა. თუმ ცა, აშ კა რა ა, რომ ბევრ სფე რო ში მდგო მა რე ო ბა სა სურ ვე-

ლი სა გან საკ მა ოდ შორ სა ა.  ეს გან სა კუთ რე ბით შე ე ხე ბა სა ჯა რო ან გა რიშ ვალ-

დე ბუ ლე ბას, რაც, პირ ველ რიგ ში, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლად და ამომ-

წუ რა ვად გა ცე მა ში უნ და გა მო ი ხა ტე ბო დეს. ამას თან, მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის შეზღუდ ვა თა ვად სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ნი ცი ის 

შეზღუდ ვის სა შუ ა ლე ბით არ მოხ დეს.

მი უ ხე და ვად სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბი სა და პრი ვა ტი ზა ცი ის გან სა ხორ ცი ე ლებ-

ლად ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის შე მო ტა ნი სა, რაც თა ვის თა ვად მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი და მი სა სალ მე ბე ლი ცვლი ლე ბა ა, ტექ ნო ლო გი ე ბი ყვე ლა შე საძ ლო 

პრობ ლე მას ნამ დ ვი ლად ვერ აგ ვა რებს. კვლა ვაც არ სე ბობს მრა ვა ლი კითხ ვა 

ამ სფე რო ე ბის რე ა ლურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

სამ წუ ხა როდ პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სას კვლა ვაც იშ ვი ა თია კვლე ვა, რე ა ლის ტუ-

რი წი ნას წა რი გათ ვ ლე ბი, თან მიმ დევ რუ ლი სტრა ტე გი ის არ სე ბო ბა და გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის ეფექ ტუ რი ჩარ თუ ლო-

ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. შე სა ბა მი სად, კვლა ვაც პრობ ლე მად რჩე ბა პო ლი ტი კის 

სპონ ტა ნუ რო ბა, ხში რი ცვლი ლე ბე ბი და გა ურ კ ვევ ლო ბა პრაქ ტი კა ში. ამის ნა-

თე ლი და სამ წუ ხა რო მა გა ლი თია მდგო მა რე ო ბა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის უზ რუნ-

ველ ყო ფას თან და კავ ში რე ბით. 

მთა ვა რი კი ისა ა, რომ მიღ წე უ ლი პროგ რე სი, რაც ბევ რი სა ერ თა შო რი სო კვლე-

ვი თაც დას ტურ დე ბა, საკ მა რი სად არ იყოს მიჩ ნე უ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ. 

რო გორც მმარ თ ვე ლი პარ ტი ა, ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა აცხა დებ და 2010 წლის 

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში, გა სა კე თე ბე ლი კი დევ ბევ-

რი ა. ამ პრო ცესს კი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, რა საც კარ-

გი მმარ თ ვე ლო ბა გუ ლის ხ მობს, მხო ლოდ წა ად გე ბა. 

მარიამ გაბედავა
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1.შესავალი
ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე-

ლოს ერ თ -ერთ ვალ დე ბუ ლე ბას ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და ფუნ და მენ ტუ რი 

უფ ლე ბე ბის დამ ც ვე ლი დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა წარ მო ად-

გენს.1 თა ვი სუ ფა ლი და პრო ფე სი უ ლი მე დია კი ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 

დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტი ა, რომ ლის გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლია დე მოკ რა ტი-

უ ლი სა ხელ მ წი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა და გან ვი თა რე ბა. წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი-

შის მი ზა ნია 2007-2011 წლებ ში მე დი ის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბის 

გან ხილ ვა ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ-

ლე ბე ბის კონ ტექ ს ტ ში.2 

კერ ძოდ, ან გა რიშ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ა, „მაუწყებლობის შე სა ხებ,“ „სიტყვისა და 

გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“ და სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი სხვა კა ნო-

ნე ბის შე სა ბა მი სო ბა ევ ვ რო პულ ნორ მებ თან. ასე ვე,  ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ-

ლია  მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის ხლის შემ შ ლელ ფაქ ტო რებ ზე, მა თი დაძ ლე ვი სათ-

ვის სა ჭი რო სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის და სხვა აუცი ლე ბე ლი მე ქა ნიზ მე-

ბის  დამ კ ვიდ რე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე.

2.მედიისთავისუფლებასაქართველოში–საერთაშორისო
დაადგილობრივიანგარიშები
გავ ლე ნი ა ნი და მო უ კი დე ბე ლი სა ერ თა შო რი სო სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა-

ცი ის Freedom House-ის მო ან ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2010 წელს ქარ თუ ლი მე დი ის 

მდგო მა რე ო ბა წი ნა წლებ თან შე და რე ბით უმ ჯო ბეს დე ბა და უახ ლოვ დე ბა 2003 

და 2004 წლე ბის მო ნა ცემს. მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხი შე ფა სე ბუ ლია 55 

დამოუკიდებელი მედიის 
უზრუნველყოფა

ნინოდანელია

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
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ქუ ლით. მე დია გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლო ისევ რჩე ბა 

ნა ხევ რად თა ვი სუ ფა ლი ქვეყ ნე ბის კა ტე გო რი ა ში.3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

53 54 54 56 57 57 60 59 55

ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან, ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნე ბის გა მოკ-

ლე ბით, სა ქარ თ ვე ლო სა და მოლ დო ვა ში მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის მხრივ ყვე ლა-

ზე უკე თე სი მდგო მა რე ო ბა ა. თუმ ცა, ორი ვე ქვე ყა ნა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა 

აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებს.

მსგავ სი მო ნა ცე მე ბი აქვს სა ერ თა შო რი სო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 

���X-ს. სა ქარ თ ვე ლო რე გი ო ნის მე ზობ ლებ ზე ოდ ნავ უკე თეს მდგო მა რე ო ბა-

ში ა, მაგ რამ ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებს.4 თუმ ცა, მე-

ზობ ლე ბის მსგავ სად, სა ქარ თ ვე ლო ში მე დი ას ჯერ კი დევ არ შე უძ ლია მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბა.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.40 2.40 2.07 1.89 1.82 1.85

ამავ დ რო უ ლად, ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე ფა სე-

ბით, ქვე ყა ნა ში ჯერ კი დევ სე რი ო ზულ პრობ ლე მად რჩე ბა მე დი ის თა ვი სუფ ლე-

ბის ხა რის ხი.6,7,8 ასე ვე, მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე სა ერ თა-

შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მთე ლი რი გი ან გა რი შე ბი სა 

და კვლე ვე ბის თა ნახ მად 2007 და 2008 წლებ ში ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი აუდი ო- 

ვი ზუ ა ლუ რი სფე როს კა ნონ მ დებ ლო ბა ჯერ კი დევ არ შე ე სა ბა მე ბა ევ რო პულ 

სტან დარ ტებს, სა ქარ თ ვე ლოს არ მო უხ დე ნია „ევროპის საბ ჭოს ტრან ს - სა საზღ-

ვ რო ტე ლე ვი ზი ის შე სა ხებ კონ ვენ ცი ის“ რა ტი ფი ცი რე ბა.9,10 ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია აღი ნიშ ნოს, რომ ამა ვე პე რი ოდ ში დღის წეს რიგ ში დად გა მე დი ის მე სა კუთ-

რე თა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას თან, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას თან და არ ჩევ ნე ბის 

მიმ დი ნა რე ო ბის დროს მე დი ის საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებ ზე 

რე ა გი რე ბა.

დამოუკიდებელი მედიის უზრუნველყოფა
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2008-2010 წწ. სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი მე დია ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბის მი ერ არ ჩევ ნე ბის პრო ცე სის გა შუ ქე ბას ორ გა ნი ზე ბას უწევ და ეუთოს 

დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ოფი სი (O�H��). 2008 

წ. არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ ვებ ლო სა ერ თა შო რი სო მი სი ის (�nternational �lection 

Observation Mission) ან გა რიშ ში ნათ ქ ვა მი ა, რომ 2008 წლის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე-

რი ოდ ში მა ყუ რე ბელს სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის ყვე ლა ზე უფ რო ნე იტ რა ლურ 

და და ბა ლან სე ბულ გა შუ ქე ბას სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი სთა ვა ზობ და. 

„საზოგადოებრივი მა უწყე ბე ლი ამომ რ ჩე ველს პარ ტი ე ბი სა და კან დი და ტე ბის 

შე და რე ბის კარგ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და. სხვა ტე ლე კომ პა ნი ე ბის უმ რავ ლე სო-

ბის ახალ ამ ბებს აკ ლ და ბა ლან სი  ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის და სა ხელ მ წი ფო 

პი რე ბის გა შუ ქე ბის სა სარ გებ ლოდ.“11 სა ერ თა შო რი სო დამ კ ვირ ვებ ლებ მა ასე ვე 

შე ნიშ ნეს, რომ სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელ ზე ოპო ზი ცი ა სა და მმარ თ ველ პარ-

ტი ას შო რის დრო ის თა ნა ბა რი გა ნა წი ლე ბის მი უ ხე და ვად, „მმართველ პარ ტი ას 

ჰქონ და ბევ რად უფ რო და დე ბი თი გა შუ ქე ბა, მა შინ რო ცა, ოპო ზი ცი ის წარ მო-

მად გე ნელ თა გა შუ ქე ბა ძი რი თა დად, ნე იტ რა ლუ რი იყო“. 12 

რამ დე ნი მე კვლე ვა მი ეძღ ვ ნა არ ჩევ ნე ბის გა შუ ქე ბა ზე მე დი ის მფლო ბე ლის გავ-

ლე ნას, ჟურ ნა ლის ტე ბის ეთი კურ სტან დარ ტებ სა და ამომ რ ჩევ ლის ინ ფორ მი-

რე ბუ ლო ბის დო ნეს არ სე ბულ მე დი ა- გა რე მო ში.13 ქარ თუ ლი მე დი ის სიღ რ მი

სე ულ კვლე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „თბილისის ბეჭ დურ მე დი ა სა და რა დი ო ში, 

ისე ვე, რო გორც ტე ლე ვი ზი ა ში აზ რ თა ფარ თო სპექ ტ რია წარ მოდ გე ნი ლი. თუმ-

ცა, მე დი ა, იმის მა გივ რად, რომ იმოქ მე დოს რო გორც ინ ფორ მა ცი ის და მო უ კი-

დე ბელ მა მიმ წო დე ბელ მა, ხში რად აღ ქ მუ ლი ა, რო გორც მი კერ ძო ე ბუ ლი და ამა 

თუ იმ პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფის ინ ტე რეს თა გამ ტა რე ბე ლი“.14

წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში მე დი ა ში გა მოკ ვე თი ლი პრობ ლე მე ბის სა პა სუ ხოდ 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა- სა ქარ თ ვე-

ლო“ ძი რი თა დად აქ ცენტს მე დი ის მფლო ბელ თა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის აუცი ლებ-

ლო ბა ზე,  სა ქარ თ ვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნუ ლი კო მი სი ის დე პო ლი ტი ზა-

ცი ა სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის და ფი ნან სე ბის წეს ზე - მთლი ა ნი ში და 

პრო დუქ ტის ფიქ სი რე ბუ ლი 0,12 % - აკე თებს.

3.ქართულიმედია2007-2010წლებში
2007-2010 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე და ძა ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პრო-

ცე სე ბის ავან გარ დ ში ხში რად თა ვად მე დია ექ ცე ო და. ერ თ -ერ თი კრი ზი სუ ლი 

პე რი ო დი 2007 წლის ნო ემ ბე რი იყო, რო ცა სპეც რაზ მ მა ცრემ ლ სა დე ნი გა ზი სა 

და წყლის ჭავ ლის გა მო ყე ნე ბით და არ ბია მო მი ტინ გე ე ბი, შე იჭ რა ტე ლე კომ პა-

ნია „იმედში“, და ამ ტ ვ რია ტე ლე კომ პა ნი ის კუთ ვ ნი ლი აპა რა ტუ რა და და არ ღ-

ნინო დანელია
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ვია იქ მყო ფი ჟურ ნა ლის ტე ბი სა და მა თი სტუმ რე ბის უფ ლე ბე ბი. ამის შემ დეგ, 

ტე ლე კომ პა ნია „იმედი“ და ი ხუ რა. ხე ლი სუფ ლე ბამ ასე თი ქმე დე ბა გა ა მარ თ ლა 

იმით, რომ მან თა ვი დან აიცი ლა რუ სე თი დან მარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო გა დატ-

რი ა ლე ბა, რო მელ საც ბიზ ნეს მე ნი, ტე ლე კომ პა ნია „იმედის“ მფლო ბე ლი ბად რი 

პა ტარ კა ციშ ვი ლი აფი ნან სებ და. ხე ლი სუფ ლე ბის თქმით, ტე ლე კომ პა ნია იმე დი 

პირ და პირ იყო ჩარ თუ ლი გა დატ რი ა ლე ბის პრო პა გან და ში და მა ყუ რებ ლის მო-

ბი ლი ზე ბას ცდი ლობ და. აქ ცი ის დაშ ლი სა და ტე ლე კომ პა ნია იმე დის და ხურ ვის 

შემ დეგ, ქვე ყა ნა ში  სა გან გე ბო ვი თა რე ბა გა მოცხად და. 15 დღის გან მავ ლო ბა ში 

ახა ლი ამ ბე ბის გა და ცე მის სა შუ ა ლე ბა მხო ლოდ სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელს 

ჰქონ და. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს შე ეზღუ დათ ინ ფორ მა ცი ის 

მი ღე ბის არ ხე ბი. სა ინ ფორ მა ციო ვა კუ უმს და ინ ტე რე სე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი ინ ტერ-

ნე ტის სა შუ ა ლე ბით, სა ერ თა შო რი სო  მე დი ის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ გად-

მო ცე მუ ლი ამ ბე ბით ავ სებ დ ნენ.  

მე დი ის და ზო გა დად, ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლად მი ღე ბი სა და გავ რ ცე ლე ბის 

სა კითხი უმ წ ვა ვე სად 2008 წელს რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომის შე დე გად დად გა. 

ომის დროს გარ და იც ვა ლა 5 და და იჭ რა 9 ჟურ ნა ლის ტი.15 ჟურ ნა ლისტ ზვი ად 

ქო რი ძის გან ცხა დე ბით, ერ თი მხრივ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა აკონ ტ რო ლებ-

და რა სა ხის ახა ლი ამ ბე ბი მოხ ვ დე ბო და ეთერ ში, მე ო რე მხრივ, ჟურ ნა ლის-

ტე ბი არ იყ ვ ნენ მზად სა ო მარ ვი თა რე ბა ში სა მუ შა ოდ. შე დე გად კი მი ვი ღეთ ის, 

რომ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ მა არ იცოდ ნენ, რა ხდე ბო და მათ გარ შე მო. 

ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბას და მი ღე ბას პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნა ინ ტერ ნეტ შიც, 

რად გან, რუს მა ჰა კე რებ მა დაბ ლო კეს სამ თავ რო ბო ვებ - გ ვერ დე ბი, მათ შო რის 

პრე ზი დენ ტის კან ცე ლა რი ი სა და სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის რ ტოს ვებ - გ ვერ-

დე ბი.  და იბ ლო კა რამ დე ნი მე ქარ თუ ლი მე დი ა კომ პა ნი ის ვებ - გ ვერ დი და �ay.

az და ��S.az, აზერ ბა ი ჯან ში გან ლა გე ბუ ლი ახა ლი ამ ბე ბის ორი რე გი ო ნუ ლი 

პორ ტა ლი. სა პა სუ ხოდ, ქარ თულ მა მხა რემ გა თი შა რუ სუ ლი ტე ლე კომ პა ნი ე ბის 

მა უწყებ ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე და დაბ ლო კა გვერ დე ბი რუ სუ ლი 

დო მე ი ნით ru16. სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ამ „რეპორტიორები საზღ ვ რებს 

გა რე შე“ გა ნაცხა და: „მაშინ რო ცა პრე სა, რა დიო და ტე ლე ვი ზია ასე ცო ტა და-

მო უ კი დე ბელ ახალ ამ ბავს გვთა ვა ზობს, ინ ტერ ნე ტი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უმ-

ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ფუნ ქ ცი ას იძენს. ასე, რომ სას წ რა ფოდ უნ და შეწყ დეს მსგავ სი 

თავ დას ხ მე ბი“.17

ქარ თუ ლი მე დი ა, კერ ძოდ, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი, პო ლი ტი კოს თა ყუ-

რადღე ბის ცენ ტ რ ში 2009 წლის მა ის ში მო ექ ცა, რო დე საც გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ოპო-

ზი ცი ის წარ მო მად გენ ლებ მა მა უწყებ ლის წინ სირ ცხ ვი ლის დე რე ფა ნი მო უწყ ვეს 

ჟურ ნა ლის ტებს, ჩხრეკ დ ნენ მათ ჩან თებს, პირ და პირ ეთერ ში მუ შა ო ბი სას, სხე-

დამოუკიდებელი მედიის უზრუნველყოფა
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ულ ზე აწე ბებ დ ნენ სტი კე რებს, უს ტ ვენ დ ნენ და არ აძ ლევ დ ნენ მათ პრო ფე სი უ-

ლი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას. პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბი ხში რად 

სიტყ ვი ერ შე უ რაცხო ფა საც აყე ნებ დ ნენ. პარ ლა მენ ტის წინ გა მარ თულ საპ რო-

ტეს ტო აქ ცი ა ზე გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ოპო ზი ცი ის ლი დერ მა ლე ვან გა ჩე ჩი ლა ძემ გა-

ნაცხა და, რომ, მი სი აზ რით, სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის ჟურ ნა ლის ტებს უნ-

და ჩა მო ერ თ ვათ საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბის გა შუ ქე ბის აკ რე დი ტა ცი ა, რად გან - „ეს 

ქარ თ ვე ლი ხალ ხის აქ ცი ე ბი ა. უმ ჯო ბე სია სა ერ თოდ არა ფე რი გა ა შუ ქონ, ვიდ რე 

ისე გა ა შუ ქონ, რო გორც ისი ნი აშუ ქე ბენ“.18 ლე ვან გა ჩე ჩი ლა ძემ ჟურ ნა ლის ტე-

ბი სათ ვის მი ტინ გის გა სა შუ ქე ბე ლი აკ რე დი ტა ცია მო ითხო ვა 2011 წელ საც, სა ზო-

გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის წინ შეკ რე ბილ აქ ცი ა ზე. აქ ცი ის მო ნა წი ლე ნი ხში რად 

სიტყ ვი ერ და ფი ზი კურ შე უ რაცხ ყო ფას აყე ნებ დ ნენ აქ ცი ის გა სა შუ ქებ ლად მი-

სულ ჟურ ნა ლის ტებს.

2011 წლის 26 მა ისს რუს თა ვე ლის პროს პექ ტ ზე საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის გა შუ ქე-

ბი სას და ირ ღ ვა 16 ჟურ ნა ლის ტის უფ ლე ბა – თით ქ მის ყვე ლა მათ განს ჩა მო-

არ თ ვეს გა დამ ღე ბი აპა რა ტუ რა, ტე ლე ფო ნე ბის ჩათ ვ ლით, ზო გი ერთს მი ა-

ყე ნეს ჭრი ლო ბე ბი რე ზი ნის ტყვი ე ბით, ზო გი ერ თი და ა კა ვეს და რამ დე ნი მე 

სა ა თით ამ ყო ფეს წი ნას წა რი და კა ვე ბის იზო ლა ტორ ში მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ თი თო ე ულ ჟურ ნა ლისტს ქონ და პრო ფე სი ის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ-

თე ბი, ეც ვათ ჟი ლე ტე ბი წარ წე რით „პრესა“. მე დი ა ჰოლ დინგ „პალიტრას“ 

ჟურ ნა ლის ტე ბიც იმა ვე მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დ ნენ, თუმ ცა, მათ მი ტინ გის 

დარ ბე ვის კად რე ბის გავ რ ცე ლე ბა მო ა ხერ ხეს. აქ ცი ი დან რამ დე ნი მე დღის 

შემ დეგ მე დი ა ჰოლ დინ გის 6 ორ გა ნი ზა ცი ა ში ერ თ დ რო უ ლად სა შე მო სავ ლო 

სამ სა ხუ რი შე ვი და. მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი სა შე მო სავ ლო სამ სა ხუ რის 

შეს ვ ლას „პალიტრაში“ სა დამ ს ჯე ლო ოპე რა ცი ად მი იჩ ნე ვენ და სო ლი და-

რო ბის ნიშ ნად, 14 ივ ნისს 30 მე დი ის პირ ველ გვერ დ ზე ჩნდე ბა წარ წე რა: 

„სოლიდარობა მე დია – პა ლიტ რას“. 

ჟურ ნა ლის ტებს გა დამ ღე ბი აპა რა ტუ რა 2009 წელს 15 ივ ნისს თბი ლი სის პო ლი-

ცი ის მთა ვა რი სამ მარ თ ვე ლოს წინ გა მარ თუ ლი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის დრო საც 

წა არ თ ვეს. მოგ ვი ა ნე ბით კა მე რე ბი და აბ რუ ნეს, თუმ ცა გა და ღე ბუ ლი მა სა ლა 

მთლი ა ნად წაშ ლი ლი იყო. ტე ლე კომ პა ნი ებ მა „კავკასიამ“ და „მაესტრომ“ პრო-

ტეს ტის ნიშ ნად რამ დე ნი მე დღით შეწყ ვი ტეს მა უწყებ ლო ბა.

ჟურ ნა ლის ტის და შან ტა ჟე ბის ერ თ -ერ თი ფაქ ტი მოხ და 2009 წლის ნო ემ ბერ ში, 

რო ცა ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს სპე ცი ა ლუ რი ოპე რა ტი უ ლი დე პარ ტა მენ-

ტის აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის სამ მარ თ ვე ლოს თა ნამ შ რომ ლე ბი შე-

ე ცად ნენ გა ზეთ „ბათუმელების“ ჟურ ნა ლის ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჯგუ ფის კო ორ დი-

ნინო დანელია
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ნა ტო რი თე დო ჯორ ბე ნა ძე თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე და ე ყო ლი ე ბი ნათ. წი ნა აღ მ დეგ 

შემ თხ ვე ვა ში მას „სექსუალურ ორი ენ ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით სა ქარ თ ვე ლო-

ში არ სე ბუ ლი სტიგ მის გა მო ყე ნე ბით“ და ე მუქ რ ნენ.

4.კანონმდებლობამაუწყებლობის,სიტყვისადაგამოხატვის
თავისუფლებისშესახებ
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა იცავს სიტყ ვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-

ლე ბას (საქართველოს კა ნონ მ დებ ლო ბა მა უწყებ ლო ბის შე სა ხებ,19 კა ნონ მ-

დებ ლო ბა სიტყ ვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ20, სა ქარ თ ვე ლოს 

კონ ს ტი ტუ ცია21). სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბაც ასე ვე გა რან ტი რე-

ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სით. თუმ ცა, 2008 წლის ორ მა 

სა კა ნონ მ დე ლო ცვლი ლე ბამ ვი თა რე ბა გა ა უ ა რე სა. 30 ლა რი დან 100 ლა რამ დე 

გა ი ზარ და სა სა მარ თ ლო ბა ჟი სა სა მარ თ ლო წარ მო ე ბის დაწყე ბი სათ ვის სა ჯა-

რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე უარის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ასე ვე, უარის მი ღე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში, ჟურ ნა ლის ტ მა სა სა მარ თ ლომ დე უნ და მი მარ თოს ამა ვე უწყე ბა-

ში ზემ დ გომ პირს ან დე პარ ტა მენტს. ამ ორი ცვლი ლე ბის შე დე გად, სა ჯა რო ინ-

ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად მო ქა ლა ქეს მე ტი დრო და მე ტი რე სურ სი სჭირ დე ბა. 2010 

წელს აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა ბეჭ დურ მა მე დი ამ პირ ველ გვერ დ ზე გან თავ სე-

ბუ ლი ერ თა დერ თი მოთხოვ ნით გა მო ხა ტა: „მოგვეცით სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა“.

2009 წელს გან ხორ ცი ელ და პო ზი ტი უ რი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი: აღ დ-

გა სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის და ფი ნან სე ბის წე სი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ-

ტის ფიქ სი რე ბუ ლი 0.12 პრო ცენ ტით. მა ნამ დე პარ ლა მენ ტი სა ზო გა დო ებ რი ვი 

მა უწყებ ლის ბი უ ჯეტს სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ ად გენ და და ამ ტ კი ცებ და, 

რაც სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელ ზე ფი ნან სუ რი გავ ლე ნის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე-

ო და. ასე ვე, და დე ბით მოვ ლე ნად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მა უწყებ ლის სა მეთ-

ვალ ყუ რეო საბ ჭოს წევ რე ბის რა ო დე ნო ბის გა ზარ და 15 წევ რამ დე. 2009 წ.  მას ში 

შე ვი და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი სა მი და მო უ კი დე ბე ლი 

კან დი და ტი.

2005 წელს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო კა ნო ნი ელექ ტ რო ნუ ლი კო-

მუ ნი კა ცი ე ბის შე სა ხებ, რაც 2010 წლის მთავ რო ბის 144-ე ბრძა ნე ბას თან ერ თად 

ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ფუძ ველს ქმნის.22 ელექ-

ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე ლო ბა კო რუფ ცი ის რისკს მი ნი მუ მამ დე ამ ცი რებს. სა ჯა-

რო რე ეს ტ რის ღია ელექ ტ რო ნუ ლი მო ნა ცემ თა ბა ზის შექ მ ნა ელექ ტ რო ნუ ლი 

მმარ თ ვე ლო ბის  ერ თ -ერ თი თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თი ა. მი სი სა შუ ა ლე ბით სა-

ჯა რო რე ეს ტ რის ყვე ლა სერ ვი სი ელექ ტ რო ნუ ლა დაა ხელ მი საწ ვ დო მი. ასე ვე, 

მო ქა ლა ქე ებს სა შუ ა ლე ბა აქვთ ელექ ტ რო ნუ ლად შე ავ სონ სა შე მო სავ ლო დეკ-

დამოუკიდებელი მედიის უზრუნველყოფა
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ლა რა ცი ე ბი. ოფი ცი ა ლუ რი ტენ დე რე ბი ელექ ტ რო ნუ ლად ტარ დე ბა და შე სა ბა-

მი სად, ინ ფორ მა ცია მათ შე სა ხებ გამ ჭ ვირ ვა ლე ა. ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ის 

რომ სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ თან შე იქ მ ნა სპე ცი ა ლუ რი ვებ პორ ტა ლი (www.

parliamentngo.ge), სა დაც პარ ლა მენ ტ ში ინი ცი რე ბუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტე ბი იტ-

ვირ თე ბა, რომ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს მი ე ცეთ შე თა ვა ზე ბე ბის და შე ნიშ ვ ნე-

ბის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბა. 

2010 წელს იუს ტი ცი ის საბ ჭოს თან არ სე ბულ მა რე ფორ მე ბის ჯგუფ მა და იწყო 

თა ნამ შ რომ ლო ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რა თა შე თან ხ მე ბის სა-

ფუძ ველ ზე სა ჯა რო უწყე ბებ მა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია მყი სი ე რად გა მო აქ ვეყ ნონ 

სა კუ თარ ვებ - გ ვერ დებ ზე.  თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ნუ ლი მმარ თ ვე-

ლო ბა ჯერ საწყის ეტაპ ზე ა. მეტ წი ლად, ოფი ცი ა ლუ რი ვებ - გ ვერ დებს არ აქვთ 

ინ ტე რაქ ტი უ რი ფო რუ მე ბი, ხში რად დას მუ ლი კითხ ვე ბის გან ყო ფი ლე ბა, თა ნამ-

შ რომ ლე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სა კონ ტაქ ტო მი სა მარ თე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 

დრო უ ლად არ ახ ლ დე ბა. გა მო ნაკ ლისს კვლა ვაც სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი 

სა ა გენ ტო წარ მო ად გენს www.napr.gov.ge.

2011 წელს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და 

– აიკ რ ძა ლა მე დია მფლო ბელ თა რე გის ტ რა ცია ოფ შო რულ ზო ნებ ში და 2012 

წლის იან ვ რამ დე და ე ვა ლა ყვე ლა ტე ლე კომ პა ნი ას, გა ნაცხა დოს მფლო ბელ თა 

ვი ნა ო ბა სა კუ თარ ვებ - გ ვერ დებ ზე. სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი 

კა ნონ პ რო ექ ტი მე დია გა რე მოს კომ პ ლექ სურ გა უმ ჯო ბე სე ბას ისა ხავს მიზ ნად. 

მე დი ის ფი ნან სურ და მფლო ბელ თა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას თან ერ თად, კა ნონ პ რო-

ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე-

ბას, ლი ცენ ზი ე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბას და ა.შ. 

2011 წელ ს ვე, მა უწყე ბელ თა შე სა ხებ კა ნონ ში შე ვი და ნე გა ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი, 

რომ ლის მი ხედ ვით, გა ი ზარ და გა და ცე მებ ში სა რეკ ლა მო ჭრე ბის სიხ ში რე და 

ხან გ რ ძ ლი ვო ბა. ამ ცვლი ლე ბის ინი ცი რე ბა მოხ და მას შემ დეგ, რაც ჟურ ნა ლის-

ტუ რი გა მო ძი ე ბის და მო უ კი დე ბელ მა სტუ დია „მონიტორმა“ კო მუ ნი კა ცი ე ბის 

ეროვ ნულ კო მი სი ა ში ორ ჯერ შე ი ტა ნა და მო ი გო სარ ჩე ლი „რუსთავი2-ს“-ა და 

„იმედის“ წი ნა აღ მ დეგ, რომ ლე ბიც აჭარ ბებ დ ნენ კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ სა-

რეკ ლა მო დროს. მე ო რე სარ ჩე ლის შე ტა ნის შემ დეგ, იმის ნაც ვ ლად, რომ კო-

მი სი ას კა ნო ნი და ეც ვა და სან ქ ცი ე ბი და ე წე სე ბი ნა ტე ლე კომ პა ნი ე ბი სათ ვის, მათ 

ტე ლე კომ პა ნი ებს კა ნო ნი მო არ გეს. 

ამას თან, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მის ბა ზა რი ერ თი 

კომ პა ნი ის მი ე რაა მო ნო პო ლი ზე ბუ ლი,  ნა ცი ო ნა ლურ ტე ლე არ ხებ ზე სა რეკ ლა-

ნინო დანელია
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მო ფა სე ბი ხე ლოვ ნუ რად და ბალ ნიშ ნულ ზეა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი, შე სა ბა მი სად, 

რეკ ლა მა აღარ მი დის რა დი ო სა და ბეჭ დურ მე დი ა ში. ცხა დი ა, ამ გა რე მო ე-

ბას ხელს უწყობს ის ფაქ ტიც, რომ ბიზ ნეს მე ნე ბი ერი დე ბი ან ხე ლი სუფ ლე ბის 

მი მართ კრი ტი კუ ლად გან წყო ბილ მე დი ა ში რეკ ლა მის გან თავ სე ბას, მა თი ვე 

თქმით, სა შე მო სავ ლო სამ სა ხუ რის მხრი დან პრობ ლე მე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის 

მიზ ნით.  

5.კომუნიკაციებისეროვნულიკომისია
„მაუწყებლობის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით უზ რუნ ველ ყო ფი ლია კო-

მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნუ ლი კო მი სი ის და მო უ კი დებ ლო ბა. კა ნონ ში კო მი სია გან-

საზღ ვ რუ ლია რო გორც „საჯარო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი, მუდ მივ მოქ მე-

დი და მო უ კი დე ბე ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო, რო მე ლიც არ ექ ვემ დე ბა რე ბა 

არც ერთ სა ხელ მ წი ფო უწყე ბას23.“ თუმ ცა, კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნუ ლი კო მი სია 

ხში რად პო ლი ტი კუ რად მი კერ ძო ე ბულ სტრუქ ტუ რად აღიქ მე ბა. კერ ძოდ, სა მო-

ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას და სა ერ თა შო რი სო სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ებს 

არა ერ თხელ აღუ ნიშ ნავთ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი სა და პარ ლა მენ ტის 

მი ერ კო მი სი ის 5 წევ რის არ ჩე ვის წე სი და არა გამ ჭ ვირ ვა ლე სა არ ჩევ ნო პრო ცე-

სი მას ზე სამ თავ რო ბო გავ ლე ნას გა ნა პი რო ბებს.24,25

სა ქარ თ ვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნუ ლი კო მი სი ის, რო გორც არა თა ვი სუ ფა-

ლი, ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი ლო ი ა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტი სა  და მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-

ბის პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა თის სა კითხი არა ერ თხელ წა მო იჭ რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო-

გა დო ე ბის მხრი დან. მაგ.: 2008 წელს ოპო ზი ცი ურ მა ტე ლე კომ პა ნია „მაესტრომ“ 

უარი მი ი ღო ლი ცენ ზი ის მო დი ფი ცი რე ბა ზე26, ხო ლო მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის მი-

მართ ლო ი ა ლუ რი ტე ლე კომ პა ნია „ალანია“, წე ლი წად ნა ხე ვა რი ლი ცენ ზი ის გა-

რე შე მა უწყებ ლობ და. 2009 წელს კი სა ქარ თ ვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნულ მა 

კო მი სი ამ „მაესტროს“ სა ტე ლი ტუ რი მა უწყებ ლო ბის 10 წლი ა ნი ლი ცენ ზია მი ა ნი-

ჭა არა სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის, არა მედ სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 

თავ მ ჯ დო მა რის და ვით ბაქ რა ძი სა და სა პარ ლა მენ ტო პო ლი ტი კუ რი ოპო ზი ცი ი-

სა პო ლი ტი კუ რი შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე.27 პო ლი ტი კუ რი შე თან ხ მე ბის სა ფუძ-

ველ ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ეფუძ ნე ბა კონ კ რე ტუ ლი ინ დი ვი დე ბის პო-

ლი ტი კურ ნე ბა- სურ ვილს და არა კა ნონ მ დებ ლო ბას. ამ გ ვა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 

არ უწყობს ხელს დე მოკ რა ტი უ ლი კა ნო ნი ე რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბას. 

