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მად ლო ბას ვუხ დით ღია სა ზო გა დო ე ბის ფონდს ფი ნან სუ-
რი და ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რის თ ვის, რა მაც სა შუ ა ლე ბა 
მოგ ვ ცა, წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში გან გ ვე ხორ ცი ე ლე ბი ნა. 

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა ღია საზოგადოება 
ფონდის დაფინანსებით და მხარდაჭერით. ანგარიშის 
შინაარსზე პასუხისმგებელი არიან: კონსტიტუციის 42-ე 
მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, საერთაშორისო  
სამართლიანობა, წამების მსხვერპლთა ფსიქო- 
სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი 
და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. 
შეიძლება, ავტორების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები 
არ ასახავდეს ღია საზოგადოების ფონდის პოზიციას. 
შესაბამისად, ფონდი არ აგებს პასუხს ანგარიშის 
შინაარსზე.
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სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა

3.1 შესავალი

3.2 მეთოდოლოგია

3.3 საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები სათანადო 
საცხოვრებლის უფლებასთან დაკავშირებით

3.4 დევნილთა დასახლებაში გამოკვეთილი მნიშვნელოვანი 
სოციო-ეკონომიკური პრობლემები; საყოფაცხოვრებო/
სახლთან დაკავშირებული პრობლემები

3.5 განათლებასა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან 
ხელმისაწვდომობის პრობლემა

3.6 დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემები

3.7 სხვა პრობლემები, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს 
დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებთა სოციალ-
ეკონომიკურ მდგომარეობაზე

3.8 დევნილთა დასახლებების საერთო მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისათვის საჭირო საკითხები

თავი 4.  
რეკომენდაციები

რეკომენდაციები სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას, ად გი ლობ რივ 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ სა და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებს

რეკომენდაციები სისხლის სამართლის საერთაშორისო 
სასამართლოს შესაბამისი ორგანოებისთვის და 
დაზარალებულთა ნდობის ფონდისთვის
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სამადლობელი 
სიტყვა

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი შის მომ ზა დე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და იმ ექ ს-
პერ ტე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  მხარ და ჭე რით, რომ ლებ მაც თა-
ვი ან თი წვლი ლი შე ი ტა ნეს მის შედ გე ნა ში. 

გან სა კუთ რე ბულ მად ლო ბას ვუხ დით სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვის 
ორ გა ნი ზა ცი ას – „ჩვენ ვიკ ვ ლევთ“, რო მე ლიც დაგ ვეხ მა რა კვლე-
ვის ჩა ტა რე ბა სა და შე სატყ ვი სი ინ ფორ მა ცი ის ანა ლიზ ში. 

ასე ვე, მად ლო ბას ვუხ დით ინ ტერ ვი უ ე რებს: 

ნი  ნო ბა  ლო  ი  ანს, მა  რი  ამ ესა  კი  ას, შო  რე  ნა ზედ   გი  ნი  ძეს,  
გი  ორ   გი კა  კუ  ბა  ვას, ნა  ნა კეჩხუ  აშ   ვილს, ნი  კო  ლოზ ლე  გაშ   ვილს,  
ეკა ლო  მი  ძეს, ალექ   სი მე  რე  ბაშ   ვილს, ნა  ნა მშვი  დო  ბა  ძეს,  
რუ  სუ  დან მჭედ   ლიშ   ვილს, დი  მიტ   რი ნო  ზა  ძეს, თა  მარ ონი  ანს,  
გვან   ცა სა  კა  ნე  ლაშ   ვილს, გი  ორ   გი ტა  ბა  ტა  ძეს, ელე  ნა ფი  ლე  ე  ვას, 
ნა  თია ქო  ქი  აშ   ვილს, მთვა  რი  სა შვე  ლი  ძეს, დი  მიტ   რი ხა  ჩი  ძეს,  
ვა  ლე  რი ხი  თა  როვს, მაგ   და ჯამ   ბ   რიშ ვილს, მი  ხე  ილ ჯა  ხუ  ას, 
თამარ აბაზაძეს და ლა  ზა  რე ჯიბ   ლა  ძეს.  

ასე ვე, გან სა კუთ რე ბულ მად ლო ბას გა მოვ თ ქ ვამთ 2008 წლის 
კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ათა სო ბით ადა მი ა ნის 
მი მართ, რომ ლებ მაც კვლე ვა ში რეს პო დენ ტე ბად მი ი ღეს მო ნა წი-
ლე ო ბა.
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ჩვენ ვართ სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს 
და სა ერ თა შო რი სო კო ა ლი ცი ე ბის წევ რე ბი და ბო ლო ორი ათ წ ლე უ ლის გან მავ-
ლო ბა ში ჩარ თუ ლე ბი ვართ სა ერ თა შო რი სო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა კითხებ ში. 

ამ სფე რო ში ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის დი დი ნა წი ლი მო ი ცავს 2008 წლის კონ ფ ლიქტს 
სა ქარ თ ვე ლოს, რუ სეთ სა და სა ქარ თ ვე ლოს სე პა რა ტის ტულ – ცხინ ვა ლის რე გი-
ონ ს / სამ ხ რეთ ოსეთს შო რის. კონ ფ ლიქ ტის შემ დეგ ათა სო ბით და ზა რა ლე ბულს 
გა ვუ წი ეთ იური დი უ ლი დახ მა რე ბა და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია თბი-
ლი სის და რე გი ო ნუ ლი ოფი სე ბის მეშ ვე ო ბით; აგ რეთ ვე მო ვახ დი ნეთ კონ ფ ლიქ-
ტის დროს ჩა დე ნი ლი ომი სა და კა ცობ რი ო ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა-
უ ლე ბის დო კუ მენ ტი რე ბა. ეს დო კუ მენ ტა ცია შეკ რე ბი ლია ან გა რიშ ში „აგვისტოს 
ნან გ რე ვებ ში“, რო მე ლიც 2009 წელს სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა-
სა მარ თ ლოს გა ეგ ზავ ნა. 

ჩვენ რეგულარულად ვუჭერდით მხარს 2008 წლის კონფლიქტის დროს 
ჩადენილი დანაშაულების საერთაშორისო გამოძიებას. სისხლის სამართლის 
საერთაშორისო სასამართლოს გარდა, სამართლიანობის აღდგენის მიზნით 
აქტიური ძალისხმევა გავწიეთ დაზარალებულთათვის ადგილობრივ და 
რეგიონულ დონეებზე. ადგილობრივ დონეზე მცდელობა ნაკლებად ქმედითი 
გამოდგა, რადგან ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიება საქართველოსა 
და რუსეთში წარუმატებელი აღმოჩნდა შესაძლო დამნაშავეების სისხლის 
სამართლის პასუხისგებაში მიცემის უუნარობის ანდა პოლიტიკური ნების არქონის 
გამო. რაც შეეხება საერთაშორისო დონეს, ათასზე მეტი დაზარალებულის 
სახელით, ასობით საჩივარია შეტანილი ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოში („ევროპული სასამართლო“).*1

მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ბო  ლო ორი ათ   წ   ლე  უ  ლის გან   მავ   ლო  ბა  ში, მნიშ   ვ   ნე  ლო -
ვა  ნი ცოდ   ნა და  ვაგ   რო  ვეთ ევ   რო  პულ სა  სა  მარ   თ   ლო  ში შე  ტა  ნილ საქ   მე  ებ   ზე მუ  შა -
ო  ბით, ამ დრომ   დე სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლოს   თან 
თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის გა  მოც   დი  ლე  ბა არ გვქო  ნი  ა. ეს იყო უც   ნო  ბი, თუმ   ცა პო  ტენ  -
ცი  უ  რად სან   დო ინ   ს   ტი  ტუ  ტი, რო  მელ   საც შე  ეძ   ლო დახ   მა  რე  ბო  და და  ზა  რა  ლე  ბუ -
ლებს სა  მარ   თ   ლის ძი  ე  ბა  ში. შე  სა  ბა  მი  სად, სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
სა  სა  მარ   თ   ლოს მი  ერ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სი  ტუ  ა  ცი  ას   თან და  კავ   ში  რე  ბით გა  მო  ძი  ე  ბის 
დაწყე  ბა საკ   მა  ოდ პერ   ს   პექ   ტი  უ  ლად ჩან   და.

2015 წლის ოქ ტომ ბერ ში, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ-
ლოს პრო კუ რორ მა, ფა ტუ ბენ სუ დამ სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით მი მარ თა მო სა-

*1 კონ ფ ლიქ ტი დან ათი წლის გას ვ ლის მი უ ხე და ვად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო-
ში შე ტა ნი ლი სა ჩივ რე ბის გან ხილ ვა კვლავ მიმ დი ნა რე ობს, რად გან მა თი გან ხილ ვა გა ნახ ლ დე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ რუ სე თის ფე დე რა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ შე ტა ნილ სა ხელ მ წი ფო თა შო რის სა ჩი ვარ ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ.

წი ნა სიტყ ვა ო ბა
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მარ თ ლე ებს, ნე ბა მი ე ცათ, დაეწყო გამოძიება*2 2008 წლის 1 ივლისსა და 10 
ოქტომბერს შორის პერიოდში კონფლიქტის კონტექსტში სავარაუდოდ ჩადენილ 
კაცობრიობის წინააღმდეგ და ომის დანაშაულებზე. იმავე დღეს, სისხლის 
სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ მოგვმართა თხოვნით, თბილისში 
მოგვეწყო შეხვედრა სასამართლოს თანამშრომლებსა და სამოქალაქო 
საზოგადოებას შორის - ეს იყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო 
სასამართლოს პირველი მისია საქართველოში, თავად სასამართლოს 
პროკურორის ჩართულობით.  

ასე და იწყო ჩვე ნი მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა-
შო რი სო სა სა მარ თ ლოს თან. პრო კუ რო რის მი ერ წი ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტის-
თ ვის მი მარ თ ვის შემ დ გომ, ჩვენ და ვეხ მა რეთ და ზა რა ლე ბუ ლებს, წა რედ გი ნათ 
წარ მო მად გენ ლო ბის ფორ მე ბი სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ-
თ ლოს წი ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტის წი ნა შე, რა თა გა მო ე ხა ტათ სა კუ თა რი აზ რი 
გა მო ძი ე ბის დაწყე ბის შე სა ხებ. 2015 წლის ბო ლოს თ ვის სა სა მარ თ ლომ მი ი ღო 
6 000-ზე მე ტი და ზა რა ლე ბუ ლის წარ მო მად გენ ლო ბის ფორ მა სა მი ვე მხრი დან: 
სა ქარ თ ვე ლო დან, რუ სე თი დან და ცხინ ვა ლის რე გი ო ნი დან / სამ ხ რეთ ოსე თი-
დან. ეს ფორ მე ბი პრო კუ რო რის შუ ამ დ გომ ლო ბა სა და სხვა მა სა ლებ თან ერ-
თად, და ეხ მა რა მო სა მარ თ ლე ებს მი ე ღოთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მო ძი ე ბის დაწყე-
ბის თა ო ბა ზე. 

2016 წლის 27 იან ვარს წი ნა- სა სა მარ თ ლო პა ლა ტამ ნე ბა დარ თო პრო კუ რორს, 
და ეწყო გა მო ძი ე ბა და ამავ დ რო უ ლად გა ა ფარ თო ვა გა მო ძი ე ბის ფარ გ ლე ბი, 
რა თა მო ეც ვა სა ვა რა უ დოდ ჩა დე ნი ლი სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ა ში შე მა ვა-
ლი სხვა და ნა შა უ ლე ბიც: სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა, სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის თა ვი-
სუფ ლე ბის თვით ნე ბუ რად აღ კ ვე თა და სამ ხედ რო ტყვე ე ბის წა მე ბა. 

ჩვენ თ ვის ეს მარ თ ლაც ამა ღელ ვე ბე ლი მო მენ ტი იყო. თით ქ მის რვაწ ლი ა ნი ლო-
დი ნის შემ დეგ, და ზა რა ლე ბუ ლებს გა უჩ ნ დათ იმე დი, რომ სა მარ თა ლი აღ ს რულ-
დე ბო და. ეს ფაქ ტი, ალ ბათ, სა სა მარ თ ლოს თ ვი საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა 
იყო, ვი ნა ი დან, სა სა მარ თ ლოს პირ ვე ლად მო უ წევ და სი ტუ ა ცი ის გა მო ძი ე ბა აფ-
რი კის გა რეთ. სა სა მარ თ ლო აგ რეთ ვე პირ ვე ლად  გა ნი ხი ლავ და სა ერ თა შო რი-
სო შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფ ლიქტს, რუ სე თის ჩარ თუ ლო ბით, რო მე ლიც გა ერ თი ა-
ნე ბუ ლი ერე ბის უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს წევ რი სა ხელ მ წი ფოა და არ არის რო მის 
სტა ტუ ტის სის ტე მის ნა წი ლი. 

გა მო ძი ე ბის დაწყე ბი დან სამ წელ ზე მე ტი გა ვი და. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში სის-

2* სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს პრო კუ რორს შე უძ ლი ა, და იწყოს წი ნას წა რი გა-
მოკ ვ ლე ვა proprio motu (ლათინურად „საკუთარი ინი ცი ა ტი ვით“)  მძი მე და ნა შა უ ლებ ზე, რომ ლე ბიც 
სა ვა რა უ დოდ ჩა დე ნი ლი იქ ნა ა) ნე ბის მი ე რი წევ რი სა ხელ მ წი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე ან მო ქა ლა ქის მი ერ; 
ან ბ) იმ არა წევ რი სა ხელ მ წი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე ან მო ქა ლა ქის მი ერ, რო მელ მაც თან ხ მო ბა გა ნაცხა და 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ა ზე. სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა-
შო რი სო სა სა მარ თ ლოს პრო კუ რორ მა უნ და მი ი ღოს დას ტუ რი მო სა მარ თ ლე ე ბის გან ოფი ცი ა ლუ რი გა-
მო ძი ე ბის დაწყე ბა ზე, მის მი ერ წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ.

ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია 
არ მო უ წო დე ბია გა მო ძი ე ბის პროგ რე სის შე სა ხებ. პრო კუ რო რის საქ მი ა ნო ბის 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, გა ურ კ ვე ვე ლი ა, თუ რო გორ 
მიმ დი ნა რე ობს გა მო ძი ე ბა. არ არის გა ცე მუ ლი და კა ვე ბის ორ დე რე ბი, ყო ველ 
შემ თხ ვე ვა ში, ამის შე სა ხებ ცნო ბი ლი არ არის. გა მო ძი ე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჭი-
ა ნურ დე ბა თით ქ მის ყვე ლა იმ სი ტუ ა ცი ას თან შე და რე ბით, რო მე ლიც სა სა მარ თ-
ლოს ამ დრომ დე გა ნუ ხი ლავს. 

გა სულ წელს, სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბამ რო მის სტა ტუ ტის 20 წლის იუბი-
ლე აღ ნიშ ნა და მნიშ ვ ნე ლო ვან მიღ წე ვად და ა სა ხე ლა მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე სე-
რი ო ზულ და ნა შა უ ლებ თან წი ნა აღ მ დეგ მუდ მივ მოქ მე დი ინ ს ტი ტუ ტის და არ სე ბა. 
ამავ დ რო უ ლად, გა სულ წელს 2008 წლის კონ ფ ლიქ ტი დან 10 წე ლი გა ვი და. 
ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, არა ერ თი და ზა რა ლე ბუ ლი გარ და იც ვა ლა, 
ათა სო ბით დევ ნი ლი გა უ საძ ლის პი რო ბებ ში ცხოვ რობს და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
გამ ყო ფი ხა ზის გას წ ვ რივ მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა მუდ მივ შიშ შია რე გუ ლა რუ-
ლი გა ტა ცე ბე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ე ბის გან გ რ ძო ბი თი ოკუ პა ცი ის 
გა მო. გარ დაც ვ ლილ თა ოჯა ხე ბი და გა დარ ჩე ნი ლი და ზა რა ლე ბუ ლე ბი კარ გა-
ვენ იმედს, რომ ოდეს მე სა მარ თა ლი აღ ს რულ დე ბა.

კონ ფ ლიქ ტი დან ათ წელ ზე მე ტი დრო ის გას ვ ლის შემ დეგ, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა-
ლის ხ მე ვით მო ვამ ზა დეთ ან გა რი ში, რო მე ლიც და ზა რა ლე ბულ თემს ეძღ ვ ნე ბა. 
ან გა რი ში ეფუძ ნე ბა 2016 წელს გა მო ძი ე ბის დაწყე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი სის ხ-
ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს საქ მი ა ნო ბა ზე ჩვე ნი დაკ ვირ-
ვე ბის ანა ლიზს, აგ რეთ ვე 2018 წელს ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ სიღ რ მი სე ულ სო-
ცი ო ლო გი ურ კვლე ვას. კვლე ვამ სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით და ზა რა ლე ბულ თა 
და სახ ლე ბე ბის უმე ტე სო ბა და 2,400 ოჯახ ზე მე ტი მო იც ვა. 

ან გა რი ში და ყო ფი ლია ოთხ თა ვად. პირ ვე ლი სა მი თა ვი შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი-
ას სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს, სა ქარ თ ვე ლოს სი-
ტუ ა ცი ა ზე დაწყე ბულ გა მო ძი ე ბა სა და და ზა რა ლე ბუ ლი თე მის ამ ჟა მინ დელ სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. მე ოთხე თავ ში სა ხელ მ წი ფო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის თ ვის, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს 
სხვა დას ხ ვა ორ გა ნო ე ბი სა და უწყე ბე ბის თ ვის მომ ზა დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბია 
წარ მოდ გე ნი ლი.

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი შით მიზ ნად ვი სა ხავთ, ინ ფორ მა ცია მი ვა წო დოთ სა ზო გა-
დო ე ბას სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მი ერ სა ქარ თ ვე-
ლოს სი ტუ ა ცი ა ზე დაწყე ბულ გა მო ძი ე ბა სა და და ზა რა ლე ბულ თა მდგო მა რე ო ბა ზე 
კონ ფ ლიქ ტი დან ათი წლის გას ვ ლის შემ დეგ. ვი მე დოვ ნებთ, რომ ჩვე ნი ძა ლის-
ხ მე ვა ხელს შე უწყობს სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბა ში ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე-
ბას და სა ჭი რო ყუ რადღე ბის გა აქ ტი უ რე ბას სა ქარ თ ვე ლოს სი ტუ ა ცი ის მი მართ, 
რა თა ღი რე ბუ ლი გა ხა დოს მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბა და ზა რა ლე ბუ ლი თე მი სა და 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის. 
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1.1  შე სა ვა ლი

სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლო (სასამართლო) არის და -
მო  უ  კი  დე  ბე  ლი, სა  ერ   თა  შო  რი  სო ტრი  ბუ  ნა  ლი, რო  მე  ლიც მდე  ბა  რე  ობს ნი  დერ  -
ლან   დე  ბის ქა  ლაქ ჰა  ა  გა  ში. იგი არის მსოფ   ლი  ო  ში ერ   თა  დერ   თი მუდ   მივ   მოქ   მე  დი 
სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლო, რო  მე  ლიც ასა  მარ   თ   ლებს ფი  ზი  კურ პი  რებს გე -
ნო  ცი  დის   თ   ვის, კა  ცობ   რი  ო  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ჩა  დე  ნი  ლი და  ნა  შა  უ  ლე  ბის   თ   ვის, ომის 
და  ნა  შა  უ  ლე  ბი  სა და აგ   რე  სი  ის და  ნა  შა  უ  ლის   თ   ვის. 

სა  სა  მარ   თ   ლო და  ფუძ   ნ   და რო  მის სტა  ტუ  ტით. ეს არის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ხელ   შეკ  -
რუ  ლე  ბა, რო  მე  ლიც 120 სა  ხელ   მ   წი  ფოს, მათ შო  რის, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მი  ერ იქ   ნა 
მი  ღე  ბუ  ლი 1998 წელს. სა  სა  მარ   თ   ლომ 2002 წელს და  იწყო ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბა, 
რო  ცა რო  მის სტა  ტუ  ტი 60 სა  ხელ   მ   წი  ფოს მი  ერ იქ   ნა რა  ტი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი.

გარ   და იმი  სა, რომ რო  მის სტა  ტუ  ტი აფუძ   ნებს სა  სა  მარ   თ   ლოს და გან   საზღ   ვ   რავს 
გე  ნო  ციდს, ომის და  ნა  შა  უ  ლებს, კა  ცობ   რი  ო  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ ჩა  დე  ნილ და  ნა  შა -
ულს და აგ   რე  სი  ის და  ნა  შა  ულს, იგი ასე  ვე ად   გენს ახალ სტან   დარტს და  ზა  რა -
ლე  ბულ   თა სა  სა  მარ   თ   ლო სხდო  მის დარ   ბაზ   ში წარ   მო  მად   გენ   ლო  ბის   თ   ვის, უზ   რუნ  -
ველ   ყოფს სა  მარ   თ   ლი  ან სა  სა  მარ   თ   ლო გან   ხილ   ვა  სა და დაც   ვის უფ   ლე  ბებს. 

სა  სა  მარ   თ   ლო მიზ   ნად ისა  ხავს გლო  ბა  ლურ თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბას რო  მის სტა  ტუ  ტით 
გან   საზღ   ვ   რუ  ლი და  ნა  შა  უ  ლე  ბის   გან კა  ცობ   რი  ო  ბის და  სა  ცა  ვად. რო  გორც სა  მარ  -
თ   ლებ   რი  ვი დაც   ვის უკა  ნას   კ   ნე  ლი სა  შუ  ა  ლე  ბა, სა  სა  მარ   თ   ლოს მი  ზა  ნი  ა, შე  ავ   სოს 
და არა ჩა  ა  ნაც   ვ   ლოს ეროვ   ნუ  ლი უწყე  ბე  ბი. რო  მის სტა  ტუ  ტით გათ   ვა  ლის   წი  ნე -
ბუ  ლი კომ   პ   ლი  მენ   ტა  რო  ბის პრინ   ცი  პის თა  ნახ   მად, სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ  -
თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლო მოქ   მე  დებს მხო  ლოდ მა  შინ, რო  დე  საც ეროვ   ნუ  ლი 
მარ   თ   ლ   მ   სა  ჯუ  ლე  ბის სის   ტე  მას არ შე  უძ   ლი  ა, ან არ აქვს სურ   ვი  ლი, შე  ას   რუ  ლოს 
თა  ვი  სი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბა – სას   ტიკ ქმე  დე  ბა  თა ჩამ   დე  ნი პი  რე  ბი ეროვ   ნულ დო  ნე -
ზე მის   ცეს პა  სუ  ხის   გე  ბა  ში. რო  მის სტა  ტუ  ტის წევრ სა  ხელ   მ   წი  ფო  ებს შე  უძ   ლი  ათ, 
გა  ა  სა  ჩივ   რონ სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლო  ში საქ   მე  თა 
„დასაშვებობა“, თუ ისი  ნი მი  იჩ   ნე  ვენ, რომ სის   ხ   ლის   სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი დევ   ნის 
წარ   მო  ე  ბა ში  და  სა  ხელ   მ   წი  ფო  ებ   რივ დო  ნე  ზე შე  უძ   ლი  ათ. 

2019 წლის მა  ი  სის მდგო  მა  რე  ო  ბით, რო  მის სტა  ტუტს 122 წევ   რი მხა  რე ჰყავს, 
რომ   ლებ   საც სრუ  ლად აქვთ სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ  -
ლოს იურის   დიქ   ცია აღი  ა  რე  ბუ  ლი. სა  ქარ   თ   ვე  ლომ რო  მის სტა  ტუ  ტის რა  ტი  ფი  ცი -
რა 2003 წელს მო  ახ   დი  ნა, რის შემ   დე  გაც იგი სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო -
რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლოს ერ   თ   -ერ   თი წევ   რი სა  ხელ   მ   წი  ფო გახ   და. ამის მი  უ  ხე  და  ვად, 
სის   ტე  მის გა  რეთ კვლავ რჩე  ბა 70-ზე მე  ტი ქვე  ყა  ნა, სა  დაც მძი  მე და  ნა  შა  უ  ლე  ბის 
ჩა  დე  ნის დროს მარ   თ   ლ   მ   სა  ჯუ  ლე  ბა  ზე ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის ნაკ   ლე  ბი შე  საძ   ლებ  -
ლო  ბა არ   სე  ბობს. გან   სა  კუთ   რე  ბით ნაკ   ლე  ბად არის წარ   მოდ   გე  ნი  ლი აზი  ა, ახ   ლო 

აღ   მო  სავ   ლე  თი  სა და ჩრდი  ლო  ეთ აფ   რი  კის ქვეყ   ნე  ბი. მრა  ვალ   რიცხო  ვა  ნი მო  სახ  -
ლე  ო  ბის მქო  ნე სა  ხელ   მ   წი  ფო  ე  ბი, რო  გო  რე  ბი  ცაა ჩი  ნე  თი, ინ   დო  ე  თი, ინ   დო  ნე  ზი  ა, 
რუ  სე  თი და ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბი ასე  ვე, სის   ტე  მის გა  რეთ რჩე  ბი  ან. 

1.2  იურის დიქ ცია

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს პრო კუ რო რის ოფისს 
(პროკურორის ოფი სი) შე უძ ლი ა, გა მო ი ძი ოს და სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ-
ნა აწარ მო ოს მხო ლოდ იმ და ნა შა უ ლებ ზე, რომ ლე ბიც ჩა დე ნი ლია 2002 წლის 
1 ივ ლი სის შემ დ გომ - რო მის სტა ტუ ტის ძა ლა ში შეს ვ ლის დღი დან. პრო კუ რო-
რის ოფი სი იძი ებს და სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ დევ ნას აწარ მო ებს, ხო ლო სა-
სა მარ თ ლო პა ლა ტე ბი, შე სა ბა მი სი სა ფუძ ვ ლის არ სე ბო ბი სას, ასა მარ თ ლე ბენ 
ფი ზი კურ პი რებს მათ თ ვის ბრა ლად წარ დ გე ნი ლი უმ ძი მე სი და ნა შა უ ლე ბის თ ვის, 
რომ ლე ბიც სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე ბის სა გა ნი ა. ეს და ნა შა უ-
ლე ბი ა: გე ნო ცი დი, ომის და ნა შა უ ლე ბი, კა ცობ რი ო ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბი და აგ რე სი ის და ნა შა უ ლი. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო ასა მარ თ ლებს ფი ზი კურ 
პი რებს და არა სა ხელ მ წი ფო ებს, ორ გა ნი ზა ცი ებ სა თუ ხე ლი სუფ ლე ბებს. სის ხ-
ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ დევ-
ნას არ აწარ მო ებს იმ პირ თა წი ნა აღ მ დეგ, რო მელ თაც და ნა შა უ ლის სა ვა რა უ-
დოდ ჩა დე ნის დრო ის თ ვის 18 წე ლი არ შეს რუ ლე ბი ათ. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო არ ასა მარ თ ლებს ყვე ლას, 
ვი საც ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი და ნა შა უ ლე ბი აქვს ჩა დე ნი ლი. სა სა მარ თ ლოს პრო კუ-
რო რის პო ლი ტი კა ა, ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლოს იმ პი რებ ზე, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე 
მე ტად აგე ბენ პა სუხს და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა ზე; ამავ დ რო უ ლად, ეროვ ნუ ლი ხე-
ლი სუფ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბად რჩე ბა და ბა ლი რან გის პი რე ბის გა სა მარ თ ლე ბა. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე არა ვის აქვს იმუ-
ნი ტე ტი თა ვი სი სტა ტუ სის გა მო. შე სა ბა მი სად, პრე ზი დენ ტე ბი, პარ ლა მენ ტის 
წევ რე ბი, მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და შე ი ა რა ღე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი სა 
და აჯან ყე ბულ თა მოძ რა ო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი შე იძ ლე ბა, გა სა მარ თ ლ დ ნენ 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მი ერ. გარ კ ვე ულ შემ-
თხ ვე ვებ ში პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი შე იძ ლე ბა, და ი სა ჯოს იმ და ნა შა უ ლე ბის თ ვის, 
რომ ლე ბიც მის მა ქვემ დე ბა რე ან მი სი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ მყოფ მა პი რებ მა 
ჩა ი დი ნეს. ანა ლო გი უ რად, პი რე ბი, რომ ლებ მაც მა თი ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის ბრძა-
ნე ბის შეს რუ ლე ბი სას ჩა ი დი ნეს რო მის სტა ტუ ტით გან საზღ ვ რუ ლი და ნა შა უ ლე-
ბი, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე იმუ ნი ტე ტით 
არ სარ გებ ლო ბენ.
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გენოციდი, რო მის სტა ტუ ტის მე-6 მუხ ლ ში მო ცე მუ ლი გან საზღ ვ რე ბის თა ნახ მად, 
ხა სი ათ დე ბა  ეროვ ნუ ლი, ეთ ნი კუ რი, რა სობ რი ვი ან რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის მთლი-
ა ნი ან ნა წი ლობ რი ვი გა ნად გუ რე ბის პირ და პი რი გან ზ რახ ვით, რო მე ლიც ხორ-
ცი ელ დე ბა ამ ჯგუ ფის წევ რ თა მკვლე ლო ბით ან სხვა სა შუ ა ლე ბე ბით; ჯგუ ფის 
წევ რ თათ ვის სხე უ ლის მძი მე და ზი ა ნე ბის მი ყე ნე ბით ან სხვა სა შუ ა ლე ბით ფსი-
ქი კუ რი ზი ა ნის გა მოწ ვე ვით გან ზ რახ ისე თი სა არ სე ბო პი რო ბე ბის შექ მ ნით, რაც 
მიზ ნად ისა ხავს ჯგუ ფის მთლი ან ან ნა წი ლობ რივ ფი ზი კურ გა ნად გუ რე ბას; შო ბა-
დო ბი სათ ვის ხე ლის შემ შ ლე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბით ან ერ თი ჯგუ ფი დან 
მე ო რე ში ბავ შ ვე ბის იძუ ლე ბი თი გა და ცე მით.

კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები მო ი ცავს ისეთ ქმე დე ბებს, 
რომ ლე ბიც ჩა დე ნი ლია სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ზე ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ან 
სის ტე მა ტუ რი თავ დას ხ მე ბის ფარ გ ლებ ში. რო მის სტა ტუ ტით გან საზღ ვ რუ ლი კა-
ცობ რი ო ბის წი ნა აღ მ დეგ და ნა შა უ ლე ბის 15 ფორ მა გუ ლის ხ მობს, მათ შო რის 
ისეთ და ნა შა უ ლებს, რო გო რე ბი ცა ა: მკვლე ლო ბა, გა უ პა ტი უ რე ბა, თა ვი სუფ ლე-
ბის აღ კ ვე თა, იძუ ლე ბი თი გა უ ჩი ნა რე ბა, მო ნო ბა, გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბის და 
ბავ შ ვე ბის, სექ სუ ა ლუ რი მო ნო ბა, წა მე ბა, აპარ ტე ი დი და დე პორ ტა ცი ა. 

ომისდანაშაულებიარის ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ე ბის მძი მე დარ ღ ვე ვე ბი, რომ ლე ბიც 
ჩა დე ნი ლია შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბის კონ ტექ ს ტ ში და მო ი ცავს, მა გა ლი-
თად, ბავ შ ვი ჯა რის კა ცე ბის გა მო ყე ნე ბას, სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის ან სამ ხედ რო 
ტყვე ე ბის მოკ ვ ლას ან წა მე ბას, გან ზ რახ  შე ტე ვას სა ა ვად მ ყო ფო ებ ზე, ის ტო რი-
ულ ძეგ ლებ ზე ან რე ლი გი უ რი, სა გან მა ნათ ლებ ლო, სა ხე ლოვ ნე ბო, სა მეც ნი ე რო 
ან ქველ მოქ მე დე ბის მიზ ნე ბის თ ვის გა მო ყე ნე ბულ შე ნო ბებ ზე.

აგრესიისდანაშაული არის სა ხელ მ წი ფოს მი ერ შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლის გა მო ყე-
ნე ბა სხვა სა ხელ მ წი ფოს სუ ვე რე ნი ტე ტის, მთლი ა ნო ბი სა თუ და მო უ კი დებ ლო ბის 
წი ნა აღ მ დეგ. იგი, სხვა ას პექ ტებ თან ერ თად, მო ი ცავს ძა ლის გა მო ყე ნე ბით შეჭ-
რას, სამ ხედ რო ოკუ პა ცი ას და ანექ სი ას, პორ ტი სა თუ სა ნა პი რო ზო ლის ბლო-
კა დით, თუ ეს ქმე დე ბა თა ვი სი ხა სი ა თით, სიმ ძი მი თა და მას შ ტა ბით ჩა ით ვ ლე ბა 
გა ე როს ქარ ტი ის აშ კა რა დარ ღ ვე ვად. 

აგ რე სი ის და ნა შა უ ლი 2010 წელს, კამ პა ლა ში (უგანდა) გა მარ თულ რო მის სტა-
ტუ ტის პირ ვე ლი გა და სინ ჯ ვის კონ ფე რენ ცი ა ზე გა ნი საზღ ვ რა. 2017 წლის ბო-
ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს წევრ სა ხელ მ წი-
ფო თა ასამ ბ ლე ამ კონ სე სუ სით მი ი ღო რე ზო ლუ ცია 2018 წლის 17 ივ ლი სი დან 
აგ რე სი ის და ნა შა ულ ზე სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ის ამოქ მე დე ბის თა ო ბა ზე. 

1.3  სტრუქ ტუ რა

რო მის სტა ტუ ტის სა ფუძ ველ ზე შე იქ მ ნა სა მი სხვა დას ხ ვა ორ გა ნო: წევრ სა ხელ მ-
წი ფო თა ასამ ბ ლე ა, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო და და-
ზა რა ლე ბულ თა ნდო ბის ფონ დი. 

წევრსახელმწიფოთაასამბლეა(ასამბლეა)არის სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა-
შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მე ნეჯ მენ ტის სა ზე დამ ხედ ვე ლო და სა კა ნონ მ დებ ლო ორ-
გა ნო. იგი შედ გე ბა რო მის სტა ტუ ტის წევ რი ყვე ლა სა ხელ მ წი ფოს გან. წევ რი სა-
ხელ მ წი ფო ე ბი იკ რი ბე ბი ან, მი ნი მუმ, წე ლი წად ში ერ თხელ ასამ ბ ლე ის სხდო მებ ზე, 
რა თა ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გა უ წი ონ სა სა მარ თ ლოს მე ნეჯ მენტს, მა გა ლი თად, ბი უ-
ჯე ტის შე მუ შა ვე ბით, და ფი ნან სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფით, აგ რეთ ვე სა სა მარ თ ლოს 
მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და პრო კუ რო რის არ ჩე ვით. 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო შედ გე ბა ოთხი სხვა დას ხ ვა 
ორ გა ნოს გან. ესე ნი ა: პრე ზი დი უ მი, სა სა მარ თ ლო პა ლა ტე ბი, პრო კუ რო რის ოფი-
სი და კან ცე ლა რი ა.

პრეზიდიუმი შედ გე ბა სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტის გან და პირ ვე ლი და მე ო რე ვი-
ცე- პ რე ზი დენ ტე ბის გან. ყვე ლა მათ გა ნი აირ ჩე ვა სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე თა 
ხმე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბით, გა ნახ ლე ბა დი სა მი წლის ვა დით. 

პრე ზი დი უ მი წევრ სა ხელ მ წი ფო ებ თან აწარ მო ებს სა გა რეო ურ თი ერ თო ბებს, კო-
ორ დი ნა ცი ას უწევს სა სა მარ თ ლო სა კითხებს, მა გა ლი თად, მო სა მარ თ ლე თა, სი-
ტუ ა ცი ე ბი სა და საქ მე ე ბის პა ლა ტებ ზე გამ წე სე ბას, ხელს უწყობს სა სა მარ თ ლოს 
შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას. პრო კუ რო რის ოფი სის გა-
მოკ ლე ბით, პრე ზი დი უ მი პა სუ ხის მ გე ბე ლია სა სა მარ თ ლოს საქ მი ა ნო ბის სა თა ნა-
დო გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე და ზე დამ ხედ ვე ლობს კან ცე ლა რი ის ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
საქ მი ა ნო ბას. პრე ზი დი უ მი კო ორ დი ნა ცი ას უწევს და ცდი ლობს, მი აღ წი ოს პრო-
კუ რორ თან პო ზი ცი ის თან ხ ვედ რას ორ მ ხ რივ ინ ტე რეს ში შე მა ვალ სა კითხებ ზე. 

სა სა მარ თ ლოს აქვს სა მი პალატა, რო მე ლიც იხი ლავს სა კითხებს სა მარ თალ წარ-
მო ე ბის სხვა დას ხ ვა ეტა პებ ზე. ეს ეტა პე ბი ა: წი ნა სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვა, სა სა-
მარ თ ლო გან ხილ ვა და გა სა ჩივ რე ბა. სა სა მარ თ ლოს 18 მო სა მარ თ ლეს ირ ჩევს 
ასამ ბ ლეა მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის, მი უ კერ ძო ებ ლო ბი სა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბის 
მი ხედ ვით, 9 წლის ვა დით, რო მე ლიც გა ნახ ლე ბას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა. ისი ნი უზ-
რუნ ველ ყო ფენ სა მარ თ ლი ან სა სა მარ თ ლოს და გა მო აქვთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, 
აგ რეთ ვე გა მოს ცე მენ და კა ვე ბის ორ დერს და იბა რე ბენ სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე პი-
რებს, ნე ბას რთა ვენ და ზა რა ლე ბუ ლებს, მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო ბა პრო ცეს ში, გას-
ცე მენ ბრძა ნე ბებს მოწ მე თა დაც ვის შე სა ხებ ღო ნის ძი ე ბებ ზე და ა.შ. 

პროკურორისოფისიარის სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დე ბე ლი ორ გა ნო. მი სი ფუნ ქ-
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ცი ა ა, მი ი ღოს წარ დ გი ნე ბე ბი და ნე ბის მი ე რი და სა ბუ თე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სა სა-
მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ა ში შე მა ვალ და ნა შა უ ლებ ზე, გა მო იკ ვ ლი ოს ისი ნი, აწარ-
მო ოს გა მო ძი ე ბა და სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე. 

ოფისს ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს პრო კუ რო რი, რო მელ საც სრუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
აქვს ოფი სის მე ნეჯ მენ ტ სა და ად მი ნის ტ რი რე ბა ზე, პერ სო ნა ლის, ინ ვენ ტა რის და 
სხვა რე სურ სე ბის ჩათ ვ ლით. პრო კუ რორს ეხ მა რე ბა პრო კუ რო რის მო ად გი ლე. 
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბის მსგავ სად, პრო კუ რორს და მის მო ად გი ლეს 
ირ ჩევს ასამ ბ ლეა 9 წლის ვა დით, რო მე ლიც გა ნახ ლე ბას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა. 

