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მოკლე მიმოხილვა
წი ნამ დე ბა რე ან გა რიშ ში წარ მოდ გე ნი ლია ასო ცი რე ბის 2017-2020 წლე ბის 
დღის წეს რიგ ში გან საზღ ვ რუ ლი მოკ ლე ვა დი ა ნი პრი ო რი ტე ტე ბის შეს რუ ლე-
ბის მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი. პრი ო რი ტე ტე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი 
და ანა ლი ზი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რამ დე ნი მე წამ ყ ვან მა ორ გა ნი ზა ცი-
ამ ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა- სა ქარ თ ვე ლოს~ მხარ და ჭე რით გა ნა ხორ ცი ე ლა.

ან გა რი ში შემ დეგ ექვს სფე როს მო ი ცავს: 1) კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა (მათ შო რის 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და სა მარ თა ლაღ ს რუ ლე ბის სექ ტო რე ბი); 2) ან ტი კო-
რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კა, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე ფორ მა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რი; 
3) თა ნას წო რი მოპყ რო ბა; 4) ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბი (ოთხივე ასო ცი რე ბის დღის 
წეს რი გის 2.2 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად); 5) პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის უფ ლე ბე ბი, 
ძი რი თა დი შრო მი თი სტან დარ ტე ბი და და საქ მე ბა, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა და 
თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი (ასოცირების დღის წეს რი გის 2.2 და 2.6 ნა წი ლე-
ბის შე სა ბა მი სად); 6) გა რე მოს დაც ვა და კლი მა ტის ცვლი ლე ბა (ასოცირების 
დღის წეს რი გის 2.7 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად).

ანა ლი ზის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ, მთავ რო ბის მხრი დან გა დად გ მუ ლი 
ნა ბი ჯე ბის მი უ ხე და ვად, სა ერ თო პროგ რე სი არა თა ნა ბა რი ა. რე ფორ მე ბი ხში-
რად დაყ ვა ნი ლია ფორ მა ლურ ცვლი ლე ბე ბამ დე, რაც პრაქ ტი კა ში არ აისა ხე-
ბა. მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სფე რო ში არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა ძი რი თა დი ინ ს ტი-
ტუ ტე ბის რე ფორ მა. მსგავ სი ვი თა რე ბაა გა რე მოს დაც ვი სა და კო რუფ ცი ის 
წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის სფე რო ებ შიც. დრო უ ლად არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა სა-
კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი რიგ სექ ტო რებ ში. მა გა ლი თად, გა რე მოს დაც ვის 
სფე როს რე ფორ მი რე ბის პრო ცესს წინ არ უძღ ვო და კონ სულ ტა ცი ე ბი სა და 
მსჯე ლო ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზი. რე ფორ მე ბი არას-
რულ ფა სოვ ნად გან ხორ ცი ელ და ისეთ სფე რო ებ ში, რო გო რიც არის შრო მი თი 
უფ ლე ბე ბი და სა მარ თა ლაღ ს რუ ლე ბა. რე ფორ მე ბის და გეგ მ ვი სა და გან ცხორ-
ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვან დაბ რ კო ლე ბას წარ მო ად გენს ასე ვე სა-
ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სი სა და და ფი ნან სე ბის ნაკ ლე ბო ბა. 

მეთოდოლოგია 
მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში შე ფას და ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის 
გა ფორ მე ბუ ლი 2017-2020 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი მოკ ლე ვა დი ა ნი პრი ო რი ტე ტე ბის შეს რუ ლე ბა ექვს სფე რო ში. შე ფა-
სე ბა ეყ რ დ ნო ბა ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის 2018 წლის ეროვ-
ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მას და ამ გეგ მით გა წე რილ ინ დი კა ტო რებს. წარ მოდ გე-
ნილ ან გა რიშ ში მოკ ლე ვა დი ა ნი პრი ო რი ტე ტე ბი გა მუ ქე ბუ ლი შრიფ ტით არის 
ცი ტი რე ბუ ლი. თი თო ე უ ლი პრი ო რი ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში შე ფა სე ბუ ლია მი სი 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ხა რის ხი   – გან ხორ ცი ელ და, ნა წი ლობ რივ გან ხორ ცი ელ და, 
არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. პრი ო რი ტე ტის სტა ტუ სის აღ წე რას თან ერ თ ვის დე-
ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია კონ კ რე ტუ ლი ქმე დე ბე ბის შეს რუ ლე ბა -არ შეს რუ ლე-
ბის შე სა ხე ბაც.
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საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