კო მი სი ამ 2006 წელს სა მა უწყებ ლო ლი ცენ ზი ის გა ცე მა ზე უარი უთხ რა ორ 

სა თე მო რა დი ოს, რომ ლებ საც ევ რო კო მი სია უჭერ და მხარს. მა თი კონ სულ-

ტან ტე ბი კი იყ ვ ნენ BBC �orld Service Trust-ი და ად გი ლობ რი ვი ასო ცი ა ცია 

„სტუდია რე“.
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სა ქარ თ ვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ის ეროვ ნულ მა კო მი სი ამ 2011 წელს დას რულ და სა-

ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კვლე ვა, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ლი ცენ-

ზი ე ბის გა ცე მის პე რი ოდ ში. მა უწყებ ლო ბის შე სა ხებ კა ნო ნის თა ნახ მად, სა ზო-

გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა ორ წე ლი წად ში ერ თხელ უნ და ხდე ბო დეს და 

გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი ქვეყ ნ დე ბო დეს. კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნუ ლი კო მი სი-

ას 2004 წლი დან კვლე ვა არ ჩა უ ტა რე ბი ა, შე სა ბა მი სად, იგი 6 წე ლი არ ღ ვევ და 

კა ნონს. ამას გარ და, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გარ კ ვე ულ ნა წი ლი ეჭ ვ ქ ვეშ 

აყე ნებს კვლე ვის შე დე გე ბის სან დო ო ბას. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის მი ხედ ვით ირ-

კ ვე ვა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს გა სარ თო ბი გა და ცე მე ბი აკ ლი ათ სა-

ტე ლე ვი ზიო სივ რ ცე ში. მათ არ აინ ტე რე სებთ რე გი ო ნუ ლი და სა თე მო ტე ლე და 

რა დი ო კომ პა ნი ე ბი, და ა.შ. 2010 წელს კავ კა სი ის კვლე ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტ-

რის მი ერ შეს წავ ლი ლი მე დია გა რე მო კი სულ სხვა სუ რათს აჩ ვე ნებს. სა ქარ-

თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს მე დი ა ში აკ ლი ათ და შე სა ბა მი სად, აინ ტე რე სებთ ჟურ-

ნა ლის ტუ რი გა მო ძი ე ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი, ჯან დაც ვის და გა ნათ ლე ბის სა კითხე ბი 

და ა.შ.  

6.მფლობელობა
„მაუწყებლობის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 37-ე მუხ ლის თა ნახ მად, მა-

უწყებ ლო ბის სფე რო ში ლი ცენ ზი ის მფლო ბე ლი არ შე იძ ლე ბა იყოს: ად მი ნის ტ-

რა ცი უ ლი ორ გა ნო, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს თა ნამ დე ბო ბის პი რი ან თა-

ნამ შ რო მე ლი; ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოს თან ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბის 

მქო ნე იური დი უ ლი პი რი28. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი 2007-2010 წლებ ში და ირ ღ ვა 

რამ დე ნი მე რე გი ო ნულ ტე ლე კომ პა ნი ა ში, სა დაც გარ კ ვე ულ წილს ფლობ დ ნენ 

ან კვლა ვაც ფლო ბენ  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი (ტელეკომპანია „ახმეტა“, „რიონი“, 

„ბორჯომი“) გუ ბერ ნა ტო რე ბი, მა თი მო ად გი ლე ე ბი და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი 

(შიდა ქარ თ ლის რე გი ო ნუ ლი ტე ლე ვი ზია „თრიალეთი“). გამ გებ ლე ბი და მა თი 

ოჯა ხის წევ რე ბი (ტელეკომპანია „ოდიში“), და ა.შ. 

ასე ვე 2007-2010 წლებ ში გა მოჩ ნ და მთავ რო ბის მი მართ არა ლო ი ა ლუ რი ტე-

ლე კომ პა ნი ე ბი სათ ვის ლი ცენ ზი ის ჩა მორ თ მე ვი სა და ჩა მორ თ მე უ ლი ლი ცენ-

ზი ე ბის მთავ რო ბის მი მართ ლო ი ა ლუ რი ტე ლე კომ პა ნი ი სათ ვის გა და ცე მის, 

ასე ვე, არა ლო ი ა ლუ რი მფლო ბე ლე ბის შეც ვ ლის ტენ დენ ცი ა. („რუსთავი2“, 

„იმედი“, „ობიექტივი“, „202“). ასე ვე, 2009 - 2010 წლებ ში ახა ლი მფლო ბე ლე-

ბის გა ჩე ნამ ტე ლე კომ პა ნია მა ეს ტ რო ში, იგი და ა კავ ში რა ოპო ზი ცი ურ  ქარ-

თულ პარ ტი ას თან.

სა ქარ თ ვე ლო ში ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი მე დი ის მფლო ბე ლო ბის გავ ლე ნა ახა ლი 

ამ ბე ბის ში ნა არ ს ზე ნათ ლად ჩანს ტე ლე კომ პა ნია „იმედის“ მა გა ლით ზე. ახა ლი 
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ამ ბე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი თოქ - შო უ ე ბის ში ნა არ სის შე და რე ბა 2008 წლამ დე, 

რო ცა ტე ლე კომ პა ნი ას ბად რი პა ტარ კა ციშ ვი ლი ფლობ და და 2008 წლის მე რე, 

რო ცა მი სი მფლო ბე ლი ჯო ზეფ კეი გახ და, ამის ნა თე ლი დას ტუ რი ა.

7.მედიისდაფინანსებისწყაროები:რეკლამა,გრანტები
სა რეკ ლა მო ბაზ რის სიმ ცი რის გა მო, მე დი ა- ბიზ ნე სი, გან სა კუთ რე ბით, სა-

ტე ლე ვი ზი ო, სა ქარ თ ვე ლო ში კო მერ ცი ულ ბიზ ნე სად ვერ ჩა მო ყა ლიბ და. სა-

ტე ლე ვი ზიო მა უწყებ ლო ბა ძი რი თა დად დო ტა ცი ა ზე ა.  ასე თი დო ტა ცი ის მა-

გა ლი თი იყო 2010 წელს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მე დი ი სათ ვის 

გა მოცხა დე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ამი ნის ტი ა, რაც 36 მლნ ლარს შე ად გენ და. 

რე გი ო ნულ ტე ლე კომ პა ნი ებს და ახ ლო ე ბით 2 მლნ., სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე-

ბელს და ახ ლო ე ბით 9 მლნ. ლა რის ვა ლი ჩა მო ეჭ რა. 25 მლნ ლა რი სა ვა რა-

უ დოდ, ტე ლე კომ პა ნი ე ბის „რუსთავი2-სა“ და „იმედისათვის“ ჩა მოჭ რი ლი 

სა გა და სა ხა დო ვა ლე ბი ა.    

სა მა უწყებ ლო მე დი ის ერ თ -ერთ შე მო სავ ლად მი იჩ ნე ვა ასე ვე „დაფინანსებული 

სი უ ჟე ტე ბი“ ახა ლი ამ ბე ბის გა მოშ ვე ბებ სა და ანა ლი ტი კურ პროგ რა მებ ში, რაც 

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით და უშ ვე ბე ლი ა.29 თუმ ცა, ბიზ ნეს - კუ რი ერ ში 

(ტელეკომპანია „რუსთავი 2“) სი უ ჟე ტი და სტუ მა რი 1000 ამე რი კუ ლი დო ლა-

რი, �.S.-ში (ტელეკომპანია „რუსთავი2“) კი სი უ ჟე ტი 3000 ამე რი კუ ლი დო ლა რი 

ღირს.30 კომ პა ნია მე დი ა- სახ ლ მა, რო მე ლიც მე დი ა ში სწო რედ რეკ ლა მის გან-

თავ სე ბი თაა და კა ვე ბუ ლი, სა რეკ ლა მო ნიხ რე ბის ოფი ცი ა ლუ რი პრა ის - ლი ტი 

მი ა წო და სტუ დია „მონიტორს“. შე დე გად, მო ქა ლა ქე, რო მე ლიც უყუ რებს ახალ 

ამ ბებს, სა დაც ხორ ცის უსაფ რ თხო ე ბა ზეა სა უ ბა რი, სი ნამ დ ვი ლე ში უყუ რებს 

ხორ ცის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის რეკ ლა მას.31  

მა შინ, რო ცა კა ნონ მ დებ ლო ბით სა ჯა რო სტრუქ ტუ რებს ეკ რ ძა ლე ბათ გა და ცე მე-

ბის სპონ სო რო ბა, ტე ლე კომ პა ნია „რუსთავი2-ის“ „კომედი შო უს“ დაც ვის პო-

ლი ცი ა, იმა ვე ტე ლე კომ პა ნი ის გა და ცე მა „ნიჭიერს“ კი თბი ლი სის მე რია აფი-

ნან სებს.32 

სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ას ზე მე ტი ბეჭ დუ რი გა მო ცე მი დან უმ რავ-

ლე სო ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის ბი უ ჯე ტე ბი დან ფი ნან ს დე-

ბა, რაც მათ ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ზე და მო კი დე ბულს ხდის. ამა ვე 

დროს, ზო გა დად, მმარ თ ვე ლი ელი ტის მი მართ მწვა ვე, კრი ტი კუ ლი სტა ტი ე ბის 

გა მოქ ვეყ ნე ბა პრე სა ში, რო მე ლიც კერ ძო მფლო ბე ლო ბა ში ა, არა ვი თარ სირ-

თუ ლეს თან არაა და კავ ში რე ბუ ლი, რაც, ტე ლე მა უწყებ ლო ბას თან შე და რე ბით, 

ბეჭ დუ რი მე დი ის მეტ თა ვი სუფ ლე ბა ზე მი უ თი თებს.
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მე დი ის ფი ნან სუ რი შე მო სავ ლე ბის წყა რო ჩვე უ ლებ რივ, კო მერ ცი უ ლი რეკ ლა-

მა ა, თუმ ცა, ერ თი მხრივ, მცი რე სა რეკ ლა მო ბა ზა რი და, მე ო რე მხრივ, პო ლი ტი-

კუ რი გავ ლე ნა ბიზ ნეს ზე ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სა ქარ თ ვე ლო ში მე დი ის მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ველს. 

სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა მე დი ის მი მართ 2008 წლის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ-

ში გა მოჩ ნ და იმით, რომ სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ მა (განათლების და მეც ნი ე რე ბის 

სა მი ნის ტ რო; შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო; 

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო; სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო, თბი ლი სის 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი და ა.შ.) სა კუ თა რი პროგ რა მე ბის რეკ ლა მა ზე და ხარ ჯუ ლი 

თან ხის 84% რუს თა ვი 2-ზე რეკ ლა მის გან სა თავ სებ ლად და ხარ ჯეს, 10% და 5% 

შე სა ბა მი სად - „იმედსა“ და „მზეზე“. სხვა ტე ლე კომ პა ნი ებ მა, მათ შო რის კავ კა-

სი ამ, რეკ ლა მის მხო ლოდ 1% მი ი ღო.33

2008 წლის 7 ივ ლისს გა მარ თულ პრეს - კონ ფე რენ ცი ა ზე, ტე ლე კომ პა ნია 

„კავკასიის“ დი რექ ტორ მა, ნი ნო ჯან გი რაშ ვილ მა გა ნაცხა და, რომ მსხვილ მა 

კომ პა ნი ებ მა აღარ გა აგ რ ძე ლეს მას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა და რეკ ლა მის გან-

თავ სე ბა. მი ზე ზად კი სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე თა მხრი დან ზე წო ლა და ა სა ხე ლეს.34 

რეკ ლა მის არარ სე ბო ბას ან სიმ ცი რეს ასე ვე, ბიზ ნეს ზე ზე წო ლით ხსნის ტე ლე-

კომ პა ნია „მაესტრო“.

სა რეკ ლა მო შე მო სავ ლე ბის მხრივ, ვი თა რე ბა მძი მეა ბეჭ დურ მე დი ა შიც. უპირ-

ვე ლე სად, იმი ტომ, რომ რეკ ლა მის მსხვილ დამ კ ვე თებს, სიძ ვი რის მი უ ხე და ვად, 

მა ინც სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მა ურ ჩევ ნი ათ. მე ო რე მხრივ კი, იმის გა მო, რომ 

ბეჭ დურ მე დი ას ჯერ არ აქვს სა თა ნა დოდ გან ვი თა რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი და 

სა რეკ ლა მო სამ სა ხუ რე ბი. და მო უ კი დე ბელ პრე სა შიც ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 

სა რეკ ლა მო ბაზ რის კონ ტ როლ ზე სა უბ რო ბენ. რე გი ო ნუ ლი პრე სის მდგო მა რე-

ო ბა კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი სა და რუ სეთ - 

სა ქარ თ ვე ლოს ომის შემ დ გომ მა სა რეკ ლა მო შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბის ტენ-

დენ ცი ამ.

სწო რედ ამი ტომ, და მო უ კი დე ბე ლი მე დი ი სათ ვის ძა ლი ან დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას 

იძენს სა ერ თა შო რი სო და ფი ნან სე ბა. 

8.დისტრიბუცია
ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მად ბეჭ დუ რი მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი 

გა ზე თე ბის გავ რ ცე ლე ბის ქსე ლე ბის არარ სე ბო ბას, და ბალ ტი რა ჟებ სა და, შე სა-

ბა მი სად, მათ მწირ შე მო სავ ლებს ასა ხე ლე ბენ. 

ნინო დანელია
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გა ზე თე ბის უმე ტე სო ბა კვი რა ში, 500 ეგ ზემ პ ლარს ბეჭ დავს ასე ვე, მხო ლოდ რამ-

დე ნი მე მათ განს შე უძ ლია პე რი ო დუ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. ტი რა ჟის სიმ ცი რის ერ-

თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი ისა ა, რომ რე გი ო ნუ ლი პრე სა სრუ ლად ვერ ფა რავს იმ 

რე გი ონს, რო მელ საც აშუ ქებს. სა ქარ თ ვე ლო ში დღემ დე ვერ მო ხერ ხ და პრე სის გა-

ნა წი ლე ბის ერ თი ა ნი სა დის ტ რი ბუ ციო ქსე ლის გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც თა ნაბ რად 

ხელ მი საწ ვ დო მი იქ ნე ბა რო გორც ცენ ტ რა ლუ რი, ასე ვე რე გი ო ნუ ლი გა ზე თე ბის გა-

მომ ცემ ლე ბის თ ვის. პრე სის გავ რ ცე ლე ბის ერ თი ა ნი სის ტე მა ხელს შე უწყობ და პრე-

სის დრო უ ლად და შე უ ფერ ხებ ლად გავ რ ცე ლე ბას ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ზო გი ერ თ მა რე გი ო ნულ მა გა მო ცე მამ მო ა ხერ ხა და მო უ კი-

დე ბე ლი სა დის ტ რი ბუ ციო სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, უმე ტე სო ბი სათ ვის ეს შე უძ ლე-

ბე ლი აღ მოჩ ნ და, რად გან სა დის ტ რი ბუ ციო ქსე ლის გან ვი თა რე ბას საკ მა ოდ დი დი 

ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი სჭირ დე ბა. ცხა დი ა, დის ტ რი ბუ ცი ის პრობ ლე მა მნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად ამ ცი რებს გა ზე თე ბის გა ყიდ ვებს, პრე სის ხელ მომ წერ თა სის ტე მით გავ რ-

ცე ლე ბის და ნერ გ ვას და ჟურ ნალ - გა ზე თე ბის შე მო სავ ლებს.

თბი ლი სის მე რი ის 2009 წლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ძვე ლი სა გა ზე თო სტენ დე ბი 

და სა ვაჭ რო ჯი ხუ რე ბი, სა დაც გა ზე თე ბი იყი დე ბო და, ჩა ა ნაც ვ ლა ახალ მა ჯი ხუ-

რებ მა, რომ ლე ბიც მე რი ას თან ასო ცი რე ბულ მფლო ბელს, ორ გა ნი ზა ცია „white 

distribution“- ს ეკუთ ვ ნის. მე რი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ტენ დე რის გა მოცხა დე ბის 

გა რე შე, არა გამ ჭ ვირ ვა ლედ მი ი ღო. „ჟურნალ-გაზეთების დის ტ რი ბუ ცი ა ზე მო-

ნო პო ლი ით შე საძ ლოა თბი ლი სის მე რი ამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი შე უქ-

მ ნას ბეჭ დუ რი პრე სის გავ რ ცე ლე ბას, თუ კი ამას მო ინ დო მებს“ - ამ ბობს გა ზეთ 

რე ზო ნან სის რე დაქ ტო რი, ლა შა ტუ ღუ ში 35. 

2011 წელს სა შე მო სავ ლო სამ სა ხუ რის „მედია-პალიტრაში“ შეს ვ ლის ერ თ -ერთ 

მი ზე ზად მე დი ა- პა ლიტ რის ერ თა დერ თი და მო უ კი დე ბე ლი სა დის ტ რი ბუ ციო 

ქსე ლი სათ ვის ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის შექ მ ნას ასა ხე ლე ბენ. 

გავ რ ცე ლე ბის პრობ ლე მე ბი ზოგ ჯერ სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ებ საც ექ მ ნე ბათ. 

მა გა ლი თად, სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ის პრო ვა ი დე რებ მა 2009 წლის მა ის ში 

უარი თქვეს ჩა ეს ვათ მა ეს ტ როს სიგ ნა ლი სა მომ სა ხუ რეო პა კეტ ში, სა კა ბე-

ლო ტე ლე კომ პა ნი ებ მა „რუსთავმა“ და „ახმეტამ“ კი უარი თქვეს მა ეს ტ როს 

სიგ ნა ლის გა ტა რე ბა ზე. „მაესტრო“ არ არის ჩარ თუ ლი „სილქნეტის“ სა მომ-

ხ მა რებ ლო პა კეტ შიც.

9.ჟურნალისტურიგამოძიება
დღემ დე არ ცერთ ნა ცი ო ნა ლურ არ ხ ზე არ გა დის ჟურ ნა ლის ტუ რი გა მო ძი ე-

ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გა მო კითხ ვა ადას ტუ-

დამოუკიდებელი მედიის უზრუნველყოფა
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რებს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტე რესს ჟურ ნა ლის ტუ რი გა მო ძი ე ბის 

მი მართ. სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის პროგ რა მუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბის მი-

ხედ ვით კი, მა უწყებ ლის პირ და პი რი ვალ დე ბუ ლე ბაა ჟურ ნა ლის ტუ რი გა-

მო ძი ე ბის ჩას მა პროგ რა მულ ბა დე ში. თუმ ცა, ეს სა კითხი  დღემ დე, გა და უჭ-

რე ლი რჩე ბა. სტუ დია „მონიტორი“, რო მელ საც აქვს სა ერ თა შო რი სო აღი-

ა რე ბა და და ფი ნან სე ბა სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის მხრი დან, რაც ზრდის 

მის მი უ კერ ძო ებ ლო ბას, უფა სოდ სთა ვა ზობს პრო დუქ ცი ას მა უწყე ბელს. 

ასეთ შე თა ვა ზე ბა ზე უარის თქმა, შე საძ ლო ა, სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელს 

არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქ ტუ რის გა მო უწევს. 

10.ციფრულმაუწყებლობაზეგადასვლა
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ აიღო 2015 წლამ დე ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა-

დას ვ ლის ვალ დე ბუ ლე ბა. თუმ ცა, ჯერ - ჯე რო ბით არც ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს, ვინც სა თა ვე ში ჩა უდ გა ამ პრო ცე სის გან ხორ ცი ე-

ლე ბას, არც სა ქარ თ ვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნულ კო მი სი ას, არ წა რუდ-

გე ნი ათ რა ი მე სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო, რის მი ხედ ვით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი. ასე ვე, არ არ სე ბობს რა ი მე სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი-

ვა ან პო ლი ტი კუ რი ნე ბა იმი სა, რომ ციფ რუ ლი მა უწყებ ლო ბა ხელ მი საწ ვ დო მი 

იყოს მო ქა ლა ქე თათ ვის. არ  არის ცნო ბი ლი, რა ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი 

ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის პრო ცე სი. სა ჯა რო დის კუ სი ე ბი ამ თე მა ზე 

ნაკ ლე ბად იმარ თე ბა. 

11.ინტერნეტი
2006-2010 წლებ ში მე დი ის გან ვი თა რე ბა ში სი ახ ლე ინ ტერ ნეტ - მე დი ის გა ჩე ნა 

იყო. ბეჭ დურ მა გა მო ცე მებ მა შექ მ ნეს ვებ - გ ვერ დე ბი, თუმ ცა ჯერ ისი ნი ნაკ ლე-

ბად ინ ტე რაქ ტი უ რია და მხო ლოდ გა მო ცე მუ ლი სტა ტი ე ბის არ ქივს წარ მო ად-

გენს, თუმ ცა არის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად წინ ს ვ ლაც. გა ზეთ მა ბა თუ მე ლებ მა შექ მ ნეს 

ონ ლა ინ გა მო ცე მა ნეტ გა ზე თი, მე დი ა- პა ლიტ რამ და ა ფუძ ნა ინ ტერ ნეტ ტე ლე-

ვი ზია პა ლიტ რა, რა დიო პა ლიტ რა, ახა ლი ამ ბე ბის ონ ლა ინ სა ა გენ ტოwww.

ambebi.ge, ჟურ ნალ მა „ლიბერალი“ შექ მ ნა ვებ - გ ვერ დი, სა დაც ქვეყ ნ დე ბა 

ბლო გე ბი, რომ ლებ საც ყო ველ კ ვი რე უ ლად 20 000 მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს. მე დი-

ამ უფ რო აქ ტი უ რად და იწყო ერ თი ა ნი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა სხვა დას ხ ვა მე-

დი აპ ლატ ფორ მე ბი სათ ვის. თა ვი სუ ფალ და აქ ტი ურ სა დის კუ სიო სივ რ ცედ იქ ცა 

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი  ფე ის ბუ კი.

12.მედიისინსტიტუციურიმხარდაჭერა
2007-2010 წლის გან მავ ლო ბა ში ქმე დი თი გახ და ჟურ ნა ლის ტუ რი პრო ფე სი უ ლი 

ასო ცი ა ცი ე ბი (რეგიონული მე დი ის ასო ცი ა ცი ა, ტე ლე მა უწყე ბელ თა რე გი ო ნუ ლი 
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ქსე ლი), რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ და იც ვან სა კუ თა რი წევ რე ბის უფ ლე ბე ბი. ისი-

ნი აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თულ ნი მე დი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 

ინი ცი ა ტი ვებ სა და ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცეს ში, რაც მე დია გა რე მოს გა უმ ჯო ბე-

სე ბას ისა ხავს მიზ ნად. მე დია ასო ცი ა ცი ე ბი, მე დი ა კომ პა ნი ე ბი, მე დი ის სფე რო-

ში მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ თაც ხან გ რ ძ ლი ვი პარ-

ტ ნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბა აქვთ, 2011 წელს გა ერ თი ან დ ნენ მე დი ა კო ა ლი ცი ა ში, 

რომ ლის მი ზა ნი მე დი ა გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის რე სურ სე ბის და გა მოც-

დი ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა.  

რამ დე ნი მე კერ ძო უნი ვერ სი ტე ტის მე დი ის პროგ რა მა ორი ენ ტი რე ბუ ლია მა ღა-

ლი პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვა ზე. ჟურ ნა ლის ტი კის სა ხელ მ წი ფო 

პროგ რა მე ბი თან და თან გა და დი ან ახალ სას წავ ლო სტან დარ ტებ ზე, თუმ ცა ჯერ 

კი დევ მწი რი რე სურ სე ბის და ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის პი რო ბებ ში სრუ ლად 

ვერ ახორ ცი ე ლე ბენ და სა ხულ მიზ ნებს. ასე ვე, სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის 

დახ მა რე ბით პრაქ ტი კოს ჟურ ნა ლის ტებს ხში რად აქვთ პრო ფე სი უ ლი თე მა ტუ-

რი ვორ კ შო პე ბი სა და ტრე ნინ გე ბის გავ ლის სა შუ ა ლე ბა, თუმ ცა, ხში რად ისი ნი 

ვერ იყე ნე ბენ მი ღე ბულ ცოდ ნას ნი უს - რუმ ში, სა დაც გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს პრო-

დი უ სე რი იღებს და ინ ფორ მა ცი ას პო ლი ტი კუ რი ლო ი ა ლუ რო ბი სა და არა ჟურ-

ნა ლის ტუ რი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით ფილ ტ რავს.

2007 წლი დან გა ი ზარ და სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის და ინ ტე რე სე ბა მე დია გა-

რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბით. ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან მოვ ლე ნას ამ მხრივ წარ მო-

ად გენს ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა-

გენ ტოს მი ერ გა მო ყო ფი ლი 13 მლნ. ამე რი კუ ლი დო ლა რი, რო მე ლიც 4 წლის 

გან მავ ლო ბა ში თა ვი სუ ფა ლი და პრო ფე სი უ ლი მე დი ის გან ვი თა რე ბას შე უწყობს 

ხელს.  

13.შიდაფაქტორები

პლუ რა ლიზ მი

სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი დამ კ ვირ ვებ ლე ბის აზ რით, სა ქარ თ ვე ლო ში 

მე დი ის საკ მა ოდ მრა ვალ ფე რო ვა ნი სუ რა თი ა. „ბეჭდურ მე დი ა სა და რა დი ო ში, 

ისე ვე რო გორც თბი ლი სის ტე ლე კომ პა ნი ებ ში, მო საზ რე ბა თა ფარ თო სპექ ტ რია 

წარ მოდ გე ნი ლი“, – ასე აფა სებს მე დი ის პლუ რა ლიზმს სა ქარ თ ვე ლო ში კავ კა სი-

ის კვლე ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტ რი36. 

ახა ლი ამ ბე ბის თვალ საზ რი სით, ტე ლე ვი ზია ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ მე დი ად 

რჩე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში. კავ კა სი ის კვლე ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტ რის მი ერ სა ქარ-

დამოუკიდებელი მედიის უზრუნველყოფა
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თ ვე ლოს გა მო კითხულ მო ქა ლა ქე თა 84 % ყო ველ დღე უყუ რებს სა ტე ლე ვი ზიო 

ახა ლი ამ ბე ბის გა მოშ ვე ბას. ამა ვე დროს, რეს პო დენ ტ თა 86 % კითხუ ლობს ყო-

ველ კ ვი რე ულ გა ზეთს, 80 % კი – თვე ში ერ თხელ მა ინც კითხუ ლობს ჟურ ნალს. 

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ რეს პო დენ ტ თა 33 % ყო ველ დღი უ რად იგებს ახალ 

ამ ბებს რა დი ო დან.37 აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ რა დი ო- სივ რ ცე, ტე ლე სივ რ ცე ზე მე-

ტად თა ვი სუ ფა ლია რო გორც ქვეყ ნის დე და ქა ლაქ ში, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს რე-

გი ო ნებ ში. ასე ვე, თა ვი სუ ფა ლია ბეჭ დუ რი მე დი აც. თუმ ცა, და ბა ლი შე მო სავ ლე-

ბის გა მო, პრე სის ჟურ ნა ლის ტებს ტე ლე ჟურ ნა ლის ტებ ზე და ბა ლი ანაზღა უ რე ბა 

აქვთ, რაც არ თუ ლებს მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი ჟურ ნა ლის ტე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას 

პრე სა ში. რამ დე ნი მე და მო უ კი დე ბე ლი სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ ტო ავ რ ცე ლებს 

ახალ ამ ბებს სა ქარ თ ვე ლო ში. ასე ვე, შე სამ ჩ ნე ვია ინ ტერ ნეტ - მომ ხ მა რე ბელ თა 

რიცხ ვის ზრდა – უკა ნას კ ნე ლი მო ნა ცე მე ბით ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რე ბელ თა რა-

ო დე ნო ბა 31 %-მდე გა ი ზარ და.38

2009 წელს გა ი ზარ და ახა ლი ამ ბე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი უმ ცი რე სო ბე-

ბის ენებ ზე გა მოშ ვე ბე ბის რიცხ ვი. სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი ყო ველ დღი-

უ რად ავ რ ცე ლებს ახალ ამ ბებს სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ყვე ლა მსხვი ლი 

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის ენა ზე სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნუ ლი ტე ლე კომ პა ნი ის დახ-

მა რე ბით. ასე ვე, რა დიო ჰე რეთს (ლაგოდეხი, კა ხე თის რა ი ო ნი) აქვს ყო ველ კ-

ვი რე უ ლი სა ინ ფორ მა ციო გა მოშ ვე ბა რე გი ო ნის ერ თ -ერ თი მსხვი ლი ეთ ნი კუ რი 

ჯგუ ფის (აზერბაიჯანულ) ენა ზე.39

სა რე დაქ ციო და მო უ კი დებ ლო ბა

სა რე დაქ ციო და მო უ კი დებ ლო ბა ზე სა უბ რი სას, ცხა დი ა, უპირ ვე ლე სად,  ახა ლი ამ-

ბე ბი და პო ლი ტი კუ რი თოქ შო უ ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა იგუ ლის ხ მე ბა. კავ კა სი ის 

კვლე ვი თი რე სურს ცენ ტ რის მი ერ 2009 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, 

„ქართველი მა ყუ რებ ლე ბი არა მარ ტო აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ სა ტე ლე ვი ზიო ახა ლი 

ამ ბე ბი პო ტენ ცი უ რად მი კერ ძო ე ბუ ლი ა, არა მედ ფიქ რო ბენ, რომ ამ პრობ ლე მის 

დაძ ლე ვა სხვა დას ხ ვა არ ხის ყუ რე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. თუმ ცა, დე და ქა ლაქს 

გა რეთ ხელ მი საწ ვ დო მო ბა იმ არ ხებ ზე, რო მელ თაც „რუსთავი2-სგან“ გან ს ხ ვა ვე-

ბუ ლი სა რე დაქ ციო პო ლი ტი კა აქვთ, საგ რ ძ ნობ ლად კლე ბუ ლობს“.40

სა რე დაქ ციო და მო უ კი დებ ლო ბის პრობ ლე მებს ეხე ბა არ ჩევ ნე ბის სა დამ კ ვირ-

ვებ ლო სა ერ თა შო რი სო მი სი ის (�nternational �lection Observation Mission) ან-

გა რი შიც.41 

2009 წელს ტე ლე კომ პა ნია „იმედის“ 65 ჟურ ნა ლის ტ მა გა ავ რ ცე ლა წე რი ლი 

სა რე დაქ ციო კრე ბებ ზე მი ღე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუქ ცი ე ბის შე სა ხებ. 
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ჟურ ნა ლის ტებ მა მო იყ ვა ნეს კონ კ რე ტუ ლი ფაქ ტე ბი, თუ რო გორ უნ და მო-

ეხ სე ნი ე ბი ნათ პო ლი ტი კუ რი ოპო ზი ცია „რადიკალური ოპო ზი ცი ად“; სიტყ-

ვა „საკანი“, რო მელ საც მო მი ტინ გე ე ბი ხე ლი სუფ ლე ბი სა გან თა ვი სუფ ლე ბის 

შეზღუდ ვის სიმ ბო ლოდ იყე ნებ დ ნენ, უნ და შე ეც ვა ლათ სიტყ ვით „გალია“; 

არუნ და აეღოთ ინ ტერ ვიუ გარ კ ვე ულ პო ლი ტი კო სებ სა და ოპო ზი ცი უ რად 

გან წყო ბილ ექ ს პერ ტებ თან; ოპე რა ტო რებს უნ და ეჩ ვე ნე ბი ნათ მი ტინ გის 

კად რე ბი ვიწ რო ხე დით, რომ არ გა მო ჩე ნი ლი ყო შეკ რე ბის მას შ ტა ბი და ა.შ. 

ჟურ ნა ლის ტებ ში ტერ მი ნიც კი გაჩ ნ და, რომ სი უ ჟე ტი „ზემოდან ჩა მო ვი და“, 

რაც მათ ყო ველ დღი ურ პრო ფე სი ულ ჟარ გო ნად იქ ცა. „ზემოდან ჩა მო სუ-

ლი“ სი უ ჟე ტი ნიშ ნავ და სა ხე ლი სუფ ლო წრე ე ბის მი თი თე ბე ბი სა და შე ხე დუ-

ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ან მათ თან შე თან ხ მე ბით გა კე თე ბულ სი უ ჟეტს, 

რო მე ლიც ჟურ ნა ლისტს ეთერ ში უნ და გა და ე ცა. ასე ვე, პრო დი უ სე რე ბი ჟურ-

ნა ლის ტებს „სახელმწიფოებრივად აზ როვ ნე ბას“ სთხოვ დ ნენ, რაც, ჟურ ნა-

ლის ტე ბის თქმით, პირ ველ რიგ ში, ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რას გუ ლის ხ-

მობ და.42 წე რი ლის ორი ხელ მომ წე რი გა ა თა ვი სუფ ლეს სამ სა ხუ რი დან არ ხის 

სა ბო ტა ჟის მცდე ლო ბის მი ზე ზით, ოთხ მა და ტო ვა იმე დი, და ნარ ჩე ნებ მა უკან 

წა ი ღეს ხელ მო წე რე ბი.

ტე ლე კომ პა ნია იმე დის გა და ცე მის „სპეციალური რე პორ ტა ჟი“ სა რე დაქ-

ციო ჯგუ ფი ასე ვე სა უბ რობ და არ ხის დი რექ ტო რის მხრი დან ზე წო ლა ზე 

„მოდელირებული ქრო ნი კის“ და გეგ მ ვის პე რი ოდ ში. 