კანცელარიაარის სა სა მარ თ ლოს ნე იტ რა ლუ რი ორ გა ნო, რო მე ლიც პა სუ ხის მ გე-
ბე ლია სა სა მარ თ ლოს ად მი ნის ტ რი რე ბის და მომ სა ხუ რე ბის არა სა მარ თ ლებ რივ 
ას პექ ტებ ზე. კან ცე ლა რი ის სა მუ შაო მო ი ცავს მომ სა ხუ რე ბის სამ ას პექტს: 

ა) სა სა მარ თ ლოს მხარ და ჭე რა, მათ შო რის, სა სა მარ თ ლოს ზო გა დი მე ნეჯ მენ ტის, 
წარ მო მად გენ ლის, იური დი უ ლი დახ მა რე ბის, სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში და ზა რა-
ლე ბუ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბის და ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნის მხარ და ჭე რა, 
ასე ვე, მოწ მე ე ბის მხარ და ჭე რის მი ღე ბა და მათ თ ვის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა; 

ბ) სა გა რეო სა კითხე ბი, სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ-
თო ბი სა და კო მუ ნი კა ცი ის, ად გი ლობ რი ვი ოფი სე ბის მხარ და ჭე რის ჩათ ვ ლით; 

გ) მე ნეჯ მენ ტი, მათ შო რის, უსაფ რ თხო ე ბა, ბი უ ჯე ტი, ფი ნან სე ბი, ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სე ბი და ზო გა დი მომ სა ხუ რე ბა.

კან ცე ლა რი ას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს კან ც ლე რი, რო მე ლიც სა სა მარ თ ლოს მთა ვა-
რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი მო ხე ლე ა. კან ც ლე რი აირ ჩე ვა მო სა მარ თ ლე თა ხმე ბის 
აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბით, ხუ თი წლის ვა დით, რო მე ლიც გა ნახ ლე ბას ექ-
ვემ დე ბა რე ბა. 

დაზარალებულთა ნდობისფონდი სა სა მარ თ ლოს გან გან ცალ კე ვე ბუ ლი სტრუქ-
ტუ რა ა, რო მე ლიც წევრ სა ხელ მ წი ფო თა ასამ ბ ლე ამ 2004 წელს და ა ფუძ ნა სა სა-
მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ა ში შე მა ვა ლი და ნა შა უ ლე ბის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლე-
ბის და მა თი ოჯა ხე ბის მხარ და სა ჭე რად. ფონდს მხარ და ჭე რის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
შე უძ ლია ორ მ ხ რი ვი მან და ტის მეშ ვე ო ბით: ა) სა სა მარ თ ლოს მი ერ და კის რე ბუ-
ლი რე პა რა ცი ე ბის აღ ს რუ ლე ბით, ე.წ. რე პა რა ცი ე ბის მან და ტით და ბ) ფი ზი კუ-
რი, ფსი ქო ლო გი უ რი და მა ტე რი ა ლუ რი მხარ და ჭე რით და ზა რა ლე ბუ ლე ბი სა და 
მა თი ოჯა ხე ბის თ ვის, ანუ დახ მა რე ბის მან და ტით. 

მიზ ნობ რი ვი ფონ დის დახ მა რე ბის მან და ტი არ არის და კავ ში რე ბუ ლი სა სა მარ-
თ ლოს წი ნა შე მიმ დი ნა რე კონ კ რე ტულ სა მარ თალ წარ მო ე ბას თან და შე იძ ლე-
ბა, გან ხორ ცი ელ დეს გა მო ძი ე ბის ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის 
არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა შიც. დახ მა რე ბის მან და ტი მო ი ცავს შემ დეგ პროგ რა-
მებს: ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი რე ა ბი ლი ტა ცია და მა ტე რი ა ლუ რი მხარ და-
ჭე რა, რო გო რი ცაა შე მო სავ ლის მი სა ღე ბად ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე თა ვა ზე ბა და 

სა გან მა ნათ ლებ ლო შე საძ ლებ ლო ბე ბი უფ რო ხან გ რ ძ ლივ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ-
რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად. 

ნდო ბის ფონ დის მან და ტის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, პრო ექ ტე ბი ფი ნან ს დე ბა 
მსჯავ რ დე ბულ პი რებ ზე ჯა რი მის და კის რე ბი თა და მა თი ქო ნე ბის კონ ფის კა ცი ით, 
აგ რეთ ვე ნე ბა ყოფ ლო ბი თი შე ნა ტა ნე ბით წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი სა და ცალ კე უ-
ლი დო ნო რე ბის მხრი დან. მომ სა ხუ რე ბის და პროგ რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ-
ლად, ნდო ბის ფონ დი თა ნამ შ რომ ლობს ეროვ ნულ და სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი-
ო რებ თან. 

1.4 სა მარ თალ წარ მო ე ბა

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს სა მარ თალ წარ მო ე ბის მი-
ზა ნია სა ვა რა უ დო მძი მე და ნა შა უ ლე ბის გა მო ძი ე ბა, სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი 
დევ ნა და ბრალ დე ბუ ლის ბრა ლე უ ლო ბის და დას ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რო მის 
სტა ტუ ტის შე სა ბა მი სად მი სი დას ჯა. სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა-
სა მარ თ ლოს სა მარ თალ წარ მო ე ბა შედ გე ბა 6 მთა ვა რი ეტა პის გან: წი ნას წა რი 
მოკ ვ ლე ვა, გა მო ძი ე ბა, წი ნა- სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვა, სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვა, 
გა სა ჩივ რე ბა და რე პა რა ცი ა.

სამართალწარმოების ეტაპები:

წინასწარი
მოკვლევის
ეტაპი

ინფორმაცია სიტუაციაზე სასამარ
თლოს იურისდიქციაში შემავალი
დანაშაულების შესახებ გადაეცემა
სასამართლოს პროკურორს წევრი
სახელმწიფოს ან გაერთიანებული
ერებისუშიშროებისსაბჭოსმიერ

ინ ფორ მა ცია სი ტუ ა ცი ა ზე სა სა მარ-
თ ლოს იურის დიქ ცი ა ში შე მა ვალ 
და ნა შა უ ლებ ზე ეგ ზავ ნე ბა სა სა მარ-
თ ლოს პრო კუ რორს, რო მელ მაც შე-
იძ ლე ბა, და იწყოს მოკ ვ ლე ვა სა კუ-
თა რი ინი ცი ა ტი ვით (proprio motu)

სასამართლოს პროკურორი იკვ
ლევსმიღებულინფორმაციას

სა სა მარ თ ლოს პრო კუ რო რი იკ ვ-
ლევს მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას

თუსასამართლოსპროკურორი
მიიჩნევს,რომარსებობსგონივ
რულისაფუძველისამართალწარ
მოებისგასაგრძელებლად,იწყება
გამოძიება

თუ სა სა მარ თ ლოს პრო კუ რო რი მი-
იჩ ნევს, რომ არ სე ბობს გო ნივ რუ ლი 
სა ფუძ ვე ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
გა საგ რ ძე ლებ ლად, მი მარ თავს წი-
ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტას ნე ბარ თ-
ვის მო სა პო ვებ ლად
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გამოძიებისეტაპი

სა სა მარ თ ლოს პრო კუ რო რი 
იწყებს გა მო ძი ე ბას

წი ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტის-
გან ნე ბარ თ ვის მო პო ვე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლოს 
პრო კუ რო რი იწყებს გა მო ძი-
ე ბას

პრო კუ რო რის ოფი სი აგ რო ვებს და იხი ლავს სხვა დას ხ ვა სა ხის 
მტკი ცე ბუ ლე ბებს  და და კითხავს სხვა დას ხ ვა პი რებს, მათ შო რის 
მათ, ვინც გა მო ძი ე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა, ასე ვე  და ზა რა ლე ბუ ლებს 
და მოწ მე ებს

პრო კუ რო რის ოფი სი გა მო ყოფს ყვე ლა ზე მძი მე ინ ცი დენ ტებს 
და იმ პი რებს, რო მელ ნიც ყვე ლა ზე მე ტად არი ან პა სუ ხის მ გებ-
ლე ბი ამ და ნა შა უ ლე ბის თ ვის

რო დე საც პრო კუ რო რის ოფი სი მი იჩ ნევს, რომ აქვს საკ მა რი სი 
მტკი ცე ბუ ლე ბა, და ამ ტ კი ცოს მო სა მარ თ ლე ე ბის წი ნა შე სა სა მარ-
თ ლოს იურის დიქ ცი ა ში შე მა ვალ და ნა შა უ ლებ ზე კონ კ რე ტუ ლი 
პი რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, ოფი სი მი მარ თავს მო სა მარ თ ლე ებს 
და კა ვე ბის ორ დე რის ან სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე გა მოცხა დე ბის 
შე სა ხებ უწყე ბის გა ცე მა ზე 

წინასასამართლო
ეტაპი
(წინასასამართლო
პალატა)

წი ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტა გას ცემს და კა ვე ბის ორ დერ ს / გა-
მოცხა დე ბის შე სა ხებ უწყე ბას

სა სა მარ თ ლოს ძებ ნა ში მყო ფი პი რი და კა ვე ბუ ლი ა/ ცხად დე ბა 
ნე ბა ყოფ ლო ბით

და კა ვე ბუ ლი/ ნე ბა ყოფ ლო ბით გა მოცხა დე ბუ ლი პი რის პირ ვე ლი 
წარ დ გე ნა სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე

სხდო მა წარ დ გე ნი ლი ბრა ლის და დას ტუ რე ბა ზე

სასამართლო
განხილვისეტაპი
(სასამართლოგანხილვის
პალატა)

სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის დაწყე ბა

გადაწყვეტილება: გამამართლებელი ან გამამტყუნებელი განაჩენი და 
სასჯელის დანიშვნა

რეპარაცია, თუ გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა 

გასაჩივრების
ეტაპი
(სააპელაციო
პალატა)

საჩივრდება: გამამართლებელი ან გამამტყუნებელი განაჩენი 

გასაჩივრების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება 

გადასინჯვა

რეპარაციის
ეტაპი

დაზარალებულებს, რომლებმაც მიმართეს რეპარაციისთვის, 
შეუძლიათ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 
მოსამართლეების წინაშე მოითხოვონ მსჯავრდებული პირისგან  
რესტიტუცია, კომპენსაცია და რეაბილიტაცია 

1.4.1წინასწარიმოკვლევა
როდესაც სახეზეა რომის სტატუტით გათვალისწინებული დანაშაულების 
სავარაუდო ჩადენის ფაქტი, არსებობს სასამართლოს იურისდიქციის*3 
ამოქმედების სამი გზა: 

zzრო მის სტა ტუ ტის ნე ბის მი ერ წევრ სა ხელ მ წი ფოს აქვს უფ ლე ბა, მოს თხო ვოს 
პრო კუ რორს გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა. ასე მოხ და კონ გოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს-
პუბ ლი კის, უგან დის და მა ლის შემ თხ ვე ვებ ში, ასე ვე, ცენ ტ რა ლუ რი აფ რი კის 
რეს პუბ ლი კის ორ შემ თხ ვე ვა ში;

zz გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს (უშიშროების საბ ჭო) ასე ვე შე უძ-
ლი ა, სი ტუ ა ცია გა დას ცეს პრო კუ რორს. დღე ის მდგო მა რე ო ბით, ეს შე საძ ლებ-
ლო ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა დარ ფუ რი სა და ლი ბი ის სი ტუ ა ცი ებ ში. უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს მი ერ სი ტუ ა ცი ის გა და ცე მი სას, სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცია შე იძ ლე-
ბა, გავ რ ცელ დეს იმ ქვეყ ნებ ზეც, რომ ლე ბიც არ არი ან რო მის სტა ტუ ტის წევ რი 
სა ხელ მ წი ფო ე ბი; 

zzდა ბო ლოს, პრო კუ რორს შე უძ ლი ა, და იწყოს გა მო ძი ე ბა სა კუ თა რი ინი ცი ა-
ტი ვით სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ა ში შე მა ვალ და ნა შა უ ლებ ზე მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, მო სა მარ თ ლე ე ბის გან ნე ბარ თ ვის მი ღე ბის შემ-
დეგ. აღ ნიშ ნულს ად გი ლი ჰქონ და კე ნი ის, კოტ დ’ი ვუ ა რის, სა ქარ თ ვე ლო სა 
და ბუ რუნ დის შემ თხ ვე ვებ ში. პრო კუ რორ მა შე იძ ლე ბა, მი ი ღოს ინ ფორ მა ცია 
შე საძ ლო და ნა შა უ ლებ ზე მრა ვა ლი წყა როს გან, მა გა ლი თად ფი ზი კუ რი პი რე-
ბის გან, ან მა თი ჯგუ ფე ბის გან, სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი, ან არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან, ან სხვა სან დო წყა რო ე ბის გან. და ზა რა ლე ბუ ლებს ასე ვე, 
შე უძ ლი ათ პრო კუ რო რის ინ ფორ მი რე ბა იმ და ნა შა უ ლე ბის შე სა ხებ, რომ ლე-
ბიც მა თი აზ რით, ჩა დე ნი ლი იქ ნა. პრო კუ რორს არ შე უძ ლი ა, თა ვი სი ინი ცი-
ა ტი ვით და იწყოს გა მო ძი ე ბა რო მის სტა ტუ ტის არა- წევრ ქვეყ ნებ თან მი მარ-
თე ბით, გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო ცა საქ მე ეხე ბა წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის 
მო ქა ლა ქე ებს, რომ ლე ბიც არა წევ რი სა ხელ მ წი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე, რო მის 
სტა ტუ ტით აკ რ ძა ლუ ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა ში იყ ვ ნენ სა ვა რა უ დოდ ჩარ-
თულ ნი.*4

დღე ის მდგო მა რე ო ბით, პრო კუ რო რის ოფისს 12 000-ზე მე ტი ასე თი კო მუ ნი-
კა ცია აქვს მი ღე ბუ ლი. სა ხელ მ წი ფო ე ბის გან, უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს გან თუ სხვა 
წყა რო ე ბის გან კო მუ ნი კა ცი ის მი ღე ბას ავ ტო მა ტუ რად არ მოს დევს გა მო ძი ე ბის 
დაწყე ბა, მაგ რამ ეს არის პრო ცე სი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც პრო კუ რო რის ოფი-
სი ახორ ცი ე ლებს წი ნას წარ მოკ ვ ლე ვას მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სიმ ძი მის და 

*3 რომის სტატუტის მე-13 მუხლი.
*4 გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვა ში, სა ხელ მ წი ფოს შე უძ ლი ა, ad hoc სა ფუძ ველ ზე, სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ-

ცი ა ზე გა ნაცხა დოს თან ხ მო ბა, რო მის სტა ტუ ტის მე-12 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად გან ცხა დე ბის 
წარ დ გე ნის გზით.
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სე რი ო ზუ ლო ბის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად და იმის გა და საწყ ვე ტად, არ სე ბობს თუ არა 
გო ნივ რუ ლი სა ფუძ ვე ლი გა მო ძი ე ბის და საწყე ბად. ამ პრო ცეს ში პრო კუ რო რის 
ოფისს მო ეთხო ვე ბა, შე ა ფა სოს და გა და ა მოწ მოს რი გი სა მარ თ ლებ რი ვი კრი-
ტე რი უ მე ბი. მათ შო რის: 

1)დროებითიიურისდიქცია – ჩა დე ნი ლია თუ არა და ნა შა უ ლე ბი რო მის სტა ტუ-
ტის ძა ლაშ ვი ლი შეს ვ ლის შემ დეგ (2002 წლის 1 ივ ლი სი); 

2)ტერიტორიულიანდაპერსონალურიიურისდიქცია – ჩა დე ნი ლია თუ არა და-
ნა შა უ ლე ბი წევ რი სა ხელ მ წი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე ან წევ რი სა ხელ მ წი ფოს მო-

ქა ლა ქის მი ერ (გარდა იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო ცა სი ტუ ა ცია გა და ცე მუ ლია უშიშ რო-
ე ბის საბ ჭოს მი ერ); 

3) დავის საგნის იურისდიქცია– ად გი ლი აქვს თუ არა ომის და ნა შა უ ლე ბის, 
კა ცობ რი ო ბის წი ნა აღ მ დეგ და ნა შა უ ლე ბის, აგ რე სი ის და ნა შა უ ლის თუ გე ნო-

ცი დის და ნა შა უ ლის ჩა დე ნას;

4)დასაშვებობა– 
ამ და ნა შა ულ თა სიმ ძი მე;

5)სამართლიანობისინტერესები–გა მო ძი ე ბის დაწყე ბა შე დის თუ არა სა მარ თ-
ლი ა ნო ბი სა და და ზა რა ლე ბუ ლე ბის ინ ტე რე სებ ში და 

6) კომპლიმენტარობა – წარ მო ებს თუ არა ეფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბა და სის ხ ლის-
სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა იგი ვე და ნა შა უ ლე ბის თ ვის ეროვ ნულ დო ნე ზე. ეროვ-

ნულ ხე ლი სუფ ლე ბას აკის რია ძი რი თა დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, პირ ველ რიგ ში, 
გა მო ი ძი ოს და აწარ მო ოს სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა მათ წი ნა აღ მ დეგ, 
ვინც ყვე ლა ზე მე ტად არის პა სუ ხის მ გე ბე ლი მა სობ რი ვი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე-
ნა ზე. ამ რი გად, პრო კუ რო რის ოფი სი აფა სებს, შე ას რუ ლა თუ არა ეროვ ნულ მა 
ხე ლი სუფ ლე ბამ ეს ვალ დე ბუ ლე ბა. 

სტა ტუტ ში ან / და სხვა სა მარ თ ლებ რივ დო კუ მენ ტებ ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი, თუ რა ვა და ში უნ და დას რულ დეს წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვა. მი ღე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის გა ა ნა ლი ზე ბის და რი გი სა მარ თ ლებ რი ვი კრი ტე რი უ მე ბის შე ფა სე-
ბის შემ დეგ, პრო კუ რორს შე უძ ლი ა, მი ი ღოს ერ თი რო მე ლი მე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა: 
ა) უარი თქვას გა მო ძი ე ბის დაწყე ბა ზე; ბ) გა აგ რ ძე ლოს და ნა შა უ ლებ სა და შე-
სა ბა მის ეროვ ნულ სა მარ თალ წარ მო ე ბა ზე ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი სა ღე ბად; ან გ) და იწყოს გა მო ძი ე ბა, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ, სა სა მარ თ-
ლოს ნე ბარ თ ვით. 

თუ პრო კუ რო რის ოფი სი უარს იტყ ვის გა მო ძი ე ბის დაწყე ბა ზე, ეს ხელს არ უშ-
ლის ოფისს, გა ნი ხი ლოს და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია იგი ვე სი ტუ ა ცი ას თან და კავ-
ში რე ბით, ახა ლი ფაქ ტე ბის თუ მტკი ცე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე. იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
რო ცა პრო კუ რო რის ოფი სი უარს ამ ბობს წევ რი სა ხელ მ წი ფოს ან გა ერ თი ა ნე ბუ-

ლი ერე ბის უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მი ერ გა და ცე მულ სი ტუ ა ცი ას თან და კავ ში რე ბით 
გა მო ძი ე ბის დაწყე ბა ზე, აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა წი ნა სა სა-
მარ თ ლო პა ლა ტის მი ერ გა და სინ ჯ ვას.

1.4.2გამოძიება
გა მო ძი ე ბის წარ მო ე ბი სას, პრო კუ რო რის ოფი სის წარ მო მად გენ ლე ბი, რო გორც 
წე სი, გა მომ ძი ებ ლე ბი, თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ მრჩევ ლე ბი და სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, პრო კუ რო რე ბი, წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის, სა ერ თა შო რი სო და რე-
გი ო ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დახ მა რე ბი თა და მა თი თა ნამ შ რომ ლო ბით აგ რო ვე-
ბენ და აფა სე ბენ სხვა დას ხ ვა სა ხის მტკი ცე ბუ ლე ბებს და გა მო კითხა ვენ შე სა ბა-
მის და ზა რა ლე ბუ ლებ სა და მოწ მე ებს. 

გა მო ძი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ა, რაც ნიშ ნავს, რომ და ზა რა ლე-
ბუ ლებს და სა ზო გა დო ე ბას არ მი ე წო დე ბა ინ ფორ მა ცია გა მო ძი ე ბის პროგ რე სის 
და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბის შე სა ხებ. სა მარ თალ წარ მო-
ე ბის ფარ გ ლებ ში, პრო კუ რო რის ოფი სი ვალ დე ბუ ლი ა, შეკ რი ბოს და შემ დ გომ 
დაც ვის მხა რეს გა უ ზი ა როს რო გორც გა მამ ტყუ ნე ბე ლი, ისე გა მა მარ თ ლე ბე ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი.

სტა ტუტ ში და სხვა სა მარ თ ლებ რივ დო კუ მენ ტებ ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი, თუ რა ვა და ში უნ და დას რულ დეს გა მო ძი ე ბა. გა მო ძი ე ბა გაგ რ ძელ დე ბა 
იმ დენ ხანს, რამ დე ნიც სა ჭი როა შე სა ბა მი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბი სა და 
სა ვა რა უ დო დამ ნა შა ვე ე ბის და სად გე ნად. რო დე საც პრო კუ რო რის ოფი სი მი იჩ-
ნევს, რომ საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა შეგ როვ და სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ა ში 
შე მა ვალ და ნა შა უ ლებ ზე პი რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და სამ ტ კი ცებ ლად, ოფი სი 
მი მარ თავს მო სა მარ თ ლე ებს და კა ვე ბის ორ დე რის ან სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე გა-
მოცხა დე ბის უწყე ბის გა ცე მა ზე.

1.4.3წინა-სასამართლოეტაპი:დაკავებისორდერიდაუწყება
პრო კუ რო რის მი მარ თ ვის შემ დეგ, მო სა მარ თ ლე ე ბი წყვე ტენ, არ სე ბობს თუ არა 
და სა ბუ თე ბუ ლი სა ფუძ ვე ლი ვა რა უ დის თ ვის, რომ პირ მა სა სა მარ თ ლოს იურის-
დიქ ცი ა ში შე მა ვა ლი და ნა შა უ ლი ჩა ი დი ნა და და დას ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მო-
სა მარ თ ლე ე ბი გას ცე მენ და კა ვე ბის ორ დერს ან სა სა მარ თ ლო ში გა მოცხა დე ბის 
უწყე ბას კონ კ რე ტუ ლი პი რის მი მართ. 

და კა ვე ბის ორ დე რი გა ი ცე მა, რა თა გა რან ტი რე ბუ ლი იყოს პი რის სა სა მარ თ ლოს 
წი ნა შე წარ დ გე ნა, ან იმის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რომ ის ხელს არ შე უშ ლის ან 
საფ რ თხეს არ შე უქ მ ნის გა მო ძი ე ბა სა თუ სა სა მარ თ ლოს სა მარ თალ წარ მო ე ბას, 
ასე ვე, რა თა ხე ლი შე ე შა ლოს მის მი ერ მსგავ სი და ნა შა უ ლებ რი ვი საქ მი ა ნო ბის 
გაგ რ ძე ლე ბას; ხო ლო პი რის სა სა მარ თ ლო ში გა მოცხა დე ბის უწყე ბა გა ი ცე მა, 
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რო ცა არ სე ბობს გო ნივ რუ ლი სა ფუძ ვე ლი ვა რა უ დის თ ვის, რომ პი რის და ბა რე ბა 
საკ მა რი სია მი სი სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე გა მოცხა დე ბის თ ვის.

და კა ვე ბის ორ დერს ვა და პი რის სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე აქვს. და კა ვე ბის შემ დ-
გომ, პი რებს სა სა მარ თ ლოს და კა ვე ბის ცენ ტ რ ში ათავ სე ბენ. ხო ლო ეჭ ვ მი ტა ნი-
ლე ბი, რომ ლებ ზეც გა ცე მუ ლია სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე გა მოცხა დე ბის ბრძა ნე ბა 
და სა სა მარ თ ლო ში ნე ბა ყოფ ლო ბით ცხად დე ბი ან, არ ხდე ბა მა თი და კა ვე ბა და 
და კა ვე ბის ცენ ტ რ ში მო თავ სე ბა. 

რო გორც სა სა მარ თ ლო ინ ს ტი ტუტს, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა-
მარ თ ლოს თა ვი სი პო ლი ცია ან სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო არ ჰყავს. ამ რი გად, 
ის და მო კი დე ბუ ლია მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით ქვეყ ნებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე და-
კა ვე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად და და კა ვე ბულ პირ თა ჰა ა გა ში, სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს პა ტიმ რო ბის ცენ ტ რ ში გა და სა ცე მად. 

1.4.4სასამართლოგანხილვა
სა სა მარ თ ლო პრო ცე დუ რე ბი იწყე ბა, რო დე საც პი რი, რომ ლის მი მარ თაც გა-
ცე მუ ლი იყო და კა ვე ბის ორ დე რი ან გა მოცხა დე ბის შე სა ხებ უწყე ბა, მო თავ სე-
ბუ ლია სა სა მარ თ ლოს და კა ვე ბის ცენ ტ რ ში ან სა სა მარ თ ლო ში ნე ბა ყოფ ლო ბით 
გა მოცხად დე ბა. პრო ცე სე ბი მიმ დი ნა რე ობს ჰა ა გა ში (ნიდერლანდები). პი რის 
და კა ვე ბის ან სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე მი სი ნე ბა ყოფ ლო ბით გა მოცხა დე ბის შემ-
დეგ, წი ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტა წყვეტს, არის თუ არა საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა 
გო ნივ რუ ლი ვა რა უ დის თ ვის, რომ პირ მა ჩა ი დი ნა ბრა ლად წარ დ გე ნი ლი თი-
თო ე უ ლი და ნა შა უ ლი. და ზა რა ლე ბუ ლებ საც შე უძ ლი ათ, წა რუდ გი ნონ თა ვი ან თი 
მო საზ რე ბე ბი და პრე ტენ ზი ე ბი წი ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტას. ამ ეტაპ ზე, მო სა მარ-
თ ლე ე ბი წყვე ტენ, და ა დას ტუ რონ, უარ ყონ ან შე ა ჩე რონ პრო კუ რო რის ოფი სის 
მი ერ დაც ვის მხა რის მი მართ წარ დ გე ნი ლი ბრალ დე ბა.

წი ნა- სა სა მარ თ ლო პა ლა ტის მი ერ ბრა ლის და დას ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, საქ მე 
გან სა ხილ ვე ლად გა და ე ცე მა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტას. სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის 
ეტაპ ზე, პრო კუ რო რის ოფი სი პირ ვე ლი ა, რო მე ლიც საქ მეს სა მი მო სა მარ თ ლის-
გან შემ დ გარ სა სა მარ თ ლო პა ლა ტას წა რუდ გენს. მას აკის რია მტკი ცე ბის ტვირ-
თი, რომ გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტით და ა დას ტუ როს ბრალ დე ბუ ლის 
დამ ნა შა ვე ო ბა. ამ მიზ ნით, პრო კუ რო რის ოფი სი წა რად გენს მტკი ცე ბუ ლე ბებს 
დო კუ მენ ტე ბის, ნივ თი ე რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის თუ მოწ მე თა ჩვე ნე ბე ბის სა ხით. მას 
შემ დეგ, რაც  პრო კუ რო რის ოფი სი ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბას წა რად გენს, ბრალ-
დე ბუ ლი, ად ვო კა ტის მეშ ვე ო ბით, იცავს თავს და წა რად გენს მის მტკი ცე ბუ ლე-
ბებს. 

და ზა რა ლე ბუ ლებს ასე ვე შე უძ ლი ათ, თა ვი ან თი იური დი უ ლი წარ მო მად გენ ლე-
ბის მეშ ვე ო ბით, წა რუდ გი ნონ თა ვი ან თი მო საზ რე ბე ბი და პრე ტენ ზი ე ბი სა სა მარ-
თ ლო პა ლა ტას, რო დე საც ეს უკა ნას კ ნე ლი ამას სა ჭი როდ მი იჩ ნევს. კერ ძოდ, 

და ზა რა ლე ბულ მა, რო მელ საც სურ ვი ლი აქვს სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში მი ი ღოს 
მო ნა წი ლე ო ბა, წე რი ლო ბით უნ და მი მარ თოს კან ც ლერს, რო მე ლიც გან ცხა დე-
ბას შე სა ბა მის პა ლა ტას გა დას ცემს. გან ცხა დე ბე ბის მი ღე ბი სას, პა ლა ტა აკონ-
კ რე ტებს სა მარ თალ წარ მო ე ბის ეტაპს და იმ ფორ მას, რომ ლი თაც და ზა რა-
ლე ბუ ლის მო ნა წი ლე ო ბა მი ზან შე წო ნი ლი ა. მსგავ სი მო ნა წი ლე ო ბა შე იძ ლე ბა, 
მო ი ცავ დეს შე სა ვა ლი და დას კ ვ ნი თი სიტყ ვის გა კე თე ბას.*5

სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის დროს, და ზა რა ლე ბულ საც აქვს უფ ლე ბა, მის ცეს ჩვე-
ნე ბა  ბრალ დე ბის, დაც ვის ან და ზა რა ლე ბუ ლის იური დი უ ლი წარ მო მად გენ ლის 
მი ერ მოწ მედ გა მო ძა ხე ბის შემ თხ ვე ვა ში.  

მო სა მარ თ ლე ე ბი აფა სე ბენ მხა რე თა მი ერ წარ დ გე ნილ ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბას 
და იღე ბენ გა მამ ტყუ ნე ბელ ან გა მა მარ თ ლე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. მსჯავ რ დე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, მო სა მარ თ ლე ებს შე უძ ლი ათ, პირს მი უ სა ჯონ თა ვი სუფ ლე ბის 
აღ კ ვე თა 30 წლამ დე ვა დით და გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვებ ში, უვა დო თა ვი სუფ-
ლე ბის აღ კ ვე თა. არა საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მი ი-
ღე ბა გა მა მარ თ ლე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და ბრალ დე ბუ ლი თა ვი სუფ ლ დე ბა.

1.4.5გასაჩივრება
დაც ვის მხა რეს და პრო კუ რორს უფ ლე ბა აქვთ, გა ა სა ჩივ რონ პა ლა ტის გა მა მარ-
თ ლე ბე ლი ან გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა . სა ჩი ვარ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
მი ი ღე ბა სა ა პე ლა ციო პა ლა ტის ხუ თი მო სა მარ თ ლის მი ერ, რომ ლე ბიც არ უნ და 
იყ ვ ნენ ის მო სა მარ თ ლე ე ბი, ვინც თავ და პირ ვე ლი გა ნა ჩე ნი გა მო ი ტა ნეს. სა ა პე-
ლა ციო პა ლა ტა წყვეტს, და ტო ვოს, შეც ვა ლოს თუ გა ა უქ მოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 
ამ რი გად, ეს არის სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო ცა 
სა ა პე ლა ციო პა ლა ტა ად გენს საქ მის ხე ლა ხალ გან ხილ ვას სა სა მარ თ ლო პა ლა-
ტის მი ერ. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო და მო კი დე ბუ ლია მსოფ-
ლი ოს მას შ ტა ბით ქვეყ ნებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე მსჯავ რ დე ბულ პი რებ ზე და-
კის რე ბუ ლი სას ჯე ლის აღ ს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. თა ვი სუფ ლე ბის 
აღ კ ვე თის სა ხით გა ნა ჩე ნით და ნიშ ნუ ლი სას ჯე ლის მოხ და ხორ ცი ელ დე ბა სა სა-
მარ თ ლოს მი ერ გან საზღ ვ რულ სა ხელ მ წი ფო ში იმ ქვეყ ნე ბის სი ი დან, რომ ლებ-
მაც აც ნო ბეს სა სა მარ თ ლოს თა ვი სი მზა ო ბის შე სა ხებ, მი ი ღონ მსჯავ რ დე ბუ ლი 
პი რე ბი. სას ჯე ლის აღ ს რუ ლე ბა ამ ჟა მად ძა ლა შია სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ-
თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო სა და ათ ზე მეტ სა ხელ მ წი ფოს შო რის, მათ შო რის: ავ-
ს ტ რი ა, არ გენ ტი ნა, ბელ გი ა, და ნი ა, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო, მა ლი, ნორ ვე გი ა, 
სა ქარ თ ვე ლო, სერ ბე თი, ფი ნე თი და შვე დე თი.

*5 სამართალწარმოებისა და მტკიცებულებების რეგლამენტის წესი 89 (1).
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1.4.6რეპარაცია
სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის და სას რულს, თუ სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი-
სო სა სა მარ თ ლო ში ბრალ დე ბულს და უ დას ტურ დე ბა ბრა ლი, და ზა რა ლე ბუ ლებს 
შე უძ ლი ათ, მო სა მარ თ ლე ე ბის წი ნა შე მო ითხო ვონ რე პა რა ცია სტან დარ ტუ ლი 
გა ნაცხა დის ფორ მე ბის მეშ ვე ო ბით. რე პა რა ცი ა ზე გა ნაცხა დის ფორ მე ბის მი ღე-
ბი სას, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ებს 
შე უძ ლი ათ, და ა კის რონ მსჯავ რ დე ბულს რე პა რა ცი ა, და ზა რა ლე ბუ ლე ბის თ ვის 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის თ ვის. 

რე პა რა ცი ა ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ებს შე უძ ლი ათ, და ა კონ კ რე ტონ, თუ რო გორ 
უნ და მოხ დეს რე პა რა ცი ა. რე პა რა ცი ის თ ვის და კის რე ბუ ლი ზო მე ბი შე იძ ლე ბა, 
იყოს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ან კო ლექ ტი უ რი (დაზარალებულთა ჯგუ ფე ბის თ ვის) და 
შე იძ ლე ბა, მო ი ცავ დეს ფუ ლად კომ პენ სა ცი ას, ქო ნე ბის დაბ რუ ნე ბას, რე ა ბი ლი-
ტა ცი ის ღო ნის ძი ე ბებს, მა გა ლი თად, სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო ბას ან გა ნათ ლე ბას 
და სიმ ბო ლურ ღო ნის ძი ე ბებს, მა გა ლი თად, სა ჯა როდ ბო დი შის მოხ დას, ხსოვ-
ნი სა და პა ტი ვის მი გე ბას. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ებს შე უძ-
ლი ათ, და ზა რა ლე ბულ თა ნდო ბის ფონდს და მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით სა ხელ-
მ წი ფო ებს სთხო ვონ დახ მა რე ბა მსჯავ რ დე ბუ ლი პი რის მი ერ რე პა რა ცი ის ბრძა-
ნე ბის აღ სას რუ ლებ ლად. თუ მსჯავ რ დე ბულ პირს არ აქვს არა ნა ი რი სა შუ ა ლე ბა 
რე პა რა ცი ის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად (გადახდისუუნაროა), სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ებს შე უძ ლი ათ, გას ცენ ბრძა ნე ბა, 
რა თა რე პა რა ცია გან ხორ ცი ელ დეს და ზა რა ლე ბულ თა ნდო ბის ფონ დის მეშ ვე-
ო ბით, ისე რომ და ზა რა ლე ბუ ლებ მა გარ კ ვე ულ წი ლად აღიდ გი ნონ დარ ღ ვე უ ლი 
უფ ლე ბე ბი. 

და ზა რა ლე ბუ ლებს და მსჯავ რ დე ბულ პირს შე უძ ლი ათ, გა ა სა ჩივ რონ რე პა რა ცი-
ის შე სა ხებ ბრძა ნე ბა. სა ჩი ვარ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა სა ა პე ლა ციო პა ლა-
ტის ხუ თი მო სა მარ თ ლის მი ერ, რომ ლე ბიც არ უნ და იყ ვ ნენ თავ და პირ ვე ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მომ ტა ნი მო სა მარ თ ლე ე ბი. სა ა პე ლა ციო პა ლა ტას შე უძ ლი ა, 
ძა ლა ში და ტო ვოს, შეც ვა ლოს ან გა ა უქ მოს გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 
სა ა პე ლა ციო პა ლა ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ბო ლო ო ა. 
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2.1 შესავალი

2016 წლის 27 იანვარს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 
წინასასამართლო პალატამ ნება დართო*6 პრო კუ რორ ფა ტუ ბენ სუ დას, სა ქარ-
თ ვე ლოს 2008 წლის კონ ფ ლიქ ტ ზე გა მო ძი ე ბა და ეწყო 2015 წლის ოქ ტომ ბერ ში 
პრო კუ რო რის ოფი სის მი ერ გა მო ძი ე ბის დაწყე ბის ნე ბარ თ ვით მი მარ თ ვის სა-
ფუძ ველ ზე. პრო კუ რო რის ოფისს თით ქ მის რვა წე ლი დას ჭირ და ამ დას კ ვ ნამ დე 
მი სუ ლი ყო*7. პრო კუ რო რის ოფი სის  მოკ ვ ლე ვის ბო ლო ეტა პის დროს შე ფას და, 
რამ დე ნად აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობ და ეროვ ნულ დო ნე ზე გა მო ძი ე ბა სა ქარ თ ვე-
ლო სა და რუ სეთ ში. პრო კუ რო რის ოფის მა და ას კ ვ ნა, რომ წი ნა აღ მ დე გო ბებ მა 
და გა ჭი ა ნუ რე ბამ ხე ლი შე უ შა ლა გა მო ძი ე ბას ორი ვე ქვე ყა ნა ში და რომ სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს გა მო ძი ე ბა აუცი ლე ბე ლი იყო, ვი-
ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლო ში შე ჩერ და ეროვ ნუ ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბის პროცესი.*8

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო იძი ებს და ნა შა უ ლებს, რომ-
ლე ბიც სა ვა რა უ დოდ, ჩა დე ნი ლი იქ ნა 2008 წლის კონ ფ ლიქ ტის დროს  ცხინ ვა-
ლის რე გი ონ ში/ სამ ხ რეთ ოსეთ ში. ცხინ ვა ლის რე გი ო ნი/ სამ ხ რეთ ოსე თი სა ქარ-
თ ვე ლოს ნა წი ლი ა, რო მე ლიც 1990-იანი წლე ბის და საწყი სი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 
პრო რუ სუ ლი სე პა რა ტის ტე ბის კონ ტ როლს ექ ვემ დე ბა რე ბა. ცხინ ვა ლის რე გი ონ-
ში/ სამ ხ რეთ ოსეთ ში სა ო მა რი შე ტა კე ბე ბის ხე ლახ ლა წა მოწყე ბამ გა მო იწ ვია რუ-
სე თის ღია სამ ხედ რო ჩა რე ვა 2008 წლის აგ ვის ტო ში, რის შე დე გა დაც სა ქარ-
თ ვე ლოს სა ჯა რი სო შე ნა ერ თებს ერ თ კ ვი რი ა ნი ბრძო ლის შემ დეგ უკან და ხე ვა 
მო უ წი ათ.