1. „სასამართლო სტრა ტე გი ი სა და მი სი სა მოქ მე დო გეგ მის გან ვი
თა რე ბა და ეტა პობ რი ვი იმ პ ლე მენ ტა ცი ა, რო მე ლიც, სხვა სა კითხებ
თან ერ თად, შე ე ხე ბა მო სა მარ თ ლე თა და ნიშ ვ ნის, და წი ნა უ რე ბი სა 
და გა დამ ზა დე ბის პო ლი ტი კი სა და პრაქ ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის დათ მო
ბით, აგ რეთ ვე, ადეკ ვა ტუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყო ფა შე სა ბა მი სი 
სა სა მარ თ ლო კომ პე ტენ ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის; იუს ტი ცი ის 
უმაღ ლე სი სკო ლის და მო უ კი დებ ლო ბის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გაზ რ დით~

მართლმსაჯულების სექტორი 

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2017 წლის 29 მა ისს დამ ტ კიც და სა სა მარ თ ლო სის ტე მის სტრა ტე-
გია 2017-2021 წლე ბი სათ ვის და 2017-2018 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა. სა სა-
მარ თ ლო სის ტე მის სტრა ტე გია ხუთ ძი რი თად სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბას 
ასა ხავს:
•	 და მო უ კი დებ ლო ბა და მი უ კერ ძო ებ ლო ბა; 
•	 ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
•	 ხა რის ხი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის უზ რუნ ველ ყო-

ფა; 
•	 სა სა მარ თ ლო სის ტე მის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
•	 მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ მი ი ღო საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის და მი სი 
მო სამ ზა დე ბე ლი პრო ცე სის გა ნახ ლე ბუ ლი წე სი. მო სა მარ თ ლე თა გან გ რ ძო ბა-
დი გა დამ ზა დე ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და გარ კ-
ვე უ ლი აქ ტი ვო ბე ბი.

არ გა კეთ და: მი უ ხე და ვად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე-
ბე ბი სა, მო სა მარ თ ლე თა შერ ჩე ვა/ და ნიშ ვ ნის წე სი კვლავ არ აკ მა ყო ფი ლებს 
დამ სა ხუ რე ბის პრინ ცი პით, ობი ექ ტურ კრი ტე რი უ მებ ზე და ფუძ ნე ბულ სტან-
დარტს, შერ ჩე ვა/ და ნიშ ვ ნის პრო ცე სი არ არის და სა ბუ თე ბუ ლი და გამ ჭ ვირ ვა-
ლე. არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა ღო ნის ძი ე ბე ბი სა სა მარ თ ლო ე ბის თავ მ ჯ დო მა რე-
თა შერ ჩე ვა/ და ნიშ ვ ნის პრო ცე დუ რის და კრი ტე რი უ მე ბის დად გე ნის მიზ ნით. 
სა მოქ მე დო გეგ მის შე სას რუ ლებ ლად შექ მ ნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ა-
ნო ბა გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბით და არა ე ფექ ტუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა. 

ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მით 2018 წლის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 14 აქ ტი-
ვო ბი დან 12 არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა ან ნა წი ლობ რივ გან ხორ ცი ელ და.



9
მართლმსაჯულება

2. „იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ეფექ ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
inter alia მი სი და მო უ კი დებ ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფით~

3. „სასამართლოს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე
სე ბა მკა ფიო და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი დის ციპ ლი ნა რუ ლი წე სე ბის 
იმ პ ლე მენ ტა ცი ით, რომ ლე ბიც ეფექ ტი ა ნად სრულ დე ბა, ისე ვე რო
გორც მო სა მარ თ ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი სა და და მო უ კი დებ ლო
ბის გა რან ტი რე ბით~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2018 წლის ივ ლის ში იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ და ა ზუს ტა გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სი. ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად, საბ ჭოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი საბ ჭოს ოფი ცი ა ლურ ვებ გ ვერ დ ზე ქვეყ ნ დე ბა მი სი მი-
ღე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 5 დღი სა. ასე ვე, იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო უზ რუნ-
ველ ყოფს საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის საბ ჭოს ოფი ცი ა ლურ ვებ გ ვერ დ ზე 
კონ სო ლი დი რე ბუ ლი სა ხით გან თავ სე ბას. 