სხვა დას ხ ვა ტე ლე არ ხ ზე მო მუ შა ვე ჟურ ნა ლის ტე ბი ცდი ლო ბენ ფაქ ტე ბი შე უ სა ბა-

მონ კონ კ რე ტულ პო ლი ტი კურ ინ ტე რე სებს და ისე გა ა შუ ქონ ისი ნი. მაგ.: კავ კა-

სი ის კვლე ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტ რის მო ნა ცე მე ბით, 2009 წელს სა ქარ თ ვე ლო-

ში კონ ფ ლიქ ტის შე სა ხებ და მო უ კი დე ბე ლი სა ერ თა შო რი სო ფაქ ტე ბის დამ დ გე-

ნი მი სი ის ან გა რი შის (ტალიავინის დას კ ვ ნის) გა შუ ქე ბი სას, სხვა დას ხ ვაგ ვა რად 

შე ფუ თუ ლი ინ ფორ მა ცია გა ვი და ტე ლე კომ პა ნია „იმედსა“ და ტე ლე კომ პა ნია 

„კავკასიაზე“. „იმედზე“ დას კ ვ ნის შე სა ხებ კო მენ ტარს აკე თებ დ ნენ მმარ თ ვე ლი 

პარ ტი ი სა და სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ის წევ რე ბი, რომ ლე ბიც აცხა დებ დ ნენ, 

რო გორ ეთან ხ მე ბა დას კ ვ ნა სა ქარ თ ვე ლოს შე ფა სე ბას, რომ რუ სე თის აგ რე-

სი ამ გა ნა პი რო ბა აგ ვის ტოს მოვ ლე ნე ბი. ამას მოყ ვა პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვი ლის 

გა მოს ვ ლის ფრაგ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებ დ ნენ ზე მოთ-

ქ მულს. „კავკასიაზე“ კი იმა ვე დას კ ვ ნის შე ფა სე ბა სთხო ვეს არა სა პარ ლა მენ ტო 

ოპო ზი ცი ის წარ მო მად გენ ლებს, რომ ლე ბიც ასე ვე იშ ვე ლი ებ დ ნენ დას კ ვ ნას და 

ომის დაწყე ბა ში ბრალს სა ა კაშ ვილს სდებ დ ნენ. ასე რომ, „იმედის“ მა ყუ რებ-

ლებს შე ექ მ ნე ბო დათ შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ტა ლი ა ვი ნის დას კ ვ ნის მი ხედ ვით, 

ომი რუ სე თის აგ რე სი ის შე დე გი ა, ხო ლო „კავკასიის“ მა ყუ რე ბე ლი, ასე ვე ტა-
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ლი ა ვი ნის დას კ ვ ნის მი ხედ ვით, ომის დაწყე ბა ში პრე ზი დენტ სა ა კაშ ვილს და ა-

და ნა შა უ ლებ და.43

რე დაქ ცი ის და მო უ კი დებ ლო ბა ზე სა უბ რი სას, ექ ს პერ ტე ბი ერ თხ მად აღ ნიშ ნავ-

დ ნენ, რომ ის პირ და პირ კავ შირ შია შრო მის კო დექ ს თან და თა ვი სუ ფალ სა სა-

მარ თ ლოს თან. შრო მის არ სე ბუ ლი კო დექ სის მი ხედ ვით და ქი რა ვე ბუ ლი და უც-

ვე ლი ა. არ არ სე ბობს ჟურ ნა ლის ტე ბი სათ ვის გრძელ ვა დი ა ნი სა მუ შაო კონ ტ რაქ-

ტე ბი. ასე ვე, ჟურ ნა ლის ტის სამ სა ხუ რი დან დათხოვ ნა დამ ქი რა ვებ ლის მხრი დან 

ყო ველ გ ვა რი და სა ბუ თე ბის გა რე შეა შე საძ ლე ბე ლი. არ არ სე ბობს არა ვი თა რი 

სა კა ნონ მ დებ ლო გა რან ტი ა, რომ და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, იგი სამ-

სა ხურს არ და კარ გავს. პო ლი ტი კუ რად მოწყ ვ ლა დი სა სა მარ თ ლო კი მას გა სა-

ჩივ რე ბის იმედ საც უკარ გავს. ამი ტომ, სამ სა ხუ რის და კარ გ ვის ში შით, ჟურ ნა-

ლის ტე ბი ხში რად სა კუ თა რი ნე ბით უარ ყო ფენ და მო უ კი დებ ლო ბას.

პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბი და თვით ცენ ზუ რა, თვით რე გუ ლა ცია

2009 წლის მარ ტ ში სა ქარ თ ვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნულ მა კო მი სი ამ და-

ამ ტ კი ცა მა უწყე ბელ თა ქცე ვის კო დექ სი, რი თაც მა უწყებ ლე ბი და ვალ დე ბულ და 

შექ მ ნან თვით რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, ანუ თა ვად გან საზღ ვ რონ სა კუ თა რი 

ეთი კუ რი და პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბი და და იც ვან ისი ნი.44 სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე ბელს კო მი სი ის დად გე ნი ლე ბამ დე ჰქონ და ში და ეთი-

კის კო დექ სი, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი ქცე ვის კო დექ სე ბი ჯერ - ჯე რო ბით ვერ იქ ცა 

ქმე დით თვით რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მად.45 

ამის ყვე ლა ზე ნა თე ლი მა გა ლი თია ტე ლე კომ პა ნია იმე დის ეთერ ში 2010 წელს 

გა სუ ლი „მოდელირებული ქრო ნი კა“, რო მე ლიც ვი თომ და რუ სე თის ჯა რე ბის 

ინ ტერ ვენ ცი ას ასა ხავ და. ახა ლი ამ ბე ბის სტი ლით გა კე თე ბულ რე პორ ტაჟს არ 

ჰქონ და გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი წარ წე რა, რომ ამ ბა ვი შეთხ ზუ ლი იყო. მა უწყე-

ბელ თა ქცე ვის კო დექ სის მე-13 პუნ ქ ტი ნათ ლად გან მარ ტავს, რომ შეთხ ზუ ლი 

ამ ბა ვი უნ და გა და ი ცეს მხო ლოდ აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში და მა ყუ რე ბე-

ლი აუცი ლებ ლად უნ და იყოს ინ ფორ მი რე ბუ ლი ამის შე სა ხებ. მო დე ლი რე ბუ ლი 

სი უ ჟე ტე ბის გა მო ყე ნე ბა კი აკ რ ძა ლუ ლია ახა ლი ამ ბე ბის გა მოშ ვე ბებ სა და პო-

ლი ტი კურ თოქ - შო უ ებ ში. დარ ღ ვე ვას, რო მელ საც გა მო კითხულ მო ქა ლა ქე თა 

84% ნე გა ტი უ რად აფა სებს,  მა რე გუ ლი რე ბე ლი კო მი სი ის მხრი დან მკაც რი გაფ-

რ თხი ლე ბა ან რა ი მე სხვა ტი პის სან ქ ცია არ მოჰ ყ ვა.46 კო მი სი ამ ტე ლეკ მ პა ნი ას 

მხო ლოდ სა ჯა რო ბო დი შის მოხ და და ა ვა ლა.

2009 წლის დე კემ ბერ ში ჟურ ნა ლის ტებ მა და მე დი ის ექ ს პერ ტებ მა მი ი ღეს ქარ-

თ ვე ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის ეთი კის ქარ ტია და აირ ჩი ეს საბ ჭო, რო მელ შიც რე გი-
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ო ნებ ში და თბი ლის ში მო მუ შა ვე ჟურ ნა ლის ტე ბი შე ვიდ ნენ. ქარ ტი ა ში გა ერ-

თი ა ნე ბუ ლი ჟურ ნა ლის ტი იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ სა ზო გა დო ე ბას მი ა წო-

დოს მი უ კერ ძო ე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ა, უარი თქვას სა ზო გა დო ე ბის მოტყუ ე ბა სა 

და მა თი მა ყუ რებ ლე ბის, მკითხ ვე ლი სა თუ მსმე ნე ლის შე ხე დუ ლე ბე ბის შე უ-

რაცხ ყო ფა ზე.47 ქარ ტი ამ ჟურ ნა ლის ტუ რი ეთი კი სა და სტან დარ ტე ბის დარ ღ ვე-

ვის რამ დე ნი მე კონ კ რე ტუ ლი ფაქ ტი გა ნი ხი ლა. პრო ფე სი ულ სტან დარ ტებ ზე 

კვა ლი ფი ცი უ რი დე ბა ტე ბი უდა ვოდ შე უწყობს ხელს პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის სა-

კითხე ბის წინ წა მო წე ვა სა და ჟურ ნა ლის ტებ ში პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან ვი თა-

რე ბას. 

ქარ თუ ლი ბეჭ დუ რი მე დი ი სათ ვის გა და უჭ რელ პრობ ლე მად რჩე ბა ინ ფორ მა ცი-

ის გა და მოწ მე ბა რამ დე ნი მე წყა როს თან. უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, ჟურ ნა ლის ტე ბი 

სტა ტი ა ში ერთ წყა როს იმოწ მე ბენ და იქ მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სან დო ო ბა 

ვე რაფ რით დას ტურ დე ბა. სან დო ო ბის დე ფი ციტს ასე ვე აძ ლი ე რებს ამ ბის თურ-

მე ო ბი თი ფორ მით მო ყო ლის სტი ლი. მაგ.: ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა შემ დე გი ზმნე-

ბი და გა მოთ ქ მე ბი: „უთქვამს“, „შეხვედრია“, „კულუარული ინ ფორ მა ცი ით“, 

„ხმები და დის, რომ“ და ა.შ. 

ეს კონ ტ რასტს ქმნის პრო ფე სი ულ სტან დარ ტებ თან, რომ ლებ საც  წარ მო ად-

გე ნენ, ძი რი თა დად, და სავ ლეთ ევ რო პი სა და აშ შ -ის მა ღა ლი რე პუ ტა ცი ის 

მქო ნე მე დი ა- სა შუ ა ლე ბე ბი. ამ უკა ნას კ ნელ თა მი ხედ ვით, მხო ლოდ თა ვი სუ-

ფა ლი სა ჯა რო დე ბა ტე ბის დახ მა რე ბით შე იძ ლე ბა მო ქა ლა ქე ე ბი სრუ ლად იყ-

ვ ნენ ჩარ თულ ნი ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ში და ეს მო დეთ მა თი არ სი. 

ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი 

ზღვა რი პო ლი ტი კურ და ჟურ ნა ლის ტურ წრე ებს შო რის ხში რად ბუნ დო ვა-

ნი ა. 2006-2010 წლებ ში ამის ბევ რი მა გა ლი თი იყო ქარ თულ მე დი ა ში: პრე ზი-

დენ ტის ად მი ნის ტ რა ცი ის უფ რო სი გი ორ გი არ ვე ლა ძე გახ და ტე ლე კომ პა ნია 

„იმედის“ გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი, „რუსთავი2-ის“ ახა ლი ამ ბე ბის სამ სა-

ხუ რის უფ რო სი ირ მა ნა დი რაშ ვი ლი – პრე ზი დენ ტის ად მი ნის ტ რა ცი ის უფ-

რო სის მო ად გი ლე, ტე ლე წამ ყ ვა ნი მა ნა ნა მან ჯ გა ლა ძე – პრე ზი დენ ტის ად მი-

ნის ტ რა ცი ის სპი კე რი,“ რუს თა ვი2 -ის“ ჟურ ნა ლის ტი ნა თია ბან ძე ლა ძე – პრე-

ზი დენ ტის პრეს სამ სა ხუ რის  უფ რო სი, „რუსთავი 2- ის“ ყო ფი ლი ჟურ ნა ლის-

ტი ნა ნა ინ წ კირ ვე ლი ჯერ თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს პრეს - ს პი კე რი გახ და, 

ხო ლო, მოგ ვი ა ნე ბით, ისევ მე დი ას და უბ რუნ და და და ი ნიშ ნა ტე ლე კომ პა ნია 

„იმედი„ს ახა ლი ამ ბე ბის უფ რო სად. 
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14.დასკვნა
თუ კი მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ, რომ სა ხელ მ წი ფოს მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ-

ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბის ერ თ -ერ თი მე ქა ნიზ მი მო ქა ლა ქე თა მხრი დან 

გაზ რ დი ლი რწმე ნაა იმი სა, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი და ფუნ და მენ ტუ რი თა ვი-

სუფ ლე ბე ბი და ცუ ლია ქვე ყა ნა ში, ენ - დი -ა ის მო ნა ცე მე ბით, გა მო კითხულ მო ქა-

ლა ქე თა უმ რავ ლე სო ბას სა ქარ თ ვე ლო არ მი აჩ ნია დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნად და 

ისი ნი ითხო ვენ რე ფორ მებს გა ნათ ლე ბის, სა გა და სა ხა დო სფე როს, სა არ ჩევ ნო, 

სა სა მარ თ ლო, ბიზ ნეს გა რე მო სა და მე დი ის სფე რო ებ ში.48

ასე ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ 2006-2010 წლებ ში სა ერ თა შო რი სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აკ რი ტი კე ბენ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას მე დი ის თა ვი სუფ ლე-

ბის სფე რო ში, თუმ ცა, Freedom  house-ის შე ფა სე ბით, 2010 წელს სა ქარ თ ვე ლოს 

წი ნა წლებ თან შე და რე ბით ამ მხრივ, უკე თე სი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ჰქონ და. ამ გ ვა რი 

შე ფა სე ბის ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი მი ზე ზი პარ ლა მენ ტის მი ერ მე დი ის მფლო-

ბელ თა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მი ღე ბა იყო. ასე ვე, 2010 წელს შეწყ-

და ჟურ ნა ლის ტე ბის შე უ რაცხ ყო ფის ფაქ ტე ბი. 

მე დი ი სათ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს პრობ ლე მე ბად რჩე ბა არა კონ კუ რენ ტუ ლი გა-

რე მო, რო მელ საც ვერ არე გუ ლი რებს პო ლი ტი კუ რად მი კერ ძო ე ბუ ლი მა რე გუ-

ლი რე ბე ლი კო მი სი ა, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლად და სრულ ყო ფი ლად მი-

ღე ბა, ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე უარის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლო ბა ჟის 

სიძ ვი რე, პო ლი ტი კუ რად მარ თუ ლი სა რეკ ლა მო ბა ზა რი, ლი ცენ ზი ე ბის გა ცე მის 

პრო ცე დუ რე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა და მი უ კერ ძო ებ ლო ბა, რიგ ტე ლე კომ პა ნი ებ ში 

სა რე დაქ ციო და მო უ კი დებ ლო ბის პრობ ლე მე ბი, არაქ მე დი თი თვით რე გუ ლა ცი-

ის მე ქა ნიზ მე ბი და რაც მთა ვა რი ა, ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლი სათ ვის 

სა ჭი რო სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზი სა და სხვა აუცი ლე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბის  არარ სე-

ბო ბა, რაც პრო ცესს უმ ტ კივ ნე უ ლოს გახ დის ქარ თუ ლი მე დი ი სათ ვის.

ნინო დანელია
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1.შესავალი
წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მი ზა ნია შე ა ფა სოს სა ქარ თ ვე ლო-ევ რო კავ ში რის სა-

მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა 2007 წლი დან დღემ დე გა რე მოს დაც ვი სა და 

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სექ ტორ ში. ნაშ რომ ში შე ვე ცა დეთ, სა მოქ მე დო გეგ-

მით გა წე რი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით გაგ ვე ა ნა ლი ზე ბი ნა 2007 წლი დან 

დღემ დე გა რე მოს დაც ვის სექ ტორ ში გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი/ რე ფორ მე ბი, 

გა მოგ კ ვე თა არ სე ბუ ლი მიღ წე ვე ბი და  გა მოწ ვე ვე ბი, რა თა  ცხა დი გაგ ვე ხა და 

სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვის სექ ტორ ში ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბა სა 

და პრაქ ტი კას თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის მიმ დი ნა რე სუ რა თი. 

სა მოქ მე დო გეგ მა ში გა რე მოს დაც ვა მჭიდ როდ არის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ეკო-

ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა სა და სი ღა რი ბის დაძ ლე ვას თან. სა მოქ მე დო გეგ მის 

პრი ო რი ტე ტი 3 გუ ლის ხ მობს: „ეკონომიკური გან ვი თა რე ბის წა ხა ლი სე ბა, 

სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბა სა და სო ცი ა ლუ რი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა-

ზე მი მარ თუ ლი ძა ლის ხ მე ვის გან მ ტ კი ცე ბა, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ხელ-

შეწყო ბა, გა რე მოს დაც ვის ჩათ ვ ლით, ეკო ნო მი კუ რი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და 

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წე სე ბის შემ დ გო მი და ახ ლო ე ბა.“ რაც სრუ ლად შე ე სა ბა-

მე ბა თვით ევ რო კავ შირ ში არ სე ბულ პრაქ ტი კას. ლი სა ბო ნის ხელ შეკ რუ ლე-

ბის თ ვის, მდგრა დი გან ვი თა რე ბა ერთ-ერ თი მთა ვა რი მი ზა ნია და ფარ თოდ 

ეყ რ დ ნო ბა გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის ინ ტეგ რა ცი ას ეკო ნო მი კურ 

და სო ცი ა ლურ სექ ტო რებ ში1.

მდგრადი განვითარება 
და გარემოს დაცვა

მანანაქოჩლაძე

საზოგადოება „მწვანე ალტერნატივა“
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2.კარგიგარემოსდაცვითიმმართველობისათვის
შესაბამისიპირობებისშექმნადამათიგანხორციელება
სა ქარ თ ვე ლო-ევ რო კავ ში რის გეგ მის თა ნახ მად, კარ გი გა რე მოს დაც ვი თი მმარ-

თ ვე ლო ბი სათ ვის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის შექ მ ნა და მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა, მო ი-

ცავს  რო გორც ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის გაძ ლი-

ე რე ბას, ასე ვე გა რე მოს დაც ვი თი სა კითხე ბის ინ ტეგ რი რე ბას სხვა დას ხ ვა სექ ტო-

რებ ში და სტრა ტე გი ულ და გეგ მ ვა ში, გა რე მოს დაც ვით სა კითხებ ზე ინ ფორ მა ცი-

ის  ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბი სა და სა მარ თ ლი სად მი 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბის კონ ვენ ცი ის (ორჰუსის) შეს რუ ლე ბას;

2.1 გა რე მოს დაც ვი თი მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მა

სა ქარ თ ვე ლო ში გა რე მოს დაც ვი თი მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მა კვლავ ხა სი ათ-

დე ბა ხში რი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბით, რაც მჭიდ-

როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი ქვეყ ნის მთავ რო ბის მი ერ აღე ბულ ეკო ნო მი კის 

სრუ ლი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის კურ ს თან და სა ხელ მ წი ფო სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ-

ლე ბის ყვე ლა შე საძ ლო  სა შუ ა ლე ბით (მათ შო რის, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 

უფ რო მე ტად ათ ვი სე ბი სა და მათ ზე სა კუთ რე ბის ფორ მის შეც ვ ლით) გაზ რ-

დის სურ ვილ თან. ჯერ კი დევ 2004-2006 წლებ ში გა უქ მ და სხვა დას ხ ვა ტი პის 

ლი ცენ ზი ე ბი სა და ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნო ნე ბის და-

ახ ლო ე ბით 85%, მათ შო რის, გა რე მოს დაც ვის, სურ სა თის, მრეწ ვე ლო ბი სა 

და ავ ტო მან ქა ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სფე რო ში, რა საც მოჰ ყ ვა მა კონ ტ რო-

ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რე ბის გა უქ მე ბა და შე დე გად, და უ რე გუ ლი რე ბე ლი დარ ჩა 

მთე ლი რი გი სფე რო ე ბი2. 

სამ წუ ხა როდ, გა რე მოს დაც ვა არ გა ნი ხი ლე ბა მთავ რო ბის მხრი დან პრი ო რი ტე-

ტულ სექ ტო რად, რაც ნათ ლად ჩანს  სა ქარ თ ვე ლოს 2007–2010, 2008–2011, 2009-

2012 და 2010-2012 წლე ბის სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი და გეგ მ ვის ჩარ ჩო დო კუ მენ ტე ბის 

(Medium Term expernditure Framewor� – MT�F) ანა ლი ზით3. მა შინ რო დე საც  

მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტი და სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯე ბი შე სამ ჩ ნე ვად იზ რ დე ბა, გა რე მოს 

დაც ვის სა მი ნის ტ როს ბი უ ჯე ტი სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის მხო-

ლოდ 0.1% შე ად გენს. MT�F-ს ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბაა „მდგრადი პრინ ცი პე ბის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის უტი ლი ზა ცი ი სათ ვის“4 და ამის მიღ წე ვა 

მთავ რო ბის აზ რით შე საძ ლე ბე ლია „კერძო ინ ტე რე სე ბის სტი მუ ლა ცი ით ბუ ნებ-

რი ვი რე სურ სე ბის  რა ცი ო ნა ლუ რი მოხ მა რე ბის გზით“. გა რე მოს დაც ვის სა მი-

ნის ტ რომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს მაქ სი მუ მი წი ლი კერ ძო სექ ტო რი სა და მი ნი მუ მი 

სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რის ტყის მარ თ ვა ში, კერ ძო სექ ტო რის გაზ რ დი ლი მო ნა წი-

ლე ო ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის, მდი ნა რე თა და წყლის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა ში.  
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2007–2010 წლის სამ თავ რო ბო პროგ რა მე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ მთავ რო ბა 

გა რე მოს დაც ვი თი სა კითხებს  ძი რი თა დად ეკო ნო მი კუ რი პერ ს პექ ტი ვი დან ხე-

დავს. მაგ. 2007 წელს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ დამ ტ კი ცე ბულ პროგ-

რა მა ში „ერთიანი და ძლი ე რი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის,5 მთავ რო ბა მიზ ნად ისა ხავ-

და „მდგრად და ეფექ ტურ ბუ ნე ბათ სარ გებ ლო ბას“. ამის გან ხორ ცი ე ლე ბა უნ და 

მომ ხ და რი ყო:

 „ბუნებრივი (მათ შო რის, სატყე ო) რე სურ სე ბის ეკო ნო მი კურ ბრუნ ვა ში ჩარ-

თ ვით;

 ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სარ გებ ლო ბის ფორ მე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ით, მდგრა-

დი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

ხო ლო 2008 წლის პროგ რა მით „ერთიანი სა ქარ თ ვე ლო სი ღა რი ბის გა რე შე 

2008–2012“,  კერ ძო სექ ტო რი უნ და გან კარ გავ დეს ბუ ნებ რივ რე სურ სებს. მთავ-

რო ბის ლო გი კით ხან გ რ ძ ლივ ვა დი ა ნი ლი ცენ ზი ე ბი და ნე ბარ თ ვე ბი არა მხო-

ლოდ უზ რუნ ველ ყოფს ეკო ნო მი კურ ეფექ ტუ რო ბას, მაგ რამ ასე ვე შე ამ ცი რებს 

გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბას და  არა ნა ი რი სხვა გა რე მოს დაც ვი თი ღო ნის ძი ე ბა 

პროგ რა მა ში არ არის ასა ხუ ლი6. სამ თავ რო ბო პროგ რა მე ბის ანა ლი ზით ნა-

თე ლი ხდე ბა, რომ მთავ რო ბის პრი ო რი ტე ტე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ვერც სა-

მოქ მე დო გეგ მით გა წე რი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას გა რე მოს დაც ვი თი 

მმარ თ ვე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხით და  ვერც იმ ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე-

ბას, რო მე ლიც ხელს შე უწყობ და გა რე მოს ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

2.2 გა რე მოს  დაც ვის  სა მი ნის ტ როს  რე ორ გა ნი ზა ცია

გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს პერ მა ნენ ტუ ლი ცვლი ლე ბე ბი სა და რე ორ გა ნი-

ზა ცი ის პრო ცე სი 2007–2010 წლებ ში არ დას რუ ლე ბუ ლა. ამას ხე ლი შე უწყო 2004 

წლი დან მთავ რო ბის მი ერ აღე ბულ მა კურ ს მა,  რაც გუ ლის ხ მობს: 

 მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე ტის ხშირ ცვლი ლე ბას (მათ შო რის პრე მი ერ–მი ნის ტ რის); 

 სა მი ნის ტ რო ე ბის თ ვის სა ხე ლე ბი სა და ფუნ ქ ცი ე ბის შეც ვ ლას, გა უქ მე ბას ან 

ახა ლის და ფუძ ნე ბას; 

 მი ნის ტ რ თა ხში რად ცვლი ლე ბებ სა და /ან  სა მი ნის ტ რო თა გა მოც ვ ლას;

 სა მი ნის ტ რო თა ხშირ სტრუქ ტუ რულ ცვლი ლე ბებს, ძვე ლი პერ სო ნა ლის 

დათხოვ ნა სა და ახა ლი თა ნამ შ რომ ლე ბით და კომ პ ლექ ტე ბას (ამასთან, რო-

მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა
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გორც წე სი, რო გორც მმარ თ ვე ლი გუნ დის წევ რებს, ასე ვე  ახალ თა ნამ შ რომ-

ლებს, თა ნამ დე ბო ბებ ზე და ნიშ ვ ნამ დე არც კონ კ რე ტულ სტრუქ ტუ რა ში უმუ შა ვი-

ათ და არც შე ხე ბა ჰქო ნი ათ სფე როს თან).  

2004 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში რვა გა რე მოს დაც ვის მი ნის ტ რი და 19 მო ად გი ლე   

გა მო იც ვა ლა, რა მაც გავ ლე ნა იქო ნია  გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ-

სე ბის სა მი ნის ტ როს მუ შა ო ბის უწყ ვე ტო ბა ზე და ხე ლი შე უ შა ლა მის ეფექ ტურ 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას7. 

2007–2011 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა-

მი ნის ტ რო ში 2004 წელს დაწყე ბუ ლი რე ორ გა ნი ზა ცი ა, სტრუქ ტუ რუ ლი და და კავ ში-

რე ბუ ლი „რეფორმები“ გაგ რ ძელ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, ისიც, რომ არც ერ თი გან ხორ-

ცი ე ლე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მა არ ყო ფი ლა  წი ნას წარ გან ხი ლუ ლი ფარ თო 

სა ზო გა დო ე ბას თან, ისე ვე რო გორც სა ზო გა დო ე ბის თ ვის არ ყო ფი ლა წარ მოდ გე ნი-

ლი წი ნა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გე ბის ანა ლი ზი. 

თუმ ცა, მთელ რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, ამ რე ფორ მე ბის მსხვერ პ ლია  მო სახ ლე ო-

ბა, რო მელ საც ხე ლი აღარ მი უწ ვ დე ბა ბუ ნებ რივ რე სურ სებ ზე, რომ არა ფე რი 

ვთქვათ გა რე მოს დეგ რა და ცი ა ზე8. 

სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მო უ ლოდ ნე ლი იყო 2011 წლის თე ბერ ვალ ში მთავ რო ბის 

მი ერ წა მო ყე ნე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, გა რე მოს დაც ვის და 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რო უნ და  ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო სა ხელ მ წი ფო 

მი ნის ტ რის აპა რა ტად, ხო ლო ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თ ვას თან და სარ გებ-

ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ მა სა კითხებ მა  (რეგულირება, ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, 

კონ ტ რო ლი, მო ნი ტო რინ გი, აღ რიცხ ვა, ლი ცენ ზი ე ბის გა ყიდ ვა და სხვ), თა ვი მო-

ე ყა რა ახ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბულ სა ქარ თ ვე ლოს  ენერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი 

რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რო ში9. ინი ცი ა ტი ვის თა ნახ მად, და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის 

სის ტე მა ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს შე მად გენ ლო-

ბა ში უნ და გა და სუ ლი ყო. 

არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით 

2011 წლის მარ ტ ში სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნით შე-

იქ მ ნა სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ რო, რო მე ლიც სხვა ფუნ ქ ცი ებ-

თან ინარ ჩუ ნებს და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის სის ტე მის გან კარ გ ვას, ნე ბარ თ ვე ბი სა 

და ინ ს პექ ტი რე ბის ფუნ ქ ცი ას, თუმ ცა. ბუ ნებ რივ რე სურ სე ბის რე გუ ლი რე ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი (მათ შო რის ტყე), ბირ თ ვუ ლი და რა დი ა ცი უ ლი სამ-

სა ხუ რი  ენერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს გა და ე ცა. გარ-
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და ამი სა, მთე ლი რი გი ფუნ ქ ცი ე ბი, მაგ. პეს ტი ცი დე ბი თა და აგ რო ქი მი კა ტე ბით 

და ბინ ძუ რე ბა,  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს გა და ე ცა.

სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, ხა ზი გა და ეს ვა ზო გი ერთ იმ მცი რე 

წარ მა ტე ბას, რო მელ საც ად გი ლი ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლო-ევ რო კავ ში რის სა მოქ-

მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბი სას გა რე მოს დაც ვით სექ ტორ ში, რა მაც კი დევ უფ რო 

შე ა სუს ტა გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს რო ლი ქვეყ ნის მმარ თ ვე ლო ბის სის-

ტე მა ში. ამას თან, არ სე ბობს მო საზ რე ბე ბი, ამ რე ფორ მის შე დე გად შე იძ ლე ბა 

წარ მო იშ ვას  მთე ლი რი გი ახა ლი გა რე მოს დაც ვი თი პრობ ლე მე ბი.10

2.3 გა რე მოს დაც ვი თი გეგ მე ბი სა და პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა

სა მოქ მე დო გეგ მა მო ითხოვს „ჩარჩო კა ნომ დებ ლო ბი სა და ძი რი თა დი პრო ცე-

დუ რე ბის შე მუ შა ვე ბას, აგ რეთ ვე და გეგ მ ვის უზ რუნ ველ ყო ფას ძი რი თად გა რე-

მოს დაც ვით სექ ტო რებ ში – ჰა ე რის ხა რის ხი, წყლის ხა რის ხი, ნარ ჩე ნე ბის დაც ვა, 

ბუ ნე ბის დაც ვა“, აგ რეთ ვე „არსებული სა ხელ მ წი ფო გეგ მე ბი სა და პროგ რა მე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბას (მაგალითად, სა ნა პი რო ზო ნის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თ ვის, 

ტყის მარ თ ვის და წყლის მარ თ ვის შე სა ხებ“.  სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე-

ლე ბის პე რი ოდ ში, 2007-2011 წწ. სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მე ბი სა თუ პრო ექ ტე-

ბის ფარ გ ლებ ში შე მუ შავ და შემ დე გი გეგ მე ბი და პროგ რა მე ბი:

 გა რე მოს დაც ვის მოქ მე დე ბა თა მე ო რე ეროვ ნუ ლი პროგ რა მა;

 და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის სის ტე მის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გია და მოქ მე დე ბა თა გეგ მა; 

 მდგრა დი ორ გა ნუ ლი და მა ბინ ძუ რებ ლე ბის ეროვ ნულ მოქ მე დე ბა თა გეგ მა; 

 სა ნა პი რო ზო ლის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თ ვის სტრა ტე გი ა; 

 სა ხელ მ წი ფო სატყეო პო ლი ტი კა. 

თუმ ცა, ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ თა გან არც ერ თი დო კუ მენ ტი  არ დამ ტ კი ცე ბუ ლა, 

ვი ნა ი დან კა ნონ მ დებ ლო ბა არ გან საზღ ვ რავს ეროვ ნუ ლი, რე გი ო ნა ლუ რი, ად-

გი ლობ რი ვი და /ან სექ ტო რა ლუ რი სტრა ტე გი ე ბის, გეგ მე ბის და პროგ რა მე ბის 

ად გილს ქვეყ ნის  გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვის სა ერ თო სის ტე მა ში, აგ რეთ ვე მათ 

სა მარ თ ლებ რივ სტა ტუსს და ად გილს სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა ში.11

მსგავ სი ტი პის დო კუ მენ ტე ბის მომ ზა დე ბა ძი რი თა დად  გა რე მოს დაც ვის სა მი-

ნის ტ როს ეგი დით სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში მოწ ვე უ ლი  ექ ს-

პერ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით ხდე ბა. რო გორც წე სი, ამ გ ვა რად შე მუ შა ვე ბუ ლი დო-

კუ მენ ტებს არ იღე ბენ (უფრო სწო რედ ხდე ბა დამ ტ კი ცე ბის გა და ვა დე ბა), ხო ლო  

ფი ნან სუ რი გეგ მა მიბ მუ ლია დო ნო რულ დახ მა რე ბას თან და არა ქვეყ ნის სა ბი-

უ ჯე ტო შე საძ ლებ ლო ბებ თან. 

მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა
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მაგ. 2007 წელს გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის დახ მა რე ბით, გა რე მოს დაც-

ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რომ და ას რუ ლა  გა რე მოს დაც ვით 

მოქ მე დე ბა თა 2008-2012 წლე ბის მე ო რე ეროვ ნუ ლი პროგ რა მის  პრო ექ ტ ზე მუ-

შა ო ბა. მაგ რამ გეგ მა  დამ ტ კი ცე ბის ფორ მა ლუ რი პრო ცე დუ რე ბის არ არ სე ბო ბის 

გა მო ვერ და ამ ტ კი ცეს. 2010 წელს, ჰო ლან დი ის მთავ რო ბის ფი ნან სუ რი მხარ და-

ჭე რით, გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რომ გა ნაგ რ ძო 

2011-2015 წლე ბის ეროვ ნულ  პროგ რა მა ზე მუ შა ო ბა. ამ ჯე რად დო კუ მენ ტ ზე სა მი-

ნის ტ რო ში მუ შა ო ბენ, თუმ ცა, უც ნო ბი ა,  რო გორ და რა ფორ მით დამ ტ კიც დე ბა 

პროგ რა მა. 

2.4. სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ორ ჰუ სის კონ ვენ ცი ის  

მოთხოვ ნა თა შეს რუ ლე ბა

სა ქარ თ ვე ლო-ევ რო კავ ში რის სა მოქ მე დო გეგ მა მო ითხოვს „ისეთი კა ნონ მ-

დებ ლო ბის და პრო ცე დუ რე ბის შე მუ შა ვე ბას, რომ ლე ბიც გა რე მოს დაც ვით ინ-

ფორ მა ცი ას უფ რო ხელ მი საწ ვ დომს გახ დი ან და უზ რუნ ველ ყო ფენ გა რე მოს-

დაც ვით საქ მი ა ნო ბა ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას, „ორჰუსის კონ ვენ ცი ის“ 

გან ხორ ცი ე ლე ბის ჩათ ვ ლით“. თუმ ცა, სა მოქ მე დო გეგ მის ხელ მო წე რის შემ დეგ 

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას არ გა და უდ გამს არც ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ნა ბი-

ჯი, რო მე ლიც ხელს შე უწყობ და ორ ჰუ სის კონ ვენ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბას ქვე-

ყა ნა ში, ამას თან, მთელ მა რიგ მა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ მა კი დევ უფ რო 

და ა სუს ტა სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. 