კონ ფ ლიქ ტის დროს ასო ბით ადა მი ა ნი მოკ ლეს და ორი ვე მხა რე და და ნა-
შა ულ და არაპ რო პორ ცი უ ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ში, რო მელ მაც საფ რ თხე შე-

*6 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო 
სასა მართლოს წინასასამართლო პალატა უფლებას აძლევს პროკურორს, დაიწყოს გამოძიება 
საქართველოში სიტუაციის შესახებ,  ხელმისაწვდომია: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx? 
name=pr1183&ln=en.

*7 სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს პრო კუ რორ მა გა მო აცხა და სა ქარ თ ვე ლო ში სი-
ტუ ა ცი ის წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის დაწყე ბა 2008 წლის 14 აგ ვის ტოს. არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, პრო-
კუ რორ მა და ას კ ვ ნა, რომ არ სე ბობს გო ნივ რუ ლი სა ფუძ ვე ლი ვა რა უ დის თ ვის, რომ სა სა მარ თ ლოს 
იურის დიქ ცი ა ში შე მა ვა ლი და ნა შა უ ლე ბი ჩა დე ნი ლი იქ ნა სა ქარ თ ვე ლო ში 2008 წლის აგ ვის ტოს შე-
ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტის კონ ტექ ს ტ ში. რო მის სტა ტუ ტის მე-15 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, 
პრო კუ რორ მა მი მარ თა წი ნა- სა სა მარ თ ლო პა ლა ტას სა ქარ თ ვე ლო ში სი ტუ ა ცი ის გა მო ძი ე ბის დაწყე ბის 
ნე ბარ თ ვის შე სა ხებ 2015 წლის 13 ოქ ტომ ბერს.

*8 პროკურორის ოფისი შუამდგომლობს გამოძიების დაწყებაზე, მე-15 მუხლის შესაბამისად,  ხელმი-
საწვდომია: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_19375.PDF.

უქ მ ნა სა მო ქა ლა ქო მოსახლეობას.*9 უფლებადამცველთა ინფორმაციით, 
ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები 
გამიზნულად გამოაძევეს საკუთარი სახლებიდან ტერორის კამპანიის შედეგად, 
რა დროსაც უამრავი ადამიანი მოკლეს, ხოლო დაახლოებით, 27 000 ადამიანი 
მას შემდეგ საკუთარ სახლში ვერ დაბრუნდა.*10 ქართველ სამხედროებს 
ბრალი დასდეს იმაში, რომ სავარაუდოდ, თავს დაესხნენ რუსულ შენაერთებს, 
რომლებიც რეგიონში განლაგებულები იყვნენ, როგორც სამშვიდობო ძალები, 
სეპარატისტებთან მანამდე დადებული სამშვიდობო შეთანხმების საფუძველზე.

წი ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტის 2016 წლის 27 იან ვ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, პრო კუ-
რო რის ოფი სის თ ვის გა მო ძი ე ბის დაწყე ბის ნე ბარ თ ვის გა ცე მის თა ო ბა ზე, ძალ-
ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ა, რომ ლი თაც აღი ა რე ბუ ლი იქ ნა და ზა რა-
ლე ბუ ლე ბის მი ერ გან ც დი ლი ზი ა ნი და 2008 წლის კონ ფ ლიქ ტის კონ ტექ ს ტ ში 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის თ ვის და უს ჯე ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა. სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს წი ნა სა სა მარ თ ლო პა ლა ტის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბით, ეს და ნა შა უ ლე ბი მო ი ცავს კა ცობ რი ო ბის წი ნა აღ მ დეგ ჩა დე ნილ 
და ნა შა უ ლებს – მკვლე ლო ბას, მო სახ ლე ო ბის იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბას და 
დევ ნას და ომის და ნა შა უ ლებს, მათ შო რის, სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ზე თავ-
დას ხ მას, გან ზ რახ მკვლე ლო ბას, გან ზ რახ შე ტე ვას სამ შ ვი დო ბო ებ ზე, ქო ნე ბის 
გა ნად გუ რე ბას, ძარ ც ვას, რომ ლე ბიც სა ვა რა უ დოდ, ჩა დე ნი ლი იქ ნა 2008 წლის 
1 ივ ლი სი დან 10 ოქ ტომ ბ რამ დე კონ ფ ლიქ ტის კონ ტექ ს ტ ში ცხინ ვა ლის რე გი ონ ს 
/ სამ ხ რეთ ოსეთს და მის მიმ დე ბა რედ.

ამას გარდა, პალატამ მხედველობაში მიიღო ქართველ დაზარალებულთა 
მოთხოვნა გამოძიების ფარგლების გაფართოების შესახებ*11 და მი ი ღო გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა, გა მო ძი ე ბა არ შე მო ფარ გ ლუ ლი ყო ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი და ნა შა უ ლე ბით, 
არა მედ პრო კუ რორს ჰქო ნო და შე საძ ლებ ლო ბა, გა მო ე ძი ე ბი ნა სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ა ში შე მა ვა ლი სა ვა რა უ დოდ 
ჩა დე ნი ლი ყვე ლა და ნა შა უ ლი, მათ შო რის, სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა, სა მო ქა ლა-
ქო პი რე ბის თ ვის თა ვი სუფ ლე ბის თვით ნე ბუ რი აღ კ ვე თა და სამ ხედ რო ტყვე ე ბის 
წამება.*12

*9 Human Rigths Watch, ცეცხლის კვამლში: საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევები 
და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის სამოქალაქო დაზარალებულები, იანვარი, 2009 წელი, 
ხელმისაწვდომია: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/georgia0109web.pdf.

*10 საქართველოს  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცი-
ალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა, 2018 წლის 24 ოქტომბრის წერილი.

*11 Ibid.
*12 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სა-

სა მართლოს წინასასამართლო პალატა უფლებას აძლევს პროკურორს, დაიწყოს გამოძიება 
სა ქარ თვე ლოში სიტუაციის შესახებ,  ხელმისაწვდომია: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.
aspx?name=pr1183&ln=en.
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2.2  2008 წლის აგვისტოს ომის 
დროს ჩადენილი დანაშაულები

 
კონფლიქტის დასრულებიდან მოყოლებული, საქართველოს სამოქალაქო 
საზოგადოების წევრები აქტიურად მუშაობდნენ კონფლიქტის დროს ჩადენილი 
დანაშაულების დოკუმენტირებაზე. ამ პირთა მიერ მომზადებული სპეციალური 
ანგარიში – აგვისტოს ნანგრევებში,*13 ათასზე მეტი დაზარალებულის ამბავს 
აღწერს და კონფლიქტის დროს ჩადენილი ადამიანის უფლებათა და 
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევების დოკუმენტირებას 
ახდენს. ანგარიში გაეგზავნა პროკურორის ოფისს 2009 წელს, რომის სტატუტის 
მე-15 მუხლის შესაბამისად გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. ამას გარდა, 
ამ პირებმა შეადგინეს და ათასზე მეტი დაზარალებულის სახელით ასობით 
საჩივარი შეიტანეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.  

გამოძიების დაწყებაზე პროკურორის შუამდგომლობის  წარდგენის შემდეგ,*14  
2015 წლის ოქტომბერში სამოქალაქო საზოგადოების წევრები დაეხმარნენ 
დაზარალებულებს,*15 წარედგინათ მათი წარმომადგენლობითი ფორმები 
წინასასამართლო პალატის წინაშე, რომლითაც დააფიქსირეს საკუთარი აზრი, 
იყო თუ არა მათ ინტერესში გამოძიების დაწყება და რა ტიპის დანაშაულები უნდა 
გამოეძიებინა სასამართლოს. ჯამში, 2015 წლის 4 დეკემბერს პალატამ მიიღო 
მსგავსი ფორმა 6 335 დაზარალებულისგან ან მათი სახელით გამოძიების 
ყველა მხარისგან.*16 დაზარალებულების უმრავლესობამ ფორმების მეშვეობით 
დააფიქსირა, რომ პროკურორის ოფისის მოთხოვნა გამოძიების დაწყებაზე 

*13 ანგარიშის ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია: https://osgf.ge/wp-content/uploads/2010/05/
AGVISTOS-NANGREVEBI.pdf. 

*14 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო 
სასამართლოს პროკურორი, ფატუ ბენსუდა მოსამართლეებისგან ითხოვს ნებართვას, დაიწყოს 
გამოძიება საქართველოში სიტუაციის შესახებ, ხელმისაწვდომია:https://www.icc-cpi.int/Pages/
item.aspx?name=pr1159&ln=en.

*15 დაზარალებულები არიან პირები, რომლებსაც ზიანი მიადგა სასამართლოს იურისდიქციაში  
შე მა ვა ლი რა ი მე და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის შე დე გად. და ზა რა ლე ბუ ლე ბი შე იძ ლე ბა, იყ ვ ნენ ცალ კე უ ლი 
პი რე ბი, მაგ რამ აგ რეთ ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც ან და წე სე ბუ ლე ბე ბიც, რო მელ თა რე ლი გი უ რი, სა გან მა-
ნათ ლებ ლო, სა ხე ლოვ ნე ბო ან სა მეც ნი ე რო, ან ქველ მოქ მე დე ბის მიზ ნე ბის თ ვის გა მო ყე ნე ბულ მა სა-
კუთ რე ბამ ან ის ტო რი ულ მა ძეგ ლებ მა, სა ა ვად მ ყო ფო ებ მა და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის სხვა ად-
გი ლებ მა და ობი ექ ტებ მა პირ და პი რი ზი ა ნი გა ნი ცადა.და ზა რა ლე ბუ ლი შე იძ ლე ბა, იყოს სექ სუ ა ლუ რი 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი, ბავ შ ვი, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რი ან ასა კო ვა ნი პი რი. და-
ზა რა ლე ბუ ლი აგ რეთ ვე შე იძ ლე ბა, იყოს პი რი, რო მელ მაც ზი ა ნი გა ნი ცა და სხვა პი რის წი ნა აღ მ დეგ 
მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლის შე დე გად, მა გა ლი თად, გარ დაც ვ ლი ლის ოჯა ხის წევ რი.

*16 მოსაზრებების უმეტესობა (5,782) წარდგენილი იყო ქართველი დაზარალებულების მიერ; 386 ფორმა 
წარადგინეს ოსმა დაზარალებულებმა, 166 ფორმა წარდგენილი იყო შერეული დაზარალებულების 
მიერ (ქართველები/ოსები) და მხოლოდ ერთი ფორმა იყო გაგზავნილი რუსი დაზარალებულის 
სახელით.  

მათ ინტერესებში შედიოდა. დაზარალებულთა ფორმების ძირითად ნაწილში 
დამატებით მითითებულია ერთი ან მეტი დანაშაული, რომელიც სავარაუდოდ 
ეთნიკური ქართველების ან/და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის 
სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ იყო ჩადენილი.*17

იმის გათვალისწინებით, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად 
დაზარალებული ადამიანების რიცხვი გაცილებით მეტია, წინამდებარე კვლევის 
მიზანს ასევე, წარმოადგენდა დევნილთა მიმართ ომის დროს ჩადენილი 
დანაშაულების დოკუმენტირება.*18 

კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ გამოკითხული დაზარალებულების 
მიმართ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ყველაზე ხშირად ჩადენილ 
დანაშაულებს იძულებითი გადაადგილება (2 088 გამოკითხული, სრული 
რაოდენობის 87%), ქონების განადგურება (1776 გამოკითხული, სრული 
რაოდენობის 74%) და სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნა (საჰაერო, 
საარტილერიო დაბომბვა, სხეულის დაზიანება და სხვა) (1752 გამოკითხული, 
სრული რაოდენობის 73%) წარმოადგენდა.  

*17 დაზარალებულთა მოსაზრებებზე ანგარიში, მიღებულია რომის სტატუტის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის 
შესაბამისად, 2015 წლის 4 დეკემბერი, ხელმისაწვდომია: http://www.legal-tools.org/doc/eb0a8b/
pdf/.

*18 დანაშაულების დოკუმენტირება განხორციელდა იგივე მეთოდოლოგიით, რაც გამოყენებულ იქნა 
დევნილთა არსებული სოციო-ეკონომიკური საჭიროებების იდენტიფიცირებისთვის (დევნილთა 
გამოკითხვა პირისპირ ინტერვიუს გზით სპეციალურად შემუშავებული კითხვარის მეშვეობით, 
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ თავი 3).

ოჯახის წევრის მკვლელობა

სიცოცხლისთვის  
საფრთხის შექმნა

წამება/არაადამიანური  
მოპყრობა

ქონების განადგურება

ძარცვა

თავისუფლების აღკვეთა

იძულებით გადაადგილება

დევნა

ოჯახის წევრის  
გატაცება / გაუჩინარება

4%

73%

74%

23%

2%

1%

15%

87%

3%

დანაშაულთა სახეები

36 37

წ
ე
ლ

ი
 ა

გ
ვ
ი
ს
ტ
ო

ს
 ო

მ
ი
დ

ა
ნ



და ზა რა ლე ბუ ლე ბი გა მო ი კითხ ნენ ასე ვე, ისეთ და ნა შა უ ლებ თან და კავ ში რე ბით, 
რომ ლე ბიც არ არის წარ მოდ გე ნი ლი ზე მო აღ ნიშ ნულ ინ ფოგ რა ფი კა ში, მა გა ლი-
თად, სამ შ ვი დო ბო ძა ლებ ზე თავ დას ხ მა და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა. შე ი ა რა-
ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტის დროს სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა გა მო ი ყე ნე ბა, რო გორც 
ომის იარა ღი და სამ ხედ რო ტაქ ტი კა. ამ გ ვა რი ქმე დე ბა   მი მარ თუ ლია მო სახ-
ლე ო ბის შე უ რაცხ ყო ფი სა და მო რა ლუ რი გა ნად გუ რე ბი სა კენ. სექ სუ ა ლუ რი ძა-
ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არ სა უბ რობს მის მი მართ ჩა დე ნილ 
ძა ლა დო ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლის მრა ვა ლი მი ზე ზი არ სე ბობს, მა გა ლი თად: და ზა რა-
ლე ბუ ლის მი ერ და ნა შა უ ლის გან ც და, სირ ცხ ვი ლი, უხერ ხუ ლო ბა, დამ ცი რე ბა, 
ში ში, რომ არა ვინ და ი ჯე რებს მის ის ტო რი ას, სურ ვი ლი, შემ თხ ვე ვა დარ ჩეს სა-
ი დუმ ლოდ, მო ძა ლა დის მი მართ ში ში, არ სე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე-
მის მი მართ უნ დობ ლო ბა და სხვა. სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა გავ ლე ნას ახ დენს 
მსხვერ პ ლის   ფი ზი კურ და ფსი ქი კურ ჯან მ რ თე ლო ბა ზე, ზრდის სქე სობ რი ვი 
სფე როს აშ ლი ლო ბე ბის   და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბის 
რისკს. სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის ნე გა ტი უ რი შე დე გი შე საძ ლო ა, გა მოვ ლინ დეს 
რო გორც და უ ყოვ ნებ ლივ - ძა ლა დო ბის  დამ თავ რე ბის თა ნა ვე, ასე ვე, მრა ვა ლი 
წლის შემ დეგ. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო კითხულ დევ ნილ თა შო რის კო ა ლი ცი-
ის წარ მო მად გენ ლებს არ გა მო უვ ლე ნი ათ და ზა რა ლე ბულ თა მი მართ ჩა დე ნი ლი 
სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვე ბი, რაც შე იძ ლე ბა, გა მოწ ვე უ ლი იყოს ამ 
და ნა შა უ ლის მსხვერ პ ლ თა სურ ვი ლით, გარ კ ვე უ ლი მი ზე ზე ბის გა მო ხმა მაღ ლა 
არ ისა უბ რონ ამ შემ თხ ვე ვა ზე ან / და იმ გა რე მო ე ბით, რომ გა მო კითხულ პი რებს 
მსგავ სი და ნა შა უ ლი არ შემ თხ ვე ვი ა. 

2417 გამოკითხული დევნილიდან 96 (4%) აცხადებდა, რომ მოუკლეს ოჯახის 
წევრი. მათგან 42 (დაახლოებით 44%) მკვლელობის თვითმხილველია.  
გამოკითხულ დევნილთა საერთო რაოდენობიდან ქონების განადგურებას 
ადგილი ჰქონდა დაახლოებით 1 788 შემთხვევაში (74%), აქედან აღნიშნულ 
დანაშაულს თავად შეესწრო დაახლოებით 661 ადამიანი (37%). 

გამოვლენილ დანაშაულებზე პასუხისმგებელ პირებად დაზარალებულები 
როგორც შეიარაღებულ სამოქალაქო, ასევე სამხედრო პირებს მიიჩნევენ. 
დაზარალებულებს, ხშირ შემთხვევებში, აქვთ ინფორმაცია თავდამსხმელთა 
დამახასიათებელ ისეთ ნიშნებზე, როგორიცაა მათი ეროვნება და სასაუბრო 
ენა, რიგ შემთხვევებში კი, თავდამსხმელთა სახელები, მანქანის სახელმწიფო 
ნომერი, მანქანის/თვითმფრინავის ზომა/მარკა, ფერი და სხვა.*19 

გამოკითხვის შედეგებით, ომით დაზარალებულებში, ფიზიკურ ზიანზე ხშირად 
ეკონომიკური/მატერიალური და ფსიქოლოგიური/მორალური ზიანი ჭარბობს:

*19 კვლევის ფარგლებში არ მომხდარა პასუხისმგებელ პირთა შესახებ უფრო მეტი დეტალის დაზუსტება 
ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებული გამოძიების ინტერესებიდან 
გამომდინარე.

და ზა რა ლე ბუ ლე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ მათ თ ვის გან სა კუთ რე ბით მძი მე იყო ომის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზი ა ნი, რად გა ნაც და კარ გეს საცხოვ რე ბე-
ლი სახ ლე ბი და სხვა უძ რა ვი თუ მოძ რა ვი ქო ნე ბა. ძი რი თა დად, დევ ნი ლებ მა 
საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი ისე და ტო ვეს, რომ ელე მენ ტა რუ ლი ნივ თე ბის წა მო ღე-
ბაც ვერ შეძ ლეს. გარ და ამი სა, და კარ გეს შე მო სავ ლის ძი რი თა დი წყა რო - სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა და მი სი და მუ შა ვე ბით მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი. მო სახ-
ლე ო ბის უდი დე სი ნა წი ლი სათ ვის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის და მუ შა ვე ბა და 
ამ გზით მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ტის რე ა ლი ზა ცია წარ მო ად გენ და მთა ვარ სა არ სე ბო 
წყა როს. იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
მი წა კი გა ცი ლე ბით მცი რე ზო მის და ხში რად არა მო სავ ლი ა ნი ა, ხო ლო ზო გი-
ერთ შემ თხ ვე ვა ში, დევ ნი ლე ბის თ ვის სა ხელ მ წი ფოს სა ერ თოდ არ გა და უ ცია მი-
წის ნაკ ვე თე ბი. 

გა მო კითხულ თა 94%-გან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მათ არ და კავ ში რე ბი ათ სა-
ქარ თ ვე ლოს სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბი მათ წი ნა აღ მ დეგ ჩა დე ნილ და ნა შა უ ლებ-
თან და კავ ში რე ბით. და ზა რა ლე ბულ თა 6%-იდან, რომ ლებ საც და უ კავ შირ და 
სა გა მო ძი ე ბო და პრო კუ რა ტუ რის ორ გა ნო ე ბი, 70% გა მო ი კითხა. გა მო კითხულ 
პირ თა გან მარ ტე ბით, სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბი მათ მხო ლოდ ერ თხელ ან ორ-
ჯერ და უ კავ შირ დ ნენ 2008-2009 წლებ ში. 

დანაშაულების შედეგად 
მიყენებული ზიანი 

91.5 % 92.4 %
ეკონომიკური /
მატერიალური

ფსიქოლოგიური / 
მორალური

ფიზიკური

12.3 %

38 39
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მას შემდეგ საგამოძიებო ორგანოებთან მათ კავშირი არ ჰქონიათ. გამოკითხვამ 
აჩვენა, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა დაზარალებულის/დაზარალებულის 
უფლებამონაცვლის სტატუსი მხოლოდ 13% მიანიჭეს, ხოლო გამოკითხულთა 
76% ინფორმაციით, მათ არ აქვთ დაზარალებულის სტატუსი, 11%-ს კი ამის 
შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია.

2.3 უნიკალური გამოძიება

ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სასამართლომ აფრიკის კონტინენტის 
გარეთ მომხდარი კონფლიქტის ფარგლებში ჩადენილ დანაშაულებზე 
სრულმასშტაბიანი გამოძიება დაიწყო. თითქმის 13 წლის განმავლობაში სისხლის 
სამართლის საერთაშორისო სასამართლო მოქმედებდა აფრიკის რვა ქვეყანაში 
და ამრიგად, რეგიონში გარკვეული ცოდნა შეიძინა. თუმცა სასამართლოს 
მკაცრად  აკრიტიკებდნენ*20 გამოძიების მხოლოდ აფრიკაში დაწყების გამო. 
მართალია, აღნიშნული ტენდენცია დაირღვა, მაგრამ აფრიკის გარეთ სისხლის 
სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სამართალწარმოების შემდგომი 
განვითარებისა და შედეგების შესახებ გაურკვევლობა მაინც წუხილის საგანია. 

რთულია, საქართველოს სიტუაციის შედარება სხვა სიტუაციებთან გამოძიების 
შედეგის პროგნოზირებისთვის. მიმდინარე თერთმეტი გამოძიებიდან,*21 

*20 ალ ჯაზირა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს აფრიკის პრობლემა, ხელ-
მისაწვდომია: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/06/201369851918549.html.

*21 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, გამოძიების ქვეშ არსებული სიტუაციები,  ხელ-
მისაწვდომია: https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx.

ხუთი წევრი სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი საქმეა,*22 რომელიც შეეხება 
სახელმწიფოსა და მეამბოხე ჯგუფებს შორის შიდა შეიარაღებული კონფლიქტის 
კონტექსტში ჩადენილ დანაშაულებს. გაერთიანებული ერების უშიშროების 
საბჭოს მიერ გადაცემული ორი საქმე უკავშირდება ლიბიაში სამოქალაქო 
აჯანყებას კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ და დარფურის შეიარაღებულ 
კონფლიქტს სუდანის ხელისუფლებას, შეიარაღებულ ფორმირებებსა და 
აჯანყებულ ძალებს შორის. სამი proprio motu*23 სიტუაცია უკავშირდება 
საარჩევნო ძალადობას კენიაში, კოტ დ’ივუარსა და ბურუნდიში.  

სა ქარ თ ვე ლოს სი ტუ ა ცი ას რაც შე ე ხე ბა, ამ სი ტუ ა ცი ის გა მო ძი ე ბა, რო მე ლიც 
სა ქარ თ ვე ლო- რუ სე თის 2008 წლის კონ ფ ლიქტს შე ე ხე ბა, ასე ვე და იწყო, რო-
გორც proprio motu. სა სა მარ თ ლო პირ ვე ლად იძი ებს და ნა შა უ ლებს, რომ ლე-
ბიც სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტის კონ ტექ ს ტ ში იქ ნა ჩა დე ნი ლი. 
სა ქარ თ ვე ლო სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს სტა ტუ ტის 
წევ რი სა ხელ მ წი ფოა 2003 წლი დან და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
რე გუ ლა რუ ლად აკე თე ბენ გან ცხა დე ბებს, რომ ლი თაც გა მო ძი ე ბას თან თა ნამ შ-
რომ ლო ბის მზა ო ბას ადას ტუ რე ბენ. რუ სე თი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის უშიშ რო-
ე ბის საბ ჭოს მუდ მი ვი წევ რია და უკ ვე გაცხა დე ბუ ლი აქვს თა ვი სი გან ზ რახ ვა, 
არ ითა ნამ შ რომ ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს თან, 
რი სი კულ მი ნა ცი აც 2016 წლის ბო ლოს რო მის სტა ტუტ ზე ხელ მო წე რის გაწ ვე ვა 
იყო*24. 

რუსეთის მიერ რომის სტატუტზე ხელმოწერის გაწვევიდან და პროკურორის 
ოფისთან თანამშრომლობაზე უარის თქმიდან მალევე, პროკურორმა ბენსუდამ 
განაცხადა, რომ მისი ოფისი სხვა გზებს მიმართავდა მტკიცებულებების 
მოსაპოვებლად.*25 იმავდროულად, საქართველომ რამდენჯერმე დაადასტურა 
ნაკისრი ვალდებულებები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა 
და გამოძიების წინაშე.*26

ამას გარდა, საქართველოს შემთხვევაში, დანაშაულების ჩადენიდან და სისხლის 
სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოძიების დაწყებამდე 

*22 ასე მოხდა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის, უგანდას შემთხვევებში, ცენტრალური აფრიკის 
რესპუბლიკის ორ შემთხვევაში და მალის შემთხვევაში. 

*23 მშვიდობისა და სამართლიანობის ინიციატივა, proprio motu გამოძიება სისხლის სამართლის საერთა-
შორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ, ხელმისაწვდომია: http://www.peaceandjusticeinitiative.
org/implementation-resources/proprio-motu-investigation-by-the-icc-prosecutor.

*24 The Guardian, რუსეთმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სტატუტზე ხელმოწერა 
გაიწვია, ხელმისაწვდომია: https://www.theguardian.com/world/2016/nov/16/russia-withdraws- 
signature-from-international-criminal-court-statute. 

*25 საერთაშორისო სამართლიანობა ტვიტერზე:  
https://twitter.com/Justice_Intl/status/799234627730710528.

*26 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ტვიტერზე:  
https://twitter.com/IntlCrimCourt/status/964644382535188480.

დაუკავშირდნენ თუ არა ომით დაზარებულებს  
ეროვნული საგამოძიები ორგანოები/პროკურატურა
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თითქმის რვა წელი გავიდა, მაშინ როდესაც, სასამართლოს წარსული 
გამოცდილებით, გამოძიება მეტწილად, დანაშაულების ჩადენიდან ერთ თუ ორ 
წელში უკვე იწყებოდა. ამ გაჭიანურებამ, მტკიცებულებების შესაძლო დაკარგვის 
ან გაყალბების, აგრეთვე მრავალი პოტენციური მოწმის გარდაცვალების და 
დანარჩენების მიერ მოვლენათა მივიწყების გამო, შეიძლება, ხელი შეუშალოს 
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისს იმ 
მტკიცებულებების შეგროვებაში, რომლებიც სავარაუდო დანაშაულებს შესაძლო 
დამნაშავეებთან აკავშირებს. 

მართალია, საქართველოში სიტუაციის გამოძიება და მასთან დაკავშირებული 
მთლიანი პროცესი სასამართლოსთვის მნიშვნელოვანი ტესტია, გამოძიების 
შედეგებსა და მოვლენათა შემდგომ განვითარებას უფრო ფართომასშტაბიანი 
შედეგი ექნება არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ რეგიონისთვისაც 
და იმ სიტუაციებისთვისაც, რომლებიც ამჟამად პროკურორის ოფისის მიერ 
წინასწარი განხილვის სტადიაშია.*27

2.4 გამოწვევები

სა ქარ თ ვე ლოს სი ტუ ა ცი ის გა მო ძი ე ბა და მიმ დი ნა რე პრო ცე სი მრა ვა ლი ას პექ-
ტის მი ხედ ვით, უნი კა ლუ რი ა, რო მელ საც თან ახ ლავს რე გი ო ნის შე სა ხებ ცოდ-
ნის ნაკ ლე ბო ბით, სა ერ თა შო რი სო კონ ფ ლიქ ტ თან და კავ ში რე ბით გა მოც დი ლე-
ბის არ ქო ნი თა და კონ ფ ლიქ ტ ში ჩარ თუ ლი ძლი ე რი არა წევ რი სა ხელ მ წი ფოს 
მხრი დან თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე უარის თქმით გა მოწ ვე უ ლი ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი. 
ქვე მოთ მო ცე მუ ლია არ სე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბის სი ა.

2.4.1კონფლიქტურირეგიონი
სა ქარ თ ვე ლო მდე ბა რე ობს რე გი ონ ში, სა დაც ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში რუ-
სე თის მი ერ წა ქე ზე ბუ ლი არა ერ თი სე პა რა ტის ტუ ლი კონ ფ ლიქ ტი წარ მო იშ ვა და 
მა თი ძა ლის მი ე რი მე თო დე ბით გა დაჭ რის ცდუ ნე ბა დი დი ა. ამ თვალ საზ რი სით, 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მი ერ სა ქარ თ ვე ლო ში 
წარ მო ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბა და სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თ ლის მძი მე 
დარ ღ ვე ვე ბის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე საძ ლო და კის რე ბას შე უძ ლი ა, შე მა კა-
ვე ბე ლი ეფექ ტი იქო ნი ოს შემ დ გო მი კონ ფ ლიქ ტე ბის თ ვის და ხე ლი შე უწყოს სა-
ერ თა შო რი სო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის მი მართ მეტ 
პა ტი ვის ცე მას და დაც ვას. იმავ დ რო უ ლად, „ცალმხრივი“ გა მო ძი ე ბის წარ მარ თ-

*27 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, წინასწარი განხილვა, ხელმისაწვდომია 
https://www.icc-cpi.int/pages/pe.aspx.

ვა, რო მელ შიც მხო ლოდ კონ ფ ლიქ ტის ერ თი მხა რე გა მო დის პა სუ ხის მ გე ბე ლი, 
შე საძ ლო ა, სა ზი ა ნო იყოს და სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ-
ლოს ნე იტ რა ლი ტე ტი სა და სან დო ო ბის დის კ რე დი ტა ცია მო ახ დი ნოს. 

2.4.2თანამშრომლობაზეუარირუსეთისფედერაციისმხრიდან
პირ ვე ლა და ა, რო ცა გა მო ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თ ლოს მო უ წია  პო ტენ ცი ურ კონ ფ რონ ტა ცი ა ში შეს ვ ლა ძლი ერ, 
გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს წევრ სა ხელ მ წი ფოს თან, რო მე ლიც რო მის სტა ტუ-
ტის წევ რი მხა რე არ არის. ამას გარ და, ცხინ ვა ლის რე გი ო ნის / სამ ხ რეთ ოსე-
თის სე პა რა ტის ტუ ლი ად მი ნის ტ რა ცია მხო ლოდ რუ სე თის და რამ დე ნი მე სა ხელ-
მ წი ფოს მი ერ არის აღი ა რე ბუ ლი და მოს კო ვის პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის ქვეშ 
რჩე ბა, რაც გა მო ძი ე ბას შემ დ გომ პრობ ლე მებს უქ მ ნის. მი უ ხე და ვად გა მო ძი ე ბის 
საწყის ეტა პებ ზე სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს რუ სე თის 
მხრი დან თა ნამ შ რომ ლო ბის იმე დი სა, რუ სეთს თა ნამ შ რომ ლო ბის ნა ბი ჯე ბი არ 
გად მო უდ გამს. სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ როს ოფი ცი ა ლურ მა წარ მო მად გე-
ნელ მა მა რია ზა ხა რო ვამ გა ნაცხა და, რომ რუ სე თი იმედ გაც რუ ე ბუ ლია პა ლა ტის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, მხა რი და უ ჭი როს საქმეს.*28 2016 წლის ბოლოს რუსეთმა 
გაიწვია რომის სტატუტზე თავისი ხელმოწერა და ამით გაფანტა ყო ველ გ ვა რი 
ეჭ ვი, რაც კი სა სა მარ თ ლოს თა ნამ შ რომ ლებს რუ სე თის მხრი დან თა ნამ შ რომ-
ლო ბა ზე შე იძ ლე ბო და, ჰქო ნო დათ. 

იმავ დ რო უ ლად, სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც რო მის სტა ტუ ტის წევრ სა ხელ მ წი-
ფოს, სა სა მარ თ ლოს თან თა ნამ შ რომ ლო ბის სრუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს. სა-
ქარ თ ვე ლოს ოფი ცი ა ლუ რი გან ცხა დე ბე ბი საკ მაო მხარ და ჭე რას გა მო ხა ტავს და 
იძ ლე ვა აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბის იმედს. წი ნა სა სა მარ თ ლო 
პა ლა ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას გა მო ძი ე ბის დაწყე ბას თან და კავ ში რე ბით, და დე ბი-
თად შეხ ვ და სა ქარ თ ვე ლოს მხრი დან და ზა რა ლე ბუ ლე ბი და აგ რეთ ვე მა ღალ-
ჩი ნოს ნე ბი, მა შინ დე ლი პრე მი ერ მი ნის ტ რის გი ორ გი კვი რი კაშ ვი ლი სა და იუს-
ტი ცი ის მი ნის ტ რის თეა წუ ლუ კი ა ნის ჩათ ვ ლით. ამ უკა ნას კ ნელ მა ხა ზი გა უს ვა 
პა ლა ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას და გა ნაცხა და, რომ თბი ლი სი სა სა-
მარ თ ლოს თან აქ ტი ურ თა ნამ შ რომ ლო ბას გააგრძელებს.*29

მოვ ლე ნა თა ასე თი გან ვი თა რე ბის გა მო, ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლი და ზა რა ლე ბუ-
ლე ბი, ზო გა დად, ში შო ბენ, რომ შე საძ ლო ა, სა სა მარ თ ლომ ვერ შეძ ლოს სა ვა-
რა უ დო დამ ნა შა ვე ე ბის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბა და მა თი და კა ვე ბა, 

*28 საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ბრიფინგი, 2016 წლის 29 იანვარი, 
ხელმისაწვდომია: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/2039123#7.

*29 საქართველო „აქტიურად ითანამშრომლებს“ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასა-
მართლოსთან 2008 წლის ომის გამოძიების პროცესში, 28.01.2016, ხელმისაწვდომია: https://civil.
ge/archives/125262.
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ვი ნა ი დან რუ სე თი გა მო ძი ე ბას თან არ თა ნამ შ რომ ლობს და მა ღა ლი ალ ბა თო-
ბით, სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ე ბის მი მართ და კა ვე ბის ორ დე რის გა ცე მის შემ თხ ვე-
ვა ში, რუ სე თი უარს იტყ ვის მათ გა და ცე მა ზე მა შინ, რო ცა სა ქარ თ ვე ლო, იგი ვე 
სი ტუ ა ცი ა ში, იძუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა, სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ე ბი გა დას ცეს.

2.4.3კომუნიკაციისადასაჯაროინფორმაციისნაკლებობა
და ზა რა ლე ბულ თა ნა ხე ვარს, რომ ლებ თა ნაც სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს კო ა ლი ცი ის წარ მო მად გენ ლებს კო მუ ნი-
კა ცია ჰქონ დათ, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს შე სა ხებ 
არა ფე რი სმე ნი ა. და ზა რა ლე ბულ თა 49%-მა უპა სუ ხა, რომ მათ ზო გა დად სმე-
ნი ათ სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს შე სა ხებ, მაგ რამ 
მცი რე დი ინ ფორ მა ცია აქვთ სა სა მარ თ ლოს საქ მი ა ნო ბის, მან და ტის და რო ლის 
შე სა ხებ.

გა მო ძი ე ბის დაწყე ბი დან ორი წლის შემ დეგ სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თ ლომ თბი ლის ში ად გი ლობ რი ვი ოფი სი გახ ს ნა, რომ ლის ძი რი-
თა დი ვალ დე ბუ ლე ბაა ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა. თუმ ცა, ოფი სი 2018 წლის გან მავ ლო ბა ში მეტ წი ლად 
უმოქ მე დოდ იყო და იგი მხო ლოდ ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა და დრო ე ბი თი თა ნამ შ-
რომ ლის გან შედ გე ბო და. ამან პრო ცე სის შემ დ გო მი გა ჭი ა ნუ რე ბა გა მო იწ ვია 
ისე, რომ და ზა რა ლე ბუ ლე ბი და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა კვლა ვაც ინ ფორ მა ცი ულ 
ვა კუ უმ ში დარ ჩ ნენ. ბო ლო ხა ნებ ში, ოფის მა ად გი ლობ რი ვი ასის ტენ ტი აიყ ვა ნა, 
თუმ ცა კო მუ ნი კა ცი ი სა და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა კვლავ პრობ ლე-
მად რჩე ბა.

და ზა რა ლე ბულ თა 49%-დან, რო მელ საც სმე ნია სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა-
შო რი სო სა სა მარ თ ლოს შე სა ხებ, მხო ლოდ 2% არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა სა-
მარ თ ლოს შე სა ხებ ად გი ლობ რი ვი ოფი სის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რე ბის 
შე დე გად. ეს, ერ თი მხრივ, მსგავ სი შეხ ვედ რე ბის სიმ ცი რე ზე და მე ო რე მხრივ, 
და ზა რა ლე ბუ ლე ბის მხრი დან ინ ტე რე სის ნაკ ლე ბო ბა ზე მეტყ ვე ლებს. ად გი ლობ-
რი ვი ოფი სი ფარ თოდ არ იყე ნებს კო მუ ნი კა ცი ის ისეთ სა შუ ა ლე ბებს, რო გო რიც 
არის ტე ლე ვი ზი ა, რა დიო და ონ ლა ინ მე დი ა, რა თა ინ ფორ მა ცია მი ა წო დოს და-
ზა რა ლე ბულ თემს. ეს ხდე ბა იმ ფონ ზე, რო დე საც და ზა რა ლე ბულ თა ინ ფორ მა-
ცი ის უმ თავ რეს წყა როს ტე ლე ვი ზია წარ მო ად გენს. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი 49%-დან, 
82%-მა სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს შე სა ხებ სწო რედ 
ტე ლე ვი ზი ის მეშ ვე ო ბით შე იტყო.

2018 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის კონ ტექ ს ტ ში და მა ტე ბით გა მოვ ლინ და 
და ზა რა ლე ბულ თემ თან და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას თან დრო უ ლი და სრულ-
ფა სო ვა ნი კო მუ ნი კა ცი ის სა ჭი რო ე ბა. ამ პე რი ოდ ში ქარ თ ვე ლი პო ლი ტი კო სე ბი 
ერ თ მა ნეთს ადა ნა შა უ ლებ დ ნენ, თუ ვინ იყო პა სუ ხის მ გე ბე ლი რუ სეთ თან 2008 
წლის შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფ ლიქ ტ ზე და სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა-
სა მარ თ ლოს გა მო ძი ე ბის პრო ცე სის ხელ შეშ ლა ზე. 

საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ მა და მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის გან ცხა დე ბებ მა 
2008 წლის კონ ფ ლიქ ტ თან და კავ ში რე ბით ინ ტენ სი უ რი სა ჯა რო დის კუ სი ე ბი გა-
მო იწ ვია სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს თე მა ზე. საპ რე-
ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის მე ო რე ტუ რის გან მავ ლო ბა ში სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ-
თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს გა მო ძი ე ბა სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის პო პუ ლა რუ ლი თე მა 
იყო ტე ლე ვი ზი ა ში, რა დი ო სა და სო ცი ა ლურ მე დი ა ში. პრო ცესს იხი ლავ და ყვე-
ლა, ყო ფი ლი და ამ ჟა მინ დე ლი სა ხელ მ წი ფო თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი სა და ოპო-
ზი ცი უ რი პარ ტი ე ბის ჩათ ვ ლით. სამ ხედ რო გე ნერ ლებ მა გა მოთ ქ ვეს წუ ხი ლი მიმ-
დი ნა რე სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის შე სა ხებ და დაგ მეს პო ლი ტი კოს თა გან ცხა დე ბე ბი, 
რო მელ თა მი ხედ ვი თაც 2008 წელს რუ სეთ თან ომის დაწყე ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო 
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იყო პასუხისმგებელი.*30 ოპოზიციური პარტიები ასევე შეშფოთებული იყვნენ 
იმით, რომ პოლიტიკოსების და მმართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი 
საპრეზიდენტო კანდიდატის განცხადებები, რომელთა თანახმადაც, რუსეთთან 
ომი საქართველომ დაიწყო, შესაძლოა, მტკიცებულებად გამოყენებულიყო 
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში.

ამას გარ და, სა ხელ მ წი ფო თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მი ერ გა კეთ და გან ცხა დე ბე-
ბი ა, რო მე გა მო ძი ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებს არ შეეხებოდა.*31 
აგრეთვე მაღალი თანამდებობის პირებმა და პოლიტიკოსებმა ერთმანეთში 
აურიეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებული 
გამოძიება და მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასა მართლოში მიმდინარე 
სამართალწარმოება,*32 რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს ყო ფილ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ 
და იწყო რუ სე თის ფე დე რა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ 2008 წელს და 2011 წელს დას-
რულ და, რო დე საც მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლომ და ად-
გი ნა, რომ და ვის გა და საწყ ვე ტად იურის დიქ ცია არ გა აჩ ნ და. მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო ასე ვე მდე ბა რე ობს ჰა ა გა ში, თუმ ცა, სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს არა ნა ი რი ღო ნის ძი ე ბა არ გა უ ტა-
რე ბი ა, რა თა აეხ ს ნა გან ს ხ ვა ვე ბა ამ სა სა მარ თ ლო ებ სა და მიმ დი ნა რე სა მარ-
თალ წარ მო ე ბას შო რის. შე სა ბა მი სად, კვლავ ხში რად ხდე ბა ამ ორი სა სა მარ თ-
ლოს და იქ არ სე ბუ ლი პრო ცე სის არე ვა და მი იჩ ნე ვა, რომ სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო ში სა ხელ მ წი ფო თა შო რი სი და ვა იხი ლე ბა.

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ და ზა რა ლე ბუ ლებს სა სა მარ თ ლოს მან დატ ზე და 
მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბა ზე საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია არ გა აჩ ნი ათ, ბო ლოდ რო-
ინ დელ პო ლი ტი კურ დის კუ სი ებს შე ეძ ლო, ხე ლი შე ე შა ლა და ზა რა ლე ბუ ლე ბის 
ეფექ ტი ან ჩარ თუ ლო ბა ზე გა მო ძი ე ბა ში ან სა სა მარ თ ლოს თან მა თი მხრი დან სა-
მო მავ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე. ამი ტომ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბა აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი ბო ლოდ რო ინ დელ დის კუ სი ებ ში და მო უ წო და 
ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს, თა ვი შე ე კა ვე ბი ნათ შემ დ გო მი კო მენ ტა რე ბის-
გან, ვიდ რე სა ზო გა დო ე ბა თა ვად სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა სა მარ თ ლოს გან არ 
მოისმენდა.*33

*30 რუსთავი 2, 08.11.2018, გენერალ-ლეიტენანტი დევი ჭანკოტაძის ვიდეო მიმართვა, ხელმისაწვდომია: 
http://rustavi2.ge/ka/news/118260?fbclid=IwAR1X-K2udpMxwEgQmLWxaQfWsaMkvQR1pcgS1X
vsedDP88plTE5bmYzd-qs.

*31 ლიბერალი, 2018 წლის 16 ნოემბერი, ხელმისაწვდომია: https://t.co/OG5ymLuemL 
*32 მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ვებ-გვერდი, ხელმისაწვდომია: https://www.icj-

cij.org/en/case/140.
*33 საქართველოს კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის“ განცხადება 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიებასთან 
დაკავშირებით, ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/saqartvelos-koalicia-siskhlis-samartlis-
saertashoriso-sasamartlosatvis-ganckhadeba-siskhlis-samartlis-saertashoriso-sasamartlos-mier-
2008-tslis-agvistos-omis-gamodziebastan-dakavshirebit#sthash.2NHJNtny.dpbs.

ამ დის კუ სი ებ მა და მა ტე ბით და ა დას ტუ რა, რომ და ზა რა ლე ბუ ლე ბი და ფარ თო 
სა ზო გა დო ე ბა არ არი ან სა თა ნა დოდ ინ ფორ მი რე ბულ ნი სა ქარ თ ვე ლოს თან და-
კავ ში რე ბით სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო ში მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სებ ზე. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას და კო მუ ნი კა ცი ის ღო ნის ძი ე ბებს შე უძ ლია 
დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა, სა ინ ფორ მა ციო ვა კუ უ მის 
შევ სე ბა და სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის გან პრო ცე სის არას წო რად 
გან მარ ტე ბის პრე ვენ ცი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა ამ 
მდგო მა რე ო ბის ძი რე უ ლი პრობ ლე მა ა, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო 
სა სა მარ თ ლოს ად გი ლობ რი ვი ოფი სი, აგ რეთ ვე კან ცე ლა რია და პრო კუ რო რის 
ოფი სი ნაკ ლე ბად იყ ვ ნენ ჩარ თულ ნი ად გი ლობ რივ დე ბა ტებ ში. 

მარ თა ლი ა, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო არ უნ და ჩა-
ერ თოს ქვეყ ნის ში და პო ლი ტი კა ში და პო ლი ტი კურ დე ბა ტებ ში, უდი დე სი მნიშ-
ვ ნე ლო ბა აქვს იმას, რომ ქარ თულ მა სა ზო გა დო ე ბამ, გან სა კუთ რე ბით და ზა რა-
ლე ბუ ლებ მა და სამ ხედ რო პერ სო ნალ მა მი ი ღონ ნე იტ რა ლუ რი ინ ფორ მა ცია 
სა სა მარ თ ლოს საქ მი ა ნო ბის, მი სი მან და ტის, გა მო ძი ე ბის ფარ გ ლე ბი სა და სა-
ვა რა უ დო შე დე გის შე სა ხებ, რად გა ნაც ბუნ დო ვა ნე ბამ და სა სა მარ თ ლოს მიზ-
ნე ბი სა და მან და ტის შე სა ხებ დე ზინ ფორ მა ცი ამ შე საძ ლო ა, მი სი ძა ლის ხ მე ვის 
ქმე დი თო ბა და ა ზი ა ნოს და სა სა მარ თ ლოს ლე გი ტი მუ რო ბა კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 
და ა ყე ნოს. 

2.4.4გაზვიადებულიმოლოდინები
და ზა რა ლე ბუ ლი თე მის მო ლო დი ნე ბის მარ თ ვა ერ თ -ერ თი უდი დე სი გა მოწ ვე-
ვა ა, რად გან და ზა რა ლე ბუ ლებ თან კო მუ ნი კა ცია და მა თი პრო ცეს ში ჩარ თუ ლო-
ბა ძალ ზე რთუ ლი ა. გან სა კუთ რე ბით, ეს ეხე ბა მა თი ის ტო რი ის ინ დი ვი დუ ა ლურ 
გან ხილ ვას. არას წო რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა და მა ღა ლი მო ლო დი ნე ბის 
შექ მ ნა ცალ სა ხად და ა ზი ა ნებს პრო ცესს და სა ერ თა შო რი სო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბას, სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბა სა და მძი მე და ნა შა უ ლე ბის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის და კის რე ბის კულ ტუ რას სა ფუძ ველს გა მო აც ლის. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს კო ა ლი-
ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, და ზა რა ლე ბუ ლებს მიმ-
დი ნა რე გა მო ძი ე ბას თან და კავ ში რე ბით არა რე ა ლის ტუ რი მო ლო დი ნე ბი აქვთ. 
გა მო კითხულ თა 19% მო ე ლის, რომ გა მო ძი ე ბის შე დე გად კომ პენ სა ცი ას მი ი-
ღებს; 13% სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის გან მხარ და ჭე რას ელის. იმავ დ რო უ-
ლად, გა მო კითხულ თა 18%-ს სჯე რა, რომ გა მო ძი ე ბა მა თი ცხინ ვა ლის რე გი ონ-
ში/ სამ ხ რეთ ოსეთ ში დაბ რუ ნე ბით დას რულ დე ბა; ხო ლო 15% ელო დე ბა, რომ 
მიმ დი ნა რე სა მარ თალ წარ მო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ტე-
რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის აღი ა რე ბას მო ი ტანს. გა მო ძი ე ბის სა ბო ლოო შე დეგ-
თან და კავ ში რე ბით და ზა რა ლე ბულ თა 12% მი იჩ ნევს, რომ გა მო ძი ე ბა წა რუ მა-
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ტე ბე ლი იქ ნე ბა; იგი ვე რა ო დე ნო ბის აზ რით, რუ სი დამ ნა შა ვე ე ბი პა სუხს აგე ბენ. 
გა მო კითხულ თა მცი რე რა ო დე ნო ბა, 9% ელის, რომ ეთ ნი კუ რად ოსე ბი აგე ბენ 
პა სუხს და მხო ლოდ 3% ფიქ რობს, რომ ეთ ნი კუ რად ქარ თ ვე ლე ბი სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის პა სუ ხის გე ბა ში მი ე ცე მი ან.  

და  ზა  რა  ლე  ბუ  ლებს მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი რო  ლი შე  უძ   ლი  ათ, შე  ას   რუ  ლონ გა  მო  ძი  ე -
ბის შემ   დ   გომ გან   ვი  თა  რე  ბა  ში. შე  სა  ბა  მი  სად, სა  სი  ცოცხ   ლოდ აუცი  ლე  ბე  ლი  ა, რომ 
და  ზა  რა  ლე  ბულ თემ   ში სა  მარ   თალ   წარ   მო  ე  ბი  სა და სა  სა  მარ   თ   ლოს შე  საძ   ლებ   ლო -
ბე  ბის ფარ   გ   ლე  ბის შე  სა  ხებ დე  ტა  ლუ  რი და და  ბა  ლან   სე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცია მი  ე -
წო  დოს შემ   დ   გო  მი გა  უ  გებ   რო  ბის შემ   ცი  რე  ბის მიზ   ნით. 

2.4.5ცოდნისადაგამოცდილებისნაკლებობა
სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლოს გა  მო  ძი  ე  ბას მნიშ   ვ   ნე  ლო -
ვა  ნი შე  დე  გი შე  იძ   ლე  ბა, ჰქონ   დეს და  ზა  რა  ლე  ბუ  ლი თე  მის   თ   ვის, აგ   რეთ   ვე სა  მო  ქა -
ლა  ქო სა  ზო  გა  დო  ე  ბის   თ   ვის, მე  დი  ი  სა და ფარ   თო სა  ზო  გა  დო  ე  ბის   თ   ვის რო  გორც 
რუ  სეთ   ში, ისე სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. მა  ნამ   დე არც ერ   თი ქვე  ყა  ნა არ დაქ   ვემ   დე  ბა  რე -
ბია სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლოს გა  მო  ძი  ე  ბას. აქამ   დე 
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მოლოდინები

წარუმატებელი გამოძიება

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის
საერთაშორისო დონეზე აღიარება

სამხრეთ ოსეთში დაბრუნება

კომპენსაციის მიღება

ეთნიკური ოსი დამნაშავეების დასჯა

ეთნიკური რუსი დამნაშავეების დასჯა

ეთნიკური ქართველი დამნაშავეების დასჯა

საერთაშორისო დახმარების მიღება

ეს რე  გი  ო  ნის   თ   ვის შო  რე  ულ სა  კითხად რჩე  ბო  და, აღიქ   მე  ბო  და რა, რო  გორც 
მხო  ლოდ „აფრიკის პრობ   ლე  მა“. 
ამის შე  დე  გი  ა, რომ ად   გი  ლობ   რივ დო  ნე  ზე სა  სა  მარ   თ   ლოს წი  ნა გა  მოც   დი  ლე  ბი  სა 
და სა  ერ   თა  შო  რი  სო კონ   ტექ   ს   ტის შე  სა  ხებ ძალ   ზე მწი  რი ცოდ   ნა არ   სე  ბობს. არა -
ერ   თი პა  სუხ   გა  უ  ცე  მე  ლი კითხ   ვა და გა  უ  გებ   რო  ბა არ   სე  ბობს გა  მო  ძი  ე  ბი  სა და ამ 
პრო  ცეს   ში სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  სა  მარ   თ   ლოს ფუნ   ქ   ცი  ის შე  სა -
ხებ. სა  სა  მარ   თ   ლოს სხვა  დას   ხ   ვა ორ   გა  ნო  ებ   თან, გან   სა  კუთ   რე  ბით, პრო  კუ  რო  რის 
ოფის   თან ურ   თი  ერ   თო  ბის შე  სა  ხებ ცოდ   ნის ნაკ   ლე  ბო  ბას და პრო  ცეს   თან და  კავ  -
ში  რე  ბით გა  და  მე  ტე  ბულ მო  ლო  დი  ნებს, შე  საძ   ლე  ბე  ლი  ა, უარ   ყო  ფი  თი რე  აქ   ცია 
მოჰ   ყ   ვეს, გან   სა  კუთ   რე  ბით, სა  მო  ქა  ლა  ქო სა  ზო  გა  დო  ე  ბი  სა და და  ზა  რა  ლე  ბულ   თა 
თე  მის   თ   ვის, რომ   ლე  ბიც სა  სა  მარ   თ   ლოს ძი  რი  თა  დი პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბი არი  ან. 
სა ჯა რო დის კუ სი ებ სა და ინ ფორ მა ცი ის აქ ტი ურ გავ რ ცე ლე ბას თან ერ თად, ად-
გი ლობ რივ დო ნე ზე შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბას არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს, რა თა შე სა ბა მის მა და ინ ტე რე სე ბულ მა მხა რე ებ მა პრო ცეს თან და კავ ში-
რე ბით სა თა ნა დო ცოდ ნა მი ი ღონ. წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ძი-
რი თა დად სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბი არი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პარ-
ტ ნი ო რე ბი სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს სხვა დას ხ ვა 
სექ ცი ე ბის თ ვის, მათ შო რის პრო კუ რო რის ოფი სი სა და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
და კო მუ ნი კა ცი ის სექ ცი ის თ ვის. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ თ ვე ლო ში მი ნი მა ლუ-
რია მხარ და ჭე რა ამ წევ რ თა მი მართ, რა თა მათ შეძ ლონ ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბა 
და და ზა რა ლე ბუ ლე ბის დახ მა რე ბა ამ პრო ცეს ში. 
გა მო ძი ე ბის პროგ რე სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე-
ლო ვან პრობ ლე მად რჩე ბა. გა მო ძი ე ბის პირ ვე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ისე ჩან-
და, რომ სა სა მარ თ ლო ნაკ ლე ბად იყო ჩარ თუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს სი ტუ ა ცი ა ში. 
სა სა მარ თ ლო და მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბის უმე ტე სო ბა ძი რი თა დად არ იც ნობ და 
ქვე ყა ნას და და არ ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლო ში მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა ისე ვე, რო-
გორც ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის არა ფე რი იყო ცნო ბი ლი სა სა მარ თ ლოს ინ ს ტი ტუ ტის 
შე სა ხებ. შე საძ ლო ა, ეს იყო სა სა მარ თ ლოს სხვა დას ხ ვა ორ გა ნოს, მათ შო რის, 
პრო კუ რო რის ოფი სის ად გილ ზე საქ მი ა ნო ბის ნაკ ლე ბი პროგ რე სის ერ თ -ერ თი 
მი ზე ზი. მდგო მა რე ო ბა გა უმ ჯო ბეს და გა მო ძი ე ბის მე ო რე წელს, რო დე საც პრო-
კუ რო რის ოფის მა გა მო ძი ე ბის გუნ დი ჩა მო ა ყა ლი ბა და სხვა დას ხ ვა მოქ მე დე-
ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა. თუმ ცა, საქ მი ა ნო ბის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ხა სი ა თის გა მო, 
არც და ზა რა ლე ბუ ლე ბი და არც სა ზო გა დო ე ბა სა თა ნა დოდ არ ყო ფი ლა ინ ფორ-
მი რე ბუ ლი გა მო ძი ე ბის პროგ რე სის შე სა ხებ. მარ თა ლი ა, კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლი ა, ამავ დ რო უ ლად მას თან უნ-
და ახ ლ დეს ქმე დი თი ინ ფორ მი რე ბის და კო მუ ნი კა ცი ის კომ პო ნენ ტი და ზა რა-
ლე ბულ თემ სა და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ვა კუ უ მის 
შე სავ სე ბად და იმ დე ზინ ფორ მა ცი ის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, რო მელ საც მიმ-
დი ნა რე პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნო ბის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ზი ა ნე ბა შე უძ ლი ა. 
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დაზარალებული თემის 
სოციო-ეკონომიკური 

მდგომარეობა 

3თავი

51



3.1 შესავალი 

2008 წლის აგ ვის ტოს ომის შე დე გად ცხინ ვა ლის რე გი ო ნის / სამ ხ რეთ ოსე თის 
და მი სი მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი დან 26 888 პი რი (9081 ოჯა ხი) იძუ ლე ბუ ლი გახ-
და, მი ე ტო ვე ბი ნა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი. ომის შემ დეგ დევ ნი ლე ბი სა ქარ თ ვე-
ლოს სხვა დას ხ ვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა ნა სახ ლეს. სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ-
ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის სა მი ნის ტ როს ინ ფორ მა ცი ით, 2018 წლის ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, 
საცხოვ რე ბე ლი ფარ თი სა კუთ რე ბა ში გა და ე ცა 15 215 დევ ნილს, გან სახ ლე ბის 
სა ნაც ვ ლოდ ფუ ლა დი კომ პენ სა ცია მი ი ღო 3712-მა დევ ნილ მა, ხო ლო 223 ოჯა-
ხი სათ ვის კერ ძო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სახ ლი/ ბი ნა შეისყიდეს.*34 

სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნულ სა მარ თ ლებ რივ სის ტე მა ში 
აღი ა რე ბუ ლია უფ ლე ბა სა თა ნა დო საცხოვ რის ზე, რო მე ლიც უფ რო მე ტია ვიდ-
რე მხო ლოდ საცხოვ რე ბე ლი სივ რ ცე. კონ ფ ლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ მო სახ ლე-
ო ბას თან მი მარ თე ბით, პრაქ ტი კა ში კვლავ ვხვდე ბით ამ უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის 
არა ერთ შემ თხ ვე ვას. დევ ნი ლე ბი 2008 წლის აგ ვის ტოს ომი დან ათი წლის შემ-
დე გაც მძი მე პი რო ბებ ში ცხოვ რო ბენ. დევ ნილ თა უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბა ზე 
არა ერ თხელ გა უ მახ ვი ლე ბია ყუ რადღე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველს 
მის ყო ველ წ ლი ურ ანგარიშებში.*35 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის მი ზანს, 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ, ცხინ ვა ლის 
რე გი ო ნის / სამ ხ რეთ ოსე თის და მი სი მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი დან იძუ ლე ბით გა-
და ად გი ლე ბულ პირ თა ამ ჟა მინ დე ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის 
დო კუ მენ ტი რე ბა და პრობ ლე მე ბის გა მოვ ლე ნა წარ მო ად გენ და. 

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ დევ ნი ლე ბი, გან სახ ლე ბის პი რო ბებ შიც, 
რთულ სო ცი ო -ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ში ცხოვ რო ბენ. ყვე ლა ზე მეტ სირ თუ-
ლეს სა მუ შაო ად გი ლე ბის არარ სე ბო ბა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის 
წა მოწყე ბის შე უძ ლებ ლო ბა ქმნის. დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში მძი მეა ყო ველ-
დღი უ რი სა ყო ფაცხოვ რე ბო პი რო ბე ბი ტრან ს პორ ტი რე ბის, საგ ზაო თუ სა ი რი გა-
ციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის, სა მე დი ცი ნო სერ ვი სებ ზე, სკო ლამ დელ და სას კო ლო 
გა ნათ ლე ბა ზე ფი ზი კუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მე ბის გა მო. კვლე ვის 
შე დე გად იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი სა კითხე ბის მას შ ტა ბუ რო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ნა თე ლი ა, რომ ისი ნი არა ინ დი ვი დუ ა ლურ, არა მედ სის ტე მურ ხა სი ათს ატა რებს.

*34 საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს 2018 წლის 24 ოქტომბრის N01/8016-ს წერილი.

*35 საქართველოს სახალხო დამცველის 2016, 2017 და 2018 წლების ანგარიშები „საქართველოში 
ადა მიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“.

3.2 მეთოდოლოგია

სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე-
ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
თა ნახ მად, სა ხელ მ წი ფო, ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის და კერ ძო სა კუთ-
რე ბა ში არ სე ბულ ობი ექ ტებ ში (ჯამში 170 და სახ ლე ბა ში) 2018 წლის ოქ ტომ ბ-
რის მდგო მა რე ო ბით, 6116 დევ ნი ლი ოჯა ხი იყო დრო ე ბით განსახლებული.*36 

2018 წლის მარ ტი დან ამა ვე წლის აგ ვის ტოს ჩათ ვ ლით სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს კო ა ლი ცი ის წევრ 
ორ გა ნი ზა ცი ა თა წარ მო მად გენ ლებ მა კვლე ვის მიზ ნე ბი სათ ვის, ცხინ ვა ლის 
რე გი ო ნი დან / სამ ხ რეთ ოსე თი დან დევ ნი ლე ბი გა მო კითხეს ქვეყ ნის მას შ ტა-
ბით, მა თი ვე გან სახ ლე ბის ად გი ლებ ზე. კვლე ვის თ ვის 170 დევ ნილ თა და-
სახ ლე ბი დან 36 ყვე ლა ზე მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი ობი ექ ტი შე ირ ჩა, ქვე მო 
ქარ თ ლის, ში და ქარ თ ლის, მცხე თა- მ თი ა ნე თი სა და კა ხე თის რეგიონებში.*37 
დასახლებების არჩევისას კოალიციის წარმომადგენლებმა იხელმძღვანელეს ამ 
დასახლებებში დევნილთა განაწილების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს მირ მიწოდებული ინფორმაციით. 

შერ ჩე ულ 36 და სახ ლე ბა ში ჯამ ში 5 506 დევ ნი ლი ოჯა ხი ცხოვ რობს, რაც და სახ-
ლე ბებ ში მცხოვ რებ დევ ნილ ოჯახ თა 90% შე ად გენს. დევ ნი ლე ბი კარ და კა რის 
პრინ ცი პით გა მო ი კითხ ნენ. კერ ძოდ, ინ ტერ ვი უ ე რე ბი თი თო ე ულ ოჯახ ში მი ვიდ-
ნენ, სა დაც ძი რი თა დად ხდე ბო და ოჯა ხის 1 წევ რის გა მო კითხ ვა მარ ტი ვი შერ-
ჩე ვი თი მე თო დით - ინ ტერ ვი უს იღებ დ ნენ ოჯა ხის იმ უხუ ცე სი წევ რის გან, ვინც 
ინ ტერ ვი უს მო მენ ტ ში სახ ლ ში იმ ყო ფე ბო და და ვი საც გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე-
ო ბის მი ღე ბის სურ ვი ლი ჰქონ და. გა მო კითხ ვა პი რის პირ ინ ტერ ვი უს მე თო დით 
ჩა ტარ და.

*36 საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს 2018 წლის 24 ოქტომბრის N01/8016-ს წერილი.

*37 დევნილთა განსახლების ადგილების ჩამონათვალი: ფრეზეთი, წინამძღვრიანთკარი, ყოფილი 
ინტერნატი (საგურამო), ყოფილი პროფესიული ტექნიკუმი (საგურამო), ყოფილი ტელევიზია 
(მცხეთა), წეროვანი, წილკანი, ბერბუკი, ყოფილი სისხლის გადასხმის ცენტრი (კვერნაკის 
დასახლება გორში), ყოფილი ნარკოლოგიური (კომბინატის დასახლება გორში), ვერხვები, სკრა, 
შავშვები, საქაშეთი, ყოფილი სამუსიკო სკოლა (გორი), კარალეთი, ხურვალეთი, თელიანი, მეტეხი, 
კოდა, ბაზალეთი, შაუმიანი, გარდაბანი, ახალსოფელი, ყოფილი ელ. ტექნიკუმი (ქარელი), ყოფილი 
პროფესიული ტექნიკუმი (ქარელი), მოხისი, ბაგა-ბაღი N2 (ხაშური), მე-14 პროფ. ტექნიკუმი 
(ხაშური), პროფტექნიკუმი (ხაშური), სანატორიუმი სურამი, ანწუხელიძის ქუჩა (გორი), ყოფილი 
პროფესიული სასწავლებელი (თელავი), ყოფილი პროფესიული ტექნიკუმი (საგარეჯო), ყოფილი 
სკოლა ინტერნატი (ლაგოდეხი), თბილისი, ვაზისუბნის მე-4 მ/რ, I კვარტალი, საბავშვო ბაღი N149. 
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კვლე ვის ფარ გ ლებ ში 5 506 დევ ნი ლი ოჯა ხი დან გა მო ი კითხა 2 417 დევ ნი ლი 
ოჯა ხი. ხო ლო და ნარ ჩენ მა უარი გა ნაცხა და გა მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე ან / 
და გა მო კითხ ვის პე რი ოდ ში და სახ ლე ბა ში არ იმ ყო ფე ბოდ ნენ.   

        

კვლევა რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენებით ჩატარდა. დევნილთა 
გამოკითხვისთვის სპეციალურად შემუშავებული კითხვარები სტრუქტურირებული 
იყო და დახურული, ნახევრად დახურული და ღია კითხვებისგან შედგებოდა. 
შედეგები ეყრდნობა სპეციალური კითხვარების საშუალებით შეგროვებული 

მო ნა ცე მე ბის გან ზო გა დე ბას. გა მო კითხ ვი სას მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის სან დო ო ბის 
დო ნე არის 95%, ხო ლო ცდო მი ლე ბის ზღვა რი ±1.864%. მო ნა ცე მე ბი სტა ტის-
ტი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ასე ვე, გა ა ნა ლიზ და მე ო რა-
დი ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც მო ი ცავ და სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბი დან, 
ცენ ტ რა ლურ თუ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა მოთხო ვა სა და 
მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბას.  

3.3 საერთაშორისო და ეროვნული 
სტანდარტები სათანადო 
საცხოვრებლის უფლებასთან 
დაკავშირებით

იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვ ლად ჯგუფს წარ-
მო ად გე ნენ, რომ ლე ბიც ღირ სე უ ლი და სა თა ნა დო ცხოვ რე ბი სათ ვის სა ჭი რო პი-
რო ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ადეკ ვა ტურ და ეფექ ტი ან 
მხარ და ჭე რას სა ჭი რო ე ბენ. უფ ლე ბა სა თა ნა დო საცხოვ რის ზე, რო მე ლიც ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბა თა შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა, აღი ა რე ბუ ლია არა ერ თი სა ერ თა შო რი-
სო ხელ შეკ რუ ლე ბით. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცია პირ-
და პირ გან მარ ტავს, რომ „ყველა ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა, ჰქონ დეს ცხოვ რე ბის 
ისე თი დო ნე, საკ ვე ბის, ტან საც მ ლის, ბი ნის, სა მე დი ცი ნო მოვ ლი სა და სა ჭი რო 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ჩათ ვ ლით, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია მი სი და მი სი 
ოჯა ხის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და კე თილ დღე ო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ასე ვე, უფ ლე-
ბა, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს უმუ შევ რო ბის, ავად მ ყო ფო ბის, შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბის, ქვრი ვო ბის, მო ხუ ცე ბუ ლო ბის ან მის გან და მო უ კი დე ბელ გა რე მო ე-
ბა თა გა მო არ სე ბო ბის სა შუ ა ლე ბა თა და კარ გ ვის სხვა შემთხვევაში.*38“

სათანადო საცხოვრებლის უფლების განმტკიცების თვალსაზრისით 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია „ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 
უფლებების საერთაშორისო პაქტი,“ რომლის მონაწილე სახელმწიფოები 
აღიარებენ თითოეული ადამიანის უფლებას, მას და მის ოჯახს ჰქონდეს 
ცხოვრების სათანადო დონე, კვების, ტანსაცმლისა და ბინის ჩათვლით, 
აგრეთვე უფლებას, განუწყვეტლივ იუმჯობესებდეს ცხოვრების პირობებს. 
ამავდროულად, სახელმწიფოები ვალდებული არიან, გაატარონ შესაბამისი 
ზომები ამ უფლების განხორციელების უზრუნველსაყოფად.*39 

საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბა გან ხი ლულ უნ და იქ ნეს, რო გორც ნე ბის მი ერ ად გი-
ლას უსაფ რ თხო, მშვი დო ბი ან და ღირ სე ულ პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა. 
ტერ მი ნი „საცხოვრებელი“ უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს სხვა ში ნა არ ს საც, კერ ძოდ 
ამ უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას ყვე ლა ადა მი ა ნი სათ ვის, მი სი შე მო სავ ლი სა თუ 
ეკო ნო მი კურ რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მი უ ხე და ვად. ამას თან, იგი გა გე-
ბულ უნ და იქ ნეს არა მხო ლოდ საცხოვ რებ ლის, არა მედ სა თა ნა დო საცხოვ რებ-
ლის კონტექსტში.*40 „სათანადო“ საცხოვრებლის ცნება შესაძლოა, სხვადასხვა 

*38 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლი 25(1).
*39 „ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი,“ მუხლი 11(1). 
*40 გაეროს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტის მიერ შემუშავებული მე-4 

ზოგადი კომენტარი, მე-7 პუნქტი, 1991. 
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ფაქტორს მოიცავდეს, თუმცა, ზოგადი ასპექტების გათვალისწინებით, მინიმუმ 
უნდა გულისხმობდეს: 

zz შე სა ბა მის სა მარ თ ლებ რივ გა რან ტი ებს, რაც პირს სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
ფარ თის ფლო ბის ფორ მის მი უ ხე და ვად, და ი ცავს იძუ ლე ბი თი გა მო სახ ლე ბის, 
დევ ნი სა და სხვა სა შიშ რო ე ბის გან;

zz ისეთ პი რო ბებს, რა საც არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ჯან მ რ თე ლო ბის, უსაფ-
რ თხო ე ბის, კომ ფორ ტი სა და კვე ბი სათ ვის, მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა უსაფ რ-
თხო სას მე ლი წყა ლი, გათ ბო ბა და გა ნა თე ბა, სა ნი ტა რი ა, სა ა ბა ზა ნო და სხვა;

zz სა ყო ფაცხოვ რე ბო ხარ ჯებ მა საფ რ თხე არ უნ და შე უქ მ ნას პი რის სხვა ძი რი-
თად სა ჭი რო ე ბებს. ამას თან, სა ხელ მ წი ფომ უნ და გა დად გას შე სა ბა მი სი ნა ბი-
ჯე ბი, რა თა სა ყო ფაცხოვ რე ბო ხარ ჯე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ე სა ბა-
მე ბო დეს პი რის შე მო სა ვალს;

zz პირს უნ და ჰქონ დეს საცხოვ რებ ლად სა თა ნა დო ფარ თი და და ცუ ლი უნ და 
იყოს სი ცი ვი სა გან, ნეს ტი სა გან, სიცხი სა გან, წვი მი სა გან, ქა რის ან ჯან მ რ თე-
ლო ბი სათ ვის მავ ნე სხვა სა შიშ რო ე ბის გან. ასე ვე, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და 
იყოს მი სი უსაფ რ თხო ე ბა; 

zz სა თა ნა დო საცხოვ რე ბე ლი ხელ მი საწ ვ დო მი უნ და იყოს ყვე ლა სათ ვის, ვი საც 
ამის უფ ლე ბა აქვს;

zz სა თა ნა დო საცხოვ რებ ლის ად გილ მ დე ბა რე ო ბა ხელ მი საწ ვ დომს უნ და ხდი-
დეს და საქ მე ბას, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას, სკო ლებს, ბავ შ ვ თა ზრუნ ვის 
ცენ ტ რებ სა და სხვა სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბას;

zz საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის აშე ნე ბი სას ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს კულ ტუ რულ 
თვით მ ყო ფა დო ბას და მრა ვალ ფე როვ ნე ბას.

სა თა ნა დო საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბა ასე ვე, აღი ა რე ბუ ლია „საქართველოს ოკუ-
პი რე ბულ ტე რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა - დევ ნილ თა 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით, რო მე ლიც სა თა ნა დო საცხოვ რე ბელს გან-
მარ ტავს რო გორც დევ ნი ლი სათ ვის სა კუთ რე ბა ში ან მარ თ ლ ზო მი ერ მფლო ბე-
ლო ბა ში გა და ცე მულ საცხოვ რე ბელს, სა დაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ღირ სე უ ლი 
ცხოვ რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბე ბი, მათ შო რის, უსაფ რ თხო ე ბი სა და სა-
ნი ტა რუ ლი თვალ საზ რი სით და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი პი რო ბე ბი და ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რის ხელმისაწვდომობა.*41 

*41 „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა 
შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 4, „ნ“ ქვეპუნქტი; 

3.4 დევნილთა დასახლებაში 
გამოკვეთილი მნიშვნელოვანი 
სოციო-ეკონომიკური პრობლემები

გამოკითხულ დევნილთა უმეტესობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 
საქართველოს სახელმწიფოს ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 
აშენებულ სპეციალურ კოტეჯებში ცხოვრობს. თუმცა, ნაწილი ყოფილი 
სასწავლო დაწესებულების ან სამხედრო დანაყოფების ტერიტორიაზე 
დაასახლა სახელმწიფომ. დევნილთა პრობლემები დასახლებების მიუხედავად 
იდენტურია. ისინი ძირითადად უჩივიან  ცუდ საყოფაცხოვრებო პირობებს, 
სამედიცინო სერვისების, ტრანსპორტის ხელმიუწვდომლობას და სხვა. 
გამოკითხულ დევნილთა მხოლოდ 0,02% აღნიშნავს, რომ მათ ოჯახს არანაირი 
პრობლემა არ აწუხებს, ხოლო გამოკითხულთა უმრავლესობამ მინიმუმ ერთი 
პრობლემა მაინც დაასახელა, რომელიც მათ ოჯახებს აქვთ. მნიშვნელოვანია 
იმის აღნიშვნაც, რომ დევნილთა დასახლებებში მცხოვრებთათვის უსაფრთხოება 
პრობლემად არ არის მიჩნეული.*42

*42 კითხვარში დასმული კითხვა გულისხმობდა ისეთი სახის უსაფრთხოების საკითხებს, რომელიც 
უკავშირდებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენების შემდეგ რუსეთის ან დე-ფაქტო ძალების 
მხრიდან მათ გატაცებას, მუქარას, უკანონო დაკავებას ან მათ მიმართ ჩადენილ სხვა დანაშაულებს. 
დევნილთა განმარტებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი დასახლებები ადმინისტრაციული 
საზღვრიდან მოშორებით მდებარეობს, ისინი უშუალოდ არ გამხდარან ამ დანაშაულის მსხვერპლნი. 

74%
26%

59%
41%

18%
82%

45%
55%

54%
46%

84%
67%

33%
28%

74%

დევნილთა მიერ დასახელებული მნიშვნელოვანი  
სოციო-ეკონომიკური პრობლემები

საყოფაცხოვრებო  
პრობლემები

კომუნალური სარვისების 
ნაკლებობა/არარსებობა

საკომუნიკაციო სერვისების 
ნაკლებობა/არარსებობა

ტრანსპორტირების  
პრობლემა

სამედიცინო სერვისებზე 
ხელმისაწვდომობა

განათლებასთან 
დაკავშირებული პრობლემა

დასაქმების  
პრობლემა

სხვა მნიშვნელოვანი 
პრობლემები

დიახ

არა/გამოტოვებული პასუხი

16%
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3.4.1საყოფაცხოვრებო/სახლთანდაკავშირებულიპრობლემები:
გა მო კითხულ დევ ნილ თა დიდ მა უმ რავ ლე სო ბამ (დევნილთა 74% - 1790 დევ-
ნი ლი) საცხოვ რე ბელ სახ ლ თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რო ბე ბი ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე-
ლო ვან პრობ ლე მად და ა სა ხე ლა. და სა ხე ლე ბულ პრობ ლე მებს შო რის გან სა კუთ-
რე ბით გა მო იკ ვე თა სი ნეს ტე, ბზა რე ბი, გა და ხურ ვა, ზედ მე ტი სით ბო და სი ცი ვე. 
გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა, 680 დევ ნილ მა და ა სა ხე ლა სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა-
უ მარ თა ვო ბა, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა კუთ რე ბა ში ან / და მფლო ბე ლო ბა ში გა და-
ცე მუ ლი საცხოვ რე ბე ლი ფარ თე ბის სიმ ცი რე, სა დარ ბა ზო ე ბი სა და დე რეფ ნე ბის 
მო უ წეს რი გებ ლო ბა და სხვა. 