არ გა კეთ და: არ მომ ზა დე ბუ ლა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი 
იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის წე სის შე სა ხებ. იუს ტი ცი ის უმაღ-
ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი 
ჯერ კი დევ არ რე გუ ლირ დე ბა კა ნო ნით, რაც ამ ცი რებს საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის 
შე სა ხებ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას. მათ შო რის, არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა იუს ტი ცი-
ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის, და სა ბუ თე-
ბი სა და გა მოქ ვეყ ნე ბის პრო ცე დუ რე ბი; საბ ჭოს სხდო მე ბის მო სამ ზა დე ბე ლი 
პრო ცე დუ რე ბი და გა მარ თ ვის წე სი არ შეც ვ ლი ლა და რჩე ბა ხარ ვე ზე ბი. 

ზოგადი შეფასება: ნაწილობრივ შესრულდა

გაკეთდა: შეიქმნა დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი და დადგინდა 
ინსპექტორის საქმიანობის წესი.

არ გაკეთდა: დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი ჭიანურდება, 
რაც საფრთხეს უქმნის მოსამართლის დამოუკიდებლობას. დისციპლინური 
სამართალწარმოების შეწყვეტის მაჩვენებელი მაღალია, რაც არასათანადო 
გამჭვირვალობის პირობებში წარმოშობს ეჭვებს საქმეთა შეწყვეტის შესახებ 
გადაწყვეტილებების ობიექტურობასთან დაკავშირებით. მოსამართლის 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების ახლებური ჩამონათვალი 
კვლავ არ არის მიღებული, რაც დააკმაყოფილებდა კანონის განჭვრეტადობის 
მოთხოვნებს.



10
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

4. „სასამართლოთა ინ ს ტი ტუ ცი უ რი სტრუქ ტუ რის რა ცი ო ნა ლი ზა
ცი ა, მათ შო რის, სა დაც ამის აუცი ლებ ლო ბა არ სე ბობს, სპე ცი ა ლი
ზე ბუ ლი პა ნე ლე ბი სა და პა ლა ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და დაგ რო ვე
ბულ საქ მე თა რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის 
სა მო ქა ლა ქო და ნა ყო ფებ ში~

ზოგადი შეფასება: ნაწილობრივ შესრულდა

გაკეთდა: სასამართლოში საქმეთა გაჭიანურების, საქმეთა ჭარბი ნაკადის და 
სასამართლოს გა დატ ვირ თუ ლო ბის პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად მომ ზად და 
სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი. სა სა მარ თ ლო ებ ში ჩა მო ყა ლიბ და ვიწ რო სპე-
ცი ა ლი ზა ცი ე ბი და გა ი ზარ და და საქ მე ბულ მო ხე ლე თა რა ო დე ნო ბა. 

2018 წლის აგ ვის ტო ში ჩა ტარ და კვლე ვა მო სა მარ თ ლე თა სა ჭი რო რა ო დე ნო-
ბის გან სა საზღ ვ რად. 2018 წლის ნო ემ ბერ ში გან ხორ ცი ელ და სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მა ში საქ მე თა გა ჭი ა ნუ რე ბი სა და ნაშ თის ზრდის მი ზე ზე ბის წი ნას წა რი 
შე ფა სე ბა.