2.4.1 ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

„ორჰუსის კონ ვენ ცი ის“ სა მი კომ პო ნენ ტი დან – ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ-

დო მო ბა, სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ-

ვ დო მო ბა, კა ნონ მ დებ ლო ბით ყვე ლა ზე კარ გად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ინ ფორ-

მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ა. კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა-

ცი უ ლი კო დექ სი უზ რუნ ველ ყოფს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო-

ბას და გან საზღ ვ რავს მი სი მოთხოვ ნის წე სებს.  თუმ ცა, პრაქ ტი კა ში არ სე-

ბობს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზე ბი, მათ შო რის ხში რია ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა 

დაგ ვი ა ნე ბით, და უ სა ბუ თე ბე ლია ინ ფორ მა ცი ის გა სა ი დუმ ლო ე ბის მი ზე ზე ბი, 

არ არის გან საზღ ვ რუ ლი, რა სა ხის ინ ფორ მა ცის უნ და ფლობ დეს ესა თუ ის 

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა,  არ დგე ბა ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის წე სე ბის დამ რ ღ-

ვევ თა პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი და სხვ.

ხში რია თა ნამ დე ბო ბის პირ თა მი ერ ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 

„თვითნებური“ და „ორიგინალური“ ინ ტერ პ რე ტა ცი ე ბი, მაგ.  „საქართველოს 

ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სი არ იც ნობს მხა რის მი ერ ერ თხელ უკ ვე 

მანანა ქოჩლაძე                           
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მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე და მა ტე ბით იგი ვე სა ხის ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მას„12,   

„საქართველოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 177-ე მუხ ლის მე-2 

ნა წი ლის13  თა ნახ მად, დად გე ნილ ვა და ში პა სუ ხის გა უ ცემ ლო ბაც ით ვ ლე ბა 

პა სუ ხად, კერ ძოდ, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე უარად14“ და ა.შ. აღ სა-

ნიშ ნა ვი ა,  რომ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე უარის თქმი სას,15 კა ნო ნის ამ 

აბ სურ დულ ინ ტერ პ რე ტა ცი ას ხში რად იყე ნებს სხვა დას ხ ვა სა ჯა რო უწყე ბა.

2.4.2  სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა  სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე

ქვე ყა ნა ში კვლა ვაც არ არის  გან საზღ ვ რუ ლი, თუ რო გორ უნ და მოხ დეს სა ზო-

გა დო ე ბის ჩარ თ ვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, გან სა კუთ რე ბით სა-

კა ნონ მ დებ ლო, პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და პროგ რა მულ დო ნე ზე. 

2009 წელს ზო გად ად მი ნის ტ რა ცი ულ კო დექ ს სა და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის კა-

ნონ ში  შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად გა უქ მ და ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 

კო დექ სის ის დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ სა ხელ მ წი ფო ორ-

გა ნო ე ბის მი ერ ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბის მი-

ღე ბი სას სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას სა ჯა რო ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის 

გა მო ყე ნე ბის გზით, რაც „ორჰუსის კონ ვენ ცი ის“ მე-8 მუხ ლის (საზოგადოების 

მო ნა წი ლე ო ბა) და მე-3  მუხ ლის  მე-5 და მე-6 პა რაგ რა ფე ბის მოთხოვ ნა ა16. 

2010 წლის კონსტიტუცია 1995 წლის რედაქცია 

3. ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს 
ჯანმრთელობისათვის უვნებელ 
გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი 
და კულტურული გარემოთი. ყველა 
ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ 
და კულტურულ გარემოს. 

3. საქართველოს ყოველ მოქალაქეს 
უფლება აქვს ცხოვრობდეს 
ჯანმრთელობისათვის უვნებელ 
გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი 
და კულტურული გარემოთი. ყველა 
ვალდებულია გაუფრთხილდეს 
ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს.

4. სახელმწიფო ახლანდელი და მომავალი 
თაობების ინტერესების გათვალისწინებით 
უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას და 
ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურ 
სარგებლობას, ქვეყნის მდგრად 
განვითარებას საზოგადოების 
ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
ინტერესების შესაბამისად ადამიანის 
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო 
გარემოს უზრუნველსაყოფად. (15.10.2010.) 

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 
უსაფრთხო გარემოს 
უზრუნველსაყოფად, საზოგადოების 
ეკოლოგიური და ეკონომიკური 
ინტერესების შესაბამისად, 
ახლანდელი და მომავალი თაობების 
ინტერესების გათვალისწინებით 
სახელმწიფო უზრუნველყოფს 
გარემოს დაცვასა და რაციონალურ 
ბუნებათსარგებლობას.

5. ყველას აქვს უფლება, დროულად 
მიიღოს სრული და ობიექტური 
ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ. (15.10.2010. �3710) 

5. ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, 
ობიექტური და დროული ინფორმაცია 
მისი სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ
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სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე მი ი ღე ბა ცვლი ლე ბე ბი არა მარ ტო ნორ-

მა ტი ულ თუ სა კა ნონ მ დებ ლო (იხ. გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს რე ორ გა ნი ზა-

ცი ა) აქ ტებ ში, კონ ს ტი ტუ ცი ა შიც. 

2010 წელს მიმ დი ნა რე სა კონ ს ტი ტუ ციო რე ფორ მის შე დე გად, სა ხალ ხო გან-

ხილ ვის თ ვის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი ის პრო ექ ტი17 არ გუ ლის ხ მობ და 

ცვლი ლე ბებს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 37 მუხ ლ ში (რომლის მე-4 და მე-5 

პუნ ქ ტე ბი უშუ ა ლოდ ეხე ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის, უსაფ რ თხო გა რე მო სა და 

გა რე მოს დაც ვით ინ ფორ მა ცი ა ზე სა ზო გა დო ე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ-

ველ ყო ფის სა კითხებს). 

სა ხალ ხო გან ხილ ვე ბის დროს დას მულ კითხ ვას შე საძ ლე ბე ლია თუ არა რომ 

გა რე მოს დაც ვის პრობ ლე მა ტი კა აისა ხოს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში, შემ დე გი პა სუ ხი გა-

ე ცა: „არ შე იძ ლე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ურ ნორ მად ვაქ ცი ოთ ის, რაც არ არის რე გუ-

ლი რე ბა დი კონ ს ტი ტუ ცი ით.  მსგავ სი ჩა ნა წე რი არ სე ბობს მხო ლოდ ინ დო ე თის 

კონ ს ტი ტუ ცი ა ში. ზო გა დი ჩა ნა წე რი ამ სა კითხ ზე უკ ვე არ სე ბობს სა ქარ თ ვე ლოს 

კონ ს ტი ტუ ცი ის ახალ რე დაქ ცი ა ში - მუხ ლი 37 (4).18“

მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა ახა ლი რე დაქ ცი ით და ამ ტ კი ცა 

37-ე მუხ ლის მე-4 და მე-5 პა რაგ რა ფე ბი. თუმ ცა, ცვლი ლე ბე ბი სა ჯა რო გან ხილ-

ვე ბის სა გა ნი არ გამ ხ და რა, და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის არც ისაა 

ცნო ბი ლი, რა დროს მოხ და ამ ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტ ში შე ტა ნა. ამას თან, ისიც 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ პარ ლა მენ ტის გა რე მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი 

რე სურ სე ბის კო მი ტეტს ამ სა კითხ ზე არ უმ ს ჯე ლი ა. 

2.4.3  სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა პრო ექ ტის / საქ მი ა ნო ბის დო ნე ზე

გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის 2007 წელს დამ ტ კი ცე ბუ ლი კა ნო ნით, საქ-

მი ა ნო ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას სა ზო გა დო ე ბას თან კონ სულ-

ტა ცი ებს აწარ მო ებს არა თა ვად გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი ორ გა ნო, არა მედ 

საქ მი ა ნო ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი19. შე სა ბა მი სად, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 

პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბა ფაქ ტობ რი ვად არ მო ნა წი ლე ობს. ამას თან, გან ხილ ვი-

სათ ვის რო გორც წე სი სა ზო გა დო ე ბას მი ე წო დე ბა გზშ-ს სა მუ შაო ვერ სია და არ 

ხდე ბა სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თ ვა ად რე ულ ეტა პებ ზე. სა მი ნის ტ როს ასე ვე არა აქვს 

ვალ დე ბუ ლე ბა აღე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბას ინ ფორ მა ცია მი ა წო დოს გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბის შე სა ხებ.

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 

სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის კარ გი პრაქ ტი კაც არ სე ბობს, რაც იმი თაა გან-

მანანა ქოჩლაძე                           
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პი რო ბე ბუ ლი, რომ სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის სო-

ცი ა ლუ რი და გა რე მოს დაც ვი თი უსაფ რ თხო ე ბის პო ლი ტი კა ამ ას პექ ტის დაც ვას 

ითხოვს. მა თი სა თა ნა დო ყუ რადღე ბის შემ თხ ვე ვა ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი-

სას სა ზო გა დო ე ბის სრულ ფა სო ვა ნი მო ნა წი ლე ო ბაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა, რაც 

და დე ბი თად აისა ხე ბა თვით საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხ ზე. 

2.4.4  მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი ს ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

სა ქარ თ ვე ლო ში კვლავ პრობ ლე მა ტუ რია გა რე მოს დაც ვით სა კითხებ თან მი-

მარ თე ბა ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. სა სა მარ თ ლო სად მი მი-

მარ თ ვის ბა რი ე რე ბად შე საძ ლე ბე ლია და სა ხელ დეს სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის 

ხან გ რ ძ ლი ვო ბა20, სა სა მარ თ ლო მომ სა ხუ რე ბის ბა ჟი და ა.შ.  

ზო გად ად მი ნის ტ რა ცი ულ კო დექ ს ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის თა-

ნახ მად, სა სა მარ თ ლო ში არ და იშ ვე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს მი მართ 

სარ ჩე ლის წარ დ გე ნა თუ მო სარ ჩე ლემ არ გა მო ი ყე ნა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სარ-

ჩე ლის წარ დ გე ნის ერ თ ჯე რა დი შე საძ ლებ ლო ბა. თუმ ცა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა-

მარ თალ წარ მო ე ბის პრაქ ტი კა არაა ეფექ ტუ რი, და შე სა ბა მი სად, სა მარ თ ლის 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე ხე ლოვ ნუ რი ბა რი ე რი იქ მ ნე ბა.

2.5 მდგრა დი გან ვი თა რე ბა 

გეგ მა ში ხაზ გას მუ ლი ა, რომ აუცი ლე ბე ლია მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ-

ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის კონ კ რე ტუ ლი 

ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი  და გეგ მ ვი სა და 

სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბულ  მხა რე ებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის უზ რუნ ველ ყო-

ფა და კონ კ რე ტუ ლი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა გა რე მოს დაც ვი თი სა კითხე-

ბის სხვა სექ ტო რებ ში ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის.

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ (1996), მო ითხოვს ეროვ ნუ ლი 

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მოქ მე დო სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბას, რო მე ლიც უნ და 

წარ მო ად გენ დეს სა ქარ თ ვე ლო ში გა რე მოს დაც ვით სფე რო ში გა ტა რე ბუ ლი ქმე-

დე ბე ბის სა ფუძ ველს. 2005 წელს შე იქ მ ნა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კო მი სია პრე-

მი ერ - მი ნის ტ რის თავ ჯ დო მა რე ო ბით. თუმ ცა, კო მი სია ნო მი ნა ლუ რი ა, რად გა ნაც 

2005-2010 წლებ ში,  კო მი სი ის არც ერ თი სხდო მა არ ჩა ტა რე ბუ ლა და  შე სა ბა მი-

სად სტრა ტე გი ის შექ მ ნა ზე მუ შა ო ბა რე ა ლუ რად არ მიმ დი ნა რე ობს.21

2010 წლის ივ ლის ში ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რომ შე იც ვა ლა სა-

ხელ წო დე ბა და მას „ეკონომიკისა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო“ 

ეწო და22. იმა ვე წლის ოქ ტომ ბერ ში შე ვი და ცვლი ლე ბე ბი სა მი ნის ტ როს სტრუქ-
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ტუ რის, ფუნ ქ ცი ი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან მ საზღ ვ რელ სა მარ თ ლებ რივ 

აქ ტ ში და სა მი ნის ტ როს სტრუქ ტუ რულ ერ თე უ ლებს და ე მა ტა ახა ლი დე პარ ტა-

მენ ტი – „მდგრადი გან ვი თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტი“. დე პარ ტა მენ ტის ფუნ ქ ცი ებს 

შო რი საა „მდგრადი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის მომ ზა დე ბა და მი სი ხელ შემ-

წყო ბი სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა“23. 

2010 წლის 17 დე კემ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა-

რე ბის მი ნის ტ რ მა ვე რა ქო ბა ლი ამ  ან ტიკ რი ზი სულ საბ ჭოს24 მი ა წო და ინ ფორ-

მა ცი ა, რომ  მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა გა რე-

მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან ერ თად. მი ნის ტ რის გან ცხა დე ბით, სტრა ტე გია 

გუ ლის ხ მობს, რო გორც „ორგანული ასე ვე, ნა ტუ რა ლუ რი პრო დუქ ცი ის გა ტა ნა 

ექ ს პორ ტ ზე ევ რო პა სა და ამე რი კა ში, ალ ტერ ნა ტი უ ლი რე სურ სე ბის მო პო ვე ბა, 

რად გან სა ქარ თ ვე ლოს დი დი ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კა აქვს და შე საძ ლე ბე ლია სხვა 

რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა“25, აგ რეთ ვე გან ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტი „მწვანე სა-

ქარ თ ვე ლო“26 – ელექ ტ რო მო ბი ლე ბის შე მოყ ვა ნა სა ქარ თ ვე ლო ში. მი ნის ტ რის 

გან ცხა დე ბე ბის ში ნა არ სი, კი დევ უფ რო ბუნ დო ვანს ხდის, თუ რას გუ ლის ხ მობს 

მთავ რო ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა ში და რო გორ აპი რებს დო კუ-

მენ ტის ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის სა მოქ მე დო გეგ მად გა დაქ ცე ვას. ეჭ ვის სა ფუძ-

ველს ქმნის  ის ფაქ ტიც, რომ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის დო კუ მენ ტის 

მომ ზა დე ბა ში ჩარ თუ ლი უნ და იყოს ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე, მათ შო რის 

ყვე ლა დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტ რო, ბიზ ნეს-სექ ტო რი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე-

ბის ფარ თო სპექ ტ რი, რაც შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბის შე მუ შა ვე ბი თა და გან-

ხორ ცი ე ლე ბით უნ და მოხ დეს. 

2.6. გა რე მოს დაც ვის ინ ტეგ რი რე ბა სხვა სექ ტო რებ ში

2007-2010 წლებ ში პროგ რე სი გა რე მოს დაც ვის სა კითხე ბის ინ ტეგ რი რე ბი სა სხვა 

სექ ტო რებ ში არ  ყო ფი ლა:  არ მომ ზა დე ბუ ლა ერ თობ ლი ვი პროგ რა მე ბი და 

გეგ მე ბი, ისეთ სექ ტო რებ ში, რო გო რი ცაა ტრან ს პორ ტი, ენერ გე ტი კა, მო პო ვე ბი-

თი მრეწ ვე ლო ბა, ჯან დაც ვა და  გა რე მოს დაც ვა.   

გარ კ ვე ულ წი ლად გა რე მოს დაც ვის სა კითხე ბის ინ ტეგ რი რე ბის მცდე ლო ბას ად-

გი ლი ჰქონ და „საქართველოს რე გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის 2010–2017 წლე ბის 

სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის“ შედ გე ნი სას (დამტკიცდა 25.06.2010). სტრა ტე გია მო-

ი ცავს ისეთ პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბებს, რო გო რი ცაა მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ-

ჩე ნე ბის მარ თ ვის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა, წყლის, მი წი სა და ტყის რე სურ სე ბის 

მდგრა დი მარ თ ვა. აღ სა ნიშ ნია ისიც, რომ სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა ში მო ნა წი ლე-

ო ბას იღებ დ ნენ სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი ჯგუ ფის, მათ შო რის, არა სამ თავ-

რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა წარ მო მად გენ ლე ბი. ხო ლო სტრა ტე გი ის სა ფუძ ველ ზე 
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მომ ზა დე ბუ ლი  სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც უკ ვე მთლი ა ნად რე-

გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს პრე რო გა ტი ვას წარ მო ად გენ და,  და-

ხუ რუ ლი იყო ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლოს 2007-2010 წლე ბის ინ დი კა ტო რუ ლი გეგ მით, ევ რო პის სა მე ზობ-

ლო და თა ნამ შ რომ ლო ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის 2010 წლის ბი უ ჯე ტით, რე გი ო ნა ლუ რი 

გან ვი თა რე ბი სათ ვის, სა ქარ თ ვე ლოს გა მო ე ყო ფა 19 მი ლი ო ნი ევ რო სა ბი უ ჯე-

ტო დახ მა რე ბის სა ხით.  სტრა ტე გი ი სა  და სა მოქ მე დო გეგ მის მომ ზა დე ბა და 

დამ ტ კი ცე ბა  კი  ამ თან ხის გა მო ყო ფის წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს.  2011 წლის 

რე გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა 2010 წლის 16 ნო ემ ბერს დამ ტ-

კიც და და ამ ჟა მად ევ რო კავ შირ თან და ფი ნან სე ბის სა კითხ ზე  მო ლა პა რა კე ბე ბი 

მიმ დი ნა რე ობს.

3.გარემოსდაცვისდაბუნებრივირესურსებისგამოყენების
ეროვნულითავისებურებანი

3.1 გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბა 

სა მოქ მე დო გეგ მა მო ითხოვს „სტრუქტურებისა და პრო ცე დუ რე ბის გაძ ლი ე რე-

ბას გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით“. უნ და აღი-

ნიშ ნოს, რომ 2005 წლი დან  დღემ დე გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის სის-

ტე მის კა ნონ მ დებ ლო ბას ისე თი პროგ რე სი არ გა ნუც დი ა, რაც მას, ერ თი მხრივ, 

ევ რო კო მი სი ის შე სა ბა მის დი რექ ტი ვებ თან, ხო ლო მე ო რე მხრივ, „ორჰუსის 

კონ ვენ ცი ის“ მოთხოვ ნებ თან და ახ ლო ებ და.  

2005 წლის ლი ცენ ზი ე ბი სა და ნე ბარ თ ვე ბის კა ნო ნის მი ღე ბის შე დე გად,  გა რე-

მოს დაც ვი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით სარ გებ ლო ბის სფე რო ში ლი ცენ ზი ე-

ბი და ნე ბარ თ ვე ბი ერ თი ან მა რე გუ ლი რე ბელ ჩარ ჩო ში მო ექ ცა, გა უქ მ და მა თი 

გა ცე მის დე ტა ლუ რი წე სე ბი. მათ შო რის გა უქ მ და ამ პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის 

ინ ფორ მი რე ბის და მო ნა წი ლე ო ბის პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც სპე ცი ა ლუ რი გა-

რე მოს დაც ვი თი კა ნო ნე ბი თა და სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ე ბით გა ნი საზღ ვ რე-

ბო და. ამა ვე ცვლი ლე ბით საქ მი ა ნო ბა ზე გა რე მოს დაც ვი თი ნე ბარ თ ვა, რომ ლის 

გა ცე მაც სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა სა და მო ნა წი ლე ო ბა ზე იყო და მო კი დე-

ბუ ლი, მარ ტი ვი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის წე სით 20 დღი ან ვა და ში გა ცე მას 

და ექ ვემ დე ბა რა. 

გზშ-ს აღარ ექ ვემ დე ბა რე ბა რო გორც სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

პრო ექ ტე ბი, აგ რეთ ვე სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის მო პო ვე ბა, სა სოფ ლო- სა მე-

ურ ნეო და კვე ბის, ატო მუ რი ელექ ტ რო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბა, ხე- ტყის გა და-

მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა
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მა მუ შა ვე ბე ლი, ქა ღალ დის, ტყა ვის და სა ფე იქ რო წარ მო ე ბა, ზო გი ერ თი ტი პის 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი. გარ და იმი სა, რომ ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი ჩა მო-

ნათ ვა ლი არ შე ე სა ბა მე ბა არც ევ რო კავ ში რის 85/337/��C და ორ ჰუ სის კონ ვენ-

ცი ის“ პირ ვე ლი და ნარ თე ბით გან საზღ ვ რულ ჩა მო ნათ ვალს.

სა მოქ მე დო გეგ მა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას სწო რედ ამ ტი პის პრობ ლე მებ-

ზე მი უ თი თებ და, თუმ ცა, 2007 წლის დე კემ ბერ ში, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ-

მა და ამ ტ კი ცა გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის ნე ბარ თ ვის შე სა ხებ კა ნო ნი, რო მე ლიც 

ზუს ტად იმე ო რებ და 2005 წლის შე მოდ გო მა ზე მი ღე ბულ დრო ე ბით გარ და მა ვალ 

დე ბუ ლე ბებს. 

კა ნო ნი არ მო ი ცავს ე.წ. მე ო რე კა ტე გო რი ის საქ მი ა ნო ბის ჩა მო ნათ ვალს, რომ-

ლის თ ვი საც არ არის აუცი ლე ბე ლი გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის სრუ-

ლი პრო ცე დუ რის გავ ლა. ანუ რო გორც 700 მე გა ვა ტი ა ნი, ასე ვე 2 მე გა ვა ტი ა ნი 

სიმ ძ ლავ რის ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რის მშე ნებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, აუცი ლე-

ბე ლია გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის სრუ ლი  პრო ცე დუ რის გავ ლა.  გა-

მომ დი ნა რე აქე დან, უამ რა ვი  მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე, რო მელ თა საქ მი ა-

ნო ბას არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა რე მოს დაც ვი თი ზე მოქ მე დე ბა,  იძუ ლე ბუ ლია 

მი მარ თოს გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს ნე ბარ თ ვის მი სა ღე ბად და წა რუდ გი-

ნოს გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის ან გა რი ში სა ხელ მ წი ფო ეკო ლო გი უ რი 

ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნის და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის  ნე ბარ თ ვის მი სა ღე ბად. შე-

სა ბა მი სად, არა მხო ლოდ იზ რ დე ბა გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს შე სა ბა მი სი 

დე პარ ტა მენ ტის დატ ვირ თ ვა, არა მედ ხე ლი ეწყო ბა და ბა ლი ხა რის ხის ან გა რი-

შე ბის წარ დ გე ნა სა და მათ დამ ტ კი ცე ბას27. 

იზ რ დე ბა იმ პრო ექ ტე ბის ოდე ნო ბა, რომ ლე ბიც ყო ველ გ ვა რი წი ნას წა რი მომ-

ზა დე ბის გა რე შე ხორ ცი ელ დე ბა (როგორც სო ცი ა ლუ რი და გა რე მო ზე ზე მოქ მე-

დე ბის შე ფა სე ბის, აგ რეთ ვე წი ნას წა რი ეკო ნო მი კუ რი შე ფა სე ბის გა რე შე). ამის 

კარ გი მა გა ლი თი ა, თბი ლის ში ჩქა როს ნუ ლი მა გის ტ რა ლის მშე ნებ ლო ბა ვა რა-

ზის ხე ვი დან იპოდ რო მამ დე, ფო თის აერო პორ ტის მშე ნებ ლო ბა და ა.შ.  

2009-2010 წლებ ში გზშ-ს სის ტე მა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი მის გა უმ-

ჯო ბე სე ბა ზე არ იყო მი მარ თუ ლი. მარ თა ლი ა, გან ხორ ცი ელ და გარ კ ვე უ ლი სა კა-

ნონ მ დებ ლო ინ ცი ა ტი ვე ბი, მა გა ლი თად, შე მუ შავ და სა ხელ მ წი ფო ეკო ლო გი უ რი 

ექ ს პერ ტი ზის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სე ბი, თუმ ცა, ამით ვერ მოხ და გზშ-ს სის ტე მის 

ძი რე უ ლი გა უმ ჯო ბე სე ბა. ერ თი მხრივ, სა ხელ მ წი ფო პრო ექ ტე ბი კვლა ვაც არ 

ექ ვემ დე ბა რე ბა გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რას, ხო ლო მე ო-

რე მხრივ,  კა ნო ნით საქ მი ა ნო ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელს მი ე ნი ჭა უფ ლე ბა მო სი-
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ლე ბა მი მარ თოს სა მი ნის ტ როს ეკო ლო გი უ რი ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნის პი რო ბის 

შეც ვ ლის მოთხოვ ნით.

დღეს დღე ო ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ  გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე-

ბის სის ტე მას არ გა აჩ ნია არა ნა ი რი და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა. ერ თის მხრივ, 

გზშ-ს სის ტე მა ვერ ას რუ ლებს თა ვის და ნიშ ნუ ლე ბას – შე ი ნარ ჩუ ნოს უსაფ რ თხო 

და ჯან სა ღი გა რე მო და უზ რუნ ველ ყოს ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მდგრა დი გა მო-

ყე ნე ბა და სარ გებ ლის სა მარ თ ლი ა ნი გა და ნა წი ლე ბა.

მე ო რე მხრივ, ის არ წარ მო ად გენს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ინ ს ტ რუ მენტს. უმე ტეს 

შემ თხ ვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ თან მი მარ თე ბა-

ში (დიდი ჰე სე ბი, აერო პორ ტე ბი, და ა.შ.) მთავ რო ბას პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

წი ნას წარ აქვს მი ღე ბუ ლი. ხო ლო გზშ-ს დო კუ მენ ტი უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში მხო ლოდ 

გარ კ ვე ულ წი ლად ასა ხავს გა რე მოს დაც ვი თი და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის შემ სუ-

ბუ ქე ბის გზას. ყო ვე ლი ვე ეს ზრდის რო გორც კო რუფ ცი უ ლი ინ ტე რე სე ბის ლო ბი რე-

ბის შე საძ ლებ ლო ბას, აგ რეთ ვე ამ ცი რებს გა რე მოს დაც ვი სა  და სო ცი ა ლუ რი უსაფ რ-

თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.  შე სა ბა მი სად, აუცი ლე ბე ლია გზშ-ს სის ტე მა ში სა კა ნონ-

მ დებ ლო და ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, ევ რო კავ ში რის 

გზშ დი რექ ტი ვებ თან28 შე სა ბა მი სი გა რე მოს დაც ვი თი და სო ცი ა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის 

ჰო რი ზონ ტუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის და ნერ გ ვის მიზ ნით.  

3.2 გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბა

ჰარ მო ნი ზა ცი ის ეროვ ნულ პროგ რა მა ში გან საზღ ვ რუ ლია ევ რო კავ ში რის დი-

რექ ტი ვე ბი, რომ ლებ თა ნაც უნ და მოხ დეს სა ქარ თ ვე ლოს ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვი სა 

და წყლის კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ა.

ზო გა დად, 2007-2010 წლებ ში არ მომ ხ და რა გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ მ დებ ლო-

ბის შე მუ შა ვე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლი რე ბის სფე რო-

ში. სა ქარ თ ვე ლო ში კვლა ვაც არ არ სე ბობს ჩარ ჩო კა ნო ნი, რო მე ლიც მო ახ დენ-

და ნარ ჩე ნე ბის კლა სი ფი კა ცი ას, გან საზღ რავ და ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის პრინ ცი-

პებს, ინ ს ტ რუ მენ ტებ სა და პა სუ ხის მ გე ბელ ორ გა ნო ებს (გარდა სა ყო ფაცხოვ-

რე ბო ნარ ჩე ნე ბი სა, რაც ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ა ა, 

ნარ ჩე ნე ბის სხვა ფრაქ ცი ე ბის მარ თ ვა ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი გან საზღ ვ რუ ლი 

არ  არის).  

2008 წელს გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ რო ში შე მუ შავ და კა ნონ პ რო ექ ტი ნარ ჩე-

ნე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა ის არ გამ ხ და რა ხელ მი საწ ვ დო მი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის 

და მთავ რო ბას ის პარ ლა მენ ტ ში გან სა ხილ ვე ლად არ შე უ ტა ნი ა.  

მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა
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2011 წელს  ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში და გეგ-

მი ლია ევ რო დი რექ ტი ვებ თან შე სა ბა მი სი ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო კა ნონ მ დებ ლო ბის 

შე მუ შა ვე ბა, სა მი ნის ტ როს შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდა ნარ ჩე ნე ბის ეფექ ტუ რი 

მარ თ ვის თ ვის . პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის დაძ მო ბი ლე ბის 

პროგ რა მის ეგი დით, ამ პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბას  ავ ს ტ რი ის გა რე მოს დაც ვი თი 

სტრუქ ტუ რა მი ი ღებს.

სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა წყლის სფე რო ში კვლავ ფრაგ მენ-

ტუ ლია და რიგ შემ თხ ვე ვა ში, წი ნა აღ მ დე გობ რი ვიც.  ის არ ით ვა ლის წი ნებს 

წყლის მარ თ ვის თა ნა მედ რო ვე, სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ში მი ღე ბულ მე-

თო დებს, რო გო რი ცაა წყლის რე სურ სე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი, სა ა უ ზო მარ თ-

ვის ერ თე ულ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მარ თ ვა. „წყლის  შე სა ხებ“ მოქ მედ მა კა ნონ-

მა პრაქ ტი კუ ლად და კარ გა ვა ლი დუ რო ბა, რამ დე ნა დაც ის შე უ სა ბა მო გახ და 

არ სე ბულ გა რე მოს დაც ვი თი ლი ცენ ზი ე ბის და ნე ბარ თ ვე ბის სის ტე მას თან, 

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ ს თან და სხვა ტი პის სექ ტო რულ კა ნონ-

მ დებ ლო ბას თან. 

ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის „თანამშრომლობა შა ვი ზღვის გა რე მოს დაც ვი სათ-

ვის“ ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და სა ქარ თ ვე ლოს წყლის კა ნონ მ დებ ლო ბის და ინ ს ტი-

ტუ ცი უ რი მოწყო ბის ანა ლი ზი ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე სა ბა მი-

სო ბის დად გე ნის მიზ ნით. ამ ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და „საქართველოს 

წყლის სექ ტო რის კონ ვერ გენ ცი ის გეგ მა“.

ამ ჟა მად მომ ზა დე ბუ ლია ახა ლი ჩარ ჩო კა ნონ პ რო ექ ტი წყლის შე სა ხებ. მოქ მე-

დი კა ნო ნის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, იგი ფა რავს ყვე ლა ტი პის წყლის ობი ექტს, მი წის-

ქ ვე შა წყლე ბის ჩათ ვ ლით;  ით ვა ლის წი ნებს წყლის რო გორც ხა რის ხობ რივ, ისე 

რა ო დე ნობ რივ ას პექ ტებს; უზ რუნ ველ ყოფს სა ა უ ზო ერ თე ულ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 

წყლის მარ თ ვის შე მო ღე ბას და წყლის რე სურ სე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თ ვის 

სხვა ას პექ ტებს. კა ნო ნის მი ღე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე-

ბა სა ქარ თ ვე ლოს წყლის შე სა ხებ კა ნონ მ დებ ლო ბის ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის 

კა ნონ მ დებ ლო ბას თან და ახ ლო ე ბის თვალ საზ რი სით. თუმ ცა, კა ნონ პ რო ექ ტ-

ზე ჯერ ჯე რო ბით სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ სულ ტა ცი ე ბი არ გა მარ თუ ლა და ის არც  

მთავ რო ბის გან ხილ ვის სა კითხი გამ ხ და რა. 

2008-2009 წლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ რო სა უბ რობ და 

ე.წ. გა რე მოს დაც ვი თი კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა ზე, რო მე ლიც, მი სი გან მარ ტე-

ბით, გა რე მოს დაც ვი თი ჩარ ჩო კა ნო ნი გახ დე ბო და. „კანონი“ მო ი ცავ და რო-

გორც ყვე ლა რა ტი ფი ცი რე ბულ სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბას, აგ რეთ ვე 

მანანა ქოჩლაძე                           
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ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბას. გა რე მოს დაც ვი თი კო დექ სი უნ და გამ ხ და რი ყო 

სა ფუძ ვე ლი გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის დახ ვე წი სა და მი სი ეფექ-

ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის თ ვის. 2009 წლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში  კო დექ სის სა მუ შაო 

ვერ სია სა ჯა რო გან ხილ ვე ბის თ ვის იყო წარ მოდ გე ნი ლი, ხო ლო 2010 წლის თე-

ბერ ვალ ში სა პარ ლა მენ ტო მოს მე ნა გა ი მარ თა30.   თუმ ცა  დო კუ მენ ტის  შემ დ-

გო მი გან ხილ ვა  პარ ლა მენ ტ ში  არ შემ დ გა რა. 2011 წლის 30 აპ რილს გა რე მოს 

დაც ვის მი ნის ტ რ მა გა ნაცხა და31, რომ სა მი ნის ტ რო აპი რებს გა აგ რ ძე ლოს კო-

დექ ს ზე მუ შა ო ბა. 