3.4.1.1სინესტე
სახლთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრისას, დევნილები ხშირად 
აღნიშნავდნენ ნესტს, რაც მთლიანად სახლის, კედლების სისველეს და ზოგ 
შემთხვევაში, უსიამოვნო სუნს იწვევს. სინესტე პრობლემად დაასახელა 
გამოკითხულთა უმრავლესობამ - 1185 დევნილმა. მათი ნაწილის განმარტებით, 
მომეტებული ნესტის გამო ბინაში არსებული რემონტი მთლიანად გაფუჭდა, 
კედლები დაობდა და დალპა, ასევე, აძვრა შპალერი. სინესტემ დააზიანა 
იატაკი, რაც  განსაკუთრებით კოტეჯის ტიპის დასახლებებში შეიმჩნევა.*43 ზოგან 
იატაკზე დაგებული ლამინატი დალპა და მთლიანად შესაცვლელია:*44 

„იატაკი ჩალპა და ჩაინგრა, ოთახიდან ოთახში დამატებით ფიცრები გვქონდა 
გადებული გადასასვლელად რამე რომ არ დაგვეზიანებინა“,*45

*43 მოხისის, ახალსოფლის, ბერბუკის, წილკნის, წეროვანის დევნილთა დასახლებები. 
*44 წინამძღვრიანთკარის, ფრეზეთის, ვერხვების დევნილთა დასახლებები.
*45 კარალეთის დევნილთა დასახლება.

„იატაკის ქვეშ ბალახი ამოგვივიდა“,*46

„მთელი დღე-ღამის განმავლობაში გაღებული გვაქვს ფანჯრები და კარები რომ 
გამოშრეს სველი კედლები და შევძლოთ ნორმალურად დაძინება“,*47

„ძალიან ვწუხვართ ზამთარი რომ მოდის, სიცივეში ვერ შევძლებთ დიდი ხნით 
ფანჯრების გაღებას“.*48

კორპუსის ტიპის დასახლებებში ნესტი განსაკუთრებით აწუხებს პირველი სართულის 
მაცხოვრებლებს.*49 დევნილთა ნაწილი ამბობს, რომ ნესტმა ავეჯი და სხვა ნივთები  
დაუზიანა. 

ზოგიერთი დევნილი ტენიანობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების 
მიზეზადაც ასახელებს:*50 

„ნესტია ისეთი საშინელი, რომ დაავადდნენ ბავშვები, მუდმივად ბრონქების 
პრობლემა მაქვს“,*51

„დაავადებები გაგვიჩნდა დიდსა თუ პატარას“,*52

„ნესტია გაუსაძლისი, სუნთქვა გვიჭირს,“*53

„ვეღარ ვმოძრაობ სახსრებისა და ძვლების ტკივილების გამო“,*54

„დამემართა ალერგია და ასთმა“.*55

მო სახ ლე ო ბა ბი ნებ ში სხვა დას ხ ვა მწე რე ბის მომ რავ ლე ბა საც სი ნეს ტეს უკავ ში-
რებს. ზო გი ერ თი დევ ნი ლი აღ ნიშ ნავ და, რომ გან სა კუ რე ბით გა უ საძ ლი სი ზამ-
თ რის პე რი ო დი ა, რო დე საც სი ნეს ტის გა მო წყა ლი კედ ლე ბი დან წვე თო ბით 
ჩამოდის.*56 

არ სე ბუ ლი მძი მე სა ყო ფაცხოვ რე ბო პი რო ბე ბის გა მო, ზო გი ერ თი დევ ნი ლი უარს 
აცხა დებს გა და ცე მუ ლი ფარ თე ბის სა კუთ რე ბა ში მი ღე ბა ზე. მაგ: შა უ მი ა ნის დევ-
ნილ თა და სახ ლე ბა ში მცხოვ რებ მა არა ერ თ მა დევ ნილ მა საცხოვ რებ ლის სა-
კუთ რე ბა ში მი ღე ბა ზე უარის თქმის მი ზე ზად სწო რედ მძი მე სა ყო ფაცხოვ რე ბო 

*46 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
*47 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
*48 კარალეთის დევნილთა დასახლება. 
*49 მაგ. კოდას და საგარეჯოს დევნილთა დასახლებები.
*50 მაგ: შაუმიანის, ბაზალეთის, კარალეთის, ხურვალეთის, ვერხვების, ფრეზეთის დევნილთა დასახ-

ლებები.
*51 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*52 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*53 ბაზალეთის დევნილთა დასახლება. 
*54 ხურვალეთის დევნილთა დასახლება.
*55 კარალეთის და ხურვალეთის დევნილთა დასახლებები.
*56 მაგ. გარდაბნის დევნილთა დასახლება.

65%
35%

69%

63%
37%

21%
79%

70%
30%

31%

საყოფაცხოვრებო/სახლთან  
დაკავშირებული პრობლემები

სინესტე

გზარები

გადახურვა

ზედმეტი სითბო / სიცივე

სხვა

დიახ

არა
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პი რო ბე ბი და ა სა ხე ლა. სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ-
ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი-
ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თანახმად,*57 ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ 
ოსეთის და მისი მიმდებარე სოფლებიდან, რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის 
აგვისტოს ომის შემდგომ, მარნეულის რაიონის დაბა შაუმიანში მდებარე, 
ყოფილი სამხედრო ბაზის რეაბილიტირებულ შენობებში 184 დევნილი ოჯახი 
- 500 დევნილი განსახლდა, რომელთაგან ფართი საკუთრებაში მხოლოდ 13 
დევნილ ოჯახს - 22 დევნილს დაურეგისტრირდა.*58

და სახ ლე ბა თა ნა წილ ში ნეს ტის გა მომ წ ვევ მი ზე ზად სარ და ფებ ში სის ტე მა ტუ რად 
წყლი სა და კა ნა ლი ზა ცი ის დაგ რო ვე ბას ასა ხე ლე ბენ, რა საც ზო გი ერთ და სახ-
ლე ბა ში სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის გა უ მარ თა ვო ბა/ ხ ში რი და ზი ა ნე ბა ან  სა თა-
ნა დო სა ნი აღ ვ რე (საწვიმარი) სის ტე მის არარ სე ბო ბა იწვევს.*59 ლაგოდეხში 
მცხოვრები დევ ნი ლე ბის გან მარ ტე ბით, 2009 წელს, მა თი სწრა ფი შე სახ ლე ბის 
მიზ ნით, შე ნო ბას მხო ლოდ კოს მე ტი კუ რი რე მონ ტი გა უ კეთ და. წყლის მი ლე ბის 
შეყ ვა ნა და და მონ ტა ჟე ბა რამ დე ნი მე თვის წინ, არას წო რად მოხ და, რის გა მოც 
წყა ლი წვე თავს და მთელ კორ პუსს ანეს ტი ა ნებს. პრობ ლე მას ბე ტო ნის იატა კიც 
ამ წ ვა ვებს,  რო მე ლიც ძნე ლად შრე ბა. სა გა რე ჯო ში მცხოვ რებ მა დევ ნი ლებ მა გა-
ნაცხა დეს, რომ სას მე ლი წყლის ავ ზე ბი გან თავ სე ბუ ლია კორ პუ სის სარ დაფ ში, 
რო მე ლიც მუდ მი ვად სვე ლია და არ შრე ბა. მა თი შე ფა სე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი არამ-
ხო ლოდ ნეს ტ სა და მძი მე სუნს იწ ვევს, ასე ვე, საფ რ თხეს უქ მ ნის საცხოვ რე ბე ლი 
კორ პუ სის სა ძირ კ ველს.  

რამ დე ნი მე და სახ ლე ბა ში დევ ნი ლებ მა ნეს ტის გა მომ წ ვევ მი ზე ზად სახ ლე ბის 
გარ შე მო ჭა ო ბი ა ნი ნი ა და გი და ა სა ხე ლეს. ასე ვე, და ა სა ხე ლეს მდი ნა რის ახ-
ლომ დე ბა რე ო ბა, რო მე ლიც ადი დე ბი სას და სახ ლე ბას ტბო რავს.*60 მო ხი სის 
დევ ნილ თა და სახ ლე ბა ში აღ ნიშ ნეს, რომ სი ნეს ტეს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა კე-
თე ბუ ლი ხე ლოვ ნუ რი ტბა ზრდის, რო მე ლიც წვი მი სა და თოვ ლის დროს სა ვალ 
გზებ ზე გად მო დის და შე უძ ლე ბელს ხდის გა და ად გი ლე ბას. ტბის წყა ლი კო ტე-
ჯებ შიც შე დის.

3.4.1.2ბზარები
გადაცემული საცხოვრებელი ფართების არასათანადო რემონტის ან/და 
საცხოვრებელი ბინის/კოტეჯის არამდგრადობის საჩვენებლად დევნილებს (563 

*57 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის 
2018 წლის 24 ოქტომბერს გაგზავნილი წერილი N01/8016-ს.

*58 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს 2018 წლის 14 ნოემბრის წერილი № 01/9585-ს.

*59 მაგ. გარდაბნის, კოდას, საგარეჯოს, თელავის, შავშვების, ვერხვების, დევნილთა დასახლებები.
*60 მოხისის, კარალეთის წეროვანის დევნილთა დასახლებები.

გამოკითხული პირი) კედლებზე, ფანჯრებთან, კართან ან/და ჭერზე არსებული 
ბზარების სიმრავლე მოჰყავთ:*61 

„კედლებზე ბზარებია სულ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია სახლი“,*62

„კედლები სულ დაბზარულია, ნელ-ნელა, ინგრევა“,*63

„ჩამოშლილია შელესილი კედელი,“*64 
„კედლები ისეთ მდგომარეობაშია, რემონტს არ ექვემდებარება“,*65

„იმდენად დაძველებული და დაზიანებულია შიდა კედლები, რომ მეზობლის ხმადაბალი 
საუბარიც კი გვესმის“,*66

 „თაგვები და მწე რე ბი თა ვი სუფ ლად მოძ რა ო ბენ გა მო ტე ხილ კედ ლებ ში“.*67

ზო გი ერთ და სახ ლე ბა ში კორ პუს ზე/ კო ტე ჯებ ზე არ სე ბუ ლი ბზა რე ბის გა მო მო-
სახ ლე ო ბა ში შობს, რომ მა თი საცხოვ რე ბე ლი სი ცოცხ ლი სა და ჯან მ რ თე ლო ბი-
სათ ვის საფ რ თხის შემცველია.*68 ზოგან აივნები იმდენად დაზიანებულია, რომ 
საშიშია მათი გამოყენება.*69

წეროვანის დასახლებაში ერთ-ერთმა დევნილმა განაცხადა, რომ კოტეჯში 
ბზარები გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდგომ გაჩნდა. 

3.4.1.3გადახურვა
დევნილთა სხვადასხვა დასახლებებში დასახელდა გადახურვის პრობლემა.*70 
აღნიშნული საკითხი 389 ოჯახს აწუხებს. მათი განმარტებით, არასათანადო 
გადახურვის გამო ზიანდება კედლები, რადგან წვიმის დროს წყალი ჩამოდის:

„ისე ჩამოდის წყალი, ვერ ვგრძნობ სახლში ვარ თუ გარეთ“.*71

წვიმის დროს სარდაფების წყლით ავსება პრობლემად დაასახელეს გორში, 
ანწუხელიძის ქ. N1-ში მცხოვრებმა დევნილებმაც. 

*61 მაგ: კომბინატის (ყოფილი ნარკოლოგიური შენობა), მოხისის, ახალსოფლის, ბერბუკის, წილკნის,  
წინამძღვრიანთკარის, თელავის, საგურამოს (ყოფილი პროფტექნიკუმის შენობა), სკრის, შავშვების, 
ფრეზეთის, ვერხვების დევნილთა დასახლებები. 

*62 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*63 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.  
*64 სანატორიუმი სურამის დევნილთა დასახლება.
*65 სანატორიუმი სურამის დევნილთა დასახლება. 
*66 შაუმიანისა და კოდას დევნილთა დასახლებები.
*67 საგარეჯოსა და ლაგოდეხში მდებარე დევნილთა დასახლებები.
*68 მაგ. თბილისი, ვაზისუბანი, ბაგა-ბაღი N149 ობიექტი.
*69 თელავში მდებარე დევნილთა დასახლება.
*70 შაუმიანის, საქაშეთის, წინამძღვრიანთკარის, სკრის, შავშვების, ფრეზეთის დევნილთა დასახლებები. 
*71 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
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რამ დე ნი მე და სახ ლე ბის დევ ნილ თა ინ ფორ მა ცი ით, კორ პუ სის ნა წი ლი არ არის 
გადახურული.*72 ბა ზა ლე თის და სახ ლე ბა ში აღ ნიშ ნეს, რომ არა სა თა ნა დო გა და-
ხურ ვის გა მო, „ძლიერი ქა რის დროს ჭე რი იხ დე ბა და წვი მის დროს წყა ლი ჩა-
მო დის.“ იგი ვე პრობ ლე მა და ფიქ სირ და მო ხი სის და სახ ლე ბა შიც. 

3.4.1.4ზედმეტისითბო/სიცივე
დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში ზედ მე ტი სით ბო/ სი ცი ვის პრობ ლე მა გა მოკ ვე თა 533-
მა გა მო კითხულ მა ოჯახ მა. მა თი გან ცხა დე ბით, აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას სხვა-
დას ხ ვა მი ზე ზე ბი იწ ვევს. მა გა ლი თად, საცხოვ რე ბე ლი კორ პუ სე ბის / კო ტე ჯე ბის 
აშე ნე ბი სას ან / და რე ა ბი ლი ტა ცი ი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბის 
უხა რის ხო ბა სა ხელ დე ბა საცხოვ რე ბელ ფარ თებ ში ზედ მე ტი სით ბოს / სი ცი ვის გა-
მომ წ ვევ ძი რი თად მი ზე ზად: 

„ზამთარში ვერ ვათბობთ, იმიტომ, რომ სახლი დიფტითაა შემოსაზღვრული“.*73

„კედლები თაბაშირ-მუყაოთია გატიხრული და შიგნით არაფერი არ აქვს ჩაყოლებული, 
კარები კი გატეხილი, დამპალი და დაზიანებულია და სითბოს ვერ ვიკავებთ“.*74

ფრე  ზე  თის და ვერ   ხ   ვე  ბის და  სახ   ლე  ბებ   ში დევ   ნი  ლებ   მა გან   მარ   ტეს, რომ სახ   ლებს 
თბო  ი  ზო  ლა  ცია არ აქვთ გა  კე  თე  ბუ  ლი, რაც მო  აგ   ვა  რებ   და რო  გორც სი  ცი  ვი  სა და 
ნეს   ტის, ისე სიცხის პრობ   ლე  მას. 

ზო გი ერთ და სახ ლე ბა ში სა უბ რობ დ ნენ, რომ ბი ნა მა ღალ ჭე რი ა ნია და ზამ თარ ში 
მი სი გათ ბო ბა ჭირს, ასე ვე, უსახ ს რო ბის გა მო ვერ ახერ ხე ბენ შე შით გათ ბო ბას:

„ზამთარში ძა ლი ან გვი ჭირს გათ ბო ბა, გვაქვს შე შის ღუ მე ლი და თუ შე შას ვი შოვ ნით, 
მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში ვთბე ბით. თუ შე შა ვერ ვი შოვ ნეთ, სა ერ თოდ სი ცი ვე ში ვართ“.*75

„ზამთარში ვერ ვთბებით, ვინაიდან არ გვაქვს გადახდის საშუალება“,*76

„ღუმელის გვერდზე თბილად ჩაცმულები ვსხედვართ“*77,
„შეშას ვიზოგავთ, მაგის შეძენაც გვიჭირს“.*78

შა უ მი ა ნის და სახ ლე ბა ში დევ ნი ლე ბი სა უბ რობ დ ნენ, რომ ზაფხულ შიც კი ბი ნა ში 
საგ რ ძ ნობ ლად ცი ვა. 

წე რო ვა ნის და სახ ლე ბა ში დევ ნი ლე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ კედ ლე ბი თხე ლი მა-
სა ლი თაა აშე ნე ბუ ლი, რის გა მოც, ზაფხულ ში გა უ საძ ლი სად ცხე ლა, ხო ლო ზამ-

*72 სანატორიუმი სურამის დევნილთა დასახლება. 
*73 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*74 ლაგოდეხისა და საგარეჯოს დევნილთა დასახლებები.
*75 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*76 კოდას დევნილთა დასახლება.
*77 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
*78 ლაგოდეხისა და საგარეჯოს დევნილთა დასახლებები.

თარ ში - საცხოვ რებ ლის გათ ბო ბა ძა ლი ან ჭირს, რად გან ოთა ხი სით ბოს არ 
ინარ ჩუ ნებს: 

„კედლები არის ძა ლი ან თხე ლი, სით ბოს ვერ ვა კა ვებთ ზამ თარ ში, და ზაფხულ ში სა შინ-
ლად ცხე ლა, ფაქ ტობ რი ვად ყუ თებ ში ვცხოვრობთ.“*79

ამა ვე და სახ ლე ბა ში დევ ნი ლებ მა გან მარ ტეს, რომ კო ტე ჯე ბი გა და ხუ რუ ლია თუ-
ნუ ქით, რაც ზაფხულ ში ძა ლი ან ცხელ დე ბა.  

სა ქა შეთ ში მცხოვ რებ მა დევ ნი ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მათ თ ვის გან სა კუთ რე ბით 
რთუ ლია ზამ თ რის პე რი ო დი, რად გან კო ტე ჯის კედ ლე ბი სით ბოს ვერ იკა ვებს 
და უჭირთ ზამ თარ ში გათ ბო ბა. 

„სკებივით ვართ ჩა სახ ლე ბუ ლე ბი ტრი ალ მინ დორ ზე, სულ ქა რი ქრის, არა ნა ი რი სა ფა რი 
გარ შე მო არ არის და ეს კი დევ ამ ძი მებს ჩვენს მდგო მა რე ო ბას, გან სა კუთ რე ბით ცი ვია 
და სახ ლე ბის გა ნა პი რა სახლები.“ *80

კო დას და სახ ლე ბის დევ ნი ლე ბი სა უბ რობ დ ნენ, რომ საცხოვ რე ბელ ბი ნებს არ აქვს ოთა-
ხებ ში გა მა ვა ლი ში და კა რე ბი, რის გა მოც ზამ თარ ში ოთა ხე ბის გათ ბო ბა ძა ლი ან ჭირს, 
ხო ლო გა მათ ბობ ლის დიდ ხანს ჩარ თ ვის მა ტე რი ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა არ აქვთ. 

3.4.1.5საყოფაცხოვრებოპირობებთანდაკავშირებით
დევნილთამიერდასახელებულისხვაპრობლემები
საცხოვ რე ბელ თან და კავ ში რე ბულ სხვა პრობ ლე მებს შო რის რო გორც ცენ ტ-
რა ლურ, ასე ვე ინ დი ვი დუ ა ლურ საცხოვ რე ბელ სახ ლებ ში ყვე ლა ზე მწვა ვედ სა-
კა ნა ლი ზა ციო და წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მე ბის გა უ მარ თა ვო ბა სა ხელ დე ბა. 
ზო გი ერთ და სახ ლე ბა ში დევ ნი ლე ბი განმარტავდნენ,*81 რომ სა კა ნა ლი ზა ცი ო/ 
წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მა თა ვი დან ვე უხა რის ხოდ იყო გა კე თე ბუ ლი, ზო გან კი 
მა ლე ვე გა მო ვი და მწყობ რი დან. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა მო ხში რია შემ თხ-
ვე ვე ბი, რო დე საც საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი ზი ან დე ბა: 

„სველი წერ ტი ლე ბი გა ფუ ჭე ბუ ლი ა, კედ ლე ბი იშ ლე ბა /ინ გ რე ვა. სან ტექ ნი კა გა უ მარ-
თა ვია და ამის გა მო სულ წყა ლი ჩა მო დის მეზობლიდან,“*82

„სახლში სის ტე მა ტუ რად დგას ფე კა ლუ რი მა სე ბის სუ ნი, მწყობ რი დან სრუ ლად გა მო სუ-
ლია სან ტექ ნი კა და კანალიზაცია“.*83

ხურ ვა ლეთ ში მცხოვ რებ მა დევ ნი ლებ მა გა ნაცხა დეს, რომ  არ ცერთ კო ტეჯს არ 

*79 წეროვანის დევნილთა დასახლება.
*80 ხურვალეთის დევნილთა დასახლება.
*81 კოდას, გარდაბნის, სურამის პროფტექნიკუმის, სანატორიუმი სურამის, ხაშურში, მე-2 ბაგა-ბაღის, 

თბილისში, ვაზისუბანი, N149 ბაგა-ბაღის, ლაგოდეხის, ხურვალეთის, თელავის, საგურამოს  
(ყოფილი პროფტექნიკუმის შენობა) დევნილთა დასახლებები.

*82 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*83 გარდაბანის დევნილთა დასახლება.
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აქვს აბა ზა ნა და სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა. კო ტე ჯის გა რეთ აქვთ გან თავ სე ბუ ლი 
ხის სა პირ ფა რე შო ე ბი. სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის არარ სე ბო ბის გა მო, ტე რი ტო-
რი ა ზე დგას მძი მე სუ ნი. დევ ნი ლებს სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით უწევთ სა კა ნა ლი ზა ციო 
სის ტე მის დაც ლა/ მო წეს რი გე ბა, რაც მძი მედ აწ ვე ბა მათ ფი ნან სურ მდგო მა რე-
ო ბას. 

გორ ში, კომ ბი ნა ტის (ყოფილი ნარ კო ლო გი უ რის) შე ნო ბა ში მცხოვ რე ბი დევ ნი-
ლე ბის ცნო ბით, სვე ლი წერ ტი ლე ბი სა ერ თო სარ გებ ლო ბა ში აქვთ – ისიც მო-
უ წეს რი გე ბე ლი და არა საკ მა რი სი ა; ხში რად რიგ ში დგო მაც კი უწევთ. ამა ვე 
და სახ ლე ბა ში სას მე ლი წყა ლი ხელ მი საწ ვ დო მი მხო ლოდ კორ პუ სის ეზო ში ა. 
და სახ ლე ბა თა ნა წილ ში სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა სა ერ თოდ არ არის.*84

კი დევ ერთ პრობ ლე მას რო გორც ში და, ისე გა რე კედ ლე ბის არა სა თა ნა-
დო ხარისხი/სისქე*85 წარმოადგენს, რის გამოც, დევნილებს არ აქვთ პირადი 
სივრცის განცდა:  

„თხელი კედლებია და მეზობლის სახლიდან სულ ხმაური შემოდის“*86

„ხმა გადის ერთი სახლიდან მეორეში“*87

„თხელი კედლებია, როგორც საერთო დერეფანში გასასვლელი, ასევე გარეთა კედლებიც, 
გარეთა კედლები ფიცრისაა საერთოდ, თავისუფლად შემოდის ხმა მეზობლებიდან“*88

„კედლები არის თაბაშირ-მუყაოსი და თხელია, ისმის ხმაური“*89

„ქარია ხშირად და ბინაში ქარის გამო არის ხმაური“*90

„ოთახში ხმადაბალი საუბარიც კი ესმის მეზობელს“*91

„კედლებზე თაროებსაც კი ვერ ვკიდებთ“*92

დევ ნი ლე ბი ასე ვე აღ ნიშ ნა ვენ, რომ თა ბა შირ - მუ ყა ოს კედ ლე ბი მა ლე გა ფუჭ და 
და გა მო საც ვ ლე ლი ა. სა გუ რა მოს, ყო ფი ლი პროფ ტექ ნი კუ მის შე ნო ბა ში მცხოვ-
რებ მა დევ ნი ლებ მა გა ნაცხა დეს, რომ ფან ჯ რე ბი დამ ზა დე ბუ ლია ერ თ მა გი მი ნე-
ბით, რაც ვერ აკა ვებს გა რე დან შე მო მა ვალ ხმა ურს და სი ცი ვეს.

რამ დე ნი მე და სახ ლე ბა ში და სა ხელ და იატა კის გა უ მარ თა ვო ბის პრობ ლე მა. 
დევ ნი ლე ბი სა უბ რობ დ ნენ, რომ იატა კი აყ რი ლია და სხვა დას ხ ვა მწე რე ბი შე-
დი ან სახ ლ ში. ასე ვე, ერ თ -ერთ და სახ ლე ბა ში დევ ნი ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ 

*84 შავშვების დევნილთა დასახლება. 
*85 კოდას, ხაშურში მდებარე მე-2 ბაგა-ბაღის და საგარეჯოს დევნილთა დასახლებები.
*86 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*87 ბაზალეთის დევნილთა დასახლება. 
*88 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*89 ხაშურში N2 ბაგა-ბაღში მდებარე დევნილთა დასახლება.
*90 სანატორიუმი სურამის დევნილთა დასახლება.
*91 საგარეჯოს დევნილთა დასახლება.
*92 ლაგოდეხის დევნილთა დასახლება.

ახალი იატაკი დაგებულია ძველ იატაკზე, რაც მალევე ჩატყდა და შეკეთებას 
საჭიროებს.*93 

ზო გი ერ თ მა დევ ნილ მა მათ თ ვის გა და ცე მუ ლი ფარ თე ბის სიმ ცი რე ზე მი უ თი თა. 
წი ნამ ძღ ვ რი ან თ კარ ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბის თქმით, ბი ნე ბი არ აქვთ სა კუთ-
რე ბა ში გა და ცე მუ ლი (გარდა ტე ლე ვი ზი ის 1 კორ პუ სი სა), რის გა მოც დღემ დე 
ითხო ვენ სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბას. ამას თან, ბი ნე ბის ფარ თო ბი მცი რე ა, 
ძი რი თა დად – 35-45კვ.მ., რაც არა საკ მა რი სია ოჯახებისათვის.*94 თბი ლის ში, 
N149 ბა გა- ბაღ ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ სა ხელ მ წი ფო მათ 
საცხოვ რე ბელ ფარ თებს სა კუთ რე ბა ში არ გა დას ცემს, ვი ნა ი დან, ოფი ცი ა ლუ-
რად სხვა და სახ ლე ბა ში (კოდაში) უკ ვე გა მო უ ყო საცხოვ რე ბე ლი ფარ თე ბი. 
თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი ფარ თე ბი იმ დე ნად მცი რე ა, რომ კო და ში ოჯა ხის მხო ლოდ 
რამ დე ნი მე წევ რ მა შეძ ლო გა დას ვ ლა, და ნარ ჩე ნებს კი კვლავ სა ბავ შ ვო ბაღ ში 
უწევთ ცხოვ რე ბა. 

ასევე პრობლემად დასახელდა შესანახი სათავსოების (სარდაფების) 
არარსებობა: 

„ისედაც პატარა სახლი გვაქვს, ჩვენ ძლივს ვეტევით და არანაირი ფართი არ გვაქვს, 
რამე ნივთების შესანახად“,*95

„წვალებით მოყვანილ მოსავალს ვერ ვინახავთ, ჩვენ ძლივს ვეტევით სახლში“*96.
„მიწას ვერ ვამუშავებ და მოსავალიც ვერ მომყავს, რაც მომყავს ადგილი არ მაქვს სად 
დავაბინავო“*97

„ზამთარში ჩვენი სახლი სათავსო გეგონება, მოსავალი რასაც ვიღებთ საწოლის ქვეშ 
გვიდგას, ერთ ოთახს ვცლით რომ მოსავალი დავაბინაოთ“.*98

ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში ასევე განაცხადეს, რომ საერთაშორისო 
ფონდების პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული გრანტით დევნილთა მხოლოდ 
ნაწილმა შეძლო სათავსოების გაკეთება. დევნილებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს 
ასევე, კოტეჯების გარშემო შემოუღობავ ეზოებთან დაკავშირებითაც.*99

კორპუსის ტიპის დასახლებებში პრობლემად გამოიკვეთა დერეფნებისა და 
სადარბაზოების მოუწესრიგებლობა და ლიფტების გაუმართავობა.*100 მაგ. 
ბაზალეთის დასახლებაში მცხოვრები დევნილები აღნიშნავდნენ, რომ მათ 

*93 სურამის პროფტექნიკუმის დევნილთა დასახლება.
*94 წინამძღვრიანთკარისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებები.
*95 გარდაბანის დევნილთა დასახლება.
*96 ხურვალეთის დევნილთა დასახლება.
*97 ხურვალეთის დევნილთა დასახლება.
*98 ხურვალეთის დევნილთა დასახლება.
*99 წეროვანის, კარალეთის, ხურვალეთის, თელიანის, მეტეხის, საქაშეთის და მოხისის დევნილთა 

დასახლებები.
*100 კოდას დევნილთა დასახლება.
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კორპუსში ლიფტი რამდენიმე თვის წინ გააკეთეს, თუმცა, მიუხედავად ამისა, 
ლიფტი ნორმალურად არ ფუნქციონირებს და არის გაუმართავი. „ლიფტი 
გაგვიკეთეს, მაგრამ ძალიან უხარისხოდ, საშიშია მისი გამოყენება“*101 - აღნიშნა 
ერთ-ერთმა დევნილმა. ლაგოდეხის დევნილთა დასახლებაში სადარბაზოებსა 
და დერეფნებში დაზიანებულია ბეტონის იატაკი. 

ხა შურ ში, ბორ ჯო მის ქ. N50-სა და ბა ზა ლე თის და სახ ლე ბებ ში მცხოვ რებ მა დევ-
ნი ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ კორ პუსს არ აქვს აივ ნე ბი. ასე ვე, ხა შურ ში, ბორ ჯო მის 
ქ. N50-ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბის გან მარ ტე ბით, კორ პუსს არ გა აჩ ნია საწ ვი მა-
რი ღა რე ბი წვი მის წყლის გა დი ნე ბის თ ვის. 

გარ დაბ ნის და სახ ლე ბა ში რამ დე ნი მე ოჯახ მა გა ნაცხა და, რომ ისი ნი ყო ფილ სა-
პირ ფა რე შო ში შე ა სახ ლეს: 

„ჩვენ შეგვიყვანეს კორპუსის საპირფარეშოს ფართში, სადაც ბუნკერის ადგილიც არის 
გამოყოფილი, საშინელი სივიწროვეა და სიბინძურეა, კედლებს მოყვება ლოკოკინები, 
ხვლიკები, ჭიაყელები“.*102

აღნიშნული პრობლემების გამო დევნილები ოთახში მუდმივად არსებულ 
უსიამოვნო სუნზე და ამით გამოწვეულ ჯანმრთელობის პრობლემებზე საუბრობენ. 

3.4.2კომუნალურისერვისებისნაკლებობა/არარსებობა
გა მო კითხულ დევ ნილ თა უმ რავ ლე სო ბამ (59% - 1420 დევ ნი ლი) პრობ ლე მად 
კო მუ ნა ლუ რი სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბა ან სა თა ნა დო ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ნაკ-
ლე ბო ბა და ა სა ხე ლა. გან სა კუთ რე ბით მწვა ვეა ბუ ნებ რი ვი აირის გა და სა ხა დი და 
გა მარ თუ ლი წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის არარ სე ბო ბა. 

*101 ბაზალეთის დევნილთა დასახლება.
*102 გარდაბანის დევნილთა დასახლება.

3.4.2.1ბუნებრივიაირი
დევ ნილ თა და სახ ლე ბის უმე ტე სო ბა, რამ დე ნი მე გა მო ნაკ ლი სის გარ და,*103 
გაზიფიცირებულია, შესაბამისად, დევნილები უზრუნველყოფილი არიან ბუ ნებ-
რივი აირით. 

გა ზი ფი ცი რე ბულ და სახ ლე ბებ ში გა მო კითხუ ლი დევ ნი ლე ბი უკ მა ყო ფი ლე ბას 
გა მოთ ქ ვა მენ ბუ ნებ რი ვი აირის გა და სა ხა დი სა და მი წო დე ბუ ლი აირის და ბა ლი 
წნე ვის გა მო. კერ ძოდ, დევ ნილ თა გან მარ ტე ბით, 2008-2009 წლებ ში და სახ-
ლე ბებ ში*104 და სახ ლე ბის შემ დეგ სა ხელ მ წი ფომ ისი ნი მოხ მა რე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი 
აირის სა ფა სუ რის გა და სა ხა დის გან გა ა თა ვი სუფ ლა. 

„ასე დაგვპირდნენ, როცა სახლში დაბრუნდებით, იქ გადაიხადეთო“*105

შე სა ბა მი სად, დევ ნი ლე ბი რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში არ იხ დიდ ნენ ბუ ნებ-
რი ვი აირის სა ფა სურს. თუმ ცა, 2013 წლის მარ ტის პე რი ოდ ში მათ ერ თი ა ნად 
და ე რიცხათ 2008-2012 წლებ ში მოხ მა რე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი აირის სა ფა სუ რი. და-
კის რე ბუ ლი თან ხის ოდე ნო ბა თი თო ე ულ ოჯახ თან მი მარ თე ბით 500 ლა რი დან 
4000 ლა რამ დე მერ ყე ობს. და რიცხუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის და ფარ ვა დევ ნი ლებს 
გა და ნა წი ლე ბუ ლი აქვთ ყო ველ თვე ზე, 15 ლა რის ოდე ნო ბით. დევ ნილ თა უმე-
ტე სო ბა დღემ დე იხ დის და ვა ლი ა ნე ბას იმ თვის გან მავ ლო ბა ში მოხ მა რე ბუ ლი 
ბუ ნებ რი ვი აირის ღი რე ბუ ლე ბას თან ერ თად. დევ ნილ თა გან მარ ტე ბით, გა და ნა-
წი ლე ბუ ლი 15 ლა რი არ ფიქ სირ დე ბა აბო ნენ ტის თ ვის მი წო დე ბულ ქვი თარ ზე. 
და რიცხუ ლი სა ფა სუ რის, მათ შო რის ე.წ. ძვე ლი და ვა ლი ა ნე ბის გა და უხ დე ლო-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, გაზ გა მა ნა წი ლე ბე ლი კომ პა ნია მათ ბუ ნებ რი ვი გა ზის მი წო დე-
ბას უწყ ვეტს. 

ბუნებრივი აირის მიმწოდებელმა კომპანიებმა (სს „საქორგგაზი“ და შპს 
„სოკარ ჯორჯია გაზი“) წერილებით*106 დაადასტურეს ის ფაქტი, რომ 2008-
2012 წლებში დევნილები არ იხდიდნენ მოხმარებული ბუნებრივი აირის 
საფასურს. აღნიშნული ფაქტი საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 
აპრილის N307 განკარგულებითაც დადასტურდა, რომლის თანახმად, 2008 
წლის 6 აგვისტოდან 2013 წლის 1 მარტის მდგომარეობით საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიერ 
მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულების დავალიანება შეადგენდა 819 

*103 მეტეხის დევნილთა დასახლება და საქაშეთის დევნილთა დასახლების ნაწილი.
*104 კო დას, ბა ზა ლე თის, გარ და ბა ნის, თე ლა ვის, ვერ ხ ვე ბის, შავ შ ვე ბის, ხა შუ რის N2 სა ბავ შ ვო ბა ღის, ხა-

შუ რის პროფ ტექ ნი კუ მის, შა უ მი ა ნის, წე რო ვა ნის, ხა შურ ში, ბორ ჯო მის N50-ში მდე ბა რე დევ ნილ თა 
და სახ ლე ბე ბი.

*105 კოდას დევნილთა დასახლება.
*106 სს „საქორგგაზის“ 2018 წლის 23 ოქ ტომ ბ რის და შპს „სოკარ ჯორ ჯია გა ზის“ 2018 წლის 26 ოქ ტომ-

ბ რის წე რი ლე ბი. 
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737 ლარს.*107 გან კარ გუ ლე ბის მი ხედ ვით, ამ და ვა ლი ა ნე ბის და სა ფა რად სა-
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან გა მო ი ყო 540 000 ლა რი. 
ამავ დ რო უ ლად გან კარ გუ ლე ბა ში მი თი თე ბუ ლი იყო, რომ ბუ ნებ რი ვი აირის 
მიმ წო დე ბელ კომ პა ნი ებს ან გა რი შებ ზე ჯა მუ რად ერიცხე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, გან სახ-
ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტ როს მი ერ ბუ ნებ რი ვი აირის ღი რე ბუ ლე ბის 
ასა ნაზღა უ რებ ლად გა და რიცხუ ლი თან ხე ბი დან, ეკო ნო მია 277 004 ლა რის ოდე-
ნო ბით.*108 მსგავსი ეკონომიის მოცულობის არსებობა ასევე, დაადასტურა სსიპ 
სოციალური მომსახურების სააგენტომ 2019 წლის 6 თებერვლის წერილით.*109 

გა ზის მიმ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის გან მარ ტე ბით, დევ ნილ თა მი ერ მოხ მა რე ბუ-
ლი ბუ ნებ რი ვი გა ზის ოდე ნო ბა და გა და სახ დე ლი თან ხის დათ ვ ლა და და რიცხ ვა 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მრიცხ ვე ლის მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე მოხ და. და მა ტე ბით, 
კომ პა ნი ე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, მოხ მა რე ბუ ლი გა ზის და ვა-
ლი ა ნე ბის ნა წი ლობ რი ვი და ფარ ვის მიზ ნით, 2013 წლის 1 მარ ტის მდგო მა რე ო-
ბით არ სე ბუ ლი ვა ლი, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2013 წლის 4 აპ რი ლის N307 
გან კარ გუ ლე ბით, ბი უ ჯე ტი დან გა მო ყო ფი ლი თან ხით და ი ფა რა. ხო ლო დევ ნილ-
თა სა მი ნის ტ როს თან შე თან ხ მე ბით, დარ ჩე ნი ლი და ვა ლი ა ნე ბა გა და ნა წილ და 
ყო ველ თ ვი უ რად 15 ლა რის ოდე ნო ბით თი თო ე ულ აბო ნენ ტ ზე. თუმ ცა, იმ პი რო-
ბებ ში, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ბი უ ჯე ტი დან გა მო ყო ფი ლი თან ხა და 
ასე ვე, 2013 წლის 1 მარ ტის მდგო მა რე ო ბით არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი ის მო ცუ ლო ბა 
სრუ ლად ფა რავ და ამა ვე პე რი ო დის თ ვის დევ ნილ თა მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი ბუ ნებ-
რი ვი აირის ღი რე ბუ ლე ბის და ვა ლი ა ნე ბას, გა ურ კ ვე ვე ლი ა, რა და ვა ლი ა ნე ბის 
და სა ფა რად უწევთ დევ ნი ლებს ყო ველ თ ვი უ რად 15 ლა რის  გა დახ და. აღ ნიშ ნუ-
ლი სა კითხის გა სარ კ ვე ვად 2019 წლის 20 თე ბერ ვალს სა ი ამ სსიპ სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს მიმართა.*110 2019 წლის 23 აპრილს სააგენტომ შპს 
„სოკარ ჯორჯია გაზიდან“ მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით განაცხადა, 
რომ 2013 წლის 4 აპრილის N307 განკარგულებით, დევნილთა მიერ 2008-
2012 წლებში მოხმარებული ბუნებრივი აირი სრულად დაიფარა და ამჟამად, 
დევნილები მხოლოდ 2013 წლის 1 მარტის შემდგომ ბუნებრივი აირის მოხმარების 
შედეგად დაგროვილ დავალიანებას იხდიან.*111 უნდა აღინიშნოს, რომ გაზის 
მიმწოდებელი კომპანიის მიერ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის 
მიწოდებული აღნიშნული პასუხი გარკვეულწილად წინააღმდეგობაში მოდის 
საიასთვის მიწოდებულ ინფორმაციასთან, რომელშიც კომპანია განმარტავს, 
რომ 2013 წლის 4 აპრილის N307 განკარგულებით, დავალიანების დაფარვა 

*107  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N307 განკარგულება.
*108  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N307 განკარგულება.
*109  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის 29 იანვრის წერილი, N01/1375.
*110  საიას 2019 წლის 20 აგვისტოს წერილი, გ-01/26-19.
*111  სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის 23 აპრილის წერილი, N04/22035.