არ გა კეთ და: არ მომ ხ და რა ნაშ თად დარ ჩე ნი ლი საქ მე ე ბის შემ ცი რე ბის მე ქა-
ნიზ მის, დრო ის მარ თ ვის, და ყოვ ნე ბის პრე ვენ ცი ის და შემ ცი რე ბის პო ლი ტი-
კის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გ ვა.  
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5. „სასამართლო ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ ნდო ბის ამაღ ლე ბის მიზ
ნით, საქ მე თა გა ნა წი ლე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბა 
და საქ მე თა მარ თ ვის ელექ ტ რო ნუ ლი პროგ რა მის გა უმ ჯო ბე სე ბა~

ზოგადი შეფასება: ნაწილობრივ შესრულდა

გაკეთდა: 2017 წლის 1 მაისს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო საერთო 
სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის 
მეშვეობით განაწილების წესი, რაც უზრუნველყოფს საქმეთა გადანაწილებას 
შესაბამისი კოლეგიის/ვიწრო სპეციალიზაციის მოსამართლეთა შორის, 
გარდა ამ წესით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა. საქმეთა 
განაწილების ელექტრონული პროცედურა ამოქმედდა 2017 წლის 1 
ივლისიდან პილოტურად ამოქმედდა რუსთავის საქალაქო სასამართლოში, 
ხოლო 31 დეკემბრიდან საერთო სასამართლოების მთელ სისტემაში.

არ გაკეთდა: საქმის ელექტრონულად განაწილების წესით შენარჩუნებულია 
სასამართლოთა თავმჯდომარეთა ფართო დისკრეცია, მართლმსაჯულების 
განხორციელების შეფერხების თავიდან ასაცილებლად: ა. მოსამართლეს 
დაავალოს საქმის განხილვაში მონაწილეობა ამავე სასამართლოს სხვა 
პალატაში ან საგამოძიებო კოლეგიაში; ბ. ამავე სასამართლოს სხვა 
სპეციალიზებულ შემადგენლობაში; გ. მოსამართლეს დაავალოს მაგისტრატი 
მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება, ხოლო მაგისტრატ 
მოსამართლესსაქმის მისი სამოქმედო ტერიტორიის გარეთ, რაიონულ 
(საქალაქო) სასამართლოში განხილვა. სასამართლოს თავმჯდომარე 
ინარჩუნებს ვიწრო სპეციალიზაციის ფარგლებში მოსამართლეთა 
შემადგენლობის განსაზღვრის უფლებამოსილებას, რაც საქმეთა 
განაწილების სისტემაში სასამართლოს თავმჯდომარის ჩარევის რისკებს 
ტოვებს. ამასთან, საბჭოს უფლებამოსილება განსაზღვროს მოსამართლეთა 
ვიწრო სპეციალიზაცია შეუზღუდავია, რაც საბჭოს ანიჭებს განუსაზღვრელ 
დისკრეციას, მოსამართლეთა სპეციალიზაცია დაადგინოს საქმეთა 
შემთხვევით განაწილების პრინციპის საზიანოდ. 



12
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

6. „პროკურატურის რე ფორ მის გაგ რ ძე ლე ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის და
მო უ კი დებ ლო ბის, ნე ბის მი ე რი არა მარ თ ლ ზო მი ე რი გავ ლე ნის გან 
დაც ვის, მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლე ო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით~

7. „სისხლის სა მარ თ ლის კო დექ სის რე ფორ მის გაგ რ ძე ლე ბა სას
ჯელ თა ლი ბე რა ლი ზა ცი ის, კა ნონ მ დებ ლო ბის მო დერ ნი ზა ცი ის 
მიზ ნით და მი სი ევ რო კავ ში რი სა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ
თან სრუ ლი შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2017 წელს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი-
ის ახა ლი რე დაქ ცი ა, რო მე ლიც ახ ლე ბუ რად გან საზღ ვ რავს პრო კუ რა ტუ რის 
სტა ტუსს, უფ ლე ბა მო სი ლე ბას და საქ მი ა ნო ბის წე სებს. აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე-
ბებს უნ და მოჰ ყო ლო და კა ნონ მ დებ ლო ბის შემ დ გო მი ჰარ მო ნი ზა ცი ა. პარ ლა-
მენ ტ მა მი ი ღო ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი „საქართველოს პრო კუ რა ტუ რის შე სა ხებ~.