2010 წლის ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის  ან გა რიშ ში „გარემოსდაცვითი მი-

მო ხილ ვა“32 აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „გარემოს დაც ვის სა მი ნის ტ რომ საკ მა ოდ მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი რე სურ სე ბი და ენერ გია და ხარ ჯა კო დექ სის შე საქ მ ნე ლად, …თუმცა, 

მი უ ხე და ვად მსგავ სი კო დექ სის უპი რა ტე სო ბი სა ამ მას შ ტა ბის ქმე დე ბი სას ტექ-

ნი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა თის პრობ ლე მე ბი წარ მო იშ ვე ბა. …კოდექსი დამ-

ტ კი ცე ბუ ლი  უნ და იქ ნეს მთავ რო ბის მი ერ, რის შე დე გა დაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

უნ და იყოს პო ტენ ცი უ რად კონ კუ რენ ტი სა მი ნის ტ რო ე ბის თვალ საზ რი სი. მთავ-

რო ბის მი ერ დამ ტ კი ცე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ორი გი ნა ლუ რი ან მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 

კო დექ სი დამ ტ კი ცე ბუ ლი უნ და იქ ნეს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ. …

გამოცდილება აჩ ვე ნებს, რომ გა რე მოს დაც ვის სექ ტორ ში უფ რო ნაკ ლებ ამ ბი-

ცი უ რი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და /ან აღ მას რუ ლე ბე ლი აქ ტე ბის თუნ დაც მთავ რო-

ბის დო ნე ზე დამ ტ კი ცე ბის  შემ თხ ვე ვა შიც კი  ად გი ლი აქვს ამ ქმე დე ბის მნიშ ვ ნე-

ლო ვან გა და ვა დე ბას ან ბლო კი რე ბას. ....შესაბამისად, კო დექ სის  მას შ ტა ბი დან 

გა მომ დი ნა რე, ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ვა რა უ დო ა, რომ აღ მას რუ ლე ბე ლი და სა პარ-

ლა მენ ტო ორ გა ნო ე ბის მი ერ დო კუ მენ ტის დამ ტ კი ცე ბის პრო ცე სი გა და ვა დე ბუ-

ლი და /ან უარ ყო ფი ლი იქ ნე ბა33.“  

3.3. ნე ბარ თ ვის გამ ცე მი და მა კონ ტ რო ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რე ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა 

სა მოქ მე დო გეგ მით მთავ რო ბას უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა ქმე დე ბე ბი 

„ადმინისტრაციული პო ტენ ცი ა ლის გან მ ტ კი ცე ბის, ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მის, კა-

ნო ნაღ ს რუ ლე ბი სა და ინ ს პექ ტი რე ბის მიზ ნით.“ სამ წუ ხა როდ, 2007-2011 წლებ ში 

გა რე მოს დაც ვი თი ნე ბარ თ ვე ბის გამ ცემ სტრუქ ტუ რა ში ვი თა რე ბა არ გა უმ ჯო ბე-

სე ბუ ლა, გან სა კუთ რე ბით, რე სურ სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის კუთხით (ადამიანური, 

ფი ნან სუ რი). 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მო პო ვე ბა

2005-2007 წლის სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბით ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მო-

პო ვე ბა გა თა ვი სუფ ლ და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რის გან, 

მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა
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და ნე ბის მი ე რი წი ა ღი სე უ ლის (ნავთობი, გა ზი, ქვა ნახ ში რი, ქვა- ხ რე ში და სხვა) 

მო პო ვე ბა ლი ცენ ზი ის სა ფუძ ველ ზე რე გუ ლირ დე ბა. 

2008 წლის შემ დეგ სა მი ნის ტ რო არ იყო პა სუ ხის მ გე ბე ლი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე-

ბით (მოპოვებითი მრეწ ვე ლო ბა, ტყე, ნა დი რო ბა) სარ გებ ლო ბის ლი ცენ ზი ე ბის 

აუქ ცი ონ ზე გა მო ტა ნა ზე და 2011 წლის მარ ტამ დე მათ გან კარ გ ვა ზე ეკო ნო მი კის 

სა მი ნის ტ რო იყო პა სუ ხის მ გე ბე ლი. 2011 წელს ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს ენერ-

გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის  სა მი ნის ტ როს ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა-

ა გენ ტო  ჩა ე ნაც ვ ლა. 

გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს მო ვა ლე ო ბა ში მხო ლოდ კვო ტე ბის დად გე ნა შე-

დის. თა ვის თა ვად პრინ ცი პი არ არის ცუ დი, თუმ ცა პრობ ლე მა ტუ რია კვო ტე ბის 

დად გე ნის სა კითხი (როგორიცაა მა გა ლი თად მო საჭ რე ლი ტყის ოდე ნო ბა), რო-

მე ლიც ძი რი თა დად ვა და გა სუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა34. ასე ვე მი-

ახ ლო ე ბი თი სი ზუს ტით დგინ დე ბა წი ა ღის მო პო ვე ბის კვო ტე ბიც. 

ამას თან, უმე ტეს წი ლად  გა ურ კ ვე ვე ლია თუ რის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა აუქ ცი ო-

ნის საწყი სი ფა სის გან საზღ ვ რა, ისე ვე რო გორც არ ხდე ბა შე ფა სე ბა თუ  გა რე-

მოს დაც ვი თად რამ დე ნად სენ სი ტი უ რია კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლე ბი დან ბუ ნებ რი-

ვი რე სურ სის ამო ღე ბა35. მაგ. 2007-2010 წლებ ში ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს მი ერ 

ხან გ რ ძ ლივ ვა დი ა ნი ტყით სარ გებ ლო ბის თ ვის რამ დენ ჯერ მე იყო გა მო ყო ფი ლი 

მა ღა ლი კონ სერ ვა ცი უ ლი (გარემოსდაცვითი) ტყე ე ბი, რო მელ თაც უდი დე სი 

რეკ რე ა ცი უ ლი და ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლი აქვთ, და მსოფ ლიო ბუ ნე ბის დაც-

ვის ფონ დის მი ერ პო ტენ ცი ურ და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის ნუს ხა შია შეყ ვა ნი ლი.  

სა ქარ თ ვე ლო ში ხელ შე უ ხე ბე ლი ტყე ე ბი   შე ად გე ნენ მთლი ა ნი ტყის ფარ თო ბე-

ბის 17,2 %-ს,  ხო ლო მათ გან და ცუ ლი სტა ტუ სი მხო ლოდ 2%-ს გა აჩ ნი ა.36 იგი ვე 

პრობ ლე მას ვაწყ დე ბით წი ა ღი სე უ ლი რე სურ სე ბის, მაგ. ხრე შის მო პო ვე ბი სას, 

რო დე საც არ არის გათ ვ ლი ლი, თუ რა ზე მოქ მე დე ბა ექ ნე ბა ათა სო ბით კუ ბუ რი 

მეტ რი ქვა- ხ რე შის ამო ღე ბას მდი ნა რის კა ლა პო ტის, სიღ რ მის, სტა ბი ლუ რო ბის, 

სიჩ ქა რის და სხვა მა ხა სი ა თებ ლებ ზე. რა ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა ჰქონ-

დეს ამას ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე, ნა პი რე ბის ერო ზი ა ზე და სხვ.  

2011 წლის სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბით კი დევ უფ რო შე სუს ტ და გა რე მოს დაც-

ვის სა მი ნის ტ როს რო გორც ნე ბარ თ ვის გამ ცე მი, ასე ვე კა ნო ნაღ ს რუ ლე ბი სა და 

ინ ს პექ ტი რე ბის პო ტენ ცი ა ლი. 

ერ თი მხრივ, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თ ვას თან და სარ გებ ლო ბას თან და-

კავ ში რე ბულ მა სა კითხებ მა (რეგულირება, ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, კონ ტ რო ლი, მო-

მანანა ქოჩლაძე                           
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ნი ტო რინ გი, აღ რიცხ ვა, ლი ცენ ზი ე ბის გა ყიდ ვა და სხვ), თა ვი მო ი ყა რა ახ ლად 

ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა ა გენ ტო ში (ნავთობისა და გა ზის, და 

სატყეო დე პარ ტა მენ ტის ბა ზა ზე), და სა ქარ თ ვე ლოს  ენერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი-

ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ როს და ექ ვემ დე ბა რა.  

დღის წეს რიგ ში დად გა ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის საფ რ თხე ბუ ნებ რი ვი რე-

სურ სე ბის დაც ვა სა და მოხ მა რე ბას შო რის37, მა შინ რო დე საც კი დევ უფ რო 

და სუს ტ და გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ კონ ტ რო ლი სა და ინ ს პექ ტი-

რე ბის ფუნ ქ ცი ე ბი. 2011 წლის გა რე მოს დაც ვის და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 

სა მი ნის ტ როს რე ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად, კა ნონ თან შე სა ბა მი სო ბა ში გა-

უქ მ და გა რე მოს დაც ვის ინ ს პექ ცია და მი სი ფუნ ქ ცი ე ბი სამ უწყე ბა ში გა და-

ნა წილ და.

გა რე მოს დაც ვის ინ ს პექ ცი ის სწრა ფი რე ა გი რე ბის და და ნა შა ულ თან ბრძო ლის 

დე პარ ტა მენ ტი გა და ე ცა ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს. შე სა ბა მი სად, გა რე მოს 

წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლის წი ნა აღ მ დეგ  ბრძო ლას  (ბრაკონიერობა, 

ხე- ტყის უკა ნო ნო ჭრა) ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო გა ნა ხორ ცი ე ლებს, ხო ლო 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ეკო ნო მი კურ ხარ ჯ ვა ზე კონ ტ როლს ენერ გე ტი კი სა და 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მი ნის ტ რო.

გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ როს დარ ჩა და ცულ ტე რი ტო რი ებ სა და გა რე მოს დაც-

ვი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა.  რე ფორ მის შე დე გად 

მკვეთ რად შემ ცირ და გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ რო ში ინ ს პექ ცი ის თა ნამ შ რო-

მელ თა რა ო დე ნო ბა და გა უქ მ და ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო ე ბი.

2007-2010 წლებ ში გა რე მოს დაც ვის ინ ს პექ ცია წლე ბის გან მავ ლო ბა ში საკ მა ოდ 

წარ მა ტე ბუ ლად ყა ლიბ დე ბო და. 2007 წელს გა რე მოს დაც ვის ინ ს პექ ცი ამ მი ი ღო 

სტრა ტე გია  და სა მოქ მე დო გეგ მა 2007-2010 წლე ბის თ ვის. ორი ვე დო კუ მენ ტი 

მომ ზად და ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა  და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა-

ცი ის გა რე მოს დაც ვის  პროგ რა მის (O�C� ��� Tas� Force) დახ მა რე ბით. 2010 

წელს და იწყო ინ ს პექ ცი ის საქ მი ა ნო ბის შემ დე გი ოთხ წ ლი ა ნი გეგ მი სა და ასე ვე 

სხვა დას ხ ვა სა რე გუ ლა ციო ობი ექ ტე ბის გა რე მოს დაც ვი თი  შე მოწ მე ბის წლი უ რი 

გეგ მე ბის38 მომ ზა დე ბა.

2007-2009 წლის გან მავ ლო ბა ში ძი რი თა დი აქ ცენ ტი გდი-ს მი ერ უკა ნო ნოდ მოჭ-

რილ ხე- ტყე სა და ბრა კო ნი ე რო ბა ზე იყო გა და ტა ნი ლი და სა ხელ მ წი ფოს მხრი-

დან ეს  ფარ თოდ იყო გა პი ა რე ბუ ლი. 
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ამავ დ რო უ ლად, უკ ვე 2010 წელს გდი-მ და იწყო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა გა-

მოვ ლე ნა ნარ ჩე ნე ბით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის, ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის კა-

ნონ მ დებ ლო ბის დარ ღ ვე ვის, გა რე მოს დაც ვი თი რეგ ლა მენ ტე ბის მოთხოვ ნა თა 

დარ ღ ვე ვის კუთხით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გდი–ს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე-

ბის (ადამიანური, ტექ ნი კუ რი, ფი ნან სუ რი) გა მო ვერ მო ხერ ხ და 2007-2010 წლის 

გეგ მით გან საზღ ვ რუ ლი ისე თი  ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტ კი ცე ბა, 

რო მე ლიც ხელს შე უწყობ და გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის პრე ვენ ცი ას. ასე თი ინ ს-

ტ რუ მენ ტე ბი შე იძ ლე ბა იყოს მუ შა ო ბა სხვა დას ხ ვა სა წარ მო ებ თან, გა მაფ რ თხი-

ლე ბე ლი წე რი ლე ბი, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ზე წო ლა და /ან ინ სენ ტი ვე ბის სის ტე მა 

და ა.შ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა,  რომ 2011 წელს მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე-

ბე ბით მსგავ სი პრე ვენ ცი უ ლი მუ შა ო ბის და ნერ გ ვა  კი დევ უფ რო გარ თულ დე ბა, 

რაც ზო გა დად შე ა სუს ტებს ქვე ყა ნა ში გა რე მოს დაც ვი თი და ბინ ძუ რე ბის პრე ვენ-

ცი ა სა და ის ტო რი ულ და ბინ ძუ რე ბა ზე სა წარ მო თა მხრი დან ადექ ვა ტურ რე ა გი-

რე ბას. 

3.4. გა რე მოს მდგო მა რე ო ბის ეროვ ნუ ლი მოხ სე ნე ბა 

სა მოქ მე დო გეგ მა აქ ცენტს აკე თებს გა რე მოს მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ რე-

გუ ლა რუ ლი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე. მოხ სე ნე ბა უნ და 

აღ წერ დეს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ გა რე მოს მდგო მა რე ო ბას, მან ასე ვე 

უნ და შე ა ფა სოს გა რე მოს ცალ კე უ ლი ინ დი კა ტო რე ბი, მათ ზე უარ ყო ფი თად 

მოქ მე დი საქ მი ა ნო ბე ბი, ზე მოქ მე დე ბის შე სარ ბი ლებ ლად გა ტა რე ბუ ლი თუ 

გა სა ტა რე ბე ლი ქმე დე ბე ბი, მთავ რო ბის ქმე დე ბე ბი გა რე მოს მდგო მა რე ო-

ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. გა რე მოს მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ყო ველ წ ლი უ რი 

ან გა რი შე ბი  მზად დე ბო და 2001-2005 წლებ ში. 2007 წლის დე კემ ბერ ში  გან-

ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბის შემ დეგ ან გა რი შის მომ ზა დე-

ბა სა ვალ დე ბუ ლო გახ და ყო ველ სამ წე ლი წად ში ერ თხელ. 2007-2009  წლის 

გა რე მოს მდგო მა რე ო ბის ან გა რი ში მომ ზად და ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის 

„საქართველოში გა რე მოს დაც ვი თი მმარ თ ვე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ-

შეწყო ბა“ სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ39.

2007-2009 წლის ან გა რი შის შედ გე ნი სას გა უმ ჯო ბეს და ან გა რი შის სტრუქ ტუ რა 

და ანა ლი ზის ხა რის ხი, ხა ზი გა ეს ვა არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ულ ნაკ ლო ვა ნე-

ბებს, ინ ტენ სი უ რი იყო სა ზო გა დო ე ბას თან კონ სულ ტა ცი ე ბი40. ამ ჟა მად, ან გა-

რიშ ზე მუ შა ო ბა დას რუ ლე ბუ ლი ა, თუმ ცა, ის არ არის ოფი ცი ა ლუ რად დამ ტ-

კი ცე ბუ ლი41 და შე სა ბა მი სად არ არის ხელ მი საწ ვ დო მი არც ერთ ოფი ცი ა ლურ 

ვებ-გვერ დ ზე.  

მანანა ქოჩლაძე                           
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4.გარემოსდაცვისსაერთაშორისოკანონმდებლობასთან
ჰარმონიზაციისმიმდინარეპროცესები

4.1 ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა სა ერ თა შო რი სო ფორ მატ ში 

სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბი დან დღემ დე სა ქარ თ ვე ლომ მო ახ დი ნა მხო ლოდ ორი 

სა ერ თა შო რი სო  ხელ შეკ რუ ლე ბის – კარ ტა ხე ნას ბი ო უ საფ რ თხო ე ბის ოქ მის 

(25.09.2008) და „ევროპის ვე ლუ რი ბუ ნე ბი სა და ბუ ნებ რი ვი ჰა ბი ტა ტე ბის დაც ვის შე-

სა ხებ»  ევ რო პის საბ ჭოს 1979 წლის კონ ვენ ცი ის  ( 31/12/2008) რა ტი ფი ცი რე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კარ ტა ხე ნას ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბა იყო ერ თ -ერ თი წი ნა პი-

რო ბა იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის გა ეგ რ ძე ლე ბი ნათ  პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი 

სა ხელ მ წი ფოს სტა ტუ სი, მათ შო რის, ევ რო კავ ში რის პრე ფე რენ ცი ე ბის სის ტე მით 

და ესარ გებ ლა GS�+-ით. თუმ ცა, დღემ დე არ შე მუ შა ვე ბუ ლა ეროვ ნუ ლი კა ნონ-

მ დებ ლო ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ოქ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ-

ლე ბე ბის ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბას.

სა მოქ მე დო გეგ მით მოთხოვ ნი ლი გა ე როს ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის გა რე-

მოს დაც ვი თი კონ ვენ ცი ე ბის რა ტი ფი ცი რე ბის მხრივ პროგ რე სი არ  შე იმ ჩ ნე ვა. 

უკ ვე მე სა მე წე ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის ან-

გა რი შებ ში ლა პა რა კია ე.წ. პროგ რეს ზე ამ მი მარ თე ბით, მათ შო რის აუთენ ტუ რი თარ-

გ მა ნე ბის მომ ზა დე ბა ზე, პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე და ა.შ.  თუმ ცა ,რეალურად  

რჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ცდი ლობს თა ვი აარი დოს იმ 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, რო მელ საც კონ ვენ ცი ე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა მო უ ტანს ქვე ყა ნას. 

მაგ. „კონვენცია ტრან ს სა საზღ ვ რო წყლე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ტბე ბის დაც-

ვი სა და გა მო ყე ნე ბის» შე სა ხებ მდი ნა რე მტკვარ თან მარ თ ვას თან მი მარ თე ბა ში 

გარ კ ვე ულ ვალ დე ბუ ლე ბებს და ა კის რებს სა ქარ თ ვე ლოს. თუმ ცა, პრობ ლე მის 

თა ვი დან აცი ლე ბა  მის გა დაჭ რას მხო ლოდ დრო ში წე ლავს.

ეს პოს კონ ვენ ცია „ტრანსსასაზღვრო კონ ტექ ს ტ ში გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე-

ფა სე ბის შე სა ხებ“  რე გი ონ ში მხო ლოდ სომ ხე თის მი ერ არის რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი 

და შე სა ბა მი სად პრობ ლე მუ რია ინ ფორ მა ცი ის მი მოც ვ ლა ქვეყ ნებ ში მიმ დი ნა რე 

პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ, რო მელ თაც  ტრან სა საზღ ვ რო ზე მოქ მე დე ბა გა აჩ ნი ათ. 

ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს არა აქვს რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი კონ ვენ ცი ა, ის ვერ 

მოთხოვს სომ ხეთს, შე ას რუ ლოს და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა და უზ რუნ ველ-

ყოს ტე გუ ტის სა ბა დოს ოპე რი რე ბის ტრან სა საზღ ვ რო ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის 

მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვა
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შეს წავ ლა. აღ ნიშ ნუ ლი სა ბა დოს კუდ სა ცავს, შე საძ ლო  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზე მოქ-

მე დე ბა ჰქონ დეს მდ. დე ბე და ზე და მდ. ხრამ ზე.42

ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლის პრობ ლე მუ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლია შემ დე გი მა გა ლი თიც 

– სომ ხეთ ში მე ძა მო რის ატო მუ რი სად გუ რის ახა ლი რე აქ ტო რის მშე ნებ ლო ბის 

შე სა ხებ სომ ხეთ მა შეტყო ბი ნე ბა გა უგ ზავ ნა არა მე ზო ბელ ქვეყ ნებს, არა მედ მი-

მარ თა ეს პოს კონ ვენ ცი ის სამ დივ ნოს თხოვ ნით, რომ სწო რედ სამ დივ ნოს გა-

ეგ ზავ ნა შეტყო ბი ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო სა და აზერ ბა ი ჯა ნი სათ ვის (2010 წლის აგ-

ვის ტო)43. თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვის უწყე ბის მი ერ ამ მი მარ თე ბით 

დღე საც არა ნა ი რი ნა ბი ჯი არ აქვს გა დად გ მუ ლი.

იგი ვე პრობ ლე მე ბი გვაქვს სხვა მე ზობ ლებ თა ნაც. მა გა ლი თად, თურ ქე თის მი ერ 

კაშ ხ ლე ბის მშე ნებ ლო ბამ მდ. ჭო როხ ზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნა 

მდი ნა რის დი ნე ბა ზე და ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე,  მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეზღუ და 

ნა ტა ნის ჩა ტა ნა შავ ზღვა ში, რაც საფ რ თხეს უქ მ ნის სა ქარ თ ვე ლოს სა ნა პი რო 

ზოლს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხელ მო წე რი ლია  ხელ შეკ რუ ლე ბა თურ ქულ 

მხა რეს თან, უც ნო ბი ა, რამ დე ნად ეფექ ტუ რად  სრულ დე ბა  ის.

რე გი ო ნა ლუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა ძი რი თა დად სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე ბის 

ფარ გ ლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა. ეს  ეხე ბა რო გორც დო კუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბას, 

ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლას, შეხ ვედ რებს სხვა დას ხ ვა დო ნე ზე, ასე ვე პრაქ ტი კულ 

შე დე გებს, რო გო რი ცაა ლა ბო რა ტო რი ე ბის აღ ჭურ ვა და მო ნი ტო რინ გის ქსე ლის 

აღ დ გე ნა/ გა ნახ ლე ბა. ხში რად,  პრო ექ ტე ბის ფარ გ ლებ ში მი ღე ბუ ლი დო კუ მენ-

ტე ბი რე კო მენ და ცი ე ბის სა ხით რჩე ბა და მა თი გან ხილ ვა- დამ ტ კი ცე ბა სამ თავ-

რო ბო დო ნე ზე არ მიმ დი ნა რე ობს. სამ წუ ხა როდ, თით ქ მის იმა ვეს თქმა შე იძ-

ლე ბა სამ ხ რეთ კავ კა სი ის სხვა ქვეყ ნე ბის მი მარ თაც (აზერბაჯანი და სომ ხე თი).

4.2 „კიოტოს ოქ მის“ და  კლი მა ტის ცვლი ლე ბის შე სა ხებ გა ე როს

ჩარ ჩო კონ ვენ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა

2009-2010 წლებ ში კლი მა ტის ცვლი ლე ბის სფე რო ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

პო ზი ცი ამ საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რე სი გა ნი ცა და. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო-

ბა კლი მა ტის ცვლი ლე ბა სა და მის შე დე გებ თან ადაპ ტა ცი ას გა ნი ხი ლავს, რო გორც 

ეროვ ნულ პრი ო რი ტეტს. სა ქარ თ ვე ლო ასე ვე ასო ცირ და 2009 წლის „კოპენჰაგენის 

აკორ დ თან“44 და მზად არის გა ა ტა როს ზო მე ბი სათ ბუ რი გა ზე ბის ემი სი ის შემ ცი რე-

ბის თ ვის, მი უ ხე და ვად გლო ბა ლურ ემი სი ებ ში მი სი უმ ნიშ ვ ნე ლო წი ლი სა.  დაწყე ბუ-

ლია ეროვ ნუ ლი სა ა დაპ ტა ციო მოქ მე დე ბა თა გეგ მის (����45) მომ ზა დე ბა და მიმ-

დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბე ბი კლი მა ტის ცვლი ლე ბის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ი სა და 

სა მოქ მე დო გეგ მის( ��M�46) მო სამ ზა დებ ლად.

მანანა ქოჩლაძე                           
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2009 წელს მე ო რე ეროვ ნუ ლი შეტყო ბი ნე ბის ფარ გ ლებ ში47 მომ ზად და და დამ-

ტ კიც და სა ა დაპ ტა ციო გეგ მე ბი შემ დე გი რე გი ო ნე ბის თ ვის: დე დოფ ლის წყა-

რო, ქვე მო სვა ნე თი და შა ვიზღ ვის პი რე თი. ამ ჟა მად დო ნო რე ბის მხარ და ჭე-

რით (გერმანიისა და ჰო ლან დი ის მთავ რო ბე ბი) მიმ დი ნა რე ობს სა ა დაპ ტა ციო 

ღო ნის ძი ე ბე ბი, რაც ით ვა ლის წი ნებს  ქარ სა ფა რი ზო ლე ბის დარ გ ვას, სატყეო  

პროგ რა მას, ირი გა ცი ას, ნა პირ სა მაგრ სა მუ შა ო ებს. 

2010 წლის მა ის ში თბი ლის მა ხე ლი მო ა წე რა ევ რო პის მე რე ბის შე თან ხ მე ბას48 ად-

გი ლობ რი ვი მდგრა დი ენერ გე ტი კი სათ ვის. შე თან ხ მე ბის თა ნახ მად, თბი ლი სის მე-

რია ვალ დე ბუ ლე ბას იღებს 2020 წლის თ ვის შე ამ ცი როს სათ ბუ რი გა ზე ბის  ემი სი ე-

ბის  20% ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბი სა და უფ რო სუფ თა ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის 

გზით.  2011 წლის მარ ტის თ ვის, მე რი ამ  მო ამ ზა და სა ბა ზი სო დო კუ მენ ტი არ სე ბულ 

ენერ გო- მოხ მა რე ბა სა და სათ ბუ რი გა ზე ბის ემი სი ე ბის დო ნის თა ო ბა ზე და შე ი მუ-

შა ვა   მდგრა დი  ენერ გე ტი კის  სა მოქ მე დო  გეგ მა. იმე დი ა, რომ ეს იქ ნე ბა პირ ვე ლი 

გეგ მა რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ეყ რ დ ნო ბა არა მხო ლოდ დო ნო რულ საგ რან-

ტო დახ მა რე ბას, არა მედ უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო სექ ტო რის თან-

ხე ბის მო ზიდ ვას გა რე მოს დაც ვი თი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2011 წლის ივ ნის ში ქა ლაქ რუს თა ვის მე რია შე უ ერ თ და ევ-

რო პის მე რე ბის შე თან ხ მე ბას ად გი ლობ რი ვი მდგრა დი ენერ გე ტი კის თ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლომ ჯერ კი დევ 2009 წელს გა მო ხა ტა სურ ვი ლი გამ ხ და რი ყო ევ რო პის 

ენერ გე ტი კულ თა ნა მე გობ რო ბის49  ნამ დ ვილ წევ რი50. თუმ ცა, ამის თ ვის ქვე ყა ნამ 

უნ და გა მო ხა ტოს მზად ყოფ ნა და ვალ დე ბუ ლე ბა აიღოს ევ რო კავ ში რის მთელ 

რიგ ენერ გე ტი კულ, აგ რეთ ვე გა რე მოს დაც ვით დი რექ ტი ვებ თან ქვეყ ნის სა კა-

ნონ მ დებ ლო ბა ზის ჰარ მო ნი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით, აგ რეთ ვე გა ნა ვი თა როს 

კა ნონ მ დებ ლო ბა  კლი მა ტის ცვლი ლე ბის სექ ტორ ში. ამის თ ვის, აუცი ლე ბე ლია 

კლი მა ტის ცვლი ლე ბის  კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნო ე ბის შემ დ გო მი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 

გან ვი თა რე ბა, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას კლი მა ტის ცვლი ლე ბის სექ ტორ ში 

ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბა/ გან-

ხორ ცი ე ლე ბა. 

5.დასკვნა
სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ ში რის სა მოქ მე დო გეგ მის ხელ მო წე რის  შემ დეგ მო სა-

ლოდ ნე ლია ევ რო კავ ში რის გა რე მოს დაც ვით კა ნონ მ დებ ლო ბას თან ეტა პობ-

რი ვი და ახ ლო ე ბა, თუმ ცა, 2007-2010 წლებ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით ნა ბი ჯე ბი არ 

გა დად გ მუ ლა. ამას თან, ამ პე რი ოდ ში გა ტა რე ბულ მა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი-

ლე ბებ მა კი დევ უფ რო და ა შო რა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ევ რო კავ ში-
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რის შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვე ბის  (მათ შო რის, ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 

90/313/�C - გა რე მოს დაც ვის ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე სა ხებ51,  ევ-

რო კავ ში რის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 85/337/�C გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის 

შე სა ხებ და შეს წო რე ბა 97/11/�C52, ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 2001/42/�C 

- გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის სტრა ტე გი უ ლი შე ფა სე ბის შე სა ხებ53)  მოთხოვ ნებს. 

მარ თა ლი ა, 2007-2010 წლე ბის მან ძილ ზე დო ნო რუ ლი დახ მა რე ბის ფარ გ ლებ ში 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტე ბი სა და სა მოქ მე დო გეგ მე ბის მომ ზა დე-

ბა მიმ დი ნა რე ობ და, მაგ რამ არც ერ თი ეს დო კუ მენ ტი დამ ტ კი ცე ბუ ლი არ ყო ფი ლა. 

ამას თან, სექ ტორ ში კვლავ გრძელ დე ბა „დაუსრულებელი“ რე ფორ მე ბი, რომ ლე-

ბიც რო გორც წე სი, ნაჩ ქა რე ვად არის მომ ზა დე ბუ ლი და საკ მა ოდ დიდ ზი ა ნი მო აქვს 

რო გორც  ბუ ნებ რი ვი გა რე მოს თ ვის, ისე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვის სექ ტო რის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბი სათ ვის გა-

და უ დე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა რიცხვს კვლავ მი ე კუთ ვ ნე ბა ესპ-ს სა მოქ მე დო გეგ-

მით და მო მა ვალ ში ასო ცი რე ბუ ლი შე თან ხ მე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

შეს რუ ლე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, შე ფას დეს ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის ევ რო-

კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან და ახ ლო ე ბის პრო ცე სის ძლი ე რი და სუს ტი 

მხა რე ე ბი და შე მუ შავ დეს ჰარ მო ნი ზა ცი ის ახა ლი პროგ რა მა; მოხ დეს გა ე როს 

ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის კონ ვენ ცი ე ბის რა ტი ფი კა ცია და მა თი შემ დ გო მი შეს რუ-

ლე ბა; ასე ვე, დღის წეს რიგ ში დგას მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შექ მ ნა, 

რო მე ლიც და ე ფუძ ნე ბა  მო ნა წი ლე ო ბითობის პრინ ცი პებს.

მანანა ქოჩლაძე                           
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და ნარ თი 1. გა რე მოს დაც ვის მი ნის ტ რ თა სია 2004-2011 წლებ ში

17/02/2004 თ. ლებანიძე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტრო

17/02/2005 გ. პაპუაშვილი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტრო

21/07/2006 დ. ტყეშელაშვილი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტრო

30/08/2007 დ. ჩანტლაძე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტრო

31/01/2008 ზ. გამცემლიძე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტრო

29/04/2008 ი. ღვალაძე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტრო

25/11/2008 გ. ხაჩიძე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტრო

18/03/2011 გ. ხაჩიძე გარემოს დაცვის სამინისტრო

და ნარ თი 2. გა რე მოს დაც ვით სა კითხებ ზე  ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და 

სა მარ თ ლი სად მი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 

2009 წლის 16 მარტს, ასო ცი ა ცია „მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვამ“ ად მი ნის ტ რა ცი უ-

ლი სა ჩივ რით მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - მი ნიტრს,  ნი კა გი ლა ურს და 

მო ითხო ვა: „საქართველოს მთავ რო ბას,  სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან-

ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს,  ქ.  თბი ლი სის მთავ რო ბა სა და შპს  „მალტიპლექს 

ენერ ჯი ლი მი თედს“  შო რის გა ფორ მე ბუ ლი შპს „რუსთავწყალკანალის“, შპს 

„მცხეთაწყალკანალის“, შპს „საქწყალკანალისა“ და შპს „თბილისის წყლის“ 

100% წი ლე ბის ნას ყი დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა“  კო მერ ცი ულ სა ი დუმ ლო ე ბად 

მიჩ ნე ვის კა ნო ნი ე რე ბის სა კითხის შეს წავ ლა და ხელ შეკ რუ ლე ბის დო კუ მენ ტის 

სა ჯა რო ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ასო ცი ა ცი ის თვალ საზ რი სით ხელ შეკ რუ ლე ბა შე-

ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს შე სა ხებ და გა რე მოს დაც ვით 

ინ ფორ მა ცი ას, შე სა ბა მი სად, ხელ შეკ რუ ლე ბის ტექ ს ტის გა სა ი დუმ ლო ე ბი სას არ 

იქ ნა და ცუ ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის კო მერ ცი ულ სა ი დუმ ლო ე ბად მიჩ ნე ვის 

დად გე ნი ლი წე სი. 

2009 წლის 2 აპ რილს „მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვას“ უარი ეთ ქ ვა პრე მი ერ - მი ნის ტ-

რის თ ვის წარ დ გე ნი ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა ჩივ რის გან ხილ ვა ზე.  მთავ რო ბის 

კან ცე ლა რი ის იური დი უ ლი დე პარ ტა მენ ტის უფ როს მა,  ზა ზა ნა ნო ბაშ ვილ მა სა-

ჩივ რის გან ხილ ვა ზე უარი „მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვას“ შემ დეგ ნა ი რად გა ნუ მარ ტა: 

„თქვენი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა ჩი ვა რი უნ და დარ ჩეს გა ნუ ხილ ვე ლი, ვი ნა ი დან 

ხელ შეკ რუ ლე ბის კო მერ ცი ულ სა ი დუმ ლო ე ბად მიჩ ნე ვის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
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ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა  (რომელიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლია სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 27 (2) მუხ ლით)  არ 

არის თქვენს მი ერ წარ მოდ გე ნილ დო კუ მენ ტა ცი ა ში.  სა ჩი ვარ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა,  

რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის 14.1  მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლია დო კუ მენ ტის კო მერ ცი-

ულ სა ი დუმ ლო ე ბად მიჩ ნე ვის სა კითხი, თუმ ცა, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა ხელ შეკ რუ-

ლე ბო ურ თი ერ თო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა და ვო სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტი სათ-

ვის უფ ლე ბა მო სილ და წე სე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს სა სა მარ თ ლო“.  ამ გ ვა რად,  

„მწვანე ალ ტერ ნა ტი ვას“ უარი ეთ ქ ვა სა ჩივ რის გან ხილ ვა ზე,  იმ მო ტი ვით,  რომ 

ორ გა ნი ზა ცი ამ არ წა რად გი ნა დო კუ მენ ტი,  რომ ლის არარ სე ბო ბაც სა ჩივ რის 

ერ თ -ერ თი სა ფუძ ვე ლი იყო54.

სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ რო ცა მთელ რიგ შემ თხ ვე ვებ ში მო სა მარ თ ლე ე ბის გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბა არ უზ რუნ ველ ყოფს სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვას, უზე-

ნა ე სი სა სა მარ თ ლო მსგავს სა კითხებ ზე სა კა სა ციო სა ჩივ რებს და უშ ვებ ლად 

ცნობს, ვი ნა ი დან უკ ვე დად გე ნი ლი ერ თ გ ვა რო ვა ნი  პრაქ ტი კის თა ნახ მად, თურ-

მე, ასე თი საქ მე ებ ში „ახალი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სა ჭი რო ე ბა არ არ სე-

ბობს არც  სა მარ თ ლის გან ვი თა რე ბი სა და ერ თ გ ვა რო ვა ნი პრაქ ტი კის ჩა მო ყა-
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1.შესავალი
2007-2010 წწ. კონ ფ ლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში სა ქარ თ ვე ლო -ევ-

რო კავ ში რის თა ნამ შ რომ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა აქ ტი ურ და მას შემ დეგ, რაც 

ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში შე თან ხ მ და კონ-

კ რე ტუ ლი მიზ ნე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში მშვი დო ბის გან სამ ტ კი ცებ ლად. ამას თან, 

აუცი ლე ბე ლია აღი ნიშ ნოს, რომ სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ლე ბის დროს, 

2007-2011 წწ., შე იც ვ ლა პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ ს ტი, რა მაც დი დი  ზე გავ ლე ნა მო-

ახ დი ნა სა ქარ თ ვე ლო ში კონ ფ ლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბის პერ ს პექ ტი ვა ზე და 

ევ რო კავ ში რის როლ ზე ამ პრო ცე სებ ში. 

2008 წლის აგ ვის ტოს მოვ ლე ნებ მა აჩ ვე ნა, რომ სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის 

პრო ცეს ში ვერ მო ხერ ხ და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა. კერ ძოდ, კონ ფ ლიქ ტის 

ზო ნებ ში ად გი ლი ჰქონ და სამ ხედ რო ეს კა ლა ცი ას და სა ქარ თ ვე ლო- რუ სე თის 

შე ი ა რა ღე ბულ და პი რის პი რე ბას. უფ რო ად რე, მო ლა პა რა კე ბე ბის მიმ დი ნა რე-

ო ბი სას, ვერ შედ გა სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის პირ და პი რი დი ა ლო გი და-

პი რის პი რე ბულ მხა რე ებ თან, კონ ფ ლიქ ტის ზო ნებ ში შე ფერ ხ და უკ ვე და გეგ მი-

ლი ეკო ნო მი კუ რი სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მე ბის  გან ხორ ცი ლე ბა და გან ვი-

თარ და პრო ცე სე ბი, რა მაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ა სუს ტა კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ებს 

შო რის არ სე ბუ ლი ნდო ბის გან მ ტ კი ცე ბის რე სურ სე ბი. მი უ ხე და ვად ამი სა, 2008 

წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომის შემ დეგ ევ რო კავ ში რის რო ლი სა ქარ თ ვე-

ლო ში არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის სამ შ ვი დო ბო პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა-

ი ზარ და. 

ომის დროს ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რა გა დამ წყ ვე ტი იყო სა-

ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. ევ რო კავ ში რის მე-

კონფლიქტების მშვიდობიანი 
მოწესრიგება

თამარპატარაია

მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
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დი ა ტო რო ბამ მი ნი მა ლუ რად შე ამ ცი რა რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს 2008 წ. კონ ფ-

ლიქ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა და მას შ ტა ბე ბი, ისე ვე რო გორც პოს ტ - კონ ფ ლიქ ტურ 

პე რი ოდ ში ქვე ყა ნას სა შუ ა ლე ბა  მის ცა სწრა ფად დაბ რუ ნე ბო და მშვი დო ბას, გა-

ეგ რ ძე ლე ბი ნა სა მოქ მე დო გეგ მა ში დეკ ლა რი რე ბუ ლი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ლე ბა, 

რაც გუ ლის ხ მობ და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბას და დე მოკ რა ტი-

ის გან მ ტ კი ცე ბის ამო ცა ნას. 

ომის შემ დ გომ პე რი ოდ ში ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თ ვე ლოს ოფი ცი ა ლუ რი 

გან ცხა დე ბე ბი და ერ თობ ლი ვი დო კუ მენ ტე ბი, უცხო ე ლი და ქარ თ ვე ლი ექ ს-

პერ ტე ბის მი ერ გა მოთ ქ მუ ლი შე ფა სე ბე ბი თუ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ანა ლი ტი კუ რი 

სტა ტი ე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი გა მო კითხ ვე ბის შე დე გე ბი  მოწ მობს, რომ სა ქარ-

თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში სა ქარ თ ვე-

ლო -ევ რო კავ ში რის თა ნამ შ რომ ლო ბა საკ მა ოდ  დიდ პო ტენ ცი ალს შე ი ცავს და 

რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ფარ თო მხარ და ჭე-

რას იმ სა ხუ რებს1. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 2008 წლამ დე  ევ რო კავ ში-

რი- სა ქარ თ ვე ლოს თა ნამ შ რომ ლო ბის ფორ მა ტი კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ან 

და რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში  ნაკ ლე ბად ეფექ ტი ა ნი აღ მოჩ ნ და, მან რე ა ლუ რად 

ვერ უზ რუნ ველ ყო თუნ დაც კონ ფ ლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სათ ვის უკ ვე მოქ მე დი მე-

ქა ნიზ მე ბის ეფექ ტი ა ნი ამუ შა ვე ბა2.

2.მშვიდობისგანმტკიცებისპროცესისაქართველოში
ევროკავშირი-საქართველოსსამოქმედოგეგმისმიღებამდე
მშვი დო ბის გან მ ტ კი ცე ბას (კონფლიქტების პრე ვენ ცი ას, კონ ფ ლიქ ტე ბის მე ნეჯ-

მენტს) სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

საქ მი ა ნო ბის დღის წეს რიგ ში საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა ვი ა, მის შე-

სა ხებ აქ ტი უ რად სა უბ რო ბენ და საქ მი ა ნო ბენ რო გორც დიპ ლო მა ტი ურ, ასე ვე 

აკა დე მი ურ წრე ებ ში. გა ე როს გან მარ ტე ბით (�� �eacema�er Glossary) მშვი დო-

ბის გან მ ტ კი ცე ბის მთა ვარ და ნიშ ნუ ლე ბას წარ მო ად გენს მხა რე ებს შო რის არ სე-

ბუ ლი უთან ხ მო ე ბის შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფ ლიქ ტ ში გა დაზ რ დის თა ვი დან აცი ლე-

ბა დი ა ლო გის, მო ლა პა რა კე ბე ბის ან სხვა მშვი დო ბი ა ნი გზით, ზო გი ერთ შემ თხ-

ვე ვა ში, იძუ ლე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი თაც3. რო გორც წე სი, მშვი დო ბის გან მ ტ კი ცე ბა 

ანუ კონ ფ ლიქ ტე ბის პრე ვენ ცია მე სა მე მხა რის მო ნა წი ლე ო ბით მიმ დი ნა რე ობს, 

მას ზე ბევ რა დაა და მო კი დე ბუ ლი სამ შ ვი დო ბო პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნად წარ მარ-

თ ვა და კონ კ რე ტუ ლი შე დე გის მიღ წე ვა. 

მე სა მე მხა რე აქ ტო რი ა, რო მე ლიც კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ებს შო რის  კონ ფ ლიქ ტის 

მშვი დო ბი ა ნი და რე გუ ლი რე ბის მიზ ნით ერ თ გ ვა რი შუ ა მავ ლის ფუნ ქ ცი ას ას რუ-

ლებს. სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი აკა დე მი უ რი კვლე ვე ბის 

კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგება
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თა ნახ მად, მშვი დო ბი ა ნი და რე გუ ლი რე ბის პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნო ბი სათ ვის დი-

დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს იმას, თუ ვინ წარ მო ად გენს მე სა მე მხა რეს. კონ ფ ლიქ ტის 

პრე ვენ ცი ა ზეც მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ის, თუ ვინ არის აღი ა რე ბუ ლი 

კონ ფ ლიქ ტის მე სა მე მხა რედ. კერ ძოდ, მე ზო ბე ლი ქვეყ ნის მო ნა წი ლე ო ბა მე სა-

მე მხა რედ, რო გორც წე სი, ასო ცირ დე ბა ომის ეს კა ლა ცი ის მა ღალ რის კებ თან4. 

ასე ვე, გა მოც დი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ და დე ბი თი შე დე გის მი საღ წე ვად აუცი ლე-

ბე ლი არა ა,  რომ მე სა მე მხა რე  იყოს ბო ლომ დე პო ლი ტი კუ რად ნე იტ რა ლუ რი 

კონ ფ ლიქ ტე ბის მო ნა წი ლე ე ბის მი მართ, თუმ ცა და უშ ვე ბე ლი ა, რომ მომ რი გე-

ბე ლი რა ი მე ფორ მით ღე ბუ ლობ დეს მო ნა წი ლე ო ბას სამ ხედ რო კონ ფ ლიქ ტ ში5.

1990-2010 წწ. სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის კონ-

ფ ლიქ ტე ბის  გან ხილ ვა მშვი დო ბის გან მ ტ კი ცე ბის (კონფლიქტების პრე ვენ ცი ის) 

კონ ცეფ ცი ის ფარ გ ლებ ში აჩ ვე ნებს, რომ 2008 წლამ დე სა ერ თა შო რი სო თა ნა-

მე გობ რო ბის მი ერ რუ სე თი სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ კონ ფ ლიქ ტებ ში მე სა მე 

მხა რედ იყო აღი ა რე ბუ ლი. ოფი ცი ა ლუ რად ით ვ ლე ბო და, რომ 90-იან წლებ-

ში რუ სე თის სამ ხედ რო ნა წი ლე ბი არ იყო ჩარ თუ ლი სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი-

ნა რე სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბა ში. ამას ადას ტუ რებს გა ე როს რე ზო ლუ ცი ე ბი, 

რო მელ საც უშიშ რო ე ბის საბ ჭო 1994 წლი დან  წე ლი წად ში ორ ჯერ იღებ და და 

სა დაც რუ სე თი ნახ სე ნე ბი ა, რო გორც კონ ფ ლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე-

ბის „ხელშემწყობი მხა რე“. გარ და ამი სა, რუ სე თი ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა იყო, 

რომ ლის სამ ხედ რო ე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფო თა 

თა ნა მე გობ რო ბის (დსთ) სამ შ ვი დო ბო ძა ლე ბის ეგი დის ქვეშ მშვი დო ბის დაც-

ვის ოპე რა ცი ებ ში. რუ სე თი, ასე ვე, გა ე როს თან ერ თად ფა სი ლი ტა ცი ას უწევ და 

ქარ თულ -აფხა ზუ რი სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭოს მუ შა ო ბას (რომელიც და ფუძ ნ და 

1997 წ), სა დაც გა ე რო, ეუთო და გა ე როს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის ეგი დით მოქ მე დი 

მე გო ბარ ქვე ყა ნა თა ჯგუ ფის წევ რე ბი დამ კ ვირ ვებ ლის სტა ტუ სით სარ გებ ლობ-

დ ნენ.

ამ გ ვა რად, სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის მი ერ  სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი 

კონ ფ ლიქ ტე ბის მო წეს რი გე ბის პრო ცეს ში რუ სე თის ქმე დე ბა არ იყო გან ხი ლუ-

ლი რო გორც კონ ფ ლიქ ტის მხა რის ქმე დე ბა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რუ სე თი 

(ამავდროულად  გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მუდ მი ვი წევ რი), იყე ნებ და პო-

ლი ტი კურ ბერ კე ტებს  და შე საძ ლებ ლო ბებს  გავ ლე ნა მო ეხ დი ნა აფხა ზე თი სა 

და სამ ხ რეთ ოსე თის დე- ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბებ ზე6. ამ გზით რუ სე თი ახერ ხებ-

და,  აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში სხვა აქ ტო-

რე ბის ჩარ თ ვა რუ სე თის თან ხ მო ბის გა რე შე არ მომ ხ და რი ყო.  ამი ტომ, ძალ თა 

არ სე ბუ ლი ბა ლან სის სა ფუძ ველ ზე ნაკ ლე ბი მო ლო დი ნი არ სე ბობ და კონ ფ ლიქ-

ტის მხა რე ებს შო რის ეფექ ტი ა ნი შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვა ზე.

თამარ პატარაია
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ამას თან, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის პირ და პი-

რი დი ა ლო გის წარ მო ე ბა სე პა რა ტის ტუ ლი რე გი ო ნე ბის ლი დე რებ თან არა სო დეს 

წარ მო ად გენ და პრი ო რი ტე ტუ ლი პო ლი ტი კის სა განს. მის თ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი 

მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლო- რუ სეთს შო რის შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვას. 

თუმ ცა იმ ფაქ ტ მა, რომ კონ ფ ლიქ ტის პრე ვენ ცი ი სა და მშვი დო ბის გან მ ტ კი ცე ბის 

პრო ცეს ში გა ე რო და ევ რო პის უშიშ რო ე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია 

(ეუთო) დამ კ ვირ ვებ ლის სტა ტუ სით იყო ჩარ თუ ლი, რა ი მე ცვლი ლე ბა არ მო ი ტა-

ნა; ამ პე რი ოდ ში რუ სე თის მე დი ა ტო რო ბით  რა ი მე შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვა კონ ფ-

ლიქ ტის მო წეს რი გე ბის თა ო ბა ზე ვერ მო ხერ ხ და. ეს აიხ ს ნე ბა რამ დე ნი მე  ფაქ ტო-

რით. ერ თი მხრივ,  რო გორც გა ე როს, ასე ვე ეუთოს რო ლი სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი-

სი ე ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბო და, ხო ლო თა ვად მი სი ე ბის გან თავ სე ბა კონ ფ ლიქ ტურ 

ზო ნებ ში მოხ და ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ იმ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, 

სა დაც კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ე ბი რუ სეთს აღი ა რებ დ ნენ ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე-

ბის შეს რუ ლე ბის გა რან ტად. მე ო რე მხრივ, სა ქარ თ ვე ლოს კონ ფ ლიქ ტე ბის გარ-

შე მო მიმ დი ნა რე მშვი დო ბის გან მ ტ კი ცე ბის პრო ცეს ში ად გი ლი ჰქონ და თვი თონ 

კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ე ბის ნაკ ლებ მონ დო მე ბას და სა ეჭ ვო პო ლი ტი კურ გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბებს, რო გო რი ცაა მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში დე ლე გა ცი ე ბის შე მად გენ-

ლო ბის ხში რი ცვლა, მმარ თ ვე ლი ლი დე რე ბის  და პო ლი ტი კო სე ბის აგ რე სი უ ლი 

რი ტო რი კა, პე რი ო დუ ლი ძა ლა დო ბა გა მო ყოფ საზღ ვარ თან, რაც არ თუ ლებ და 

მხა რე ებს შო რის ნდო ბის გან მ ტ კი ცე ბას.

შექ მ ნი ლი სი ტუ ა ცი ის სა ფუძ ველ ზე 2008 წლის  რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომამ-

დე სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ კონ ფ ლიქ ტებს უფ რო ხში რად მო იხ სე ნი ებ დ ნენ 

რო გორც „გაყინულ კონ ფ ლიქ ტებს“. ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ მი ზეზ თა გარ და, ამ 

შე ფა სე ბის ერ თ -ერთ მი ზე ზად მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სის არა დი ნა მი კუ რო-

ბაც სა ხელ დე ბა.  მრა ვა ლი ანა ლი ტი კო სი მი იჩ ნევს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ში და 

კონ ფ ლიქ ტე ბი „გაყინული“ იყო იმი ტომ, რომ  კონ ფ ლიქ ტე ბის მე ნეჯ მენ ტის 

პრო ცეს ზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებ და გა რე შე ფაქ ტო რე ბი, ანუ მე სა მე მხა რე 

არა ე ფექ ტი ა ნად და უშე დე გოდ წარ მარ თავ და მე დი ა ტო რო ბის პრო ცესს.  ასე ვე, 

აშ კა რა იყო დამ კ ვირ ვებ ლის ფუნ ქ ცი ით მოქ მე დი აქ ტო რე ბის (გაერო და ეუთო) 

უუნა რო ბა დრო უ ლი რე ა გი რე ბა მო ეხ დი ნათ და ეფექ ტი ა ნად გა მო ე ყე ნე ბი ნათ 

ად რე უ ლი შეტყო ბი ნე ბე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც კონ ფ ლიქ ტის პრე ვენ ცი ის პრო-

ცეს ში იყო  დამ კ ვიდ რე ბუ ლი.7

ერ თ -ერ თი მკვლე ვა რი ქარ თულ -აფხა ზურ კონ ფ ლიქტს  „მივიწყებულ კონ ფ-

ლიქტს“8 უწო დებს.  2008 წ აგ ვის ტოს ომ მა სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე არ სე-

ბუ ლი „მივიწყებული კონ ფ ლიქ ტე ბი“ კვლავ სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კის დღის 

წეს რიგ ში შე ი ტა ნა, თუმ ცა, კონ ფ ლიქ ტე ბის რიცხვს ამ ჯე რად და ე მა ტა სა ქარ თ ვე-

კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგება
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ლო- რუ სე თის კონ ფ ლიქ ტი, რის გა მოც რუ სე თი ამ გარ თუ ლე ბულ და მრა ვალ-

დო ნი ან სამ შ ვი დო ბო პრო ცეს ში მე სა მე მხა რის როლს აღარ ას რუ ლებს.

3.შეთანხმებასაქართველო-ევროკავშირისთანამშრომლობის
შესახებკონფლიქტებისმშვიდობიანიმოწესრიგების
პრიორიტეტისფარგლებში
2006 წლამ დე ევ რო კავ ში რის რო ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბა ში საკ მა-

ოდ შეზღუ დუ ლი და არა მი ზან მი მარ თუ ლი იყო. ის  შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მო ნა-

წი ლე ობ და კონ ფ ლიქ ტის ზო ნებ ში კონ კ რე ტუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი თუ ეკო ნო-

მი კუ რი სა რე ა ბი ლი ტა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, მხარს უჭერ და 

ეუთო სა და გა ე როს სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ფარ გ ლებ ში 

და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შეს რუ ლე ბას. 2003 წელს ევ რო კავ შირ მა აირ ჩია 

პირ ვე ლი სპე ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში. მი სი მან და-

ტი იყო კონ ფ ლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბის და ლტოლ ვი ლე ბი სა და იძუ ლე ბით 

გა და ად გი ლე ბულ პირ თა დაბ რუ ნე ბის ხელ შეწყო ბა9. ამა ვე პე რი ოდ ში ევ რო-

კო მი სი ამ და ა ფი ნან სა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა კონ ტ რო ლო კო მი სი ის მუ შა ო ბის 

ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მა, რო მე ლიც ეუთოს ეგი დით მიმ დი ნა რე ობ და, თუმ ცა 

მცდე ლო ბე ბის მი უ ხე და ვად ვერ მო ი პო ვა მო ნა წი ლის სტა ტუ სი ამ კო მი სი ა ში10.  

ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი, ასე ვე, ერ თ მა ნე თი სა გან და მო უ კი დებ ლა დაც 

ცდი ლობ დ ნენ პო ზი ტი უ რი წვლი ლი შე ე ტა ნათ სა ქარ თ ვე ლოს კონ ფ ლიქ ტე ბის 

მოგ ვა რე ბა ში. ევ რო კავ ში რის რამ დე ნი მე წევ რი ქვე ყა ნა შე დი ო და გა ე როს გე-

ნე რა ლუ რი მდივ ნის მე გო ბარ ქვე ყა ნა თა ჯგუფ ში, რო მ ლის წევ რე ბი იყ ვ ნენ რუ-

სე თი, საფ რან გე თი, გერ მა ნი ა, ბრი ტა ნე თი, აშშ.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამა ვე პე რი ოდ ში გა და უწყ ვე ტე ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის არ-

სე ბო ბა უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენ და სა ქარ თ ვე ლოს სა ში ნაო თუ სა გა რეო 

პო ლი ტი კა ზე, ზღუ დავ და მი სი გან ვი თა რე ბის და მი სი და სავ ლეთ თან ინ ტეგ რი-

რე ბის პერ ს პექ ტი ვებს.  კერ ძოდ, ერ თი მხრივ, სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე 

არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის მო უგ ვა რებ ლო ბა სე რი ო ზუ ლად ასუს ტებ და სა ქარ-

თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ალს. კონ ფ ლიქ ტე ბი ქმნი და 

არას ტა ბი ლურ ვი თა რე ბას, აფერ ხებ და სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა-

რე ბას და მდგრა დო ბას, ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე მო დი ნე ბას; ქვე ყა ნა ში დი დი რა ო დე-

ნო ბის იძუ ლე ბით ად გილ ნაც ვა ლი პი რე ბის არ სე ბო ბა ზღუ დავ და სო ცი ა ლუ რი 

და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის რე სურ სებს, ზე მოქ მე დებ და სო ცი ა ლუ რი და-

ძა ბუ ლო ბის ფონ ზეც.

მე ო რე მხრივ, კონ ფ ლიქ ტე ბის არ სე ბო ბა და მა ტე ბით პრობ ლე მებს აჩენ და  

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, კერ-

თამარ პატარაია
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ძოდ, ფერ ხ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს  ევ რო -ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში 

ინ ტეგ რა ცი ა, თან და თან მწვავ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლო- რუ სე თის ურ თი ერ-

თო ბე ბი.

2006 წლის ივ ლის ში ევ რო კავ შირ მა ინ ტე რე სი გა მო ხა ტა სა ქარ თ ვე ლო ში კონ ფ-

ლიქ ტის მე ნეჯ მენ ტის არ სე ბუ ლი  ფორ მა ტე ბის გაძ ლი ე რე ბის მხარ და სა ჭე რად, 

რო დე საც ევ რო კო მი სი ამ მი ი ღო დეკ ლა რა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ კონ ფ-

ლიქ ტებ თან და კავ ში რე ბით. დეკ ლა რა ცი ის თა ნახ მად ევ რო კავ შირ მა გა ნაცხა-

და მზად ყოფ ნა გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა ღო ნის ძი ე ბე ბი შემ დე გი შე დე გე ბის მი საღ-

წე ვად 11: 

 კონ ფ ლიქ ტებ თან და კავ ში რე ბით მო ლა პა რა კე ბე ბი სა და მშვი დო ბის დამ ც ვე-

ლე ბის ეფექ ტუ რო ბის  გაზ რ და;

 არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის ფარ გ ლებ ში ყვე ლა მხა რის დი ა ლოგ ში ჩარ თ ვის 

ხელ შეწყო ბა; 

 2005 წ. ლუბ ლი ა ნა ში ეუთოს მი ნის ტე რი ალ ზე მი ღე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის 

(ინიციატივები სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ იყო ინი ცი რე ბუ ლი) და ზო-

გა დად სამ შ ვი დო ბო პრო ცე სის ხელ შეწყო ბა 

 ნდო ბის მშე ნებ ლო ბის ხელ შეწყო ბა;

 სამ ხ რეთ ოსე თის ეკო ნო მი კუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე-

ბის ხელ შეწყო ბა, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბო და ეუთოს ეგი დით (2006 წ. 4 ივ ნისს, 

ეუთოს თავ მ ჯ დო მა რე ო ბით მიმ დი ნა რე  ბრი უ სე ლის დო ნო რე ბის კონ ფე რენ ცი-

ა ზე ევ რო კავ შირ მა გა მო ი ყო 3 მლ ევ რო)12.  

რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, 2006 წლის ნო ემ ბერ ში დამ ტ კი ცე ბულ მა  სა მოქ-

მე დო გეგ მამ ამა ვე წლის ივ ლის ში გაცხა დე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი სრუ ლად გა ი-

ზი ა რა, თუმ ცა, ად რინ დე ლი დო კუ მენ ტი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით სა მოქ მე დო გეგ მა-

ში ევ რო კავ შირ მა ორი და მა ტე ბი თი მი ზა ნი გა ნი საზღ ვ რა: ერ თი მხრივ, ევ რო-

კავ შირ მა სამ ხ რეთ ოსე თის კონ ფ ლიქ ტურ ზო ნა ში მოქ მე დი შე რე უ ლი სა კონ ტ-

რო ლო კო მი სი ის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ და და ა სა ხე ლა, ხო ლო მე ო რე 

მხრივ, ევ რო კავ შირ მა აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ  ევ რო კავ შირ სა და რუ სეთს 

შო რის წარ მარ თულ პო ლი ტი კურ დი ა ლოგ ში ყო ველ თ ვის გა ნი ხი ლავ და სა ქარ-

თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის და ში და კონ ფ ლიქ ტე ბის მო წეს რი გე ბის 

სა კითხს. 

კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგება
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კონ ფ ლიქ ტე ბის მო წეს რი გე ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე კომ პე ტენ ტუ რი ექ ს პერ ტე-

ბის აზ რით, სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბამ დე არ სე ბობ და მო ლო დი ნე ბი, რომ  სა-

მოქ მე დო გეგ მა ში კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბის გრძელ ვა დი ა ნი 

სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა ზე გა მახ ვილ დე ბო და ყუ რადღე ბა13. პრობ-

ლე მის სირ თუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, თა ვი დან ვე ცხა დი იყო, რომ ამ პრი ო რი ტე-

ტის ფარ გ ლებ ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ებ თან გრძელ ვა დი ა-

ნი პო ლი ტი კის შე თან ხ მე ბით თუ იქ ნე ბო და შე საძ ლე ბე ლი. ამის და მი უ ხე და ვად, 

რო გორც აღ მოჩ ნ და, ოფი ცი ა ლუ რი სა მოქ მე დო გეგ მა გა ნი ხი ლავ და მხო ლოდ 

მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში, უახ ლო ეს სა მი- ხუ თი წლის მან ძილ ზე გან სა ხორ ცი ე-

ლე ბე ლ ქმე დე ბებს, რო მე ლიც ხელს შე უწყობ და უკ ვე არ სე ბულ ფორ მატ ში სა-

ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის მო წეს რი გე ბას და არ გუ ლის ხ მობ და 

მო ლა პა რა კე ბე ბის არ სე ბუ ლი ფორ მა ტის ცვლი ლე ბას.  ამას ვე ადას ტუ რებს 2007 

წ. 19 იან ვარს, ევ რო კავ ში რის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და ევ რო პის სა მე ზობ-

ლო პო ლი ტი კის ევ რო კო მი სა რი ბე ნი ტა ფე რე რო ვალ დ ნე რი, რო მელ მაც ვე ნა ში 

გა მარ თულ  პოს ტ კო მუ ნის ტურ ქვეყ ნებ ში დე მოკ რა ტი ის გაძ ლი ე რე ბის სა კითხი-

სად მი მიძღ ვ ნილ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე გა ნაცხა და: „აუცილებლად 

გვჭირ დე ბა ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლოთ. სამ ხ რეთ კავ კა სი ის „გაყინული კონ ფ-

ლიქ ტე ბის“ წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე. ... ჩვე ნი წი ნა და დე ბაა კი დევ უფ რო 

გა ვა ფარ თო ვოთ ევ რო კავ ში რის საქ მი ა ნო ბა რე გი ო ნა ლუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბის გა-

დაწყ ვე ტის უკ ვე არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის ფარ გ ლებ ში. ეს შე იძ ლე ბა ასე ვე გუ ლის-

ხ მობ დეს, მა გა ლი თად, მშვი დო ბის მ ყო ფელ ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბას“14.

ამ გ ვა რად, სა მოქ მე დო გეგ მა ში და სა ხუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 

ერ თი მხრივ, კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ე ბის და მე ო რე მხრივ, უკ ვე მოქ მე დი სამ შ-

ვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის ფორ მა ტის წარ მა ტე ბა ზე, კონ კ რე ტუ ლად, კი რუ სე-

თის, რო გორც კონ ფ ლიქ ტე ბის მე ნეჯ მენ ტის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი მე სა მე მხა რის 

მზა ო ბა ზე დარ ჩა და მო კი დე ბუ ლი. რო გორც არა ერ თი ანა ლი ტი კო სი აღ ნიშ ნავს, 

რუ სე თის ინ ტე რე სებ ში არ შე დი ო და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა სა და სე პა-

რა ტის ტულ დე- ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბებს შო რის ორ მ ხ რი ვი დი ა ლო გის ხელ-

შეწყო ბა და, უფ რო მე ტიც, რუ სე თი შეშ ფო თე ბით უყუ რებ და იმ პერ ს პექ ტი ვას, 

რომ მსგავ სი მო ლა პა რა კე ბე ბი წარ მა ტე ბით დას რულ დე ბო და. რუ სე თის ინ ტე-

რე სე ბი შე უმ ჩ ნე ვე ლი არ დარ ჩე ნია და სავ ლე თის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი-

ებს,  თუმ ცა ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა იშ ვი ა თად ეძ ლე ო დათ. 

მა გა ლი თად, 2006 წელს ეუთოს თავ მ ჯ დო მა რე ქვეყ ნის, ბელ გი ის სა გა რეო საქ-

მე თა მი ნის ტ რი, კარლ დე გუხ ტი ადას ტუ რებს, რომ ეუთო ვერ შეძ ლებს სამ ხ-

რეთ ოსეთ ში გა ყი ნუ ლი კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბას იმ მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო, 

რომ რუ სეთს არ სურს ამ პრობ ლე მის ახ ლა მოგ ვა რე ბა, ხო ლო ეუთოს არ აქვს 

ბერ კე ტე ბი იმი სათ ვის, რომ აიძუ ლოს რუ სე თი, ეს გა ა კე თოს15.  
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4.2007-2011წწ.ევროკავშირი-საქართველო:სამოქმედო
გეგმისშესრულება
2007-2011 წწ. კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბის შე სა ხებ და სა ხუ ლი 

მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია აღი წე როს, რო გორც უწყ ვე ტი პრო ცე სი. 

რო გორც ზე მოთ იყო აღ ნიშ ნუ ლი, სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა მოკ ლე-

ვა დი ან შე დე გებ ზე იყო გათ ვ ლი ლი, ხო ლო რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომ მა კითხ ვის 

ნიშ ნის ქვეშ და ა ყე ნა მას ში აღ წე რი ლი მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სო ბა 2008 წლის შემ-

დ გომ შექ მ ნილ რე ა ლო ბებ თან. თუმ ცა, ახ ლად შექ მ ნილ გა რე მოს ევ რო კავ შირ მა 

დრო უ ლად უპა სუ ხა. 2008 წლის ზაფხუ ლის შემ დ გომ მი ღე ბულ ოფი ცი ა ლურ დო-

კუ მენ ტებ ში ევ რო პის კო მი სია აცხა დებს, რომ ის მზა დაა 2008 წლის  ომის შემ-

დე გაც ითა ნამ შ რომ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს თან კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მოგ-

ვა რე ბის მიზ ნით, და ხე ლი შე უწყოს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი აფხა ზე თი სა და 

სამ ხ რეთ ოსე თის კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ან გა დაწყ ვე ტას16.

ამ გ ვა რად,  კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბის მი მარ თუ ლე ბით სა-

მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მი მო ხილ ვა 

შიძ ლე ბა ორ ნა წი ლად გა ი ყოს – პირ ვე ლი ნა წი ლი მო ი ცავს  2008 წ. ომამ დე 

პე რი ოდს, მე ო რე ნა წი ლი გა ნი ხი ლავს ღო ნის ძი ე ბებს, რო მე ლიც 2009-2010 წწ.  

ომის შემ დეგ, გა ტარ და.

4.1. კონ ფ ლიქ ტის ეს კა ლა ცი ის ფა ზა – 2007-2008 წწ.

ევ რო კავ ში რის მო ნა წი ლე ო ბა სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში და სა ხუ ლი პრი ო-

რი ტე ტუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად და იწყო 2007 წელს 15 იან ვარს, რო დე საც სა ქარ-

თ ვე ლოს ეწ ვია ევ რო კავ ში რის ე.წ. ფაქ ტე ბის მო ძი ე ბის მი სი ა, რომ ლის მი ზა ნიც 

იყო ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის სფე რო ში სა ქარ თ ვე-

ლო -ევ რო კავ ში რის თა ნამ შ რომ ლო ბის  შე საძ ლო მე ქა ნიზ მე ბის შე სას წავ ლად. 

სა ქარ თ ვე ლოს  ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა გარ და, დე ლე გა ცია შეხ ვ და,  

აგ რეთ ვე, აფხა ზე თი სა და ე.წ. სამ ხ რეთ ოსე თის სე პა რა ტის ტუ ლი მთავ რო ბე ბის  

წარ მო მად გენ ლებს და შე ე ცა და, და ერ წ მუ ნე ბი ნა ისი ნი სა ქარ თ ვე ლოს თან სამ-

შ ვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის გა ნახ ლე ბის აუცი ლებ ლო ბა ში,  რა თა ამ უკა ნას კ-

ნელთ ესარ გებ ლათ სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 

თა ნამ შ რომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბით. სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ თა ვი სი 

მხარ და ჭე რა ევ რო კავ ში რის მი სი ის მი მართ და ა დას ტუ რა სა გა რეო საქ მე თა სა-

მი ნის ტ როს 2007 წლის 22 იან ვ რის გან ცხა დე ბით, ამა ვე სა კითხებს და ეთ მო 2007 

წლის 26 თე ბერ ვალს პრე ზი დენ ტის გა მოს ვ ლა ბრი უ სელ ში.17 

ფაქ ტე ბის შემ ს წავ ლე ლი მი სი ის დას კ ვ ნის სა ფუძ ველ ზე 2007 წ. მარ ტ ში ევ რო კავ-

ში რის პო ლი ტი კუ რი და უსაფ რ თხო ე ბის კო მი ტეტ მა და ამ ტ კი ცა კონ კ რე ტუ ლი ღო-
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ნის ძი ე ბე ბი, რო მე ლიც სხვა საქ მი ა ნო ბებს შო რის გუ ლის ხ მობ და სა ქარ თ ვე ლო ში 

პო ლი ცი ე ლი მრჩევ ლე ბის გაგ ზავ ნას გა ე რო სა და ეუთოს მი სი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბის 

მი სა ღე ბად, ასე ვე, 2007 წ. შე მოდ გო მი დან ევ რო კავ ში რის მრჩევ ლის და ნიშ ვ ნას 

კონ ფ ლიქ ტე ბის მო წეს რი გე ბის სა კითხებ ზე შე სა ბა მის სა მი ნის ტ რო ში18. ეს ფაქ ტი 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის და რე-

გუ ლი რე ბის პრო ცე სი სათ ვის, რად გა ნაც გუ ლის ხ მობ და მას ში ევ რო კავ ში რის რო-

ლის გაზ რ დას და გა აქ ტი უ რე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის პირ ვე ლი პი რე ბი 

დიდ და ინ ტე რე სე ბას ამ ჟ ღავ ნებ დ ნენ კონ ფ ლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნი და რე გუ ლი რე ბის 

პრო ცეს ში მიმ დი ნა რე მო ლა პა რა კე ბე ბის ფორ მა ტის ცვლი ლე ბის მი მარ თაც.