მხოლოდ ნაწილობრივ მოხდა. 

სს „საქორგგაზის“ და შპს „სოკარ ჯორ ჯია გა ზის“ წე რი ლე ბით ასე ვე, ირ კ ვე-
ვა, რომ დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბის დახ მა რე ბის მიზ ნით, პე რი ო დუ ლად, სა ქარ თ-
ვე ლოს მთავ რო ბის გან კარ გუ ლე ბით, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ან მთავ რო ბის 
სა რე ზერ ვო ფონ დი დან ხდე ბა თან ხის გა მო ყო ფა დევ ნილ თა მი ერ მოხ მა რე-
ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი აირის თან ხის და ფარ ვის მიზ ნით. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 
ინ ფორ მა ცი ით, 2014 წლის ნო ემ ბერ სა და დე კემ ბერ ში და 2015 წლის იან-
ვარ სა და თე ბერ ვალ ში დევ ნილ თა 5815 ოჯახის*112 მიერ ბუნებრივი აირის ან 
ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებისთვის საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრომ მისთვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან მიმართა 
581 500 ლარი საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ 
კანონისა და იგივე ოდენობის თანხა საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ კანონიდან.*113 შესაბამისად, იმ პირობებში, როდესაც 2014 
და 2015 წლებში სამინისტრომ მისთვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან ჯამში 
1 163 000 ლარი მიმართა დევნილთა მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის 
დავალიანებისა და მიმდინარე ღირებულების ანაზღაურებისთვის, კვლავ 
ბუნდოვანი რჩება, თუ რა თანხის გადახდა უწევთ დევნილებს.  

2015 წლის თე ბერ ვ ლის შემ დ გომ პე რი ოდ ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ან სა-
მი ნის ტ რო ე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ასიგ ნე ბე ბი დან დევ ნილ თა მი ერ გა წე უ ლი 
ხარ ჯე ბის და სა ფა რად და ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფის თა ო ბა ზე, სა ი ას მოთხოვ ნის 
მი უ ხე და ვად ინ ფორ მა ცია სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას და სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ-
პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა-
ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს არ მო უ წო დე ბი ა. 

ზოგიერთი დევნილი*114 აღნიშნავდა, რომ ბუნებრივი აირი დაბალი წნევით მიე-
წოდებათ, რის გამოც ზამთარში სახლის გათბობა შეუძლებელია. 

„ზამთარში ვერ ვახერხებთ გათბობას, გაზის წნევა საკმაოდ დაბალია და გამათბობელიც 
თითქმის ამორტიზებულია“*115

„ჩაცმულ-დახურულები ვსხედვართ გაზის გამათბობელთან, არ გვათბობს, გადასახადი 
კი მოგვდის ძვირი“*116

*112 დევნილთა საკუთრებაში ან მათ მართლზომიერ მფლობელობაში არსებულ საცხოვრებელ ფართებში 
მცხოვრები 5815 ოჯახი.

*113 საიას 2018 წლის 25 ოქტომბრის წერილი Nგ-04/260-18; საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 
2 დეკემბერის N2149 განკარგულება, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2018 წლის 7 
ნოემბრის წერილი.

*114 წეროვანის, ბაზალეთის, გარდაბანის და კოდას დევნილთა დასახლებები
*115 გარდაბანის დევნილთა დასახლება 
*116 კარალეთის დევნილთა დასახლება;
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დევნილთა განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივი აირის საფასური 
საკმაოდ ძვირია,*117 მათ, როგორც დევნილებს, არანაირი შეღავათი არ აქვთ. 
გამოკითხულ დევ ნილ თა ნა წილს შეწყ ვე ტი ლი აქვს ბუ ნებ რი ვი აირის მი წო დე ბა, 
რად გან შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის არარ სე ბო ბის გა მო ვერ ახერ ხე ბენ 
გა ზის ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ დას. დევ ნილ თა გან მარ ტე ბით, მათ მდგო მა რე ო ბას 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ სუ ბუ ქებ და ზამ თ რის პე რი ოდ ში ბუ ნებ რი ვი აირის სა ფა-
სურ ზე შე ღა ვა თის და წე სე ბა ან / და სა ხელ მ წი ფოს გან სუბ სი დი რე ბის მი ღე ბა.    

გა მო კითხ ვის შე დე გად ასე ვე, გა ირ კ ვა, რომ მე ტე ხის დევ ნილ თა და სახ ლე ბა და 
სა ქა შე თის და სახ ლე ბის ნა წი ლი დღემ დე არ არის გა ზი ფი ცი რე ბუ ლი. ბუ ნებ რი ვი 
აირის მი ლე ბი მე ტე ხის და სახ ლე ბამ დე მიყ ვა ნი ლი ა, მაგ რამ უშუ ა ლოდ კო ტე ჯებ-
ში არ არის შეყ ვა ნი ლი. დევ ნილ თა გან ცხა დე ბით კი, მათ არ აქვთ სა შუ ა ლე ბა, 
თი თო ე ულ კო ტეჯ ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით შე იყ ვა ნონ აირი. 
რაც შე ე ხე ბა სა ქა შე თის დევ ნილ თა და სახ ლე ბას,  აირი მხო ლოდ 5 კო ტეჯ ში არ 
არის შეყ ვა ნი ლი. ხუ თი ვე ოჯა ხი პა ტა რა ლი ახ ვის ხე ო ბი დან არის. 

„ამ დასახლებაში ძირითადად ავნეველები ვცხოვრობთ და ყველას დავიწყებული 
ვყავართ, არავის ვახსოვართ და ჩვენი პატრონი არავინაა“,*118

„ჩვენ პატარა ლიახვის ხეობა ვართ და დაჩაგრულები ვართ. ჩვენ დასახლებაში დიდი 
ლიახვის ხეობის ხალხს დიდი ლიახვის მუნიციპალიტეტმა უპატრონა, ჩვენ კი ძაღლად 
არავინ გვაგდებს!“*119

აღნიშნულთან დაკავშირებით შპს „სოკარ ჯორჯია გაზმა“ საიას აცნობა, რომ 
საქაშეთის დევნილთა დასახლებაში გაზიფიცირებულია ყველა კოტეჯი გარდა 6 
კოტეჯისა, რომელთაც მიერთების მოთხოვნით კომპანიისთვის არ მიუმართავთ. 

3.4.2.2სასმელიწყალი
დევ ნი ლე ბის თ ვის დღე ის მდგო მა რე ო ბით ერ თ -ერთ მწვა ვე პრობ ლე მას სას მე-
ლი წყლის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა წარ მო ად გენს, აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მად გა მო-
კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ (1 251 დევ ნი ლი) მი უ თი თა. 

დევნილთა განმარტებით, წყლის მიწოდების პრობლემა განსაკუთრებით 
მწვავედ ზაფხულში*120 დგას, რადგან სარწყავი წყლის არარსებობის გამო, 
ზაფხულობით მოსახლეობა სარწყავად სასმელ წყალს იყენებს, რაც სასმელი 

*117 შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი”-ს და სს „საქორგგაზის“ ინფორმაციით, საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილებით, შპს „სოკარ ჯორჯია 
გაზი”-ს ტარიფი 1მ3 57, 01 თეთრია, ხოლო სს „საქორგგაზის“ ტარიფი - 1 მ3-ზე 56,94 თეთრს 
შეადგენს.

*118 საქაშეთის დევნილთა დასახლება. 
*119 საქაშეთის დევნილთა დასახლება.
*120 წინამძღვრიანთკარის, თელავის, სკრის, შავშვების, ფრეზეთის, ვერხვებისა და წეროვანის 

დევნილთა დასახლებები.

წყლის შეზღუდულად მიწოდებას იწვევს. ვერხვების დასახლების დევნილთა 
ცნობით,  ზაფხულში ზოგიერთ უბანს წყალი საერთოდ არ მიეწოდება. წილკანის 
დასახლებაში მცხოვრები ერთ-ერთი დევნილის თქმით, „ზაფხულის თვეებში 
წყალი წვეთ-წვეთად მოედინება ონკანში“.*121 ხოლო გორში, კომბინატის 
(ყოფილი ნარკოლოგიურის) შენობაში მცხოვრები დევნილებისთვის სასმელი 
წყალი ხელმისაწვდომი მხოლოდ კორპუსის ეზოშია. 

დასახლებების უმრავლესობაში დევნილებს სასმელი წყალი გრაფიკით 
მიეწოდება. წყლის გრაფიკი განსხვავდება დასახლებების მიხედვით, ზოგიერთი 
დასახლება*122 წყალს დღის განმავლობაში ორჯერ იღებს რამდენიმე საათით, 
ხოლო, მაგალითად, კოდას დასახლების დევნილებს წყალი დღეში 4-ჯერ 
მიე წოდებათ თითო საათით. თუმცა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც სასმელი 
წყა ლი დადგენილი გრაფიკითაც არ მოდის.*123 პრობლემურია მიწოდებული 
წყლის წნევაც. დაბალი წნევის გამო წყალი ხშირად ვერ აღწევს ზედა 
სართულებამდე.*124

წილ კ ნის და სახ ლე ბა ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბის გან მარ ტე ბით, გა ე როს ბავ შ-
ვ თა ფონ დის „UNICEF“-ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მათ 
და სახ ლე ბა ში 2 ჭა აშენ და, სა ი და ნაც ძრა ვა წყალს ტუმ ბავ და და მაცხოვ რებ-
ლებს სახ ლებ ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მი ე წო დე ბო და. თავ და პირ ვე ლად წყა ლი 
სავ სე ბით საკ მა რი სი იყო სოფ ლი სათ ვის; თუმ ცა, გარ კ ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ 
ერ თი ჭის ძრა ვა მწყობ რი დან გა მო ვი და და დღეს და სახ ლე ბა ში მხო ლოდ 1 ჭა 
ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, რის გა მოც მო სახ ლე ო ბას წყა ლი კვლავ არ ყოფ ნის. წილ კ-
ნის დევ ნილ თა მო სახ ლე ო ბამ რამ დენ ჯერ მე მი მარ თა ად გი ლობ რივ გამ გე ო ბას, 
თუმ ცა, მი უ ხე და ვად არა ერ თი და პი რე ბი სა, პრობ ლე მა კვლავ მო უგ ვა რე ბე ლი ა. 

ვერ ხ ვე ბის და სახ ლე ბა ში მცხოვ რებ დევ ნილ თა ნა წი ლის გან ცხა დე ბით, კო ტე-
ჯებ ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რად და მონ ტა ჟე ბუ ლია მრიცხ ვე ლე ბი და ყო ველ თ ვი უ რი 
გა და სა ხა დის და ან გა რი შე ბა მრიცხ ვე ლის მი ხედ ვით ხდე ბა. თუმ ცა, ეს მათ თ ვის 
დიდ ფი ნან სურ ხარ ჯ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, რის გა მოც, მა თი გან მარ ტე ბით, 
უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა სუ ლა დობ რი ვი გა და სა ხა დის გა დახ და. 

თითქმის ყველა დასახლებაში*125 ძალზე მწვავედ დგას წყლის ხარისხის სა კით-

*121  წილკანის დევნილთა დასახლება.
*122 ბაზალეთის, გარდაბანის, შაუმიანის, მოხისის, კარალეთის, ხურვალეთის, საქაშეთის, მეტეხის, 

თელიანის, წინამძღვრიანთკარის, თელავის (3 საათით დილის საათებში), სკრის, შავშვების 
(მხოლოდ ერთი საათი დილით და საღამოს), საგარეჯოსა და ლაგოდეხის დევნილთა დასახლებები.

*123 წეროვანის, კოდას, ბაზალეთის, ხაშურში მდებარე N2 საბავშვო ბაღის, გარდაბანის, ხაშურში მდე-
ბარე პროფტექნიკუმის და სანატორიუმ სურამში მდებარე დევნილთა დასახლებები.

*124 კოდას, ბაზალეთის და წეროვანის დევნილთა დასახლებები.
*125 კოდას, ბაზალეთის, გარდაბანის, შაუმიანის, მოხისის, კარალეთის, ხურვალეთის, საქაშეთის, 

მეტეხის, თელიანის, საგარეჯოს, ლაგოდეხის, შავშვების, ფრეზეთის, სანატორიუმ სურამსა და ხა-
შურში, ბორჯომის ქ. 50-ში მდებარე დევნილთა დასახლებები. 
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ხი, რომელიც, გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობის აზრით, არ არის 
უსაფრთხო ჯანმრთელობისთვის. 

„რას ვსვამთ ღმერთმა იცის, ან როგორ ვართ ცოცხლები?“*126,

„გვეშინია, ბავშვები არ მოგვეწამლონ და იძულებულები ვართ სასმელი 
წყალი ვიყიდოთ“*127.

„შავი წყალი მოდის, წიწიბურასაც ვერ მოხარშავ! ორჯერ, სამჯერ ვადუღებთ 
წყალს და ისე ვუკეთებთ ბავშვებს საჭმელს“*128

დევნილთა განმარტებით, სასმელი წყალი არის მარილიანი, კირიანი, მოყვება 
ქვიშა, ჟანგი, ჭიები, იკეთებს თეთრ ნადებს, ასევე, აქვს სპეციფიკური სუნი. 
მაგალითად, კოდას დევნილთა დასახლების მაცხოვრებლები აღნიშნავდნენ, 
რომ სასმელი წყლის დაბალი ხარისხი ლაბორატორიულმა შემოწმებამ 
დადასტურა. 

„ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, ამ წყლით ფეხების დაბანაც არ შეიძლება, ისეთი 
ცუდი წყალიაო.“*129

მიუხედავად ამისა, დევნილთა უმეტესობა იძულებულია, ეს წყალი მოიხმაროს: 
„დასალევად არ ვარგა, ხან ჟანგი მოსდევს, ხან ნალექი, მაგრამ გვიწევს 
დალევა“.*130 ფრე ზე თის და სახ ლე ბა ში მცხოვ რე ბი ერ თ -ერ თი დევ ნი ლის გან-
მარ ტე ბით, მო სახ ლე ო ბა ში გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში იმა ტა კუჭ -
- ნაწ ლა ვის და ა ვა დე ბებ მა, რის შემ დე გაც მათ სას მე ლი წყლის ვარ გი სი ა ნო ბა 
შე ა მოწ მე ბი ნეს. ანა ლიზ მა გა მო ავ ლი ნა, რომ წყა ლი და ბინ ძუ რე ბუ ლი ა. ამის 
შემ დეგ მარ თა ლია ფილ ტ რე ბი და ა ყე ნეს და ცის ტერ ნე ბი, რომ ლი თაც ხდე ბა 
წყლის მი წო დე ბა, გაწ მინ დეს, თუმ ცა, წყლის ხა რის ხის პრობ ლე მა მა ინც არ მო-
იხ ს ნა. 

3.4.2.3ელექტროენერგია
ზოგიერთ დასახლებას*131 ელექტროენერგია შეფერხებით მიეწოდება. დევ-
ნილთა განმარტებით, ელექტროენერგიის მიწოდება ხშირად იზღუდება და თან 
ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე. ეს კი პრობლემას განსაკუთრებით იმ 
დევნილებს უქმნის,  რომელთაც დასახლებებში მცირე ბიზნესი აქვთ და მათთვის 

*126 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
*127 ლაგოდეხის დევნილთა დასახლება.
*128 მოხისის დევნილთა დასახლება. 
*129 კოდას დევნილთა დასახლება. 
*130 გარდაბანის დევნილთა დასახლება. 
*131 კოდას, ბაზალეთის, გარდაბანის და წეროვანის დევნილთა დასახლებები.

მნიშვნელოვანია დენის უწყვეტად მიწოდება. რამდენიმე დასახლებაში*132 
მცხოვრები დევნილები აღნიშნავდნენ, რომ ელექტროენერგიის სადენები 
დაზიანებულია. 

„ელექტრო ენერგიის კაბელები მოძველებულია და ხშირად ჩნდება ხანძარი“*133

„დენის კაბელები კედლებში არ არის დატანილი, კედელზეა მიმაგრებული, რაც უსაფ-
რთხო არ არის“,*134

„ელექტროენერგიაა [დენის სადენები] დაზიანებული, ნათურა ყოველ დღე იწვება.“*135

3.4.3საკომუნიკაციოსერვისებისნაკლებობა/არარსებობა
დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში ნაკ ლე ბად ფიქ სირ დე ბო და პრობ ლე მე ბი სა კო მუ-
ნი კა ციო სერ ვი სებ თან და კავ ში რე ბით. გა მო კითხუ ლი დევ ნი ლე ბის მხო ლოდ 
18%-მა და ა სა ხე ლა (446 დევ ნი ლი) აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბის ნაკ ლე ბო ბა /ა რარ-
სე ბო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი.  

*132 კვერნაკის (ყოფილი სისხლის გადასხმის დაწესებულება), გორში ყოფილი საბავშვო ბაღის, შაუმი-
ანის, კოდას, ლაგოდეხისა და საგარეჯოს დევნილთადასახლებები.

*133 შაუმიანის დევნილთა დასახლება. 
*134 სანატორიუმ სურამის და სურამში, პროფტექნიკუმის დევნილთა დასახლებები.
*135 წეროვანის დევნილთა დასახლება.

საკომუნიკაციო  
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საკომუნიკაციო სერვისების ნაკლებობის/არარსებობის თვალსაზრისით ძირი-
თადად ინტერნეტის ხელმიუწვდომლობა დასახელდა. აღნიშნულის ერთ-
ერთი მიზეზი ფინანსური სახსრების არარსებობაა, რის გამოც დევნილები 
სააბონენტო მომსახურების გადახდას ვერ ახერხებენ.*136 ზოგიერთ დასახ-
ლებაში საუბრობდნენ იმაზეც, რომ მათ დასახლებაში საერთოდ არ არის 
ინტერნეტი ხელმისაწვდომი.*137 დევნილთა ნაწილმა საკუთარი ხარჯით მიიყვა-
ნა ინტერნეტის ქსელი და კაბელი. თუმცა, მოსახლეობის უმეტესობას ამის 
ფი ნანსური საშუალება არ აქვს.*138 ზოგან ინტერნეტის შეყვანის სამუშაოები 
დაიწყო, თუმცა შეჩერდა და არ განახლებულა.*139 წეროვანში დევნილებმა 
აღნიშნეს, რომ ინტერნეტი ახალი აბონენტებისათვის ხელმისაწვდომი არ არის, 
რადგან კომპანიის განმარტებით, ახალ აბონენტებს სიხშირე აღარ ეყოფათ.  

კო დას და სახ ლე ბა ში დევ ნი ლებ მა გა მოთ ქ ვეს პრე ტენ ზია ინ ტერ ნე ტის ხა  რის ხ-
თან და კავ ში რე ბით: „ინტერნეტი ძა ლი ან ცუ დი ხა რის ხით მოგ ვე წო დე ბა, სის ტე მა ტუ-
რად ითი შე ბა. ინ ტერ ნეტ პ რო ვა ი დე რი არა კე თილ სინ დი სი ე რად გვემ სა ხუ რე ბა. ხშირად 
ფუჭდება და კაბელების გასაკეთებელ თანხას ჩვენ გვართმევს.“*140 

ცალკეულ დასახლებებში დასახელდა საკაბელო მაუწყებლობის ხელ მი უწ-
ვდომ ლობა. კოდას დასახლებაში მცხოვრებმა დევნილებმა პრობლემად ასევე, 
დააფიქსირეს სატელევიზიო სიგნალის მიღება: ,,ტელევიზია ხშირად ითიშება და 
მთლად ვწყდებით გარესამყაროს.“*141 

3.4.4ტრანსპორტირებადასაგზაოინფრასტრუქტურა
ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთ მთავარ სოციო-ეკონომიკურ პრობ-
ლემად დასახელდა თითქმის ყველა დევნილთა დასახლებაში.*142 გამოკითხულ 
დევნილთა 45% მიუთითებს ამ პრობლემაზე. 

*136 შავშვების, თელავის და საგურამოს (ყოფილი ინტერნატების შენობა) დევნილთა დასახლებები.
*137 შაუმიანის, წინამძღვრიანთკარის და საგურამოს (ყოფილი პროფტექნიკუმის შენობა) დევნილთა 

დასახლებები.
*138 წინამძღვრიანთკარის და საგურამოს (ყოფილი პროფ. ტექნიკუმის შენობა) დევნილთა დასახლებები. 
*139 წეროვანის დევნილთა დასახლება. 
*140  კოდას დევნილთა დასახლება.
*141 კოდას დევნილთა დასახლება.
*142 ტრანსპორტირების პრობლემებზე საუბრისას დევნილები ასახელებდნენ ორი ტიპის ტრანსპორტს: 

საზოგადოებრივი და კერძო. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დევნილები მოიაზრებდნენ ავტობუსს, 
ხოლო კერძო ტრანსპორტში - ისეთ სამარშრუტო ტაქსებს, ე.წ. მიკრო ავტობუსებს, რომლებსაც 
კონკრეტული მიმართულებით მოძრაობის ნებართვა შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისგან აქვთ 
აღებული,  თუმცა, სამარშრუტო ტაქსები არის მძღოლის და არა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. 
შესაბამისად, სამარშრუტო ტაქსის გადაადგილებაზე, ტარიფსა და გამართულობაზე პასუხისმგებელია 
კონკრეტული ტაქსის მესაკუთრე და არა მუნიციპალიტეტი. წინამდებარე ტექსტში საზოგადოებრივ 
და კერძო ტრანსპორტს შორის არსებული განსხვავებები გადმოცემულია დევნილთა შეხედულებების 
მიხედვით.

ზოგიერთ დასახლებაში მცხოვრები დევნილები აცხადებენ, რომ სხვადასხვა 
მიზეზების გამო წლებია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მათ დასახლებაში 
აღარ მოძრაობს.*143 მაგალითად, კოდას დასახლებაში მცხოვრებ დევნილთა 
განმარტებით, 2008-2010 წლებში დასახლებიდან თბილისში, სამგორის 
მიმართულებით ავტობუსი დადიოდა. შემდეგ, დევნილთა სურვილის 
მიუხედავად, ეს ხაზი გააუქმეს.*144 შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით 
დევნილებისთვის ძირითად გადაადგილების საშუალებას კერძო სამარშრუტო 
ტაქსები  წარმოადგენს. 

3.4.4.1ტრანსპორტისმოძრაობისგრაფიკი
დევ ნი ლე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის 
არა ფიქ სი რე ბუ ლი გრა ფი კი ან / და მოძ რა ო ბის არა საკ მა რი სი გან რი გი წარ მო-
ად გენს. 

გარკვეულ დასახლებებში სატრანსპორტო საშუალებები მხოლოდ დღეში 2-ჯერ 
ან 3-ჯერ დადის, რაც არასაკმარისია.*145 

„კონკრეტულ დროს გადის მარშუტკა, მაგრამ თუ გაგასწრო, მერე ვეღარ წახვალ და-
სახლებიდან“*146

სა ღა მოს სა ა თებ ში და დას ვე ნე ბის დღე ებ ში კი ტრან ს პორ ტი კი დევ უფ რო შეზღუ-
დუ ლად მოძ რა ობს, ან სა ერ თოდ არ მუ შა ობს*147. აღ ნიშ ნუ ლი გან   სა კუთ რე ბით  
*143 კო დას, ბა ზა ლე თის, სკრის, მო ხი სის, თე ლი ა ნის, შავ შ ვე ბის და ხურ ვა ლე თის დევ ნილ თა და სახ ლე ბე-

ბი.
*144  კოდას დევნილთა დასახლება.
*145 შავ შ ვე ბის, კო დას, ბა ზა ლე თის, გარ და ბა ნის, ხა შურ ში, პროფ ტექ ნი კუმ ში, სა ნა ტო რი უ მი სუ რამ სა და 

ხა შუ რის N2 სა ბავ შ ვო- ბაღ ში მდე ბა რე დევ ნილ თა და სახ ლე ბე ბი.   
*146 ბაზალეთის დევნილთა დასახლება.
*147 გარდაბანის, წეროვანის, შაუმიანის, ფრეზეთის და ბაზალეთის დევნილთა დასახლებები.
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კერძო

დიახ არა გამოტოვებული / უარი პასუხზე
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რა ი ო ნუ ლი ცენ ტ რი დან მო შო რე ბით მდე ბა რე და სახ ლე ბე ბის მაცხოვ რებ ლებს 
აწუ ხებს, რად გან მათ სა ღა მოს სა ა თებ ში, და სახ ლე ბამ დე ან / და და სახ ლე ბი-
დან ტაქ სით უწევთ გა და ად გი ლე ბა, რაც საკ მა ოდ დიდ ხარ ჯებ თან არის დაკავ-
შირებული.*148 

რამდენიმე დასახლებაში მცხოვრებმა დევნილებმა განმარტეს, რომ ცენტრა-
ლური ტრასიდან მათ დასახლებამდე ტრანსპორტი საერთოდ არ მიდის. 
მაგალითად, სურამის სანატორიუმში მცხოვრებ დევნილთა განცხადებით, 
ვინაიდან,  საზოგადოებრივი ან კერძო ტრანსპორტი ცენტრალური გზიდან 
დასახლებამდე არ მიდის, მათ 1 კმ-იანი აღმართის ასვლა ფეხით უწევთ.*149

დევ ნი ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ კერ ძო სა მარ შ რუ ტო ტაქ სე ბის მოძ რა ო ბის გან-
რიგს უშუ ა ლოდ მძღო ლე ბი ად გე ნენ, რაც მხო ლოდ მათ კომ ფორ ტ სა და სურ-
ვილ ზეა მორ გე ბუ ლი. ამას თან, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში მძღო ლე ბი მათ მი ერ ვე დად-
გე ნილ გრა ფიკ საც კი არ იცა ვენ.

დევნილთა გარკვეულმა ნაწილმა განმარტა, რომ ისინი ხშირად ვერ ახერხებენ 
თბილისის თუ გორის მიმართულებით გადაადგილებას ტრანსპორტის მცირე 
რაოდენობის გამო.*150 მაგალითად, მეტეხის დასახლებაში მცხოვრებ დევ-
ნილებს გორში გასამგზავრებლად 2 ტრანსპორტის გამოცვლა უწევთ და მგზავ-
რობის ღირებულება 5-7 ლარი უჯდებათ. 

სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის მოძ რა ო ბის გან რი გის გა მო დევ ნი ლე ბის თ ვის, 
თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლია სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის, პრო დუქ ტი სა თუ სხვა დას-
ხ ვა სა ო ჯა ხო ნივ თე ბის შე სა ძე ნად ქა ლაქ ში გამ გ ზავ რე ბა, ასე ვე, და სახ ლე ბი დან 
მო შო რე ბით, მა გა ლი თად, თბი ლის ში ან / და რუს თავ ში და საქ მე ბა. 

ამას თან, თით ქ მის ყვე ლა სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა ტექ ნი კუ რად გა უ მარ თა-
ვი და მო უ წეს რი გე ბე ლი ა. კერ ძოდ, და ზი ა ნე ბუ ლია სა ვარ ძ ლე ბი, სა მარ შ რუ ტო 
ტაქ სებს ძვე ლი სა ბუ რა ვე ბი აქვს და ყე ნე ბუ ლი, ან ტი სა ნი ტა რიაა ტრან ს პორ ტ-
ში და ა.შ. გარ და ამი სა, სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი არ არის ადაპ ტი რე ბუ-
ლი, რაც სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რებს გა და ად გი ლე ბის პრობლემას 
უქმნის.*151  

3.4.4.2სამარშრუტოტაქსებისმაღალიტარიფი
და სახ ლე ბე ბის უმე ტე სო ბა ში დევ ნი ლე ბი უკ მა ყო ფი ლე ბას გა მოთ ქ ვა მენ ტრან-
ს პორ ტის სა ფა სურ თან და კავ ში რე ბით. რო გორც წე სი, სა მარ შ რუ ტო ტაქ სით 
მგზავ რო ბის სა ფა სუ რი შე ად გენს 1,50 ლარს ან 2 ლარს. აღ ნიშ ნუ ლი დევ ნილ-

*148 თელავის, ბაზალეთის და შაუმიანის დევნილთა დასახლებები.
*149 სურამის სანატორიუმის დევნილთა დასახლება.
*150 საგურამოში ყოფილი პროფტექნიკუმის და მეტეხის დევნილთა დასახლება. 
*151 კოდას, ბაზალეთის, გარდაბანის, ხაშურის პროფტექნიკუმის და წეროვანის დევნილთა დასახლებები.

თათ ვის დიდ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს, გან სა კუთ რე ბით კი ყო ველ დღი უ რად 
მგზავრობისთვის.*152 

3.4.4.3საგზაოინფრასტრუქტურა
სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის პრობ ლე მის, მი უწ ვ დო მე ლი ტა რი ფის და სა-
მარ შ რუ ტო ტაქ სე ბის სიმ წი რის გარ და, გა მო კითხუ ლი დევ ნი ლე ბი მი უ თი თე ბენ 
და სახ ლე ბებ ში და და სახ ლე ბე ბის შე მო გა რენ ში საგ ზაო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
პრობ ლე მა ზეც. მა თი თქმით და სახ ლე ბამ დე მი სას ვ ლე ლი და და სახ ლე ბის ში და 
გზე ბი იმ დე ნად მო უ წეს რი გე ბე ლი ა, რომ ხელს უშ ლის რო გორც ფე ხით გა და ად-
გი ლე ბას, ასე ვე, სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის მოძ რა ო ბას. 

გარკვეულ დასახლებებში მცხოვრები დევნილების განმარტებით,*153  და სახ ლე-
ბამ დე მი სას ვ ლე ლი გზის სა ფა რი სრუ ლი ად გა ფუ ჭე ბუ ლი ა. ბა ზა ლე თის და სახ-
ლე ბა ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბის თქმით, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მათ ეს პრობ-
ლე მა დი დი ხა ნია აწუ ხებთ, გზის რე ა ბი ლი ტა ცი ას არა ვინ ახ დენს. 

„ამ გზაზე ტრანსპორტი ზიანდება და ჩვენც ხელი გვეშლება გადაადგილებაში“, „ამის 
გამო ზოგჯერ მარშუტკებსაც არ მოვყავართ აქამდე“*154

გზის სა ფა რის გა უ მარ თა ვო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას წარ მო ად გენს წილ-
კან ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბის თ ვი საც, რო მელ თაც სხვა დას ხ ვა მიზ ნე ბის თ ვის 
წე რო ვა ნის და სახ ლე ბა ში უწევთ სი ა რუ ლი, წე რო ვან თან და მა კავ ში რე ბე ლი და-
ახ ლო ე ბით 3 კი ლო მეტ რი ა ნი გზის მო ნაკ ვე თი კი იმ დე ნად ამორ ტი ზე ბუ ლი ა, 
რომ ხში რად გზა ზე სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი ვერ გა და ად გილ დე ბა. 

კო დას და სახ ლე ბა ში მცხოვ რებ მა დევ ნი ლებ მა მათ თ ვის ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო-
ვან პრობ ლე მად ცენ ტ რა ლურ ტრა სა ზე ქვე ი თად მო სი ა რუ ლე თა გა და სას ვ ლე-
ლის არარ სე ბო ბა და ა სა ხე ლეს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ გზა ზე ინ ტენ სი უ რი 
მოძ რა ო ბა ა, არ არ სე ბობს შუქ ნი შა ნი ან რკი ნის კონ ს ტ რუქ ცი ით დამ ზა დე ბუ ლი 
ხი დი, რომ ლი თაც ფე ხით მო სი ა რუ ლე ე ბი ისარ გებ ლებ დ ნენ. იგი ვე პრობ ლე მა 
აქვს წილ კან სა და კა რა ლეთ ში მცხოვ რებ დევ ნი ლებს, სა დაც ცენ ტ რა ლურ ავ-
ტო მა გის ტ რალ ზე, რომ ლით სარ გებ ლო ბა მო ზარ დებ საც უწევთ, ქვე ი თად მო სი-
ა რუ ლე თა გა და სას ვ ლე ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. გა და სას-
ვ ლე ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის არარ სე ბო ბამ ყვე ლა ამ და სახ ლე ბა ში ფა ტა ლუ რი 
ავ ტო ა ვა რი ე ბი გა მო იწ ვი ა. 

*152 წინამძღვრიანთკარის, საგურამოში ყოფილი ინტერნატების შენობის, ფრეზეთის, კოდას, ბაზა-
ლეთის, მეტეხის, ხურვალეთის, საქაშეთის, მოხისის, ხაშურის N2 ბაღის, გარდაბანის, ხაშურის 
პროფტექნიკუმის და სანატორიუმი სურამის დევნილთა დასახლებები.

*153 წილკანის, ბაზალეთის, ხაშურის N2 ბაღის, ხაშურში, ბორჯომის ქ. 50-ის, ხაშურის პროფტექნიკუმსა 
და წეროვანის დევნილთა დასახლებებამდე მისასვლელი გზა.

*154 ბაზალეთის დევნილთა დასახლება.
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ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა ში და გზე ბის მო ას ფალ ტე ბის სა ჭი რო ე-
ბაა.*155 კორპუსებთან ან კოტეჯებთან მისასვლელ გზაზე ასფალტი ან საერთოდ 
არ არის  დაგებული ან იმდენად მოძველებული და დაზიანებულია, რომ ხელს 
უშლის როგორც ფეხით გადაადგილებას, ისე ავტომობილების მოძრაობას. 

3.4.5სამედიცინოსერვისებზეხელმისაწვდომობისპრობლემა
გა მო კითხულ დევ ნილ თა 54% ასა ხე ლებს სა მე დი ცი ნო სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ-
ვ დო მო ბის პრობ ლე მას. და სა ხე ლე ბულ პრობ ლე მებს შო რის გან სა კუთ რე ბით 
გა მო იკ ვე თა: და სახ ლე ბებ ში სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რე ბის და აფ თი ა ქე ბის არარ სე-
ბო ბა, ზო გი ერთ და სახ ლე ბა ში უკ ვე არ სე ბულ სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რებ ში სა მე დი-
ცი ნო პერ სო ნა ლის სიმ წი რე, არა ფიქ სი რე ბუ ლი სა მუ შაო გრა ფი კი და არაკ ვა-
ლი ფი ცი უ რო ბა; ასე ვე, სა მე დი ცი ნო ინ ვენ ტა რით არა სა თა ნა დო აღ ჭურ ვი ლო ბა. 
დევ ნი ლე ბი აგ რეთ ვე მი უ თი თე ბენ არა ე ფექ ტი ან სა ყო ველ თაო ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა ზე, რო მე ლიც ყვე ლა სა ჭი რო მომ სა ხუ რე ბას 
ვერ ფა რავს და ისი ნი იძუ ლე ბულ ნი არი ან სა კუ თა რი რე სურ სე ბით მო აგ ვა რონ 
ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბი.

მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მად გა მო იკ ვე თა ის ფაქ ტი, რომ დევ ნი ლე ბი არ არი ან 
სა თა ნა დოდ ინ ფორ მი რე ბულ ნი, თუ კონ კ რე ტუ ლად რა სა ხის მომ სა ხუ რე ბას მო-
ი ცავს სა ყო ველ თაო ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის მიზ ნობ-
რი ვი პა კე ტი, შე სა ბა მი სად, სრუ ლად ვერ ახერ ხე ბენ პა კე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბას.

3.4.5.1სამედიცინოცენტრებისდააფთიაქებისარარსებობა,
არსებულისამედიცინოცენტრებისარასათანადოაღჭურვილობადა
სამედიცინოპერსონალისარაკვალიფიციურობა
დევნილებისთვის ყველაზე მთავარ პრობლემას წარმოადგენს უმეტეს 
დასახლებაში*156 სამედიცინო ცენტრის არარსებობა. მათი თქმით, მხოლოდ 
რამდენიმე  დასახლებაში არსებობს ადგილობრივი სამედიცინო ცენტრი და 
ისიც არ არის აღჭურვილი ელემენტარული მედიკამენტებით და სხვა საჭირო 
სამედიცინო ინვენტარით. ამ მიზეზით, დევნილებს პირველადი სამედიცინო 
დახმარებისთვის წასვლა უწევთ დასახლებასთან ახლოს მდებარე სოფელში 
ან/და ქალაქში. სკრის დასახლებაში მცხოვრები დევნილების განმარტებით, 
სამედიცინო ცენტრი მათი დასახლებიდან დაახლოებით 3 კმ-ის მოშორებით 

*155 წინამძღვრიანთკარის, ფრეზეთის, სკრის, საქაშეთის, შავშვების, მოხისის, კარალეთის, თელიანის, 
საგურამოში ყოფილი ინტერნატების შენობის, წილკანის, ახალსოფლის, ბერბუკის, კოდას, 
ბაზალეთის, ხაშურში N2 ბაღის, ხაშურში ბორჯომის ქ. 50-ში, ხაშურის პროფტექნიკუმის დევნილთა 
დასახლებებამდე და წეროვანის დასახლების ნაწილამდე მისასვლელი გზები.

*156 სკრის, მოხისის, თელიანის, შავშვების და ხურვალეთის დევნილთადასახლებები.

მდებარეობს, შესაბამისად, საჭირო სამედიცინო დახმარების მისაღებად მათ 
საკმაოდ დიდი მანძილის გავლა უწევთ.*157

იმ და სახ ლე ბებ ში კი, სა დაც არ სე ბობს სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რი, სა მე დი ცი ნო სერ-
ვი სის მი ღე ბა შეზღუ დუ ლად ხდე ბა, რად გან ად გი ლობ რი ვი ექი მი ე.წ. „სოფლის 
ექი მი“ მუ შა ობს მხო ლოდ კვი რის გარ კ ვე ულ დღე ებ ში (2-3 დღე), ზო გი ერთ ცენ-
ტ რ ში კი მხო ლოდ კვი რა ში ერ თი დღე*158 და ისიც განსაზღვრულ საათებში: 

„ექიმი კვირაში ერთხელ დადის, უცბად ცუდად რომ გახდე, ექიმი არ არის, რომ 
მოგემსახუროს. აფთიაქიც არ არის, დუშეთში უნდა ჩახვიდე ან თბილისში“*159

შესაბამისად, ამ დასახლებებში მცხოვრებ დევნილებსაც უწევთ თბილისში ან 
სხვა ახლომდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში გამგზავრება სათანადო 
სამედიცინო მომსახურების მისაღებად.  