2017 წლის 25 მა ისს დამ ტ კიც და პრო კუ რა ტუ რის მუ შაკ თა ახა ლი ეთი კის კო-
დექ სი. 2017-2018 წლებ ში პრო ფე სი უ ლი ეთი კი სა და ინ ტე რეს თა შე უ თავ სებ-
ლო ბის სა კითხებ ზე პრო კუ რა ტუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის (პროკურორი, 
პრო კუ რა ტუ რის გა მომ ძი ე ბე ლი, მრჩე ვე ლი, სპე ცი ა ლის ტი) ჩა ტარ და 26 ტრე-
ნინ გი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც გა დამ ზად და 552 პი რი. 

არ გა კეთ და: სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი „პროკურატურის შე სა ხებ~ 
სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის ახალ რე დაქ ცი ას თან მხო ლოდ ფორ მა ლურ 
შე სა ბა მი სო ბას უზ რუნ ველ ყოფს, რაც, თა ვის თა ვად, არ არის საკ მა რი სი პრო-
კუ რა ტუ რის სრულ ფა სო ვა ნი რე ფორ მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. საპ რო კუ რო-
რო საბ ჭოს არა აქვს საკ მა რი სი გა რან ტი ე ბი ფუნ ქ ცი უ რი და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
და მო უ კი დებ ლო ბის მი საღ წე ვად.

ზოგადი შეფასება: ნაწილობრივ შესრულდა

გაკეთდა: მომზადდა სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტი.

არ გაკეთდა: სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტი ჯერ არ არის 
წარდგენილი პარლამენტში.
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8. „საკანონმდებლო და ინ ს ტი ტუ ცი ურ ჩარ ჩო თა შემ დ გო მი გა უმ
ჯო ბე სე ბა მა ღა ლი ხა რის ხის უფა სო სა მარ თ ლებ რი ვი დახ მა რე ბის, 
ისე ვე რო გორც ფა სი ა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად~

9. „სისხლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს, 
სა სა მარ თ ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და პრო ცე დუ რუ ლი უფ ლე ბე
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გაგ რ ძე ლე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ
ლი კონ ვენ ცი ის, სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თ ლი სა და 
ევ რო პის საბ ჭოს სხვა შე სა ბა მი სი კონ ვენ ცი ე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს 
მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, გა მომ დი ნა რე სა
ქარ თ ვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით, შემ დე გი პრინ ცი პე ბის 
სრუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის გზით:
– სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში ბრალ დე ბულ თა პრო ცე სუ ა ლუ რი 
უფ ლე ბე ბის გა რან ტი რე ბა;
– და ნა შა უ ლის, მათ შო რის სი ძულ ვი ლის და ნა შა უ ლის, მსხვერ პ ლ
თათ ვის სა სა მარ თ ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, დაც ვის, მხარ და ჭე რი
სა და კომ პენ სა ცი ის უფ ლე ბა თა უზ რუნ ველ ყო ფა~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის მან და ტი გა ფარ თოვ და და 
გავ რ ცელ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ თა და სა ცა ვად სა მო ქა ლა ქო და 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე ებ ზე.

კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შე ვი და ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და იური დი-
უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის რე ფორ მი რე ბას და მი სი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და მო-
უ კი დებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: და იწყო მუ შა ო ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ ს ში შე სა-
ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტ ზე.

2018 წლის ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მა ში მხო ლოდ ერ თი აქ ტი ვო ბა იყო გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი  მო სა მარ თ ლე თათ ვის ტრე ნინ გის კურ სის ჩა ტა რე ბა. ჩა ტარ-
და ტრე ნინ გე ბი და მო სა მარ თ ლე ებ მა გა ი ა რეს პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა.

არ გა კეთ და: სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ ს ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე-
ბე ბის პრო ექ ტი არ წარ დ გე ნი ლა პარ ლა მენ ტ ში. 
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10. „სამართლიანი, ეფექ ტი ა ნი და აგ რეთ ვე უფ რო ფარ თოდ გა მო
ყე ნე ბა დი, და ვე ბის მოგ ვა რე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ მე ქა ნიზ მ თა შე მო
ღე ბა~

11. „პენიტენციურ და პრო ბა ცი ის სის ტე მებ ში და მათ გა რეთ, რე ა
ბი ლი ტა ცი ი სა და რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის მიდ გო მა თა იმ პ ლე მენ ტა ცია 
და ნა შა უ ლის ხე ლახ ლა ჩა დე ნის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით და სა ჯა რო 
წეს რიგ სა და უსაფ რ თხო ე ბას და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის უზ
რუნ ველ ყო ფას შო რის ჯე რო ვა ნი ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბა~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: მომ ზად და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის პა კე ტი მე დი ა ცი ის მე-
ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბის ხელ შე საწყო ბად. ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი.