2007 წლის 26 სექ ტემ ბერს გა ე როს გე ნე რა ლურ ასამ ბ ლე ა ზე გა მოს ვ ლი სას სა ქარ-

თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტ მა, მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ მა კონ ფ ლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ის  14 წლის 

თავ ზე,  გა მო ხა ტა ხე ლი სუფ ლე ბის უკ მა ყო ფი ლე ბა  სამ შ ვი დო ბო პრო ცე სის სა მარ-

თ ლებ რი ვი ფორ მა ტის მი მართ. იგი გა მო ვი და წი ნა და დე ბით, რომ აფხა ზეთ ში ფუნ-

და მენ ტუ რად შეც ვ ლი ლი ყო შეწყ ვე ტი ლი სამ შ ვი დო ბო პრო ცე სი, რა საც მო ი ტან და 

სამ შ ვი დო ბო ძა ლე ბის შეც ვ ლა კომ პე ტენ ტუ რი და ნე იტ რა ლუ რი ძა ლე ბით. პრე ზი-

დენ ტის გან ცხა დე ბით, ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო შე მუ შა ვე ბუ ლი ყო ყოვ ლის მომ ც-

ვე ლი გეგ მა დევ ნილ თა და საბ რუ ნებ ლად, კონ ფ ლიქ ტურ ზო ნებ ში გან ხორ ცი ე ლე-

ბუ ლი ყო ეკო ნო მი კუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია და გა ნახ ლე ბუ ლი ყო პირ და პი რი დი ა ლო გი 

კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ებს შო რის ყო ველ გ ვა რი პი რო ბის გა რე შე19. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მომ დევ ნო პე რი ოდ ში ევ რო კავ ში რის მცდე ლო ბა 

აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლი ყო კონ ფ ლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბის პრო ცეს ში, წი ნა აღ-

მ დე გო ბებს გა და აწყ და. ამის დას ტუ რია 2007 წ. 2 ოქ ტომ ბერ ში, სამ ხ რეთ კავ კა-

სი ა ში ევ რო კავ ში რის სპე ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლის, პი ტერ სემ ნე ბის გან ცხა-

დე ბა ევ რო პარ ლა მენ ტის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა კო მი ტე ტის წი ნა შე თა ვის 

ყო ველ წ ლი ურ მი მარ თ ვა ში, სა დაც მან აღ ნიშ ნა, რომ ევ რო კავ ში რი ყვე ლა მო-

ნა წი ლე მხა რის თან ხ მო ბის გა რე შე არ გა აგ ზავ ნის სა ქარ თ ვე ლო ში მშვი დო ბის-

მ ყო ფე ლებს და არ შე უ ერ თ დე ბა სამ ხ რეთ ოსე თის სტა ტუ სის თა ო ბის შე სა ხებ 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ ახ ლა ხან შექ მ ნილ კო მი სი ას20. ამის მი ზე ზი, 

ერ თი მხრივ, იყო რუ სე თის პო ლი ტი კა, რო მე ლიც  სე რი ო ზულ და გა და უ ლა ხავ 

პრობ ლე მებს  უქ მ ნი და კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი გა დაწყ ვე ტის პრო ცესს და 

მხა რე თა შო რის შე თან ხ მე ბას; მე ო რე მხრივ, ევ რო კავ ში რი სათ ვის და მა ტე ბი თი 

წუ ხი ლის სა გა ნი გახ და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი მო უ-

ლოდ ნე ლი და მას თან შე უ თან ხ მე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი21.

რო გორც აღი ნიშ ნა, ამ გან ცხა დე ბა ში სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში ევ რო კავ ში რის სპე-

ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი გუ ლის ხ მობ და 2007 წლის მან ძილ ზე რუ სე თის 

თამარ პატარაია
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მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბულ აგ რე სი უ ლი ქმე დე ბებს, რო მე ლიც კი დევ უფ რო 

არ თუ ლებ და კონ ფ ლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ის პერ ს პექ ტი ვებს. ეს ვლინ დე ბო და 

რუ სუ ლი თვით მ ფ რი ნა ვის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა ჰა ე რო სივ რ ცის დარ ღ ვე ვით 

და რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა ში, ბომ ბის ჩა მოგ დე ბი თაც. ეს ფაქ ტე ბი შე უძ ლე ბელს 

ხდი და რუ სე თის ქმე დე ბე ბი გან ხი ლუ ლი ყო, რო გორც კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო-

ბი ა ნის მო წეს რი გე ბის მცდე ლო ბა, რა მაც ასე ვე უარ ყო ფი თად იმოქ მე და კონ-

ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის უკ ვე არ სე ბულ ფორ მა ტებ ში ევ რო კავ ში რის აქ ტი უ რად 

მო ნა წი ლე ო ბის პერ ს პექ ტი ვა ზეც22. 

ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გე ნე ლის გან ცხა დე ბით, ევ რო კავ ში რის გა აქ ტი უ რე ბის 

პრო ცე სი შე იზღუ და სა ქარ თ ვე ლოს  ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

შე უ თან ხ მე ბე ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის გა მო23. კერ ძოდ, 2006-2007 წლებ ში სა ქარ თ ვე-

ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ თა ვის თავ ზე აიღო ცალ მ ხ რი ვი ინი ცი ა ტი ვა, ალ ტერ ნა ტი-

უ ლი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბის გზით შექ მ ნა დრო ე ბი თი ად მი ნის ტ რა ცია სამ ხ რეთ 

ოსე თის ტე რი ტო რი ა ზე, ასე ვე, ჩა მო ა ყა ლი ბა აფხა ზე თის კა ნო ნი ე რი ხე ლი სუფ-

ლე ბის ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის ტ რა ცია კო დო რის ხე ო ბა ში, რა მაც გა აღ რ მა ვა 

უნ დობ ლო ბა კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ებს შო რის და ვერ შე უწყო ხე ლი სამ შ ვი დო ბო 

პრო ცე სის შემ დ გომ გან ვი თა რე ბას24.  სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის ინი ცი-

ა ტი ვე ბი ასე ვე  ნაკ ლე ბად სარ გებ ლობ და სა ერ თა შო რი სო  თა ნა მე გობ რო ბის 

მხარ და ჭე რით, რად გა ნაც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხე ლი-

სუფ ლე ბე ბის შექ მ ნის პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბი და მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი  არ 

შე უ თან ხ მა და არ გა ნუ მარ ტა ნათ ლად სამ შ ვი დო ბო პრო ცე სის მო ნა წი ლე სა-

ერ თა შო რი სო აქ ტო რებს, მათ შო რის ევ რო კავ შირს. ამის გა მო სა ერ თა შო რი-

სო მო ნა წი ლე ებ მა თა ვი შე ი კა ვეს გა მო ე ხა ტათ  სა კუ თა რი პო ზი ცია შექ მ ნი ლი 

რე ა ლო ბის მი მართ25. 

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას იმე დი ჰქონ და, რომ სამ ხ რეთ ოსეთ სა და აფხა-

ზეთ ში ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის ტ რა ცი ის შექ მ ნა შე ა სუს ტებ და კონ ფ ლიქ ტის ზო-

ნებ ში ამ დრომ დე მოქ მე დი დე- ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბის გავ ლე ნას ად გი ლობ-

რივ მო სახ ლე ო ბა ზე. ამა ვე დროს, ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლი გახ დე ბო და რუ-

სე თის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის მი მართ 

კო სო ვოს პრე ცე დენ ტის გა მო ყე ნე ბის იდე ის რე ა ლი ზა ცი ა. ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბი 

ასე ვე იმე დოვ ნებ დ ნენ, რომ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მე ლიც მშვი-

დო ბის გან მ ტ კი ცე ბის პრო ცეს ში იყ ვ ნენ ჩარ თულ ნი, ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხე ლი სუფ-

ლე ბე ბის შექ მ ნის სა ფუძ ველ ზე მხარს და უ ჭერ დ ნენ კონ ფ ლიქ ტის ზო ნებ ში მოქ-

მე დი მშვი დო ბის მ ყო ფე ლე ბის ფორ მა ტის ლე გი ტი მა ცი ის სა კითხის გა და ხედ ვას. 

თუმ ცა, სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბამ ეს ინი ცი ა ტი ვა მხარ და ჭე რის გა რე შე 

და ტო ვა.
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მოვ ლე ნე ბის შემ დ გომ მა გან ვი თა რე ბამ აჩ ვე ნა, რომ  2007 წლის ზაფხუ ლის შემ-

დეგ კონ ფ ლიქ ტურ ზო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი სამ ხ რეთ ოსეთ ში, სი ტუ ა ცია ძა-

ლი ან და ი ძა ბა, კონ ფ ლიქ ტ ში მშვი დო ბის გან მ ტ კი ცე ბის პრო ცე სი კი დევ უფ რო 

და სუს ტ და,  მხა რე ებს შო რის ნდო ბა მი ნი მა ლუ რი გახ და, ასე ვე აღარ ფუნ ქ ცი ო-

ნი რებ და არც მხა რე ებს შო რის დი ა ლო გის ფორ მა ტი და არც სხვა  მე ო რა დი კო-

მუ ნი კა ცი ის არ ხე ბი26. 2007 წ. ზაფხულ ში სა ერ თა შო რი სო კრი ზი სის ჯგუ ფის მი ერ 

მომ ზა დე ბულ ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სის ჩაშ-

ლას თან სდევ და სა თე მო დო ნე ზე კონ ფ ლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ რებ ეთ ნი კუ რად 

ქარ თ ვე ლებ სა და ოსებს შო რის უნ დობ ლო ბის გაზ რ და, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 

ინ ცი დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბის მომ რავ ლე ბა, რა მაც მხა რე ებს შო რის სე რი ო ზუ ლი 

კონ ფ რონ ტა ცი ის საფ რ თხე წარ მოქ მ ნა. სრო ლე ბი, და კა ვე ბა, კრი მი ნა ლი ყო-

ველ დღი უ რო ბის ნა წი ლი გახ და, რა საც ემა ტე ბო და ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ 

არ სე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბი, შე ტა კე ბე ბი გახ შირ და ასე ვე 

შე ი ა რა ღე ბულ სამ ხედ რო ნა წი ლებს შო რი საც, რაც კონ ფ ლიქ ტის შემ დ გო მი ეს-

კა ლა ცი ის ზრდა ზე  მი უ თი თებ და 27. 

2008 წლის გა ზაფხულ ზე სი ტუ ა ცია უფ რო გამ წ ვავ და28.  2008 წლის ივ ლის ში 

რუ სე თი სა და სა ქარ თ ვე ლოს სამ ხედ რო ნა წი ლე ბი ერ თ მა ნე თი სა გან და მო უ-

კი დებ ლად ფარ თო მას შ ტა ბი ან სამ ხედ რო წვრთნებ ში იყ ვ ნენ ჩარ თულ ნი. ევ-

რო კავ ში რი სი ტუ ა ცი ის და ძაბ ვის ფონ ზეც აგ რ ძე ლებ და მცდე ლო ბას, რომ თა-

ვი დან ყო ფი ლი ყო აცი ლე ბუ ლი ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბა 

და კონ ფ ლიქ ტი ცხელ ფა ზა ში არ გა და სუ ლი ყო. შე სა ბა მი სად, 2008 წ. ზაფხულ-

ში  კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის თე მა უპ რე ცე დენ ტო ევ რო პუ ლი სამ შ ვი დო ბო 

ინი ცი ა ტი ვე ბის ობი ექ ტი გახ და, რაც აისა ხა რო გორც ევ რო კავ ში რის, გა ე როს, 

ევ რო საბ ჭო სა და ეუთოს კონ კ რე ტულ დეკ ლა რა ცი ებ ში, ასე ვე მა ღა ლი რან გის 

პო ლი ტი კუ რი პი რე ბის ვი ზი ტებ სა და გან ცხა დე ბებ შიც. კერ ძოდ: 2008 წ. ივ ლი-

სის და საწყის ში ეუთოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბ ლე ის სა ბო ლოო დეკ ლა რა ცი ამ 

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ფ ლიქ ტის ზო ნებ ში შე ი ა რა ღე ბუ ლი ბრძო ლის გა ნახ ლე ბის 

აშ კა რა სა შიშ რო ე ბა და ა ფიქ სი რა29. ხო ლო ევ რო პის საბ ჭოს გე ნე რა ლურ მა მდი-

ვან მა, ტე რი დე ვის მა და ძა ბუ ლო ბის სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბა ში გა დაზ რ დის 

ალ ბა თო ბის ზრდა და ა ფიქ სი რა და აღ ნიშ ნა: „სამხრეთ კავ კა სი ის მო სახ ლე ო ბა 

კი დევ ერთ ომს ვერ გა და ი ტანს30“. 

არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია მშვი დო ბის გან მ ტი კი ცე ბის და კონ ფ ლიქ ტის პრე ვენ ცი-

ის პრო ცე სის მო ნა წი ლე ე ბი სა გან მო ითხოვ და უს წ რა ფეს რე ა გი რე ბას. შექ მ ნი-

ლი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 2008 წ. ივ ლის ში კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის 

კუთხით ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დიპ ლო მა ტი უ რი ინი ცი ა ტი ვა იყო გერ მა ნი ის 

სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რის ფრანკ ვალ ტერ შტა ინ მა ი ე რის მი ერ სა ქარ თ ვე-

თამარ პატარაია
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ლო სა და რუ სეთ ში წარ დ გე ნი ლი აფხა ზე თის კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის სა მე-

ტა პი ა ნი სამ შ ვი დო ბო გეგ მა31. რო გორც აღ მოჩ ნ და ევ რო კავ ში რის და და სავ ლე-

თის სხვა მა ღა ლი რან გის დიპ ლო მა ტე ბის  მცდე ლო ბებ მა შე დე გი ვერ გა მო ი ღო, 

სა ერ თა შო რი სო მო ნა წი ლე ე ბის დახ მა რე ბით კონ ფ ლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ის პრო-

ცე სი წარ მა ტე ბით ვერ დას რულ და, რად გა ნაც აფხა ზე თის ე.წ. ხე ლი სუფ ლე ბამ 

არ გა ნაცხა და თან ხ მო ბა გა ნე ხი ლა სამ შ ვი დო ბო გეგ მა. 

2008 წ. 7 აგ ვის ტოს სამ ხ რეთ ოსეთ ში მომ ხ და რი სამ ხედ რო შე ტა კე ბა სა ქარ თ-

ვე ლო- რუ სე თის ფარ თო მას შ ტა ბი ან სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბა ში გა და ი ზარ და. 

ომის შე დე გად სტა ბი ლუ რო ბის ხელ შემ წყობ ყვე ლა ფორ მატს  ერ თ ბა შად აზ რი 

და ე კარ გა. 

ევ რო კავ ში რის მა შინ დე ლი თავ მ ჯ დო მა რე ქვე ყა ნა, საფ რან გე თის პრე ზი დენ ტი 

ნი კო ლა სარ კო ზი, 12 აგ ვის ტოს მოს კოვ ში რუ სე თის პრე ზი დენ ტ თან აღ წევს შე-

თან ხ მე ბას ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის თა ო ბა ზე. ამ ხელ შეკ რუ ლე ბას ხე ლი მო ა წე რა 

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტ მაც. ხელ შეკ რუ ლე ბის ტექ ს ტი ძა ლის გა მო უ ყე ნებ-

ლო ბის თა ო ბა ზე აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის გარ და გუ ლის ხ მობ და კონ ფ ლიქ-

ტე ბის მოგ ვა რე ბა ზე სა ერ თა შო რი სო დის კუ სი ის დაწყე ბა საც. აღ ნიშ ნულ ხელ-

შეკ რუ ლე ბას 8 სექ ტემ ბერს მოჰ ყ ვა  და მა ტე ბი თი შე თან ხ მე ბა, სა დაც  რუ სეთ მა 

აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა სამ ხედ რო ნა წი ლე ბის გაყ ვა ნა ზე და ომამ დე პო ზი ცი ებ ზე 

დაბ რუ ნე ბის თა ო ბა ზე, ხო ლო ევ რო კავ შირ მა სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის გან თავ-

სე ბა ზე გა ნაცხა და თან ხ მო ბა.

რუ სე თის სამ ხედ რო ნა წი ლე ბის ნა წი ლობ რი ვი გაყ ვა ნა სა ქათ ვე ლოს ტე რი ტო-

რი ი დან და იწყო 18 აგ ვის ტოს, თუმ ცა რუ სეთს აღე ბუ ლი პი რო ბა ბო ლომ დე არ 

შე უს რუ ლე ბი ა. სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბის დას რუ ლე ბი დან სულ მა ლე,  26 აგ-

ვის ტოს, 2008, რუ სეთ მა სცნო აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის და მო უ კი დებ-

ლო ბა და სამ ხედ რო ნა წი ლე ბის და ტო ვე ბა ე.წ. და მო უ კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი-

კე ბის დე ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბებ თან და დე ბუ ლი ორ მ ხ რი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბის 

სა ფუძ ველ ზე გა ა მარ თ ლა.

5.ევროკავშირი-საქართველოსთანამშრომლობაკონფლიქტების
დარეგულირებისსფეროში2008წ.აგვისტოსომისშემდგომ
პერიოდში
2008 წ. ევ რო კო მი სი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ან გა რი შის თა ნახ მად ევ რო კავ შირ-

მა  სა ქარ თ ვე ლო ში გა წე უ ლი პოს ტ - კონ ფ ლიქ ტუ რი დახ მა რე ბა და უ კავ ში რა 

სა ქარ თ ვე ლო ში დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის გაგ რ ძე ლე ბი სა და დე მოკ რა ტი-

უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის კონ სო ლი და ცი ის პი რო ბას32. აღ ნიშ ნულ თე მა ზე შე თან ხ მე-
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ბა სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის 2009 წ. იან ვარ ში მოხ და. ამ და-

პი რე ბის შე სა ბა მი სად ევ რო კავ შირ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ზარ და სა ქარ თ ვე ლოს 

მი მართ გა წე უ ლი დახ მა რე ბა და გა და ა ჭარ ბა სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ფარ გ-

ლებ ში მი ღე ბულ 2007-2013 წწ. ინ დი კა ტო რუ ლი გეგ მის მაჩ ვე ნებ ლებს, კერ ძოდ, 

2008 წლის ოქ ტომ ბერ ში ევ რო კავ ში რის ორ გა ნი ზე ბით ჩა ტა რე ბულ დო ნო რე ბის 

კონ ფე რენ ცი ა ზე, ევ რო კავ შირ მა 500 მლნ ევ რო გა მო ყო 2008-2011 წწ სა ქარ თ-

ვე ლო ში ომის შე დე გე ბის დაძ ლე ვის და რე კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი პრო ექ ტე ბის გან-

ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით. ევ რო კავ ში რის მი ერ და გეგ მი ლი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი პროგ რა მე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვი ა: ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბა  (10 მლნ ევ რო), 

იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა მხარ და ჭე რა  (პირდაპირი სა ბი უ ჯე ტო დახ-

მა რე ბა 61.5 მლნ ევ რო, სტა ბი ლუ რო ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი 20.5 მლნ ევ რო, და სხვა 

შე და რე ბით მცი რე მას შ ტა ბი ა ნი პროგ რა მე ბი). 

ომის შემ დ გომ პე რი ოდ ში ევ რო კავ ში რის დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 

მი მართ მარ თ ლაც ინ ტენ სი უ რად  და სწრა ფი ტემ პე ბით გან ხორ ცი ელ და. შექ მ ნი ლი 

მძი მე ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ი სა და სო ცი ა ლუ რი ფო ნი დან გა მომ დი ნა რე და სავ-

ლე თის დო ნო რე ბის, მათ შო რის ევ რო კავ ში რის ყუ რადღე ბა იძუ ლე ბით გა და ად-

გი ლე ბულ პირ თა დახ მა რე ბა ზე გა მახ ვილ და. ევ რო კავ ში რი კვლე ვაც აღი ა რებს სა-

ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ულ ერ თი ა ნო ბას, სუ ვე რე ნი ტეტს და აფხა ზე თი სა და სამ ხ-

რეთ ოსე თის მი მართ ატა რებს არ -ა ღი ა რე ბის პო ლი ტი კას. ამას თან, ევ რო კავ ში რი 

აცხა დებს, რომ მზა დაა  სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო უ ჩი ნოს პო ლი ტი კუ რი, ფი ნან სუ რი და 

პრაქ ტი კუ ლი დახ მა რე ბა, რა თა მო ახ დი ნოს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და უსაფ რ თხო ე ბის 

მდგო მა რე ო ბის სტა ბი ლი ზა ცი აც33. შე სა ბა მი სად, ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს თა-

ნამ შ რომ ლო ბა შემ დეგ ფორ მა ტებ ში მიმ დი ნა რე ობს:

1) ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბი;

2) სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სია;

3) იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა;

4) კონ ფ ლიქ ტე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ის ხელ შეწყო ბა ნდო ბის აღ დ გე ნის გზით – 

ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და სტრა ტე გია ‘ჩართულობა თა ნამ შ რომ ლო ბის გზით.

6.2008წ.ომისშემდგომსამშვიდობოპროცესისახალი
გამოწვევები-ახალიშეიარაღებულიკონფლიქტისპრევენცია

6.1. ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბი

აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე კონ ფ ლიქ ტებ ში რუ სეთს 

აღარ აქვს მე სა მე მხა რის სტა ტუ სი, ის აღარ გა ნი ხი ლე ბა რო გორც  მე დი ა ტო-

თამარ პატარაია
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რი და მშვი დო ბის ხელ შემ წყო ბი ქვე ყა ნა34. მი უ ხე და ვად ამი სა, რე ა ლუ რი წინ-

ს ვ ლა კონ ფ ლიქ ტის შემ დ გომ მხა რე ებს შო რის მიმ დი ნა რე მო ლა პა რა კე ბებ ზე 

ვერ მოხ და. კერ ძოდ, აგ ვის ტოს ომის სა ფუძ ველ ზე სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე-

გობ რო ბამ აღი ა რა  რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს კონ ფ ლიქ ტი, რო მელ საც მოჰ ყ ვა 

დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ თო ბე ბის და ხე ლი სუფ ლე ბებს შო რის ყო ველ გ ვა რი 

კო მუ ნი კა ცი ის შეწყ ვე ტა. გარ და ამი სა, რუ სეთ მა აღი ა რა სამ ხ რეთ ოსე თი სა და 

აფხა ზე თის და მო უ კი დებ ლო ბა, რაც ნიშ ნავ და, რომ რუ სე თი აღარ სცნობს სა-

ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ულ მთლი ა ნო ბას. რუ სეთ მა ასე ვე და არ ღ ვია სა ქარ თ-

ვე ლოს საზღ ვ რე ბის ერ თი ა ნო ბა ოკუ პა ცი ის გზით, რად გა ნაც არ შე ას რუ ლა  12 

აგ ვის ტოს ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა, დღეს მი სი სამ ხედ რო ნა წი-

ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის დარ ღ ვე ვი თაა 

გან თავ სე ბუ ლი. 

თა ვის მხრივ,  ევ რო კავ ში რი, აშშ, გა ე რო და ეუთო არ ცნო ბენ რუ სე თის მი ერ 

აღი ა რე ბულ ახალ „სახელმწიფოებს“, აღი ა რე ბენ სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი-

ულ მთლი ა ნო ბას და რუ სე თი სა გან მო ითხო ვენ სამ ხედ რო ნა წი ლე ბი გა იყ ვა ნონ 

სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ი დან და და უბ რუნ დ ნენ ომამ დელ პო ზი ცი ებს.

ჯერ ჯე რო ბით არ ჩანს, ვინ შე ას რუ ლებს მე დი ა ტო რის ფუნ ქ ცი ას სა ქარ თ ვე ლო- 

რუ სე თის კონ ფ ლიქ ტ ში. აშ კა რა ა, რუ სე თი არ აღი ა რებს თა ვის თავს რო გორც 

კონ ფ ლიქ ტის მხა რეს და შე სა ბა მი სად, არ არის თა ნახ მა სა უ ბა რი და იწყოს სა-

ქარ თ ვე ლოს თან არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბა ზე. და სავ ლე თი უკა ნას კ-

ნელ პე რი ოდ ში ურ ჩევს ქარ თულ მხა რეს და იწყოს პირ და პი რი მო ლა პა რა კე ბე-

ბი რუ სეთ თან, რაც ასე ვე ადას ტუ რებს ამ მო საზ რე ბას35. „ჟენევის დის კუ სი ე ბი“ 

აღ მოჩ ნ და 2008 წლი დან მოქ მე დი ერ თა დერ თი ფორ მა ტი, რომ ლის ფარ გ ლებ-

შიც  სა ქარ თ ვე ლო სა და რუ სე თის წარ მო მად გენ ლე ბი ერ თ მა ნეთს ხვდე ბი ან. 

12 აგ ვის ტოს ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის დაწყე ბა სა 

და წარ მარ თ ვა ში ძი რი თა დი წვლი ლი ევ რო კავ შირს მი უძღ ვის. 2008 წლის 25 

სექ ტემ ბ რი დან ევ რო კავ შირ მა სა ქარ თ ვე ლო ში კრი ზი სის სა კითხებ ში თა ვი სი 

სპე ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი, პი ერ მო რე ლი და ნიშ ნა, რომ ლის მან და ტიც 

გა ნი საზღ ვ რა, რო გორც ჟე ნე ვის დის კუ სი ის მომ ზა დე ბის ხელ შეწყო ბა, მო ლა-

პა რა კე ბებ ზე ევ რო კავ ში რის პო ზი ცი ის წარ მო ჩე ნა, 2008 წ. 12 აგ ვის ტოს და 8 

სექ ტემ ბერს  მოს კოვ ში და თბი ლის ში და დე ბუ ლი შე თან ხ მე ბე ბის შეს რუ ლე ბის 

ხელ შეწყო ბა36. 

2008 წლის 15 ოქ ტომ ბერს ჟე ნე ვა ში და ი გეგ მა და მომ ზად და პირ ვე ლი შეხ ვედ-

რა, რომ ლის  მას პინ ძ ლე ბად გა მოცხად დ ნენ ევ რო კავ ში რი, ეუთო და გა ე რო, 

კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგება
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ხო ლო დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ე ბად რუ სე თი, აშშ და სა ქარ თ ვე ლო. მო ლა პა რა-

კე ბებ ზე მიწ ვე უ ლე ბი იყ ვ ნენ ასე ვე აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის დე- ფაქ-

ტო ხე ლი სუფ ლე ბე ბის წარ მო მად გ ნე ლე ბი. მი უ ხე და ვად ამი სა, შე უძ ლე ბე ლი 

აღ მოჩ ნ და მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მარ თ ვა სტან დარ ტუ ლი პრო ცე დუ რე ბით, 

რად გა ნაც მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სის მო ნა წი ლე თა სტა ტუ სი შე უ თან ხ მე ბე ლი 

დარ ჩა. ამ გ ვა რად, ჟე ნე ვის დის კუ სი ის ფორ მა ტი, რა საც მო ნა წი ლე მხა რე ე ბის 

სტა ტუ სის გა ურ კ ვევ ლო ბა იწ ვევს, დღემ დე ბუნ დო ვა ნი რჩე ბა.

2009-2010 წწ. მან ძილ ზე სა ერ თა შო რი სო მო ლა პა რა კე ბე ბი ჟე ნე ვის ფორ მა ტის 

ფარ გ ლებ ში  კვლა ვაც გაგ რ ძელ და. მი უ ხე და ვად არ სე ბუ ლი და ძა ბუ ლო ბი სა, ამ 

ხნის მან ძილ ზე (2011 წ. მარ ტამ დე) ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის 15 რა უნ დი გა ი-

მარ თა. იყო პრობ ლე მე ბიც, რის გა მოც 2010 წ. რამ დე ნი მე თვის გან მავ ლო ბა ში 

ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბი არ გა მარ თუ ლა. ჟე ნე ვის დის კუ სი ის ფარ გ ლებ ში რე-

გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბი გა ნახ ლ და 2010 წლის 14 ოქ ტომ ბერს. ამ შეხ ვედ რის 

ზუს ტად წი ნა დღეს  რუ სეთ მა გა ნაცხა და, რომ მა თი სა გუ შა გო პუნ ქ ტი სა ქარ თ-

ვე ლო ში, კერ ძოდ, სო ფელ პე რევ ში გა უქ მე ბუ ლი და გა და ტა ნი ლი იყო, რი თაც 

მათ სა ბო ლო ოდ შე ას რუ ლეს 2008 წ. ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის 

პი რო ბე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რუ სე თის სამ ხედ რო ე ბის მი ერ სო ფე ლი პე-

რე ვის და ტო ვე ბა მი სა სალ მე ბე ლი ფაქ ტი გახ და, ჟე ნე ვის დის კუ სი ის მას პინ ძე-

ლი მხა რე ე ბი არ და ე თან ხ მ ნენ რუ სე თის პო ზი ცი ას, რომ მან შე ას რუ ლა 2008 

წლის ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბი. ამა ვე აზრს არ იზი ა რე ბენ და არ ეთან ხ მე ბი-

ან არც სა ქარ თ ვე ლო და არც მი სი და სავ ლე თის სხვა პარ ტ ნი ო რე ბი, ევ რო კავ-

ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის ჩათ ვ ლით.

ამ გ ვა რად, ერ თი მხრივ, რო გორც ორი წლის გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, ჟე ნე ვის 

დის კუ სი ე ბის ფორ მატ ში არ არის მო სა ლოდ ნე ლი სე რი ო ზუ ლი გარ ღ ვე ვე ბი 

კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, თუმ ცა, მი სი რო ლი სი ტუ ა ცი ის 

სტა ბი ლი ზა ცი ის მიზ ნით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ის ერ თა დერ თი ფორ მა ტია (თუნდაც 

ბო ლომ დე გა ურ კ ვე ვე ლი მო ნა წი ლე თა სტა ტუ სის მხრივ) სა დაც რე გუ ლა რუ ლი 

დი ა ლო გი მიმ დი ნა რე ობს. მა გა ლი თად, აქ მიმ დი ნა რე ობს სა უ ბა რი სა ო მარ მოქ-

მე დე ბა თა გა ნუ ახ ლებ ლო ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რე ე ბის დად გე ნა ზე. 

ჟე ნე ვის დის კუ სი ის ფარ გ ლებ ში არის წარ მა ტე ბუ ლი შე თან ხ მე ბე ბის მა გა ლი თე-

ბიც – 2009 წ 18 თე ბერ ვალს  ჟე ნე ვის ფორ მა ტის ფარ გ ლებ ში მი ი ღეს გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბა ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის შექ მ ნის 

თა ო ბა ზე; ექ ს პერ ტე ბი ასე ვე თვლი ან, რომ ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის ფარ გ ლებ ში 

შე საძ ლე ბე ლია  შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვა  ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის დაშ ვე ბის 

წე სე ბის შე სა ხებ, ასე ვე გამ ყო ფი ხა ზის გას წ ვ რივ მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას შო-

რის თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის ხელ შეწყო ბის შე სა ხებ37.

თამარ პატარაია



170

6.2. ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სია

2008 წ. 1 ოქ ტომ ბ რი დან ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სია სა ქარ თ ვე ლო-

ში მშვი დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე მო ნი ტო რინ გის ერ თა დერთ სა ერ თა შო რი სო ინ-

ს ტ რუ მენ ტად რჩე ბა.  ევ რო კავ ში რის დამ კ ვირ ვე ბელ თა მი სი ის წარ მო მად გენ-

ლე ბი ერ თა დერ თი წყა როა პირ ვე ლა დი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად არა მარ ტო 

ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბი სათ ვის, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლო ში კონ ფ-

ლიქ ტის გა დაწყ ვე ტა ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა სხვა მო ნა წი ლი სათ ვის: გა ე რო, ეუთო, 

მე გო ბა რი ჯგუ ფის ქვეყ ნე ბი და სხვ.  სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის 

მო წეს რი გე ბის სხვა ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ა, რო გო რი-

ცაა გა ე რო და ეუთო, ომის შემ დეგ პე რი ოდ ში რუ სე თის აქ ტი უ რი მოქ მე დე ბე-

ბის გა მო უმოქ მე დო გახ და. 2009 წ 15 ივ ნისს რუ სეთ მა, რო გორც უშიშ რო ე ბის 

საბ ჭოს მუდ მივ მა წევ რ მა, ვე ტო და ა დო აფხა ზეთ ში გა ე როს მი სი ის ფუნ ქ ცი ო-

ნი რე ბის გაგ რ ძე ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. 2009 წელს, 30 ივ ლისს რუ სეთ მა ასე-

ვე სა ბო ლო ოდ დაბ ლო კა ეუთოს მი სი ის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა.  ეუთო სა და გა ე როს 

მი სი ე ბის საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე ტამ პრაქ ტი კუ ლად მო შა ლა რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი 

კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბი, შე სა ბა მი სად, გა-

ე რო სა და ეუთოს სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა კონ ფ ლიქ ტე ბის 

პრე ვენ ცი ა ში შე უძ ლე ბე ლი გახ და. 