პრობლემას ასევე, წარმოადგენს ადგილზე არსებული სამედიცინო ცენტრების 
არასათანადო აღჭურვილობა. დევნილები აცხადებენ, რომ სამედიცინო 
ცენტრები ელემენტარული/პირველადი მედიკამენტებითაც კი არ არის 
უზრუნველყოფილი:

„ელემენტარული წნევის წამალიც კი არ აქვთ, ცუდად ყოფნის დროს რომ დაგა ლე-
ვინონ“*160

„სამედიცინო პუნ ქ ტი არის და სახ ლე ბა ში პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის აღ მო სა ჩე ნად, მაგ რამ 
არა ფე რი აქვთ - არც წყა ლი, არც წნე ვის აპა რა ტი, არც იოდი, არც ბამ ბა, არა ფე რი, ტყუ-
ი ლუბ რა ლოდ არსებობს“*161

ზოგიერთ დასახლებაში დევნილების მხრიდან ასევე, გამოითქვა პრეტენზიები 
ადგილზე მომუშავე ექიმების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით.*162 დევნილთა 
ნაწილმა აღნიშნა, რომ ექიმები „სწორ დიაგნოზებს ვერ სვამენ.“*163

ამავდროულად, დევნილები სასწრაფო სამედიცინო დახმარების არაეფექტიან 
მუშაობაზე მიუთითებენ. რამდენიმე დასახლებაში აღნიშნეს, რომ დროულად 
არ ხდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ადგილზე მისვლა:  

„მხოლოდ 1 ბრიგადაა და როცა ის გამოძახებაზეა სხვაგან, ჩვენთან აგვიანდება 
მოსვლა“*164

სამედიცინო ცენტრებთან ერთად, დევნილთა დასახლებებში მწვავე პრობლემას 

*157 სკრის, მეტეხის, თელიანის, შავშვების, კარალეთის, ხურვალეთის, მოხისის დევნილთა დასახლებები. 
*158 შავშვების, შაუმიანის და ბაზალეთის დევნილთა დასახლებები.
*159 კოდას დევნილთა დასახლება.
*160 კოდას დევნილთა დასახლება.
*161 ბაზალეთის დევნილთა დასახლება.
*162 თელიანის, მეტეხის, ბაზალეთის და სკრის დევნილთა დასახლებები.
*163 სურამში პროფტექნიკუმის დევნილთა დასახლება
*164 კოდას, წეროვანის და შაუმიანის დევნილთა დასახლებები.
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აფთიაქების არარსებობა წარმოადგენს, რის გამოც ელემენტარული 
მედიკამენტისთვისაც კი დევნილებს ქალაქში ან ახლომდებარე დასახლებაში 
უწევთ გამგზავრება.*165

3.4.5.2ლიმიტირებულისახელმწიფოსამედიცინოდაზღვევა
გა მო კითხუ ლი დევ ნი ლე ბის თქმით, სა ყო ველ თაო ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სა-
ხელ მ წი ფო პროგ რა მის, მიზ ნობ რი ვი პა კე ტის ფარ გ ლებ ში მხო ლოდ პირ ვე-
ლა დი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის /ო ჯა ხის ექი მის კონ სულ ტა ცი ის მი ღე ბა არის 
შე საძ ლე ბე ლი უფა სოდ. მიზ ნობ რი ვი პა კე ტი ასე ვე, 100%-ით ფა რავს კონ სულ-
ტა ცი ას მხო ლოდ რამ დე ნი მე პრო ფი ლის ექიმთან*166 და გან საზღ ვ რულ კლი ნი-
კებ ში. ხო ლო სხვა პრო ფი ლის ექი მებ თან კონ სულ ტა ცი ის მი ღე ბა მიზ ნობ რი ვი 
პა კე ტით არ ანაზღა ურ დე ბა. ასე ვე, დევ ნი ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ სა ყო ველ თაო 
დაზღ ვე ვა მათ თ ვის ყვე ლა სა ჭი რო მომ სა ხუ რე ბას ვერ ფა რავს, მა გა ლი თად, 
არ ფი ნან ს დე ბა მაგ ნი ტო- რე ზო ნან სუ ლი ტო მოგ რა ფი ა, კომ პი უ ტე რუ ლი ტო მოგ-
რა ფი ა, ზო გი ერ თი სა ხის ექოს კო პი ა, ზო გი ერ თი კლი ნი კო- ლა ბო რა ტო რი უ ლი 
კვლე ვა და სხვა.*167

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის თანახმად, დევნილთა ოჯახები სარგებლობენ საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის N36 დადგენილებით დამტკიცებული „საყოველთაო 
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ე.წ. „მიზნობრივი პაკეტით“, 
რომელიც ითვალისწინებს გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, ასევე 
სტაციონარული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას შესაბამისი ლიმიტის 
გათვალისწინებით. სამინისტროს განმარტებით, უახლოეს მომავალში რაიმე 
ცვლილება არსებული მიზნობრივი პაკეტის გაუმჯობესების მხრივ არ არის 
დაგეგმილი.

*165 მოხისის, ახალსოფლის, ბერბუკის, წილკანის, ქარელის პროფესიული ტექნიკუმის, თელიანის, მეტე-
ხის, საქაშეთის, შავშვების, ხურვალეთის, შაუმიანის, კოდას და ბაზალეთის დევნილთა დასახლებები. 

*166 ენდოკრინოლოგი, ოფთალმოლოგი, კარდიოლოგი, ნევროლოგი, გინეკოლოგი, ოტორინო ლარინ-
გოლოგი, უროლოგი, ქირურგი.

*167 დევ ნი ლებს, რო გორც ყვე ლა სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქეს  კონ კ რე ტულ სპე ცი ა ლის ტ თან მის ვ ლა შე-
უძ ლი ათ  ოჯა ხის /უბ ნის ექი მის მი მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე იმ სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რ ში რო მელ შიც დაზღ ვე-
უ ლე ბი არი ან, თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ კონ კ რე ტულ სა მე დი ცი ნო ცენტრს არ ჰყავ დეს შე სა ბა მი სი 
სპე ცი ა ლის ტი: მაგ. ვინც დაზღ ვე უ ლია გო რის „ავერსის“ სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რ ში და მას ესა ჭი რო ე ბა 
ქი რურ გის, ან ტრავ მა ტო ლო გის კონ სულ ტა ცია მომ სა ხუ რე ბას ვერ მი ი ღებს აღ ნიშ ნულ სა მე დი ცი ნო 
ცენ ტ რ ში, რად გან კლი ნი კა ში აღ ნიშ ნუ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი არ მო ი ძი ე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, დევ-
ნი ლებს უწევთ მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად სხვა სა მე დი ცი ნო ცენ რ ში წას ვ ლა, სა დაც მათ თ ვის გან კუთ ვ-
ნი ლი მიზ ნობ რი ვი პა კე ტი სრუ ლად არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს  და უწევს თა ვი სი ხარ ჯე ბით თან ხის გა დახ და.  
მაგ. დევ ნი ლე ბის გად მო ცე მით იმ კლი ნი კა ში სა დაც არი ან დაზღ ვე უ ლე ბი არ და უ ფი ნან ს დათ გას ტ-
რო ენ ტე რო ლო გის კონ სულ ტა ცია და გას ტ როს კო პია მი უ ხე და ვად ოჯა ხის ექი მის მი მარ თ ვი სა, ასე ვე 
ნევ რო ლო გის კონ სულ ტა ცია და მის მი ერ და ნიშ ნუ ლი კვლე ვე ბი. ასე ვე არ და უ ფი ნან ს დათ სის ხ ლ ში 
ჰორ მო ნე ბის გან საზღ ვ რის ანა ლი ზი.

3.4.5.3მედიკამენტებზეხელმისაწვდომობისპრობლემა
გა მო კითხუ ლი დევ ნი ლე ბის თ ვის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე-
მას წარ მო ად გენს მე დი კა მენ ტებ ზე ხელ მი უწ ვ დომ ლო ბა. იმ მი ზე ზით, რომ ექი მის 
მი ერ და ნიშ ნუ ლი მე დი კა მენ ტე ბი საკ მა ოდ ძვი რი ა, ხო ლო მიზ ნობ რი ვი პა კე ტი 
ხში რად სრუ ლად არ ფა რავს წამ ლე ბის თან ხას ან / და ექი მის მი ერ და ნიშ ნუ ლი 
წა მა ლი არ ხვდე ბა დაზღ ვე ვის ფარ გ ლებ ში ასა ნაზღა უ რე ბელ მე დი კა მენ ტებ ში, 
დევ ნი ლებს სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით უწევთ სა ჭი რო წამ ლე ბის შე ძე ნა. ამი ტომ, დევ-
ნი ლე ბი ვერ ახერ ხე ბენ, გა ი ა რონ შე სა ბა მი სი მე დი კა მენ ტო ზუ რი მკურ ნა ლო ბა 
ან / და შე ი ძი ნონ ელე მენ ტა რუ ლი მე დი კა მენ ტე ბი. ყვე ლა ზე რთულ მდგო მა რე-
ო ბა ში ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მქო ნე დევ ნი ლე ბი არი ან, რო მელ თაც მუდ-
მი ვად უწევთ ხან გ რ ძ ლი ვი მკურ ნა ლო ბის თ ვის სა ჭი რო მე დი კა მენ ტე ბის შე ძე ნა. 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი ვერ ახერ ხე ბენ სრულ ყო ფი ლი მკურ ნა ლო ბის კურ სის 
ჩა ტა რე ბას, რაც შემ დ გომ ში მა თი ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბას 
იწ ვევს. 

„ექიმი გვიწერს დანიშნულებას, მაგრამ წამლებს ვერ ვყიდულობ, ფული არა მაქვს ყველა 
წამლის საყიდლად“*168 
„რა აზრი აქვს ექიმთან მისვლას, წამალს მაინც ვერ ვიყიდი, ფული არ გვაქვს“*169 
„ვერ ვმუშაობთ, შემოსავალი არსაიდან არა გვაქვს, დევნილობის ფული არაფერში არ 
გვყოფნის და ვერ ვიმკურნალებ!“*170 
„დევნილის ფულს საჭმელში ძლივს ვკმარობთ. წამლები ძალიან ძვირია და ვერ 
ვყიდულობთ. წამალი რომ ვიყიდო ბავშვებს მშიერს ხო არ დავტოვებ“*171 
„ოჯახში მარტო პენსია და დევნილის დახმარება გვაქვს შემოსავალი. წამლები ისეთი 
ძვირია, რომ სრულად ვერ ვყიდულობ, თუ სრულყოფილი მკურნალობა არ ჩავიტარე 
ტყუილად ფული რატომ დავხარჯო?“ *172

აღსანიშნავია, რომ ყველა გამოკითხულ დასახლებაში დევნილები ადასტურებენ, 
რომ მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით დევნილის სტატუსიც არ 
ითვალისწინებს სპეციალურ შეღავათებს.*173

*168 საქაშეთის დევნილთა დასახლება.
*169 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
*170 მეტეხის დევნილთა დასახლება.
*171 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
*172 საქაშეთის დევნილთა დასახლება.
*173 კარალეთის და ხურვალეთის დევნილთა დასახლებები.
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3.5. განათლებასა და 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან 
ხელმისაწვდომობის  
პრობლემა 

დასახლებების უმეტესობაში პრობლემური საკითხია სკოლამდელი და ზოგადი 
განათლება.*174 რამდენიმე დასახლებაში ბაღები და სკოლები დევნილთა 
დასახლებებიდან მოშორებით მდებარეობს და ბავშვებს დამოუკიდებლად 
გადაადგილება უჭირთ. საშუალების არსებობის შემთხვევაში, ზოგი ოჯახი სხვა 
საცხოვრებელ ადგილას გადადის, რომ ბავშვებმა სრულყოფილი სკოლამდელი 
და ზოგადი განათლება მიიღონ, მათ შორის უწევთ ქირით ცხოვრება თბილისში, 
ისევე, როგორც სხვა ქალაქებსა თუ სოფლებში.*175

რაც შეეხება პროფესიულ და უმაღლეს განათლებას, სახელმწიფო პროგრამების 
შესახებ ინფორმაციის არქონა, ან/და ფინანსების არარსებობა წარმოადგენს 
ხელმისაწვდომობის დამაბრკოლებელ გარემოებას.

3.5.1ადრეულიაღზრდადასკოლამდელიგანათლება
დევ       ნილ       თა და    სახ       ლე    ბე    ბის ნა    წილ       ში არ ფუნ       ქ       ცი   ო    ნი    რებს სა    ბავ       შ       ვო ბა   -
ღი და მშობ       ლე    ბი იძუ    ლე    ბულ       ნი არი   ან ბავ       შ       ვე    ბი და    სახ       ლე    ბი     დან მო   -
შო    რე    ბით მდე    ბა    რე სა    ბავ       შ       ვო ბა    ღებ       ში ატა  რონ.*176 თუმ   ცა, ტრან       ს       პორ      -
ტი    რე    ბი    სა*177 და ფი    ნან       სუ    რი პრობ       ლე    მე    ბის გა    მო, მშობ       ლებს ხში    რად 
სა   ერ       თოდ ვერ დაჰ       ყავთ ბავ       შ       ვე    ბი სა    ბავ       შ       ვო ბა    ღებ       ში. შე    სა    ბა    მი    სად, ბავ       შ       ვე    ბი 
მოკ       ლე    ბულ       ნი არი   ან სკო    ლამ       დე    ლი გა    ნათ       ლე    ბის მი    ღე    ბის შე    საძ       ლებ       ლო    ბას.*178  
ზოგ       ჯერ კი სა   აღ       მ       ზ       რ       დე    ლო და    წე    სე    ბუ    ლე    ბამ       დე მშობ       ლებს ბავ       შ       ვე    ბი ფე    ხით მი   -
ყავთ,  რაც გან       სა    კუთ       რე    ბულ პრობ       ლე    მას ზამ       თ       რის სი    ცი    ვე   ე    ბი    სას ქმნის. კო    დას 
და    სახ       ლე    ბა    ში მცხოვ       რებ       მა დევ       ნი    ლებ       მა პრობ       ლე    მად ასე    ვე, ბა    გა-       ბა    ღის არარ      -
სე    ბო    ბა და   ა    სა    ხე    ლეს. 

*174 თელავში, ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის და ვერხვების დევნილთა დასახლებები.
*175 წინამძღვრიანთკარის და საგურამოში, ყოფილი პროფტექნიკუმის დევნილთა დასახლებები.
*176 თელიანის, მეტეხის, საქაშეთის, მოხისის, წინამძღვრიანთკარში ყოფილი ტელევიზიის შენობის, 

თელავში პროფსასწავლებლის დევნილთა დასახლებები.
*177 ზოგიერთ დასახლებაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკი არ ემთხვევა საბავშვო 

ბაღების მუშაობის გრაფიკს, რის გამოც მშობლები ვერ იყენებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს 
ბავშვების საბავშვო ბაღებში წაყვანის უზრუნველსაყოფად.

*178 მეტეხის, თელიანის, წინამძღვრიანთკარში ყოფილი ტელევიზიის შენობის დევნილთა დასახლებები.

ზოგ და სახ ლე ბა ში სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, მაგ რამ  სხვა სა ხის პრობ-
ლე მე ბი იჩენს თავს. მა გა ლი თად, წე რო ვა ნის და სახ ლე ბა ში მოქ მე დი სა ბავ შ ვო 
ბა ღი გა დატ ვირ თუ ლია და ასა კობ რივ ჯგუ ფებ ში აღ საზ რ დელ თა რა ო დე ნო ბა 
და საშ ვებ ზღვარს აღე მა ტე ბა. ფრე ზე თის დევ ნილ თა და სახ ლე ბა ში, სა ბავ შ ვო 
ბა ღი სათ ვის საცხოვ რე ბელ კო ტეჯ ში მხო ლოდ ერ თი, მცი რე ზო მის ოთა ხია გა-
მო ყო ფი ლი,  რომ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და გა რე მო არ არის მო წეს რი გე ბუ ლი 
და არ შე ე სა ბა მე ბა სა ბავ შ ვო ბა ღი სათ ვის სა ჭი რო პი რო ბებს. კო ტე ჯი ქუ ჩის გან 
ღო ბით არ არის გა მო ყო ფი ლი. გარ და ამი სა, ბა ღი მხო ლოდ შუ ადღის 4 სა ა-
თამ დე მუ შა ობს, რაც ხელს უშ ლის მშობ ლებს და საქ მე ბა ში. სა ბავ შ ვო ბა ღის შე-
ნო ბის მშე ნებ ლო ბა და სახ ლე ბა ში და იწყო, თუმ ცა, რამ დენ ჯერ მე შე ჩერ და და ამ 
დრომ დე არ დას რუ ლე ბუ ლა.

3.5.2ზოგადიგანათლება
დევნილთა დასახლებების ნაწილში არ ფუნქციონირებს სკოლა და 
მოსწავლეები,*179 რომლებიც არ არიან უზრუნველყოფილნი სასკოლო 
ტრანსპორტით,*180 დასახლებიდან მოშორებით მდებარე საჯარო სკოლაში 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ფეხით დადიან. ვითარებას ისიც ართულებს, 
რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების გრაფიკი არ ემთხვევა 
სასწავლო დაწესებულებების მუშაობის გრაფიკს ან ზოგჯერ საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტი საერთოდ არ მიდის სკოლამდე. ასეთ შემთხვევებში, სკოლის 
მოსწავლეები საკმაოდ დიდ მანძილზე ფეხით გადაადგილდებიან. 

წეროვანის დასახლებაში სკოლა ფუნქციონირებს, მაგრამ ზოგიერთი დევნილის 
სახლიდან ისე შორს არის, რომ მოსწავლეებს უჭირთ სკოლაში სიარული, 
განსაკუთრებით ზამთარში.

დასახლებიდან სკოლის სიშორე ზოგ შემთხვევაში მოსწავლეთათვის 
უსაფრთხოების პრობლემასაც ქმნის. მაგალითად, კოდას დასახლების დევნილ 
მოსწავლეებს 2-3 კმ.-ს მოშორებით, სოფელ კოდაში მდებარე სკოლაში 
მისასვლელად, საავტომობილო გზის გადაჭრა უწევთ, სადაც არც შუქნიშანია 
და არც რკინის კონსტრუქციით დამზადებული გადასასვლელი ხიდი. დევნილთა 
ცნობით, ტრასაზე მოძრავი მანქანა რამდენჯერმე სკოლის მოსწავლეს დაეჯახა 
გზის გადაჭრისას. ბავშვთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზიანების 
საფრთხის წინაშე დგანან წილკანში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეებიც, 
რადგან მათ წეროვანში მდებარე სკოლაში შემოვლითი გზებით, მათ შორის, 
ავტომაგისტრალის გავლით უწევთ სიარული.  

*179 წილკანის, კოდას, შაუმიანის, სანატორიუმი სურამის, ხურვალეთის, თელიანის, მეტეხის, საქაშეთის, 
მოხისის, შავშვების და ვერხვების დევნილთა დასახლებები.

*180 წილკანის, კოდას, შაუმიანის, სანატორიუმი სურამის, ხურვალეთის, თელიანის, მეტეხის, საქაშეთის, 
მოხისის, შავშვების და ვერხვების დევნილთა დასახლებები.
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რიგ შემთხვევებში მოსწავლეებს სასკოლო ტრანსპორტი ემსახურება, თუმცა, 
გარკვეული შეზღუდვებით. კერძოდ, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს სწავლა 
სხვადასხვა დროს უმთავრდებათ, სასკოლო ტრანსპორტით მოსწავლეთა 
სახლში დაბრუნება კი მხოლოდ დღეში ერთხელ არის უზრუნველყოფილი,*181  
ბავშვების დანარჩენი ნაწილი კი სახლში ფეხით ბრუნდება, რაც მოუხერხებელია 
განსაკუთრებით წვიმაში ან ზამთრის პერიოდში.*182 სასკოლო ტრანსპორტის 
შეზღუდული გრაფიკი წეროვანის სკოლის მოსწავლეებს ხელს უშლის, ჩაერთონ 
სკოლაში არსებულ სხვადასხვა საგანმანათლებლო თუ სახელოვნებო წრეებში, 
რადგანაც დროის ამ მონაკვეთში მათ ავტობუსი არ ემსახურებათ და წრეების 
დასრულების შემდგომ სახლში დაბრუნება ფეხით, სასკოლო ტრანსპორტის 
გარეშე უწევთ. 

შა უ მი ა ნის და სახ ლე ბა ში მცხოვ რებ მა რამ დე ნი მე ოჯახ მა გა ნაცხა და, რომ სო-
ფელ შა უ მი ა ნის სკო ლა ში არ არ სე ბობს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის სა თა ნა დო პი-
რო ბე ბი სწავ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხის გა მო. ასე ვე, სკო ლა ში არ არის წრე ე ბი, 
სა დაც მოს წავ ლე ე ბი და მა ტე ბი თი უნარ - ჩ ვე ვე ბის შეს წავ ლა/ გან ვი თა რე ბას შეძ-
ლებ დ ნენ.

ახალ სოფ ლის და სახ ლე ბა ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბის ინ ფორ მა ცი ით, სო ფელ ში 
არ სე ბუ ლი სკო ლა ავა რი ულ მდგო მა რე ო ბა ში ა, ამას გარ და, მას ში ქვე წარ მავ-
ლე ბი ბუ დო ბენ, ხო ლო ტუ ა ლე ტებ სა და საკ ლა სო ოთა ხებ ში ან ტი სა ნი ტა რი ა ა. 

დევ ნილ თა ოჯა ხებს, რომ ლე ბიც ამავ დ რო უ ლად სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა 
ბა ზა ში იყ ვ ნენ რე გის ტ რი რე ბულ ნი, გა სულ წლებ ში სას კო ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ე ბი უფა სოდ გა და ე ცე მო და. თუმ ცა, დევ ნილ თა გან მარ ტე ბით, მათ თ ვის ეს 
შე ღა ვა თიც გა უქ მ და და სა კუ თა რი სახ ს რე ბით უწევთ სას კო ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ე ბის შე ძე ნა. 

3.5.3უმაღლესიგანათლება
დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში მცხოვ რე ბი ოჯა ხე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე-
მას წარ მო ად გენს აბი ტუ რი ენ ტი დევ ნი ლი მოს წავ ლე ე ბის სხვა დას ხ ვა საგ ნებ ში 
მომ ზა დე ბა უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში მი სა ღე ბი გა მოც დე ბის ჩა სა ბა რებ ლად. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა და კავ ში რე ბუ ლია ზო გა დი გა ნათ ლე ბის არა სა თა ნა დო 
ხა რის ხ თან, რაც არ იძ ლე ვა და მა ტე ბი თი მომ ზა დე ბის გა რე შე უმაღ ლეს სას წავ-
ლე ბელ ში მოხ ვედ რის შე საძ ლებ ლო ბას. 

უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ დევნილ სტუდენტებს, მძიმე სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, უჭირთ სწავლის საფასურის გადახდა, რის 

*181 სკრის, წინამძღვრიანთკარის და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებები.
*182 წინამძღვრიანთკარში ყოფილი ტელევიზიის შენობაში დევნილთა დასახლება.

გამოც ნაწილს შეწყვეტილი აქვთ სტუდენტის სტატუსი.*183 დევნილი ოჯახების 
ნაწილი ითხოვს სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას, სტუდენტი შვილების 
გადასახადის დასაფარად.*184

დევნილთა ნაწილმა არაფერი იცის დევნილებისთვის უმაღლეს სასწავლებლებში 
სასწავლო გრანტების მიღების შესაძლებლობის თაობაზე.*185  

3.6  დასაქმებასთან 
დაკავშირებული პრობლემები

დევ ნილ თა ყვე ლა და სახ ლე ბა ში მწვა ვე პრობ ლე მად სა მუ შაო ად გი ლე ბის ნაკ-
ლე ბო ბა დგას. გა მო კითხუ ლი დევ ნი ლე ბის მხო ლოდ 13.6%-ია და საქ მე ბუ ლი 
და 5.6% თვით - და საქ მე ბუ ლი, 77.3% კი უმუ შე ვა რი ა, მათ შო რის, 35.2% - დი-
ა სახ ლი სი ა.

დევ   ნილ   თა 47%-თვის ოჯა  ხის შე  მო  სავ   ლის ძი  რი  თა  დი წყა  რო სა  ხელ   მ   წი  ფო 
დახ   მა  რე  ბა  ა. სა  ხელ   მ   წი  ფო დახ   მა  რე  ბის შემ   დეგ შე  მო  სავ   ლის ძი  რი  თად წყა  როს 
პენ   სი  ე  ბი (27%) და ხელ   ფა  სი (23%) წარ   მო  ად   გენს.

*183 შავშვების დევნილთა დასახლება.
*184 თელავში პროფესიული სასწავლებლის დევნილთა დასახლება.
*185 ფრეზეთის და წინამძღვრიანთკარის დევნილთა დასახლებები.

ძირითადი საქმიანობა
სტუდენტი

დასაქმებული

თვითდასაქმებული

უმუშევარი 
მათ შორის
დიასახლისი 
35.2 

%

უარი პასუხზე

2%

2%

6%

77%

13%

84 85
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დევ ნილ თა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა იღებს სა ხელ მ წი ფოს გან დახ მა რე ბას. 
მათ შო რის, 79.9% იღებს იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა დახ მა რე ბას, 
45.6% - პენ სი ას, 20.1% - სა არ სე ბო შემ წე ო ბას, ხო ლო 17.1% - ვე ტე რან თა და 
შშმ პირ თა დახ მა რე ბას.

გა მო კითხუ ლი დევ ნი ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის (72%) ყო ველ თ ვი უ რი ოჯა ხის შე-
მო სა ვა ლი 300 ლა რამ დე მერ ყე ობს, მათ შო რის ოჯა ხე ბის 14%–ის შე მო სა ვა ლი 
100 ლა რამ დე ა.

უმუ შევ რო ბა უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა დევ ნილ თა ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ და 
ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე. დევ ნილ თა და სახ ლე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა რა-
ი ო ნუ ლი ცენ ტ რე ბი დან და ქა ლა ქე ბი დან მო შო რე ბით მდე ბა რე ობს, შე სა ბა მი-
სად, მათ თ ვის ნაკ ლე ბია მსგავს და სახ ლე ბულ პუნ ქ ტებ ში არ სე ბუ ლი და საქ მე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი. დევ ნილ თა ინ ფორ მა ცი ით, მა თი და სახ ლე ბე ბის სი ახ ლო ვეს 
არ არ სე ბობს სა წარ მო ე ბი, ქარ ხ ნე ბი, ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი და სხვა სა მუ-
შაო ად გი ლე ბი, სა დაც შეძ ლებ დ ნენ და საქ მე ბას და შე მო სავ ლის მი ღე ბას. 

და  საქ   მე  ბის ხე  ლის   შემ   შ   ლელ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან ფაქ   ტო  რად დევ   ნი  ლებ   მა მგზავ   რო -
ბის მა  ღა  ლი სა  ფა  სუ  რი და ტრან   ს   პორ   ტის ცუ  დი გრა  ფი  კი და  ა  სა  ხე  ლეს. სა  მუ  შაო 
ად   გი  ლე  ბი ხელ   მი  უწ   ვ   დო  მე  ლია ყვე  ლა თა  ო  ბის წარ   მო  მად   გენ   ლის   თ   ვის. ახალ  -
გაზ   რ   დე  ბის დი  დი ნა  წი  ლი სამ   სა  ხუ  რის სა  ძებ   რად სხვა ქა  ლა  ქებ   ში და სა  ქარ   თ  -
ვე  ლოს ფარ   გ   ლებს გა  რეთ არის წა  სუ  ლი. მა  გა  ლი  თად, სა  ქა  შე  თის დევ   ნილ   თა 
და  სახ   ლე  ბა  ში, ძი  რი  თა  დად, დარ   ჩე  ნილ   ნი არი  ან ასა  კო  ვა  ნი მაცხოვ   რებ   ლე  ბი. 
მსგავ   სი მდგო  მა  რე  ო  ბაა თე  ლი  ა  ნის დევ   ნილ   თა და  სახ   ლე  ბა  შიც. უმუ  შევ   რე  ბი 
არი  ან სკრა  ში, თე  ლავ   ში, ფრე  ზეთ   ში და სა  გუ  რა  მოს ყო  ფი  ლი ინ   ტერ   ნა  ტე  ბის შე -
ნო  ბა  ში მცხოვ   რე  ბი და გა  მო  კითხუ  ლი დევ   ნი  ლე  ბის უმე  ტე  სო  ბა და მა  თი ოჯა  ხის 
წევ   რე  ბი. შა  უ  მი  ა  ნის და  სახ   ლე  ბა  ში დევ   ნი  ლებ   მა აღ   ნიშ   ნეს, რომ მა  თი და  სახ   ლე  ბა 

შემოსავლის გარეშე

სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქცია

სახელმწიფო დახმარება

პენსიები

ხელფასი

საძღვარგარეთ 
მცხოვრები ნათესავები

საქართველოში 
მცხოვრები ნათესავები

ოჯახის შემოსავლის წყარო ბოლო  
1 წლის განმავლობაში

0.21%

2.96%

42.96%

0.83%

0.88%

88.2%

50.25%

შშმ დსახმარება

საყოფაცხოვრებო 
სუბსიდია

საარსებო შემწეობა

კომუნალური ვაუჩერი

იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა დახმარება

ვეტერანთა დახმარება

ასაკობრივი პენსია

არ ვიღებთ დახმარება

სახელმწიფოსგან მიღებული შემწეობის სახე

7.9%

14%

17%

7%

2%

0%

0%

0%

1%

1%

9.2%

0.1%

0.3%

0.3%

79.9%

45.6%

88.2%20.1%

100 ლარამდე

101-დან 300 ლარამდე

301-დან 600-მდე

601-დან 1000-მდე

1001-დან 2000-მდე

1501-დან 2000-მდე

2001-დან 3000-მდე

3000 და ზევით

გამოტოვებული

უარი პასუხზე

რამდენია თქვენი ოჯახის ყოველთვიური  
საშუალო შემოსავალი

58%

86 87
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სრუ  ლი  ად მი  ტო  ვე  ბუ  ლია და მათ   თ   ვის შე  უძ   ლე  ბე  ლია სა  მუ  შაო ად   გი  ლის პოვ   ნა.

მგზავ რო ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი სა და ტრან ს პორ ტის ცუ დი გრა ფი კის გა მო, 
და საქ მე ბულ დევ ნილ თა დი დი ნა წი ლი სხვა რა ი ო ნულ ცენ ტ რ ში ან ქა ლაქ-
შია ქი რით გა და სუ ლი (მათ შო რის, დევ ნილ თა სხვა კომ პაქ ტურ და სახ ლე-
ბებ ში, მა გა ლი თად, წე რო ვან ში, სა დაც ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა უფ რო მე ტად არის 
მოწესრიგებული.*186

„უმუშევრობისგან კაცები სულ გაღიზიანებულები არიან, არ იციან, რა გააკეთონ და 
ოჯახი როგორ შეინახონ“*187

„ახალგაზრდები მიდიან და ტოვებენ საცხოვრებელ სახლებს“ *188

„დასაქმების მსურველი ბევრია, დასაქმების ადგილი კი არა“*189

დევ ნილ თა უმე ტე სო ბა დევ ნი ლო ბამ დე სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის და მუ შა ვე-
ბით ირ ჩენ და თავს. ამ ჟა მად მათ ნა წილს გა და ცე მუ ლი აქვს მცი რე ზო მის მი წის 
ნაკ ვე თე ბი, რო მე ლიც რიგ შემ თხ ვე ვებ ში უვარ გი სი ა. სარ წყა ვი სის ტე მის გა უ-
მარ თა ვო ბის გა მო კი ვერ ხერ ხ დე ბა მი წის სრულ ფა სო ვა ნი მორ წყ ვა და და მუ-
შა ვე ბა. რიგ შემ თხ ვე ვებ ში დევ ნი ლე ბი სათ ვის სა ერ თოდ არ გა და უ ცი ათ სა სოფ-
ლო- სა მე ურ ნეო მი წის ნაკ ვე თე ბი. შე სა ბა მი სად, მათ თ ვის შე მო სავ ლის მი ღე ბის 
აღ ნიშ ნუ ლი გზაც მოჭ რი ლი ა.

ზო გი ერ თი დევ ნი ლი და საქ მე ბუ ლია ახ ლო მდე ბა რე სოფ ლებ ში არ სე ბულ სა-
სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წის ნაკ ვე თებ ში. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაო არის არას-
ტა ბი ლუ რი, სე ზო ნუ რი, დღი უ რი, მოკ ლე ვა დი ა ნი და მძი მე (მტვირთავი, მკრე-
ფა ვი, დამ ლა გე ბე ლი და სხვა). მი უ ხე და ვად მძი მე სა მუ შაო გრა ფი კი სა და 
პი რო ბე ბი სა მა თი დღი უ რი ანაზღა უ რე ბა მხო ლოდ 10-დან 20 ლა რამ დე ა. 

დევ ნილ თა 63%-ის ინ ფორ მა ცი ით, ისი ნი არ ფლო ბენ პრო ფე სი ულ და ტექ ნი-
კურ უნა რებს. თუმ ცა, გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი სა უბ რი სას აფიქ სი რებს, რომ გა აჩ ნი-
ათ პრო ფე სია (პედაგოგი, მძღო ლი, და სხვა), ასე ვე გა ი ა რეს პრო ფე სი უ ლი გა-
დამ ზა დე ბის კურ სე ბი - კუ ლი ნა რი ის, სტი ლის ტის, მე ფი ლე–მომ პირ კე თებ ლის, 
მლე სა ვის და სხვა სა ხე ლო ბო პრო ფი ლით, მაგ რამ სა მუ შაო ად გი ლე ბის არარ-
სე ბო ბის გა მო ვერ საქ მ დე ბი ან. 

გა მო კითხუ ლი დევ ნი ლე ბის 63% გა მოთ ქ ვამს სურ ვილს, შე ის წავ ლოს ან / და და-
მა ტე ბით გა ნა ვი თა როს პრო ფე სი უ ლი და ტექ ნი კუ რი უნა რე ბი შემ დე გი მი მარ-
თუ ლე ბით: ბუ ღალ ტე რი ა, ელექ ტ რო ო ბა, სა ექ თ ნო საქ მე, ვი ზა ჟის ტო ბა, თი ხა ზე 
მუ შა ო ბა, ინ გ ლი სუ რი ენა, კომ პი უ ტე რუ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბი, კუ ლი ნა რი ა, მან ქა ნის 
მარ თ ვა, მა სა ჟის ტო ბა, მე ბა ღე ო ბა, მე ბოს ტ ნე ო ბა, მე ვე ნა ხე ო ბა, მე სა ქონ ლე ო-
*186 წინამძღვრიანთკარის და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებები.
*187 ხურვალეთის დევნილთა დასახლება.
*188 მეტეხის დევნილთა დასახლება.
*189 კოდას დევნილთა დასახლება.

ბა, მე ნეჯ მენ ტი, მე ფუტ კ რე ო ბა, მეყ ვა ვი ლე ო ბა, სა კონ დიტ რო საქ მე, სა სათ ბუ რე 
საქ მე, სამ შე ნებ ლო უნარ - ჩ ვე ვე ბი, სან ტექ ნი კა, სტი ლის ტის უნა რე ბი, ფო ტოგ რა-
ფი ა, ქარ გ ვა, ქსო ვა, ცხო ბა, ჭრა- კერ ვა, ხატ ვა და სხვ.

3.7 სხვა პრობლემები, რომელიც
უარყოფითად მოქმედებს 
დევნილთა დასახლებაში 
მცხოვრებთა სოციალ-ეკონომიკურ 
მდგომარეობაზე

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის ნაკ ვე თე ბის არ ქო ნა, მცი რე მი წი ა ნო ბა, მი წა ზე სა-
კუთ რე ბის უფ ლე ბის რე გის ტ რა ცი ის სირ თუ ლე და მი წის მა ღა ლი გა და სა ხა დი 
და სა ხელ და ძი რი თად პრობ ლე მე ბად გა მო კითხულ დევ ნილ თა და სახ ლე ბა თა 
უმე ტე სო ბა ში. 

რიგ დასახლებებში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები 
სა ერ  თოდ არ აქვთ გადაცემული დევნილებს*190 სახელმწიფოს მიერ. 
ასეთ შემთხვევაში, დევნილთა ნაწილს თვითნებურად აქვს დაკავებული 
მათი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე მიწები და ამუშავებს.*191 ამ 
დასახლებათა ნაწილში*192 მცხოვრებმა დევნილებმა აღნიშნეს, რომ ასეთი 
მიწების საკუთრებაში რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართეს სახელმწიფოს, 
თუმცა, უარი მიიღეს. დასახლებათა ნაწილში კი სახლების მიმდებარე მიწის 
ნაკვეთები საკუთრებაში აქვთ გადაცემული (დაახლოებით 1500-2000 კვ.მ), 
თუმცა, სასოფლო-სამეურნეო მიწები არ გააჩნიათ.*193 დევნილთა ნაწილი 
უკმაყოფილოა, რომ მიწები სარგებლობაში გადაეცათ და არა საკუთრებაში.*194 
რიგ შემთხვევაში, დევნილთათვის გადაცემული მიწები დასახლებებიდან 

*190 წილკანის, გორში ყოფილი მუსიკალური სასწავლებლის, გორში ე.წ. კომბინატის, ქარელში 
ელექტრო-ტექნიკუმის შენობის, კვერნაკის, კოდას, შაუმიანის, ხაშურში პროფტექნიკუმის, ხაშურში 
N2 საბავშვო ბაღის და ბაზალეთის დევნილთა დასახლებები.

*191 საგურამოში ყოფილი ინტერნატების, კოდას, ხაშურში N2 საბავშვო-ბაღის, ხაშურში პროფტექნიკუმის, 
სურამში სანატორიუმის და შაუმიანის დევნილთა დასახლებები. 

*192 კოდას, შაუმიანის, ხაშურის პროფტექნიკუმის, ხაშურში N2 საბავშვო ბაღის, ბაზალეთის და სურამში 
სანატორიუმის დევნილთა დასახლებები.

*193 წინამძღვრიანთკარის და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებები.
*194 საგურამოს ყოფილი პროფტექნიკუმის და ახალსოფლის დევნილთა დასახლებები. 
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ძალიან შორს მდებარეობს და მათი დამუშავება უძნელდებათ გადაადგილების 
სირთულის/ტრანსპორტის ან სარ წყა ვი სის ტე მის არარ სე ბო ბის გა მო.*195 მაგ. 
კო დას და სახ ლე ბა ში მცხოვ რებ დევ ნი ლებს ნაკ ვე თე ბი და სახ ლე ბი დან და ახ-
ლო ე ბით 5-9 კმ-ის მო შო რე ბით გა და ე ცათ, გარ და ბან ში მცხოვ რებ თა ნა წილს კი 
და ახ ლო ე ბით 4-5 კმ-ის მო შო რე ბით.