არ გა კეთ და: სხვა აქ ტი ვო ბე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა ან მხო ლოდ ნა წი ლობ-
რივ გან ხორ ცი ელ და.

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: სსიპ „დანაშაულის პრე ვენ ცი ის ცენ ტ რის~ დი რექ ტო რის 2017 წლის 
24 ოქ ტომ ბ რის №321/ს ბრძა ნე ბით შე მუ შავ და ყო ფილ პა ტი მარ თა რე ა ბი ლი-
ტა ცი ი სა და რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის პროგ რა მა. გან ხორ ცი ელ და გარ კ ვე უ ლი აქ-
ტი ვო ბე ბი ყო ფილ პა ტი მარ თა და საქ მე ბის, გა ნათ ლე ბი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
პროგ რა მებ ში ჩარ თ ვის თვალ საზ რი სით.

არ გა კეთ და: ჯერ კი დევ არ სე ბობს პრობ ლე მე ბი პი რო ბით მსჯავ რ დე ბულ-
თა რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის სა თა ნა დო უზ რუნ ველ ყო ფის და 
გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის თვალ საზ რი სით. არ არის დამ ტ კი-
ცე ბუ ლი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი, სა ინ ფორ მა ციო და სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა-
მე ბის ერ თი ა ნი სტან დარ ტი და პროგ რა მე ბის პა კე ტი. 
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12. „სამართალდამცავი ორ გა ნო ე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და 
დე მოკ რა ტი უ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გაზ რ და. პო ლი ცი ის წი ნა აღ
მ დეგ გა მოთ ქ მუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი და მა ჯე რე ბე ლი პა სუ ხის თ ვის მო
ითხოვს პრო ფე სი ო ნა ლურ, ეფექ ტი ან მე ქა ნიზმს. სა მარ თალ დამ ცავ 
ორ გა ნო თა წარ მო მად გენ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა მოთ ქ მუ ლი შე ნიშ
ვ ნე ბის და მო უ კი დე ბე ლი და ეფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბის გან სა ვი თა
რებ ლად შემ დ გო მი ზო მე ბის მი ღე ბის გან ხილ ვა. სა მარ თალ დამ ცავ 
ორ გა ნო თა ოფიც რე ბის თ ვის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ტრე ნინ გე ბის ჩა
ტა რე ბა ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბი სა და ევ რო პის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა
თა კონ ვენ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის თა ო ბა ზე~

სამართალაღსრულების სექტორი 

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2018 წლის 20 ივ ლისს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო კა ნო ნი 
„სახელმწიფო ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის შე სა ხებ~.1 კა ნო ნის მი ზა ნი ა, შე იქ მ ნას და-
მო უ კი დე ბე ლი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტი, რო მე ლიც გა მო ი ძი ებს სა მარ თალ-
დამ ცა ვი ორ გა ნოს წარ მო მად გენ ლის ან მო ხე ლის მი ერ ჩა დე ნილ და ნა შა ულს.

2017-2018 წლებ ში (2018 წლის 1 ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო ბით) ში ნა გან საქ-
მე თა სა მი ნის ტ როს აკა დე მი ა ში ჩა ტარ და 14 ტრე ნინ გი პრო ფე სი უ ლი ეთი კის 
სტან დარ ტე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით, რო მელ საც 805 მო ნა წი ლე და ეს წ რო. ამა-
ვე პე რი ოდ ში ჩა ტარ და 26 ტრე ნინ გი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სა კითხებ-
ზე. ამ ტრე ნინ გებს 1 800 მო ნა წი ლე და ეს წ რო.