2010 წლის 26 ივ ლისს ბრი უ სელ ში ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის სა გა რეო 

საქ მე თა მი ნის ტ რე ბი შე თან ხ მ დ ნენ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო კავ ში რის სა-

დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის მან და ტი კი დევ 12 თვით გაგ რ ძელ დე ბო და. ამ გ ვა რად, 

ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სია აგ რ ძე ლებს სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო-

რი ა ზე ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას 2011 წლის 14 სექ ტემ ბ რამ დე. მი სი მან და ტი ფა რავს 

ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ას სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი საზღ ვ რე ბით, 

თუმ ცა, დე- ფაქ ტო ხე ლი სუფ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე-

თის / ცხინ ვა ლის რე გი ო ნებს აკონ ტ რო ლე ბენ, უარს ამ ბო ბენ ევ რო კავ ში რის 

სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სია  ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გამ ყო ფი ხა ზის მე ო რე მხა რეს 

და უშ ვან. ამ ჟა მად ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სია ერ თა დერ თი სა ერ-

თა შო რი სო მე ქა ნიზ მი ა, რო მე ლიც აკ ვირ დე ბა და მხარს უჭერს სტა ბი ლუ რო ბას 

სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე. 

2010 წლის გან მავ ლო ბა ში ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სია კვლა-

ვაც ხელს უწყობ და პირ და პირ კონ ტაქ ტებ სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლას ერ თი 

მხრივ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და, მე ო რე მხრივ, რუ სე თის მთავ რო ბის 

წარ მო მად გენ ლებს, ასე ვე სამ ხ რეთ ოსე თი სა და აფხა ზე თის დე- ფაქ ტო ხე-

ლი სუფ ლე ბებს შო რის. ურ თი ერ თო ბის აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი, ძი რი თა დად, 

გან ვი თარ და ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის (���M) 

კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგება
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ფარ გ ლებ ში. ასე ვე, 2010 წელს ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ხელ-

შეწყო ბით შე იქ მ ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კო მუ ნი კა ციო სა ტე ლე ფო ნო სის ტე მა 

„ცხელი ხა ზი“, რო მე ლიც ფუნ ქ ცი ო ნი რებს რო გორც აფხა ზეთ ში, ასე ვე სამ ხ რეთ 

ოსეთ ში. გა სუ ლი წლის მან ძილ ზე აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის ად მი ნის-

ტ რა ცი ულ გამ ყოფ ხაზ თან რამ დენ ჯერ მე იყო დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის შემ თხ ვე ვა და 

თი თო ე ულ ამ ინ ცი დენტს პო ტენ ცი უ რად შე იძ ლე ბო და გა მო ეწ ვია კონ ფ ლიქ ტის  

ეს კა ლა ცი ა.  რო გორც გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, „ცხელი ხა ზის“ სის ტე მა ხელს 

უწყობს სი ტუ ა ცი ის გან მუხ ტ ვას, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც ევ რო კავ ში-

რის დამ კ ვირ ვებ ლე ბის მი ერ მყი სი ე რად ხდე ბა რე ა გი რე ბა, თუნ დაც მა შინ, რო-

დე საც შეწყ ვე ტი ლია შეხ ვედ რე ბი პრე ვენ ცი ი სა და რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის 

ფარ გ ლებ ში.

რო გორც წარ სუ ლის გა მოც დი ლე ბაც აჩ ვე ნებს (ეუთოს მე ქა ნიზ მე ბი ცხინ-

ვა ლის რე გი ონ ში 2008 წ. ომამ დე), არ სე ბობს იმის სა შიშ რო ე ბა, რომ ინ ცი-

დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის (���M) ფარ გ ლებ ში 

შეწყ დეს რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბი ადა მი ან თა უსაფ რ თხო ე ბას თან და კავ-

ში რე ბუ ლი ინ ცი დენ ტე ბის გა მო, კერ ძოდ, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და-

კა ვე ბის, გა ტა ცე ბის ან ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის გა მო. მა გა ლი თად, ში და ქარ თ-

ლის გამ ყოფ ზოლ თან ახ ლოს მდე ბა რე ზოგ და სახ ლე ბა ში სამ ხ რეთ ოსე თის 

მხრი დან გა მუდ მე ბით ის მის სრო ლის ხმა, იპა რა ვენ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

პრო დუქ ტებს ან აკა ვე ბენ ად გი ლობ რივ მაცხოვ რებ ლებს, რო მე ლიც  ად მი-

ნის ტ რა ცი ულ გა მო ყოფ ხაზს უახ ლოვ დე ბი ან. ზო გი ერთ და სახ ლე ბა ში ცხოვ-

რე ბა იმ დე ნად გა უ საძ ლი სი ხდე ბა, რომ ხალ ხი ტო ვებს სა კუ თარ სახ ლებს, 

რის გა მოც აღ ნიშ ნუ ლი სოფ ლე ბი ცა რი ელ დე ბა38. სი ტუ ა ცი ის ეს კა ლა ცი ის 

თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ფორ მა ცი ის რე გუ ლა რუ ლი გაც-

ვ ლა ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის ეგი დით მოწყო ბილ ���M-ის 

შეხ ვედ რებ ზე. ეუთო სა და გა ე როს შე სა ბა მი სი ინ ს ტი ტუ ტე ბის პო ზი ტი უ რი მო-

ნა წი ლე ო ბა ���M-ის შეხ ვედ რებ ში მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო შე ამ ცი რებს მო-

ლა პა რა კე ბა თა შეწყ ვე ტის შე საძ ლებ ლო ბას.

2010 წლის ოქ ტომ ბერ ში ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ამ და ქარ თულ-

მა მხა რემ (შინაგან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო) ოფი ცი ა ლუ რად გა ნაცხა და, რომ 2010 

წლის და საწყი სი დან რე გი ონ ში შე ი ნიშ ნე ბა სა ერ თო და ძა ბუ ლო ბის კლე ბა. იმა-

ვე შე ფა სე ბებს აკე თებს სამ ხ რეთ ოსე თის გამ ყოფ ხაზ თან ახ ლოს მცხოვ რე ბი 

მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა, მა თი შე ფა სე ბით კრი მი ნა ლურ მა შემ თხ ვე ვებ მა 

იკ ლო, თუმ ცა, მო სახ ლე ო ბა თავს კვლავ ისე ვე და უც ვე ლად გრძნობს, რო გორც 

ად რე39.  ჯერ კი დევ დღის წეს რიგ ში დგას სა კითხი, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ სა-

დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე გა ა მახ ვი ლოს ყუ-

თამარ პატარაია
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რადღე ბა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის წუ ხი ლებ ზე, რა თა მოხ დეს დრო უ ლი 

რე ა გი რე ბა მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე.

და მა ტე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხელ შემ წყო ბი პი რო ბა გამ ყო ფი ხა ზის გას წ ვ რივ 

მშვი დო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად  ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ა სა და 

სა ქარ თ ვე ლოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს შო რის 2009 წ. ურ თი ერ თ გა გე ბის მე-

მო რან დუ მის ხელ მო წე რა გახ და. მე მო რან დუ მის თა ნახ მად იზღუ დე ბა თავ-

დაც ვის სა მი ნის ტ როს უფ ლე ბა, გა ნა თავ სოს ჯა რი და მძი მე ტექ ნი კა ად მი ნის-

ტ რა ცი უ ლი გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე. მსგავ სი მე მო რან დუ მი 

ევ რო კავ ში რის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ას სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი-

ნის ტ როს თა ნაც აქვს შე თან ხ მე ბუ ლი. რო გორც არა ერ თი სა ერ თა შო რი სო დამ კ-

ვირ ვე ბე ლი თუ პო ლი ტი კო სი აღ ნიშ ნავს, აღ ნიშ ნულ მა დო კუ მენ ტებ მა მნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი სი ტუ ა ცი ის დე -ეს კა ლა ცი ას ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გამ ყო ფი 

ზო ლის გას წ ვ რივ.

6.3. იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა

იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა და მა თი სრუ ლი მო ნა-

წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა პო ლი ტი კურ, სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე-

ბა ში ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს 2008 წ. ომის შემ დ გო მი პე რი ო დის მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი პრი ო რი ტე ტი გახ და.

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ აღე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს შო რის იყო  

დევ ნილ თათ ვის ახა ლი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის აშე ნე ბა, იძუ ლე ბით გა და ად-

გი ლე ბულ პირ თათ ვის 2009-2012 სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბას ევ რო კო მი სი ამ მხარ და ჭე რა გა მო უცხა და. მარ თ ლაც, მსოფ-

ლიო  ბან კის მა ღალ შე ღა ვა თი ა ნი სეს ხე ბი სა და ევ რო კო მი სი ის გრან ტე ბით 2008 

წლის ოქ ტომ ბერ - დე კემ ბერ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 13 სხვა დას ხ ვა ად გი-

ლას 3,963  ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კო ტე ჯი  ააშე ნა იმ დევ ნი ლე ბის თ ვის, რო მელ თაც 

2008 წლის აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ სამ ხ რეთ ოსეთ ში დაბ რუ ნე ბა ვერ შეძ ლეს.  

მთლი ა ნად კო ტე ჯე ბის აშე ნე ბა და მათ თან  და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-

რის მოწყო ბა 4  133,3 მი ლი ო ნი ლა რი დაჯ და.

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის და უ ყოვ ნე ბელ მა რე ა გი რე ბამ და დევ ნი ლე ბის თ ვის 

სახ ლე ბის უმოკ ლეს დრო ში აშე ნე ბამ მრა ვა ლი ექ ს პერ ტის და დე ბი თი შე ფა სე ბა 

და იმ სა ხუ რა. რო გორც ორ გა ნი ზა ცია  „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა-

ქარ თ ვე ლო“ აფა სებს, მსგავ სი პრე ცე დენ ტი, რო დე საც  კონ ფ ლიქ ტ გა მოვ ლი ლი 

ქვე ყა ნა ყო ველ გ ვა რი და ყოვ ნე ბის გა რე შე ახერ ხებს დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბის 
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საცხოვ რე ბე ლი ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფას, სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბი-

სათ ვის უც ნო ბი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბობს წუ ხი ლე ბი მშე ნებ ლო ბის 

ხა რის ხის გა მო, მშე ნებ ლო ბის პრო ცე სის უს წ რა ფეს მა ტემ პ მა ჰუ მა ნი ტა რულ 

ოპე რა ცი ებ ში მო მუ შა ვე ბევ რი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია გა აკ ვირ ვა, რად-

გა ნაც დევ ნი ლე ბის თბი ლი სი სა და გო რის დრო ე ბი თი საცხოვ რებ ლე ბი დან ახ-

ლად აშე ნე ბულ კო ტე ჯებ ში გა დაყ ვა ნა 2009 წლის იან ვარ ში, ომის დაწყე ბი დან 

ხუთ თვე ში და იწყო.

ომის შემ დ გომ პე რი ოდ ში სა ერ თა შო რი სო დო ნო რებ მა ასე ვე დი დი წვლი ლი 

შე ი ტა ნეს იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თათ ვის 2009-2012 სა ხელ მ წი ფო 

სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა ში. მათ მი ერ 

გა მო ყო ფილ მა მნიშ ვ ნე ლო ვან მა და ფი ნან სე ბამ ხე ლი შე უწყო სამ თავ რო-

ბო  სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა საც. ისეთ მა მნიშ ვ ნე ლო ვან მა სა ერ თა შო რი სო 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, რო გო რე ბი ცაა გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი წარ მო-

მად გენ ლის ოფი სი და და ნი ის ლტოლ ვილ თა საბ ჭო, იძუ ლე ბით გა და ად გი-

ლე ბულ პირ თათ ვის 2009-2012 სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

სა მოქ მე დო გეგ მის გა ნახ ლე ბის პრო ცესს გა მო უცხა დეს მხარ და ჭე რა. მა თი 

ინი ცი ა ტი ვით და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს შორს გა ი მარ თა დი ა ლო გი  იძუ ლე-

ბით ად გილ ნაც ვალ პირ თა გა ნათ ლე ბას თან და შე მო სავ ლის წყა რო ებ თან 

და კავ ში რე ბით.

2010 წლის 11 მა ისს ევ რო კავ ში რის მოთხოვ ნე ბის სა პა სუ ხოდ სა ქარ თ ვე ლოს 

მთავ რო ბამ და მა ტე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნა იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ 

პირ თათ ვის სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში 

2009-201240. გა ნახ ლე ბულ სა მოქ მე დო გეგ მა ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე და-

ვად, მი სი შეს რუ ლე ბა ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში პრობ ლე მუ რი აღ მოჩ ნ და ხე ლი-

სუფ ლე ბის უწყე ბე ბის მხრი დან. მა გა ლი თად, 2010 წლის ზაფხულ ში და ირ ღ ვა 

გა და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბი, რო დე საც ისი ნი გა მო ა ძე ვეს კო ლექ ტი უ რი 

საცხოვ რე ბე ლი ცენ ტ რე ბი დან, სა დაც უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია ცხოვ რობ დ ნენ41.

2010 წლის 14 ივ ნი სი სა და 5 აგ ვის ტოს შუ ა ლედ ში და ახ ლო ე ბით 500 იძუ ლე ბით 

გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი გა მო ა ძე ვეს თბი ლი სის კო ლექ ტი უ რი საცხოვ რე ბე ლი 

ცენ ტ რე ბი დან42. 

რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს ომ ბუდ ს მე ნის ან გა რიშ შია აღ ნიშ ნუ ლი (2010 წლის იან-

ვა რი -ივ ნი სი), 2010 წ ივ ნის სა და აგ ვის ტო ში მთავ რო ბამ და არ ღ ვია იძუ ლე ბით 

გა და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბი (ეროვნული კა ნონ მ დებ ლო ბა იძუ ლე ბით 

გა და ად გი ლე ბულ პირ თა შე სა ხებ 1996, სტრა ტე გია იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ 

თამარ პატარაია
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პირ თათ ვის), გა აგ რ ძე ლონ ცხოვ რე ბა კო ლექ ტი უ რად და სახ ლე ბულ ცენ ტ რებ-

ში მა ნამ, სა ნამ  არ მო ა წე რენ ხელს ხელ შეკ რუ ლე ბას და არ და თან ხ მ დე ბი ან 

მთავ რო ბის მი ერ გა მო ყო ფილ ალ ტერ ნა ტი ულ საცხოვ რე ბელს43.  2010 წლის 

ივ ნის სა და აგ ვის ტო ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის მი ხედ ვით, ხე ლი სუფ ლე-

ბას კონ სულ ტა ცია არ გა უვ ლია იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის ოჯა ხის 

წევ რებ თან, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში კი გა სახ ლე ბულ ოჯა ხებს წი ნას წა რი შეტყო ბი ნე ბა 

სა ერ თო დაც არ მი უ ღი ათ. 

დევ ნილ თა გა მო სახ ლე ბის ფაქ ტებ მა აჩ ვე ნა, რომ ამ პრო ცეს ში თით ქ მის არ 

არ სე ბობს ხე ლი სუფ ლე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა სხვა სა ერ თა შო რი სო მო ნა წი-

ლე ებ თა ნაც. აგ რეთ ვე, ომ ბუდ ს მე ნის ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ იძუ ლე ბით 

გა და ად გი ლე ბულ პირ თა და დევ ნილ თა და გან სახ ლე ბის სა მი ნის ტ როს შო რის 

კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა იყო. თა ნაც, ად გი ლობ რივ მა არა სამ თავ რო ბო ორ-

გა ნი ზა ცი ებ მა მხო ლოდ პრე მი ერ მი ნის ტ რ თან შეხ ვედ რის შემ დეგ შეძ ლეს შე-

ე ჩე რე ბი ნათ გა მო სახ ლე ბის პრო ცე სი. შეხ ვედ რა ზე მი ღე ბუ ლი იყო შე თან ხ მე-

ბა, რომ პრო ცე სი შე ჩერ დე ბა მა ნამ, სა ნამ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა 

საცხოვ რებ ლით უზ რუნ ველ ყო ფის უფ რო ნა თე ლი და სა მარ თ ლი ა ნი პრო ცე დუ-

რე ბი არ შე მუ შავ დე ბა.

6.4.  კონ ფ ლიქ ტე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ის ხელ შეწყო ბა ნდო ბის 

აღ დ გე ნის გზით

ევ რო კავ შირ - სა ქარ თ ვე ლოს თა ნამ შ რომ ლო ბის უკ ვე არ სე ბუ ლი ფორ მატ სა და 

მე ქა ნიზ მებ ში გარ კ ვე უ ლი ცვლი ლე ბა შე ი ტა ნა 2008 წლის შემ დეგ მი ღე ბულ მა 

სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ მა, ასე ვე იმ ახალ მა სტრა ტე გი ულ მა დო კუ მენ ტებ-

მა, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კას გან საზღ ვ რავს კონ-

ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი და რე გუ ლი რე ბის მიზ ნით.  

ომის შემ დ გომ პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა აღი ა რებს, რომ ხან მოკ ლე 

პე რი ოდ ში შე უძ ლე ბე ლია აფხა ზეთ თან და სამ ხ რეთ ოსეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ოფი ცი ა ლურ გან-

ცხა დე ბებ ში იზი ა რე ბენ, რომ სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის აუცი ლე ბე ლია სტრა ტე გი უ-

ლი მოთ მი ნე ბის პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რა საც შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და 

ევ რო კავ ში რიც უჭერს მხარს. ოფი ცი ა ლუ რი გან ცხა დე ბე ბის თა ნახ მად, სა ქარ-

თ ვე ლოს მთავ რო ბა გეგ მავს სა კუ თა რი ქვე ყა ნა უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი, ძლი ე რი, 

დე მოკ რა ტი უ ლი  გა ხა დოს, რო მე ლიც აღი ა რებს და კარ გუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის 

დე ი ზო ლა ცი ის აუცი ლებ ლო ბას და გა ნა ვი თა რებს გო ნივ რულ პო ლი ტი კას აღ-

ნიშ ნულ  პრო ცეს ში აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის მო სახ ლე ო ბის ჩარ თ ვის 

მიზ ნით44.
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2008-2010 წწ. ახალ სტრა ტე გი ულ კონ ცეფ ცი ა ზე სა პა სუ ხოდ, სა ქარ თ ვე ლომ გა-

მო აქ ვეყ ნა რამ დე ნი მე სა კა ნონ მ დებ ლო და პო ლი ტი კუ რი ინი ცი ა ტი ვა:

1. 2008 წ. „კანონი  ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ“;

2. 2010 წ. მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა „საქართველოს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი-

ებ ზე მოქ მე დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის წე სე ბის წარ მარ თ ვის შე სა ხებ“;

3. 2010 წ. 27 იან ვარს – სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გია ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის 

მი მართ – ჩარ თუ ლო ბა თა ნამ შ რომ ლო ბის გზით;

4. 2010 წლის 6 ივ ლისს – ჩარ თუ ლო ბის სა მოქ მე დო გეგ მა.

ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი სა და სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის / სა მოქ მე დო 

გეგ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბით ნა თე ლი გახ და, რომ ევ რო კავ ში რის მო ნა წი ლე ო ბა 

კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი გა დაწყ ვე ტის პრო ცეს ში კონ კ რე ტულ ცვლი-

ლე ბებს და შეს წო რე ბებს სა ჭი რო ებს, რაც ბუ ნებ რი ვი ა, ევ რო კავ ში რის 

მხრი დან რე ა გი რე ბის გა რე შე არ დარ ჩე ნი ლა. ალ ბათ, დრო იქ ნე ბა სა ჭი რო 

იმი სათ ვის, რომ გა ირ კ ვეს, თუ  რამ დე ნად  შე უწყობს ხელს აღ ნიშ ნუ ლი 

დო კუ მენ ტე ბის მი ღე ბა კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბის პრო-

ცეს ში ევ რო კავ ში რის რო ლის გაზ რ დას და გა აქ ტი უ რე ბას ნდო ბის აღ დ გე-

ნის გზით.

კერ ძოდ, 2008 წ. 23 ოქ ტომ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო „კანონი  

ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ“, რო მე ლიც აწე სებს რე გუ ლა ცი ებს სამ-

ხ რეთ ოსეთ სა და აფხა ზეთ ში შეს ვ ლის, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თ-

ვის და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის გა წე ვა ზე. კა ნო ნის 2008 წ.  რე დაქ ცი ამ იმ 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის, რო მელ თა ინ ტე რეს შია კონ ფ ლიქ ტე-

ბის მოგ ვა რე ბის ხელ შეწყო ბის პრო ცეს ში ჩარ თ ვა, გარ კ ვე უ ლი შეშ ფო თე ბა გა-

მო იწ ვი ა. კერ ძოდ, ევ რო კავ შირ მა, რო მე ლიც აპი რებს აქ ტი უ რი საქ მი ა ნო ბე ბი 

წარ მარ თოს კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბის მიზ ნით, 2008 წლის 

შუ ა ლე დურ ან გა რიშ ში  წუ ხი ლი გა მო ხა ტა ზო გი ერ თი დე ბუ ლე ბის მი მართ და 

რე კო მენ და ცია გა მოთ ქ ვა ვე ნე ცი ის კო მი სი ის დას კ ვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის 

თა ო ბა ზე. შე სა ბა მი სად, 2010 წლის თე ბერ ვალ ში, ვე ნე ცი ის კო მი სი ის მე ო რე, 

სა ბო ლოო შე ფა სე ბის ან გა რიშ ში გა მოთ ქ მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა და ამ ტ კი ცა შეს წო რე ბე ბი კა ნონ ში ოკუ-

პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ45. მი უ ხე და ვად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი-

ლე ბე ბი სა,  ევ რო კავ შირს და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც აპი-

რე ბენ მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ მშვი დო ბის გან მ ტ კი ცე ბის პრო ცეს ში, რამ დე ნი მე 

კონ კ რე ტუ ლი შე ნიშ ვ ნა კვლა ვაც დარ ჩათ კა ნო ნის ზო გი ერ თი მუხ ლის ბუნ დო-

ვა ნე ბას თან და კავ ში რე ბით.

თამარ პატარაია
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მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვან დო კუ მენტს, რო მე ლიც  გავ ლე ნას ახ დენს ევ რო კავ ში რის 

მო ნა წი ლე ო ბა ზე კონ ფ ლიქ ტე ბის გა დაწყ ვე ტის პრო ცეს ში 2010 წლის 23 ოქ ტომ-

ბერს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბა წარ მო ად გენს. 

დე ბუ ლე ბა გან მარ ტავს კა ნო ნის, სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის  შეს რუ-

ლე ბის პი რო ბებს შემ დე გი სა ხელ წო დე ბით „საქართველოს ოკუ პი რე ბულ ტე-

რი ტო რი ებ ზე მოქ მე დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის წე სე ბის წარ მარ თ ვის შე-

სა ხებ“ და აწე სებს საკ მა ოდ მკაცრ პრო ცე დუ რებს სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბულ 

ტე რი ტო რი ებ ზე სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო-

ბის შე სა ხებ. 

დად გე ნი ლე ბა ით ვა ლის წი ნებს „კონსტრუქციული დი ა ლო გის“ წარ მარ თ ვას 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და იმ მხა რე ებს შო რის, რომ ლე ბიც ჰუ მა ნი ტა-

რუ ლი დახ მა რე ბის პროგ რა მებს ახორ ცი ე ლე ბენ და გა მო ყო ფი ხა ზე ბით და-

შო რე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის ნდო ბის აღ დ გე ნა ზე 

მუ შა ო ბენ. კერ ძოდ, დად გე ნი ლე ბა ყვე ლა პო ტენ ცი ურ პარ ტ ნი ორს ავალ-

დე ბუ ლებს საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბამ დე მი ი ღოს ნე ბარ თ ვა რე ინ ტეგ რა ცი ის სა-

ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რა ტი დან, აკონ კ რე ტებს და ინ ტე რე სე ბუ ლი ორ გა-

ნი ზა ცი ი სა და საქ მი ა ნო ბის მიზ ნებს, მო ითხოვს 6 თვე ში ერ თხელ საქ მი ა ნო-

ბის და ფი ნან სურ - სა აღ რიცხ ვო დე ტა ლე ბის ან გა რიშ გე ბას, ასე ვე გან საზღ ვ-

რავს დაშ ვე ბუ ლი სა მოგ ზა უ რო დო კუ მენ ტე ბის ვა ლი დუ რო ბას აფხა ზე თი სა 

და სამ ხ რეთ ოსე თის ტე რი ტო რი ა ზე მაცხოვ რე ბე ლი პი რე ბის საზღ ვ რებს გა-

რეთ მოგ ზა უ რო ბის შემ თხ ვე ვა ში. 

ევ რო კავ ში რის და სხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 

აზ რით, დად გე ნი ლე ბის ამოქ მე დე ბამ, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ დრო ში გა და ა ვა-

დოს და რა ო დე ნობ რი ვად შე ამ ცი როს იმ უცხო უ რი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი-

ე ბის პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც ჰუ მა ნი ტა რულ დახ მა რე ბას ახორ ცი ე ლე ბენ და 

ნდო ბის ასა მაღ ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს წარ მარ თა ვენ. 

ამას თან, დო კუ მენ ტებ ში ასა ხუ ლი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, უცხო ე ლი და 

ად გი ლობ რი ვი ექ ს პერ ტე ბის აზ რით, შე იძ ლე ბა შემ დეგ მა პრობ ლე მურ მა სა-

კითხებ მაც შე ა ფერ ხოს:

ა) ახა ლი სტრა ტე გი ის და სა მოქ მე დო გეგ მის მთა ვა რი პრინ ცი პე ბი და მიზ-

ნე ბი, ღო ნის ძი ე ბე ბი ცალ მ ხ რი ვად, აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის / ცხინ-

ვა ლის მო სახ ლე ო ბის მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის პო ზი ცი ე ბის 

გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბით ჩა მო ყა ლიბ და, რომ ლე ბიც სე რი ო ზულ შეშ ფო თე-

ბას გა მოთ ქ ვამს ისე თი ტერ მი ნე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე, რო გო რი ცაა „ოკუპაცია“. 

კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგება
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ამას თა ნა ვე,  სა ქარ თ ვე ლოს ინ ტე რე სებ ში ა, ყვე ლა ნა ბი ჯი გა დად გას, რა თა 

არ და უშ ვას სტა ტუს კვოს ლე გი ტი მა ცი ა. სტრა ტე გი ა ში არ არის გა დად გ მუ-

ლი ნა ბი ჯი ამ შე უ თან ხ მებ ლო ბის და საძ ლე ვად,  რაც არ თუ ლებს მხა რე თა 

და პი რის პი რე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბის დაძ ლე ვას, ასე ვე, შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უ შა-

ლოს აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბას.

ბ) სა მოქ მე დო გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის შვი დი ინ ს ტ რუ-

მენ ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ოთხი პროგ რა მუ ლი სფე როს გან ხორ ცი ე ლე ბით. 

დო კუ მენ ტი, რომ ლის იდეაა „ჩართვის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის“ ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 

მიზ ნად ისა ხავს კო მუ ნი კა ცი ა სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის ხელ შეწყო ბას ერ თი 

მხრივ თბი ლისს, მე ო რე მხრივ კი, აფხა ზე თის და სამ ხ რეთ ოსე თის ტე რი ტო-

რი ე ბის მა კონ ტ რო ლე ბელ  ძა ლებს შო რის46. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ 

ეს ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი ვერ ამოქ მედ დე ბა  სა ერ თა შო რი სო მო ნა წი ლე ო ბის გა-

რე შე. ამ გ ვა რად, შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 

სა ნამ აფხა ზე თი და სამ ხ რეთ ოსე თი უარს იტყ ვი ან კონ ფ ლიქ ტურ ზო ნებ ში 

მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის სა ერ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მი ერ გა-

მო ყო ფი ლი დახ მა რე ბის მი წო დე ბა ზე სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით ან, სა ნამ სა-

ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა არ შეც ვ ლის თა ვის მიდ გო მას მთა ვა რი პრინ ცი პე ბის 

მი მართ. ეს მი ა ნიშ ნებს, რომ ჩარ თუ ლო ბის ან სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ-

ცი ე ლე ბის მცდე ლო ბა უახ ლო ეს ხან ში შე იძ ლე ბა და იბ ლო კოს.

გ) რუ სე თის პირ და პირ მა გავ ლე ნამ აფხა ზე თი სა და სამ ხ რეთ ოსე თის პო ლი-

ტი კურ მმარ თ ვე ლო ბა სა და სა ზო გა დო ებ რივ აზ რ ზე, შე საძ ლო ა, დაბ ლო კოს და 

ჩა შა ლოს ჩარ თუ ლო ბის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც ნიშ ნავს, რომ 

გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა გა ნუ საზღ ვ რე ლი დრო ით გა და ი დე ბა, თუ რუ სე თი და 

სა ქარ თ ვე ლო სა მოქ მე დო გეგ მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ვერ მო ა ხერ ხე ბენ სა-

ერ თა შო რი სო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის შე თან ხ მე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე-

ბი მო ძებ ნონ.

ამ გ ვა რად, კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი და რე გუ ლი რე ბის პროცესში კონ კ რე-

ტუ ლი წინ ს ვ ლა და კონ ფ ლიქ ტის ტრან ს ფორ მა ცი ა ზე სა უ ბა რი მხო ლოდ მა შინ 

იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი, თუ მო ხერ ხ და ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი კონ კ რე ტუ ლი წი-

ნა აღ მ დე გო ბე ბის დაძ ლე ვა. ევ რო კავ ში რის რო ლი ამ პრო ცეს ში გა მორ ჩე უ-

ლი ა, რად გა ნაც იგი წამ ყ ვა ნი აქ ტო რია რო გორც მო ლა პა რა კე ბე ბის ერ თა დერთ 

ფორ მატ ში (ჟენევის დის კუ სი ე ბი), ასე ვე  სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ის საქ მი ა ნო ბის 

თვალ საზ რი სით.  ევ რო კავ შირს, ორი ვე მხა რის თან ხ მო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ასე ვე, 

შე უძ ლია აქ ტი უ რი მე დი ა ტო რის რო ლი შე ას რუ ლოს ნდო ბის აღ დ გე ნის მი მარ-

თუ ლე ბი თაც.

თამარ პატარაია
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7.დასკვნა
წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შის მი ზა ნი იყო შე ე ფა სე ბი ნა თუ რო გორ გან ხორ ცი-

ელ და ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს სა მოქ მე დო გეგ მა კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი-

დო ბი ა ნი მო წეს რი გე ბის პრი ო რი ტე ტის მი მარ თუ ლე ბით. ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი-

ზის შე დე გე ბი დან  საკ მა ოდ არა ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე ფა სე ბა გა მომ დი ნა რე-

ობს.  კერ ძოდ,  ერ თი მხრივ, სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ო დი 

გან სა კუთ რე ბით მძი მე აღ მოჩ ნ და, რად გა ნაც  კონ ფ ლიქ ტი გა ნახ ლ და. მე ო რე 

მხრივ, მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში გაჩ ნ და კონ კ რე ტუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბიც, რო მელ-

თაც ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნა ევ რო კავ ში რის როლ ზე კონ ფ ლიქ ტე ბის მო წეს-

რი გე ბის პრო ცეს ში და  2008 აგ ვის ტოს ომის შე დე გებ ზე სწრაფ და დრო ულ 

რე ა გი რე ბას უკავ შირ დე ბო და. 

სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე ლი წად ნა ხევ რი ა ნი პე რი ო დი (2007 – 

2008 აგ ვის ტო) ევ რო კავ ში რის თ ვის საკ მა რი სი არ აღ მოჩ ნ და, რომ აქ ტი უ რად 

ჩარ თუ ლი ყო და ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი შე ე ტა ნა სამ შ ვი დო ბო პრო ცეს ში. ამ 

ფონ ზე, ვერც სა ქარ თ ვე ლოს მხა რემ შეძ ლო ამ პე რი ოდ ში აღე ბუ ლი ვალ დე-

ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა და კონ ფ ლიქ ტის ზო ნებ ში პრე ვენ ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის 

ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის გზით მშვი დო ბის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

2008 წ. ომ მა სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში და სა ხუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან-

ხორ ცი ე ლე ბას აზ რი და უ კარ გა, თუმ ცა, 2007-2010 წწ. ევ რო კავ ში რის წარ-

მა ტე ბუ ლი მე დი ა ტო რო ბაც შედ გა. მას დი დი წვლი ლი მი უძღ ვის ცეცხ ლის 

შეწყ ვე ტის შე სა ხებ და პი რის პი რე ბულ მხა რე ებს შო რის  შე თან ხ მე ბის სწრაფ 

მიღ წე ვა ში. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ომის დამ თავ რე ბის შემ დეგ სა მოქ-

მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ შირს შო რის თა ნამ შ რომ-

ლო ბის ახა ლი დღის წეს რი გი შე იქ მ ნა, საკ მა ოდ მოკ ლე ვა დებ ში შე თან ხ მ-

და ახა ლი პროგ რა მე ბი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც, ორი ვე მხა რეს სხვა დას ხ ვა 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აქვს აღე ბუ ლი შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: იძუ ლე ბით გა-

და ად გი ლე ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა და მა თი სრუ ლი მო ნა წი ლე ო ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფა პო ლი ტი კურ, სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში;  ჟე-

ნე ვის პრო ცე სის წარ მარ თ ვა, ევ რო კავ ში რის დამ კ ვირ ვე ბელ თა მი სი ის ფუნ-

ქ ცი ო ნი რე ბა და ნდო ბის მშე ნებ ლო ბა. 

ამას თან, სა ქარ თ ვე ლო კვლა ვაც ელო დე ბა, რომ ევ რო კავ ში რი უფ რო აქ ტი ურ 

მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში. ამი ტომ მო სა ლოდ ნე-

ლი ა, რომ ევ რო კავ ში რიც  მზად იქ ნე ბა კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ე ბის თან ხ მო ბის 

შემ თხ ვე ვა ში ჩა ერ თოს და გა ა აქ ტი უ როს სამ შ ვი დო ბო ფორ მა ტებ ში საქ მი ა ნო-

ბა.
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