მთელ რიგ და სახ ლე ბებ ში არ არის გაყ ვა ნი ლი მი წის სარ წყა ვი სის ტე მა, რის გა-
მოც ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, ვერ ხერ ხ დე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის ნაკ ვე თე ბის 
და მუ შა ვე ბა და მო სავ ლის აღება.*196 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბის უვარ გი სო ბა ზე ამახ ვი ლებ დ ნენ ყუ რადღე ბას მო-
ხის სა და ბერ ბუკ ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბი. მო ხის ში გა მო კითხუ ლე ბი აცხა დებ-
დ ნენ, რომ მათ თ ვის გა და ცე მუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წა ქვა–ღორ ღი ა ნი ა, 
რის გა მოც მო სა ვა ლი ვერ მოჰ ყავთ და მი წა ფაქ ტობ რი ვად გა მო უ სა დე გა რი ა. 
კო და სა და შა უ მი ა ნის და სახ ლე ბა ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, 
რომ მათ ზუს ტად არც იცი ან მა თი ნაკ ვე თე ბის ად გილ მ დე ბა რე ო ბა. ასე ვე, მათ-
თ ვის უც ნო ბია ნაკ ვე თე ბის ზუს ტი საზღ ვ რე ბი, რად გან მი წის ნაკ ვე თე ბი არ არის 
შე მო საზღ ვ რუ ლი.

დევ ნილ თა ნა წი ლის გან ცხა დე ბით, თი თო ე ულ ოჯახს ყო ველ წ ლი უ რად ერიცხე-
ბა სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მუ ლი მი წის ნაკ ვე თე ბის სა კუთ რე ბის გა და სა ხა დი 
– და ახ ლო ე ბით 46 ლა რის ოდე ნო ბით, რა საც ვერ იხ დი ან უფუ ლო ბის გა მო. 
შე დე გად, ბევ რი დევ ნი ლის ან გა რიშს ადევს ყა და ღა. ად გი ლობ რივ მო სახ-
ლე ო ბას ამ გა და სა ხა დის ლე გი ტი მუ რო ბა ზე სურს დავა.*197 მითუმეტეს, რომ 
მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (არ იციან, სად მდებარეობს, არ არის 
სარწყავი სისტემა, მოუსავლიანი მიწაა და სხვ.), მიწებს ვერ ამუშავებენ და 
ვერანაირ სარგებელს ვერ იღებენ.*198 ხურვალეთის დასახლებაში მცხოვრებმა 
დევნილებმა განაცხადეს, რომ  საკუთრებაში გადაეცათ მიწის ნაკვეთები, 
თუმცა, რამდენიმე წლის მიწის გადასახადი, 400 ლარის ოდენობით, ერთიანად 
დაეკისრათ, რისი გადახდაც არ შეუძლიათ.*199 გაფრთხილებაც მიიღეს 
სახელმწიფოს შემოსავლების სამსახურიდან, რომ თუ გადასახადს დროულად 
არ დაფარავდნენ, სახელმწიფო გარკვეულ ზომებს მიმართავდა. მათივე 
განცხადებით, ეკონომიკური მდგომარეობის გამო არაერთმა დევნილმა გაყიდა 
მიწის ნაკვეთი. 

*195 შავშვების დევნილთა დასახლება; კარალეთში მცხოვრები დევნილებისათვის ხეხილიანი ბაღების 
საკუთრებაში გადაცემის მიუხედავად, მათ მოვლას ვერ ახერხებენ, ბაღებთან მისასვლელი გზის და 
სხვა ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო; დასამუშავებლად ვერ იყენებენ ტექნიკას და სხვ. 

*196 წილკანის, წეროვანის, კოდას, გარდაბანის და შაუმიანის დევნილთა დასახლებები.
*197 სკრის და კოდას დევნილთა დასახლებები.
*198 კოდას, შაუმიანის და გარდაბანის დევნილთა დასახლებები
*199 იგივე პრობლემა დაფიქსირდა კოდაში მცხოვრები დევნილების მხრიდან 

დევ ნილ თა ნა წი ლი სათ ვის, არა საკ მა რი სი ფი ნან სე ბის გა მო, პრობ ლე მას წარ-
მო ად გენს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ მათ თ ვის გა და ცე მუ ლი მი წის ნაკ ვე თე ბის სა კუთ-
რე ბა ში რე გის ტ რა ცი ი სათ ვის გა და სახ დე ლი თან ხა; ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, რამ-
დე ნი მე მცი რე ზო მის, ერ თ მა ნე თის გან მო შო რე ბით მდე ბა რე მი წის ნაკ ვე თი აქვს 
დევ ნილ ოჯახს გა და ცე მუ ლი სა კუთ რე ბა ში, რო მელ თა სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში რე-
გის ტ რა ცი ის თ ვის თი თო ე ულ ნაკ ვეთ ზე გა და სახ დე ლია 60 ლა რი. რო გორც წე სი, 
ამ თან ხე ბის მო ბი ლი ზე ბას დევ ნი ლე ბი ვერ ახერხებენ.*200

ფრეზეთის და სკრის დასახლებებში მაცხოვრებლებს არ მიუწვდებათ ხელი 
საძოვრებზე, რის გამოც საქონლის ყოლას/გამოკვებას ვერ ახერხებენ. 
დევნილთა განცხადებით, ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობა უშლით 
მათ საერთო საძოვრებზე პირუტყვის გარეკვას, რის გამოც კონფლიქტი უკვე 
არაერთხელ მოუხდათ - მათივე განცხადებით დევნილებს „ჩამოთრეულებს“ 
უწოდებდნენ. ამ მდგომარეობის გამო არაერთმა დევნილმა გაყიდა პირუტყვი 
და შესაბამისად, დაკარგა შემოსავლის წყარო. საგარეჯოში დასახლებულ 
დევნილებს სახელმწიფომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებად 
ადგილობრივ მაცხოვრებელთა საძოვრები გადასცა, რასაც დევნილებსა და 
ადგილობრივებს შორის დაპირისპირება მოჰყვა. ვინაიდან, ხელისუფლებას 
პრობლემის მოგვარებაზე არ უზრუნია, დევნილ მოსახლეობას ამ მიწების 
ფაქტობრივი დათმობა მოუწია. 

ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებელთა შემოსავლის ძირითადი წყარო, 
ტრადიციულად სოფლის მეურნეობა და მესაქონლეობა იყო. ამიტომ, 
მცირემიწიანობა მნიშვნელოვანი გამოწვევაა დევნილი ოჯახებისათვის. მათი 
ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებით და 
საძოვრებით უზრუნველყოფაა.*201 დევნილთა ნაწილმა ასევე განაცხადა, რომ 
ფინანსური სახსრების ან პირუტყვის სადგომის უქონლობის გამო ვერ ახერხებენ 
შინაური პირუტყვის შეძენას.

*200 სკრის დევნილთა დასახლება
*201 წინამძღვრიანთკარის, შავშვების და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებები.
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3.8  დევნილთა დასახლებების
საერთო მდგომარეობის
გაუმჯობესებისათვის 
საჭირო საკითხები

3.8.1ეზოები,საბავშვოდასპორტულიმოედნები
დასახლებების ეზოების, საბავშვო*202 და სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის და რეკ რე ა ცი-
უ ლი ზო ნე ბის*203 მოწყო ბა/ მო პირ კე თე ბა დევ ნილ თა ერ თ -ერთ მთა ვარ მოთხოვ-
ნას წარ მო ად გენს.*204 ზო გი ერთ და სახ ლე ბა ში მარ თა ლი ა, არის გა სარ თო ბი 
სკვე რი, მაგ რამ არ სე ბუ ლი ატ რაქ ცი ო ნე ბის დი დი ნა წი ლი გა უ მარ თა ვი, ამორ-
ტი ზე ბუ ლი და  საფ რ თხის შემ ც ვე ლი ა. მა გა ლი თად, შა უ მი ან ში მცხოვ რე ბი დევ-
ნი ლე ბის თქმით, სა ბავ შ ვო მო ე და ნი ქვე წარ მა ვე ბი თაა სავ სე და ბავ შ ვე ბის თ ვის 
არ არის უსაფ რ თხო იქ თა მა ში. კა რა ლე თის და სახ ლე ბის გა სარ თობ სკვერ ში 
ატ რაქ ცი ო ნე ბის დი დი ნა წი ლი გა უ მარ თა ვი ა, არ არის ბა ლა ხის ხე ლოვ ნუ რი სა-
ფა რი და საფ რ თხის შემ ც ვე ლი ა. 

„სკვერი კი გააკეთეს, მაგრამ დასახლების დასაწყისი და ბოლო ქუჩებიდან ბავშვებს 
სათამაშოდ ვერ ვუშვებთ, პირდაპირ სამანქანო ტრასის პირასაა“.*205

ფრეზეთის დასახლებაში მაცხოვრებელთა განმარტებით, ეზოები არ არის 
კარგად შემოღობილი,*206 მათ შორის არც ქუჩის მხრიდან, ხოლო მეზობლების 
ეზოები ხშირად საერთოდ არ არის იზოლირებული.*207 

3.8.2 ინფრასტრუქტურა
დასახლების ნაწილში მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე სისტემა.*208 სკრის და სახ-

*202 წე რო ვა ნის და სახ ლე ბა ში, რო მე ლიც ყვე ლა ზე დი დი დევ ნილ თა და სახ ლე ბა ა, მარ თა ლია ერ თი სა ბავ-
შ ვო მო ე და ნი არის მოწყო ბი ლი, თუმ ცა, და სახ ლე ბის სი დი დის გა მო, არ არის ყვე ლა ოჯა ხის თ ვის ხელ-
მი საწ ვ დო მი, ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვა ში 2-3 კმ-ის გავ ლაა სა ჭი რო სა ბავ შ ვო მო ე დან თან მი სას ვ ლე ლად. 

*203 წეროვანის დასახლებაში არ არის სკვერი/რეკრეაციული ზონა, ხის საფარით, სადაც მოსახლეობა ღია 
ცის ქვეშ დასვენებას შეძლებს

*204 წი  ნამ   ძღ   ვ   რი  ან   თ   კა  რის, თე  ლავ   ში ყო  ფი  ლი პრო  ფე  სი  უ  ლი სას   წავ   ლებ   ლის, სა  გუ  რა  მოს ყო  ფი  ლი 
პროფ   ტექ   ნი  კუ  მის, სა  გუ  რა  მოს ყო  ფი  ლი ინ   ტერ   ნა  ტე  ბის, ფრე  ზე  თის, შავ   შ   ვე  ბის, წე  რო  ვა  ნის, კო  დას, მო -
ხი  სის, კა  რა  ლე  თის, ხურ   ვა  ლე  თის, სა  ქა  შე  თის, მე  ტე  ხის, თე  ლი  ა  ნის, სა  გა  რე  ჯოს და ლა  გო  დე  ხის დევ  -
ნილ   თა და  სახ   ლე  ბე  ბი.

*205 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
*206 მოხისის, კარალეთის და თელიანის დევნილთა დასახლებები.
*207 ფრეზეთის დევნილთა დასახლება.
*208 წეროვანის, მოხისის, კარალეთის, ხურვალეთის, საქაშეთის, მეტეხის, თელიანის, საგარეჯოს და 

ლაგოდეხის დევნილთა დასახლებები.

ლე ბა ში  ნი ა და გი მო მე ტე ბუ ლად ტე ნი ა ნი ა, რაც წვი მის დროს გზებს გა უ ვალს 
ხდის. და სახ ლე ბის ში და გზებ ზე წყლის გამ წო ვი სის ტე მა მოშ ლი ლია და წვი მის 
დროს წყა ლი სა ვალ გზა ზე მი ე დი ნე ბა. მო სახ ლე ო ბის მოთხოვ ნა სა ნი აღ ვ რე სის-
ტე მის გა მარ თ ვა ა.
წეროვანში რამდენიმე ოჯახმა აღნიშნა, რომ დასახლებაში არ არსებობს ტრო-
ტუარები, საგზაო ნიშნები, გარე განათებები*209 (ნაწილობრივ); არ არის საკმარისი 
რაოდენობის სანაგვე ურნები;*210 არ არის მოწყობილი საზოგადოებრივი 
საპირფარეშო.*211 კარალეთის მოსახლეობა ქუჩების დასახელებების შექმნას 
და სწორ ნუმერაციას ითხოვს, რისი არარსებობაც სასწრაფო დახმარების ან 
სხვა გადაუდებელი აუცილებლობისას მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის 
ადგილობრივებს. 

„ქუჩების დასახელება და სწორი ნუმერაცია საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის“*212

„სასწრაფოს ან პატრულს რომ გამოვიძახებთ ვერ გვაგნებენ და გვეძებენ, რასაც დიდი 
დრო სჭირდება. განსაკუთრებით, თუ ვინმე ცუდად გახდა და სასწრაფო დახმარება 
სჭირდება, სანამ სასწრაფო მოგვაგნებს ავადმყოფი გადარჩენის მაგივრად უფრო 
მძიმდება“*213

კო დას, შა უ მი ა ნის, ბა ზა ლე თის, გარ დაბ ნის, ხა შუ რის N2 ბა ღის, ხა შურ ში, სა ნა ტო-
რი უ მი „სურამის“ და ბორ ჯო მის ქ. 50-ში მდე ბა რე და სახ ლე ბე ბი რამ დე ნი მე სარ-
თუ ლი ა ნი შე ნო ბე ბი ა. დევ ნილ თა კორ პუ სე ბის შე სას ვ ლე ლე ბი არ არის ადაპ ტი-
რე ბუ ლი ეტ ლით მო სარ გებ ლე შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თათ ვის, 
რაც დევ ნი ლებს და მა ტე ბით პრობ ლე მას უქ მ ნის. ამის გა მო, სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო-
ე ბე ბის მქო ნე დევ ნი ლე ბი ვერ ახერ ხე ბენ და მო უ კი დებ ლად ეზო ში გა მოს ვ ლას და 
მთე ლი დღის გა ტა რე ბა ძი რი თა დად სახ ლ ში უწევთ.
სა ქა შე თის დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას წარ მო ად-
გენს სა საფ ლა ოს არ ქო ნა. გო რი სა და გო რის რა ი ო ნის მიმ დე ბა რედ და სახ ლე ბუ-
ლი დევ ნი ლე ბის თ ვის სა საფ ლა ოს ტე რი ტო რია გა მო ი ყო გო რის რა ი ო ნის სო ფელ 
ბერ ბუკ ში. რად გან სა საფ ლაო სა ქა შე თის დევ ნილ თა და სახ ლე ბი დან შორს არის, 
მათ უჭირთ საფ ლა ვებ ზე გას ვ ლა და სა საფ ლა ოს ად გი ლის გა მო ყო ფას ახ ლო 
მდე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე ითხო ვენ.
დევ ნილ თათ ვის, გან სა კუთ რე ბით, კი წე რო ვა ნის, კო და სა და შა უ მი ა ნის მაცხოვ რე-
ბელ თათ ვის, მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ქვე წარ მავ ლე ბის სიმ რავ-
ლე: „ყველა ბუჩ ქის ქვეშ გვე ლი ა, მაგ რამ პატ რო ნი არ გვყავს, ყუ რადღე ბას არა ვინ გვაქ ცევს. 
ზო გი ერ თ თან სახ ლ შიც კი არის გვე ლე ბი. წი ნა კვი რას უკ ბი ნა გველ მა ერთ კაცს, ძლივს გა დარ ჩა“

*209 საგურამოს ყოფილი ინტერნატების, მოხისის, კარალეთის და თელიანის დევნილთა დასახლებები.
*210 წეროვანის დევნილთა დასახლება.
*211 წეროვანის დევნილთა დასახლება. 
*212 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
*213 კარალეთის დევნილთა დასახლება.
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ხო ლო კა რა ლე თის, კო და სა და წე რო ვა ნის და სახ ლე ბებ ში მო სახ ლე ო ბა უპატ-
რო ნო ძაღ ლე ბის დიდ რა ო დე ნო ბას უჩი ვის, რო მე ლიც ხში რად სა ში შია მო სახ-
ლე ო ბის სი ცოცხ ლის და ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის. 

წილ კ ნის და სახ ლე ბა ში მცხოვ რე ბი დევ ნი ლე ბის უმ რავ ლე სო ბამ უკ მა ყო ფი ლე ბა 
გა მოთ ქ ვა და სახ ლე ბის ახ ლოს მდე ბა რე ქარ ხ ნე ბი დან მომ დი ნა რე სუ ნის გა მო. 
გან სა კუთ რე ბით მძაფ რია და სახ ლე ბას თან ახ ლოს მდე ბა რე ლუ დის ქარ ხა ნა 
„აისიდან“ მომ დი ნა რე სუ ნი. 

„ზაფხულში ფანჯრებს ვერ ვაღებთ, ისეთი აუტანელი სუნია“*214

წეროვანის მცხოვრებლებმა გამოთქვეს სურვილი დასახლებაში გაიხსნას ბა-
ზა რი, სადაც შეძლებენ ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიერ მოყვანილი 
ჯან საღი პროდუქტის შეძენას. ადგილზე მაღაზიის*215 გახსნის აუცილებლობის 
საკითხი დაისვა სხვა დასახლებებშიც. 

3.8.3კულტურულიდასაგანმანათლებლოცენტრები
დევ ნილ თა ნა წი ლის გან ცხა დე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კულ ტუ რის ცენ ტ რის გახ-
სნა,*216 მათ შო რის, ბავ შ ვ თა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის თ ვის. მშობ ლებს 
რა ი ო ნულ ცენ ტ რებ ში, რო მე ლიც საკ მა ოდ და შო რე ბუ ლია და  სახ   ლე ბე ბი დან, 
ბავ შ ვე ბის ტა რე ბა უჭირთ. წე  რო  ვა  ნის, კა  რა  ლე  თი  სა და კო  დას და  სახ   ლე  ბე  ბის 
დევ   ნი  ლებ   მა ბიბ   ლი  ო  თე  კი  სა და ინ   ტერ   ნეტ კა  ფეს არ   სე  ბო  ბის სურ   ვი  ლი გა  მოთ  -
ქ   ვეს. 

და სახ ლე ბა თა ნა წილ ში მო სახ ლე ო ბა უკ ვე არ სე ბუ ლი სა თე მო ცენ ტ რე ბის უფუნ-
ქ ცი ო ბას უჩივის.*217 ბერ ბუ კის და სახ ლე ბა ში მაცხოვ რებ ლებ მა გა ნაცხა დეს, რომ 
სა თე მო ცენ ტ რი არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. ამას თან, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტექ   ნი -
კუ რად აღ ჭურ ვი ლია და კომ პი უ ტე რე ბიც დგას, მო სახ ლე ო ბი სათ ვის გა  მო უ ყე ნე-
ბე ლი ა. მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მა ცი ით, სა თე მო ცენ ტ რი, ძი რი თა დად, არ ჩევ ნე-
ბის დღეს იხ ს ნე ბა. იგი ვე სუ რა თია წილ კ ნის დევ ნილ თა და სახ ლე ბა შიც, სა დაც 
დევ ნი ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ერთ დროს შექ მ ნი ლი სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რე-
ბი გა უქ მ და. მა თი ვე გან ცხა დე ბით, ცენ ტ რებ ში იყო კომ პი უ ტე რე ბი, რომ ლი თაც 
დევ ნი ლე ბი უფა სოდ სარ გებ ლობ დ ნენ, ასე ვე იყო შეხ ვედ რე ბის ად გი ლე ბი დის-
კუ სი ის თ ვის სამ თავ რო ბო თუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის, ტარ დე-
ბო და ტრე ნინ გ - სე მი ნა რე ბი, ფუნ ქ ცი ო ნი რებ და სა გან მა ნათ ლებ ლო- შე მეც ნე ბი თი 
წრე ე ბი, რაც, ცენ ტ რის და ხურ ვით, დევ   ნი ლე  ბის თ ვის ხელ მი უწ ვ დო მე ლი გახ და. 

*214 წილკნის დევნილთა დასახლება.
*215 სკრის დევნილთა დასახლება.
*216 ფრეზეთის დევნილთა დასახლება.
*217 წილკანის და ბერბუკის დევნილთა დასახლებები.

მა თი ვე გან ცხა დე ბით, ცენ ტ რე ბი გა და ვი და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დაქ ვემ დე ბა რე ბა-
ში, რის შემ დე გაც გა ქი რავ და ფი ზი კურ პირებზე.*218

3.8.4 სხვადასხვასოციალურისტატუსი
დევნილის სტატუსი ჯერ კიდევ არ აქვთ ზოგიერთ დასახლებაში მცხოვრებ 
პირებს და ითხოვენ სტატუსის დადგენას.*219 ნაწილის განცხადებით, მიმდებარე 
სოფლებს მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი მიენიჭა, თუმცა, მათ დასახლებებს 
იგივე სტატუსი არ მინიჭებია. სტატუსის მინიჭება დევნილებს კომუნალური 
გადასახადების ოდენობას შეუმცირებდა და კანონით გათვალისწინებული 
სხვა გარანტიებით სარგებლობის შესაძლებლობას მისცემდა.*220 დევნილთა 
ნაწილმა უკმაყოფილება გამოთქვა სოციალურად დაუცველი პირის სტატუსის 
მინიჭება/შეწყვეტასთან დაკავშირებით. დევნილები აღნიშნავდნენ, რომ მათთვის 
გაუგებარია, კონკრეტულად რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მოხდა მათი 
დახმარების მიმღებ პირთა წრიდან ამოღება. 

„სოციალური დახმარება მომიხსნეს, რის საფუძველზე არ ვიცი, რადგან ჩემი შემოსავალი 
მხოლოდ 45 ლარია“*221

დევ ნილ თა დი დი ნა წი ლის გან ცხა დე ბით, იმ ფონ ზე რო ცა მათ არც სხვა შე მო სა-
ვა ლი აქვთ და არც და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ა, დევ ნი ლის შემ წე ო ბა 45 ლა რის 
ოდე ნო ბით ძა ლი ან და ბა ლია და მი სი გაზ რ და აუცი ლე ბე ლი ა. აქ ვე უნ და აღი ნიშ-
ნოს, რომ კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, დევ ნილ მა, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს სო-
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რის მოთხოვ ნებს, უნ და გა ა კე თოს არ ჩე ვა ნი - მი ი ღოს ან 
დევ ნი ლის ან სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რის შემ წე ო ბა; ორი ვე დახ მა რე ბის ერ თ-
დ რო უ ლად მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას კა ნონ მ დებ ლო ბა კრძა ლავს. 

ოკუ პი რე ბულ სოფ ლებ ში (ახალგორსა და ახალ გო რის რა ი ო ნის სოფ ლებ ში) შე-
სას ვ ლე ლად სპე ცი ა ლურ საშ ვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ში ხელ შეწყო ბას ითხოვს დევ-
ნილ თა ნა წი ლი, რად გან იქ ისი ნი ახერ ხე ბენ მი წის და მუ შა ვე ბას, პი რუტყ ვის ყო-
ლას და აქვთ შე მო სა ვა ლი ოჯახისთვის.*222 მაგალითად, ფრეზეთის და წეროვანის 
დასახლებაში მცხოვრებთა უმეტესობა ახალგორის რაიონიდან დევნილები არიან. 
ახალგორში შესასვლელად სპეციალური საშვის (რომლის გარეშეც ოკუპირებულ 
ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არავის აქვს) ღირებულება დაახლოებით 300 - 
400 ლარია, რისი გადახდის საშუალებაც მათ არ აქვთ. 

*218 კარალეთის, მოხისის და საქაშეთის დევნილთა დასახლებები.
*219 ფრეზეთის და კოდას დევნილთა დასახლებები.
*220 ფრეზეთის დევნილთა დასახლება.
*221 შაუმიანის დევნილთა დასახლება.
*222 ფრეზეთის და წეროვანის დევნილთა დასახლებები.
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რეკომენდაციები

4თავი



რეკომენდაციები სა ქარ თ ვე ლოს  
მთავ რო ბას, ად გი ლობ რივ  
თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ სა  
და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებს

საქართველოსმთავრობას
zz შე ი მუ შა ვოს პრო ცე დუ რა ეროვ ნულ დო ნე ზე მო სა მარ თ ლის კან დი და ტუ რის 
შე სარ ჩე ვად, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო ში ნო მი ნი-
რე ბის თ ვის და გა მო ი ყე ნოს შერ ჩე ვის პრო ცეს ში დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ-
ლი მიდ გო მა რო მის სტა ტუ ტის პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით; 
zz უზ რუნ ველ ყოს ეფექ ტიანი მო ნა წი ლე ო ბა ჰა ა გა სა და ნიუ იორ კ ში წევრ სა ხელ-
მ წი ფო თა ასამ ბ ლე ის ბი უ რო სა და კო მი ტე ტე ბის სა მუ შაო ჯგუ ფებ ში;
zz ითა ნამ შ რომ ლოს სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებ თან, სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მი ერ სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბის 
შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და რუ სე თის მხრი დან თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე 
უარით გა მოწ ვე ულ გა მოწ ვე ვებ თან გამ კ ლა ვე ბის მიზ ნით, მათ შო რის, სა სა-
მარ თ ლოს მი ერ და კა ვე ბის ორ დე რე ბის გა მო ცე მის შემ თხ ვე ვა ში, მა თი აღ ს-
რუ ლე ბის სა კითხებ ზე.

საქართველოსადგილობრივთვითმმართველობებსადა
სახელმწიფოინსტიტუტებს
zz გა ა ტა რონ სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბი დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბულ პირ თა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, თი თო ე უ ლი და სახ ლე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა-
ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;
zz სა ყო ფაცხოვ რე ბო პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, შე სა ბა მის და სახ ლე-
ბებ ში ჩა ტარ დეს საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის აუცი ლე ბე ლი სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი;
zzდევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში მოხ დეს საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლე ბის ადაპ ტი რე ბა 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის თ ვის;
zz მი ი ღონ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი ნგრე ვად და სი ცოცხ ლი სათ ვის ან ჯან მ რ თე ლო ბი-
სათ ვის მო მე ტე ბუ ლი საფ რ თხის შემ ც ვე ლი და სახ ლე ბი დან დევ ნილ თა დრო-
უ ლი გან სახ ლე ბის მიზ ნით;
zz გა მო ი ყოს სა ჭი რო ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი, დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში სა ი რი გა-
ციო და სას მე ლი წყლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გაყ ვა ნის ან / და შე კე თე ბის მიზ-

ნით; უზ რუნ ველ ყონ სას მე ლი წყლის ხა რის ხის კონ ტ რო ლი და პე რი ო დუ ლად 
მი სი ვარ გი სი ა ნო ბის გა და მოწ მე ბა;
zz ბუ ნებ რი ვი აირის მიმ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის ჩარ თუ ლო ბით უზ რუნ ველ ყონ 
დევ ნილ თა მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი აირის ღი რე ბუ ლე ბის და ვა ლი ა ნე-
ბის სა კითხის და ზუს ტე ბა და გა დაჭ რა;
zz მი ი ღონ ზო მე ბი დევ ნილ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რ დი სათ ვის მათ შო რის 
ისეთ სა კითხებ ზე, რო გო რი ცაა პრო ფე სი უ ლი და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა-
ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის და სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის სა ხელ მ წი ფო პროგ-
რა მის ფარ გ ლებ ში მიზ ნობ რი ვი პა კე ტით სარ გებ ლო ბა და სხვა;
zz მოხ დეს დევ ნილ თა და სახ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ტექ ნი კუ რად გა მარ თუ ლი 
და მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი გრა ფი კით მოძ რა ვი სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტით; 
zz მო წეს რიგ დეს რო გორც ცენ ტ რა ლუ რი, ისე და სახ ლე ბე ბის ში და საგ ზაო ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რა;
zz გა იხ ს ნას სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რე ბი დევ ნილ თა შე სა ბა მის და სახ ლე ბებ ში;
zz სა აფ თი ა ქო ქსე ლებ თან / ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნი ებ თან მო ლა პა რა კე ბით ხე ლი 
შე ეწყოს და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში აფ თი ა ქე ბის 
გახ ს ნა; 
zz არ სე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რე ბი აღი ჭურ ვოს პირ ვე ლა დი სა მე დი ცი ნო მომ-
სა ხუ რე ბი სათ ვის სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო ინ ვენ ტა რით, მე დი კა მენ ტე ბით და სა მე-
დი ცი ნო პერ სო ნა ლით;
zz მოხ დეს ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის მო ბი ლი ზე ბა და გა ტარ დეს ყვე ლა სა ჭი რო ზო-
მა დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;
zz მო წეს რიგ დეს სა ჯა რო სკო ლე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და მოს წავ ლე თა ტრან ს-
პორ ტი რე ბა;
zz გა უმ ჯო ბეს დეს დევ ნილ თათ ვის და საქ მე ბის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბი და უზ-
რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ დევ ნილ თა ჩარ თუ ლო ბა აღ ნიშ-
ნულ პროგ რა მებ ში;
zz უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის სხვა დას ხ ვა კურ სე ბი/ 
პ როგ რა მე ბი დევ ნი ლე ბი სათ ვის, რა თა ხე ლი შე ეწყოს მა თი პრო ფე სი უ ლი და 
ტექ ნი კუ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა სა და და საქ მე ბის პო ტენ ცი ა ლის გაზ რ დას. 
zz მოხ დეს დევ ნილ თა შემ წე ო ბის სის ტე მის ცვლი ლე ბა სა ჭი რო ე ბა ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი მიდ გო მის შე სა ბა მი სად; 
zz შე ის წავ ლონ და სახ ლე ბებ ში მცხოვ რებ დევ ნილ თა ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თებ სა და სა ძოვ რებ ზე და 
მი ი ღონ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი, რა თა იმა ვე რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი სხვა მო სახ-
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პროკურორისოფისი
zz გა ნახ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მი ა წო დოს და ზა რა ლე ბუ ლებ სა და სა ზო გა დო ე-
ბას გა მო ძი ე ბის პროგ რე სის შე სა ხებ;
zz უზ რუნ ველ ყოს გა მო ძი ე ბის გო ნივ რულ ვა და ში დას რუ ლე ბა; 
zz უზ რუნ ველ ყოს, რომ გა მო ძი ე ბა ასა ხავ დეს ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის ძი რი-
თად ას პექ ტებს, გან სა კუთ რე ბით, კა ცობ რი ო ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თულ ისეთ 
და ნა შა უ ლებს, რო გო რი ცაა ეთ ნი კუ რი ქარ თ ვე ლე ბის იძუ ლე ბით გა და ად გი-
ლე ბა და დევ ნა და ომის შემ დეგ და ნა შა უ ლებს - სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ზე 
თავ დას ხ მა, გან ზ რახ მკვლე ლო ბა, ქო ნე ბის გა ნად გუ რე ბა და ძარ ც ვა; 
zz უზ რუნ ველ ყოს და კა ვე ბის ორ დე რე ბის გა მო ცე მა მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი-
რე ბის მი მართ, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე მე ტად არი ან პა სუ ხის მ გე ბე ლი ჩა დე ნილ 
და ნა შა უ ლებ ში.

დაზარალებულთანდობისფონდი
zz უზ რუნ ველ ყოს სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის დრო უ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა და შემ დ-
გომ მხარ დამ ჭე რი მან და ტის დაწყე ბა  და ზა რა ლე ბუ ლი  მო სახ ლე ო ბის თ ვის;
zz მხარ დამ ჭე რი მან და ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, გა ით ვა ლის წი ნოს დევ ნილ თა 
ის სა ჭი რო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო იკ ვე თა;
zz მხა რი და უ ჭი როს პრო ექ ტებს, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა და ზა რა ლე-
ბულ თა მა ტე რი ა ლურ დახ მა რე ბა ზე და გრძელ ვა დი ან ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე-
რე ბა ზე;
zzდა ნიშ ნოს წარ მო მად გე ნე ლი ად გი ლობ რივ ოფის ში, რო მელ საც პირ და პი რი 
კო მუ ნი კა ცია ექ ნე ბა და ზა რა ლე ბუ ლებ სა და მათ წარ მო მად გენ ლებ თან. 

კანცელარია
zz მო ახ დი ნოს სა ჯა რო რე ა გი რე ბა სა სა მარ თ ლოს მი კერ ძო ე ბუ ლო ბას თან და-
კავ ში რე ბულ ბრალ დე ბებ ზე, რა თა უზ რუნ ველ ყოს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა და 
მხარ და ჭე რა;
zz გა აქ ტი უ როს ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ე ბი და ზა რა ლე ბულ თემ სა და 
სა ზო გა დო ე ბას შო რის და უზ რუნ ველ ყოს მა თი პე რი ო დუ ლი ინ ფორ მი რე ბა სა-
სა მარ თ ლოს მან და ტის, საქ მი ა ნო ბი სა და რო ლის შე სა ხებ;
zz უზ რუნ ველ ყოს ად გი ლობ რი ვი ოფი სის ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სით 
გაძ ლი ე რე ბა, მათ შო რის, სა შუ ა ლო და მა ღა ლი დო ნის ად გი ლობ რი ვი თა-
ნამ შ რომ ლე ბის აყ ვა ნით, რომ ლებ საც შე ეძ ლე ბათ და ზა რა ლე ბულ თა ჯგუ ფებ-
თან, მე დი ას თან და სა ზო გა დო ე ბას თან დრო უ ლი და პრო ფე სი უ ლი ურ თი ერ-
თო ბის დამ ყა რე ბა;

ლე ო ბის მსგავ სად, ყვე ლა დევ ნილს ჰქონ დეს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და მე-
სა ქონ ლე ო ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;
zzდევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში მო ეწყოს ბავ შ ვ თა გა სარ თო ბი და სპორ ტუ ლი მო-
ედ ნე ბი, სკვე რე ბი/ რეკ რე ა ცი უ ლი ზო ნე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა თე მო/ სა-
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რე ბი და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს მა თი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა;
zz მოხ დეს და სახ ლე ბე ბის საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის შეს წავ ლა ჯან საღ და სი-
ცოცხ ლის თ ვის უსაფ რ თხო გა რე მო ში ცხოვ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად, ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის, ქვე წარ მავ ლე ბის და სხვა მსგავ სი 
პრობ ლე მე ბის აღ მოფხ ვ რის მიზ ნით.

საქართველოსგენერალურპროკურატურას
zz ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის სიმ ძი მი სა და ფარ გ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
კომ პ ლი მენ ტა რო ბის პრინ ცი პი სა და მა ღა ლი სა ჯა რო ინ ტე რე სის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, დრო უ ლად და ას რუ ლოს მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბა და სა ზო გა დო ე ბას 
მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია მი სი შე დე გე ბის შე სა ხებ. 

რე კო მენ და ცი ე ბი სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს  
შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის თ ვის და  
და ზა რა ლე ბულ თა ნდო ბის ფონ დის თ ვის

მოვუწოდებთსასამართლოს,უზრუნველყოსსასამართლოსმანდატის
ეფექტიანიგანხორციელება:
zz შე ი მუ შა ვოს სა ყო ველ თაო სტრა ტე გია სა ქარ თ ვე ლო ში სა სა მარ თ ლოს ჩარ თუ-
ლო ბის შე სა ხებ, რა თა ყვე ლა ორ გა ნომ იცო დეს, თუ რო გორ უნ და გა და ი-
ლა ხოს არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და უზ რუნ ველ ყოს სა სა მარ თ ლოს მან და ტის 
ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბა და ზა რა ლე ბულ თათ ვის სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ-
სას რუ ლებ ლად;
zz ჩა მო ა ყა ლი ბოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის, იური დი უ ლი და დიპ ლო მა ტი-
უ რი თე მე ბი სა და აკა დე მი უ რი წრე ე ბის ად გი ლობ რი ვი ექ ს პერ ტე ბის გან შემ-
დ გა რი სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც სა სა მარ თ ლოს და ეხ მა რე ბი ან 
ად გი ლობ რი ვი და რე გი ო ნა ლუ რი სა კითხე ბის უკეთ გა აზ რე ბა სა და მოგ ვა-
რე ბა ში.
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zz უზ რუნ ველ ყოს და ზა რა ლე ბულ თა მო ნა წი ლე ო ბი სა და რე პა რა ცი ის სექ ცი ის 
თა ნამ შ რომ ლის და ნიშ ვ ნა ად გი ლობ რივ ოფის ში, რო მელ საც პირ და პი რი ინ-
ტე რაქ ცია ექ ნე ბა და ზა რა ლე ბუ ლებ თან; 
zz უზ რუნ ველ ყოს და ზა რა ლე ბულ თა სა მარ თ ლი ა ნო ბა ზე წვდო მი სა და რე ა ბი ლი-
ტა ცი ის უფ ლე ბე ბის სრულ ყო ფი ლი რე ა ლი ზე ბა, მათ შო რის ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო მად გენ ლე ბის მეშ ვე ო ბით სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე-
ო ბა და წარ მო მად გენ ლო ბა;
zz ასე ვე, გა ა ტა როს შე სა ბა მი სი ზო მე ბი, ად გი ლობ რი ვი ად ვო კა ტე ბი სა და იურ-
სი ტე ბის თ ვის სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლო ში იური დი-
ულ წარ მო მად გე ნელ თა სი ა ში მო სახ ვედ რად.

ადგილობრივიოფისი
zz უზ რუნ ველ ყოს და ზა რა ლე ბუ ლებ თან და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სრულ ფა სო ვა ნი სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა;
zz გა აქ ტი უ როს ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ე ბი და ზა რა ლე ბულ თემ ში;
zz სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ჩა ერ თოს ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე სა ჯა რო დის კუ სი ებ-
ში და გა მო ეხ მა უ როს მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბის შე სა ხებ სხვა დას ხ ვა აქ ტო რე ბის 
მი ერ გავ რ ცე ლე ბულ არას წორ ინ ფორ მა ცი ას სა სა მარ თ ლოს მან და ტის, რო-
ლი სა და გა მო ძი ე ბის ფარ გ ლებ თან და კავ ში რე ბით; 
zz გა მო ი ყე ნოს მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბე ბი ინ ფორ-
მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის მიზ ნით, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო სა სა-
მარ თ ლოს, მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბი სა და და ზა რა ლე ბუ ლე ბის უფ ლე ბებ თან 
და კავ ში რე ბულ სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ ზე, მათ შო რის, სა ტე ლე ვი ზიო 
პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ო ბის გზით.
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