არ გა კეთ და: ახ ლად შექ მ ნი ლი სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის მან და ტი და კომ პე-
ტენ ცი ე ბი შეზღუ დუ ლი ა, რაც კითხ ვას ბა დებს ამ მე ქა ნიზ მის ეფექ ტი ა ნო ბა სა 
და და მო უ კი დებ ლო ბა ზე. და ნა შა ულ თა გარ კ ვე უ ლი წრე, რო მელ თა სა მარ თალ-
დამ ცავ თა მი ერ ჩა დე ნის ფაქ ტებ ზე სა ზო გა დო ე ბა ხში რად მი უ თი თებს, შექ მ ნი ლი 
მე ქა ნიზ მის მიღ მაა დარ ჩე ნი ლი. სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის ექ ს კ ლუ ზი უ რი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბას პრო კუ რა ტუ რა ინარ ჩუ ნებს. სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის სამ-
სა ხუ რის ფუნ ქ ცი ე ბი შე მო ი ფარ გ ლე ბა სა გა მო ძი ე ბო კომ პე ტენ ცი ით, მა შინ, რო დე-
საც არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, საპ რო კუ რო რო ზე დამ ხედ ვე ლო ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, გა მო ძი ე ბას პრაქ ტი კუ ლად პრო კუ რა ტუ რა წარ მარ თავს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის მან და ტი და უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბე ბი შეზღუ დუ ლი ა, მა ინც სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ამ ინ ს-
ტი ტუ ტის ამოქ მე დე ბა დად გე ნილ დროს, 2019 წლის 1 იან ვ რი დან. ამი ტომ 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ „სახელმწიფო ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის 
შე სა ხებ~ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის დაჩ ქა რე ბუ ლი წეს ით გან ხორ ცი ე ლე ბა რამ-
დე ნი მე დღით ად რე, სა ნამ სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი უნ და ამოქ-
მე დე ბუ ლი ყო გან სა კუთ რე ბით უარ ყო ფი თად უნ და შე ფას დეს. კა ნონ ში შე ტა-
ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად 2019 წლის 1 იან ვ რის მა გივ რად კა ნო ნი ძა ლა ში 
ექ ვ სი თვის დაგ ვი ა ნე ბით შე ვა.

1 კანონი ძალაში შევიდა 2018 წლის 21 ივლისს.
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13. „პატიმრობის ალ ტერ ნა ტი ულ ზო მა თა ფარ თო გა მო ყე ნე ბა ახა
ლი არა სა პა ტიმ რო სას ჯე ლე ბის შე მო ღე ბი თა და პრო ბა ცი ის სამ სა
ხუ რის შე საძ ლებ ლო ბა თა გაზ რ დით~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: კა ნონ მ დებ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, 
არა სა პა ტიმ რო სას ჯე ლის ერ თ -ერთ სა ხედ ამოქ მედ და ში ნა პა ტიმ რო ბა. ში-
ნა პა ტიმ რო ბის აღ ს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს სას ჯე ლაღ ს რუ-
ლე ბი სა და პრო ბა ცი ის მი ნის ტ რის 2017 წლის 28 დე კემ ბ რის №146 ბრძა ნე-
ბა არე გუ ლი რებს. და ი ნერ გა რის კი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის შე დე გად 
სას ჯე ლის მოხ დის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გეგ მის შედ გე ნა. 

არ გა კეთ და: სა პა ტიმ რო სას ჯე ლის გა მო ყე ნე ბის წი ლი კვლა ვაც მა ღა ლი ა.
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ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების 2017-2020 წლების დღის 
წესრიგი (ანტიკორუფციული პოლიტიკის, ადმინისტრაციული რეფორმისა და 
საჯარო სამსახურის სფეროში) შვიდ მოკლევადიან პრიორიტეტს მოიცავს, 
რომლებიც, დოკუმენტის თანახმად, „მიღწეული უნდა იქნეს ან მათი 
შესრულების კუთხით მნიშვნელოვანი პროგრესი უნდა შეიმჩნეოდეს 2018 
წლის დასასრულისთვის~.

1. „კორუფციასთან ბრძო ლის გაგ რ ძე ლე ბა და შე სა ბა მი სი სა ერ თა შო
რი სო სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბის ეფექ ტი ა ნი იმ პ ლე მენ ტა ცი ა, რო გო რიც 
არის გა ე როს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი კონ ვენ ცია და კო რუფ ცი ის შე სა ხებ 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის კონ ვენ ცია და მი სი და მა ტე ბი თი ოქ მი, ასე ვე ევ რო
პის საბ ჭოს ქვეყ ნე ბის კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ მოქ მე დი ჯგუ ფის (GRE
CO) რე კო მენ და ცი ე ბი და OECDს აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და ცენ ტ რა
ლუ რი აზი ის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ქსე ლის რე კო მენ და ცი ე ბი~

ზოგადი შეფასება: შესრულდა

გაკეთდა:

•	 კორუფციის რისკის შეფასების მეთოდოლოგიის მომზადება – 
ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს თანამშრომლები დაესწრნენ ორ 
ტრენინგს რისკების შეფასებასთან დაკავშირებით. მეთოდოლოგიის 
დოკუმენტის დასრულება 2018 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი.2

•	 კორუფციის პრევენციისა და მასთან ბრძოლის საქმეში პარტნიორი 
ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების შესაბამის უწყებებთან 
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაგრძელება – 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა 2018 წელს 
მონაწილეობა მიიღეს 12 საერთაშორისო ღონისძიებაში, ასევე გაფორმდა 
შვიდი დოკუმენტი საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ.3

•	 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული 
სააგენტოს (დეპარტამენტის) პროფესიული განვითარება. პროფესიული 
გადამზადების სპეციალური სასწავლო პროგრამის განხორციელება – 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა 2018 წელს 
მონაწილეობა მიიღეს ტრენინგის 14 საერთაშორისო და ადგილობრივ 
ღონისძიებასა და კურსში.4

•	 2017-2018 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი 
– 2017-2018 წლების მონიტორინგის ანგარიში ანტიკორუფციულ საბჭოს 
2018 წლის 27 დეკემბერს წარედგინა.

2 „საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს~ მიმოწერა იუსტიციის სამინისტროსთან, 2018 
წლის ნოემბერიდეკემბერი. 
3 „საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს~ მიმოწერა სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურთან, 2018 წლის ნოემბერიდეკემბერი. 
4 „საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს~ მიმოწერა სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურთან, 2018 წლის ნოემბერიდეკემბერი.
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2. „მოქალაქეთა უფ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო
მო ბა ზე, რო გორც კო რუფ ცი ის ეფექ ტი ა ნად პრე ვენ ცი ის ერ თ ერთ საკ
ვან ძო ზო მა ზე~

3. „მოქმედი საზედამხედველო, აუდიტისა და ფინანსური საგამოძიებო 
ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

არ გა კეთ და: ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მომ ზა დე ბა – 
სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ ვით, კა ნონ პ რო ექ ტი პარ ლა მენ ტის თ ვის 2018 წლის 
ივ ლი სის თ ვის უნ და ყო ფი ლი ყო წარ დ გე ნი ლი, მაგ რამ 2018 წლის დე კემ ბ რის 
მდგო მა რე ო ბი თაც კი არ წარ დ გე ნი ლა.

ზო გა დი შე ფა სე ბა: შე სა ბა მის უწყე ბას არ წარ მო უდ გე ნია ინ ფორ მა ცია გან-
ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ხებ.

სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ ვით, ამ პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბის ფარ გ ლებ-
ში ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს შემ დე გი ქმე დე ბე ბი უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა:

•	 ში და აუდი ტის ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ რო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ-
ლე ბე ლი წლი უ რი გეგ მის შე სა ბა მი სად ტრე ნინ გე ბის, მათ შო რის კო რუფ-
ცი ის ნიშ ნე ბის დად გე ნას თან და აღ კ ვე თას თან და კავ ში რე ბუ ლი ტრე ნინ-
გე ბის, ჩა ტა რე ბა.

•	 ად გი ლობ რი ვი ტრე ნე რე ბის გა დამ ზა დე ბა კო რუფ ცი ის გა მოვ ლე ნა სა და 
პრე ვენ ცი ა ში მდგრა დო ბი სა და მუდ მი ვი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო-
ფად.

„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა- სა ქარ თ ვე ლომ~ ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს 
გა უგ ზავ ნა წე რი ლი და სთხო ვა, წარ მო ედ გი ნა ინ ფორ მა ცია აღ ნიშ ნუ ლი ქმე-
დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ხებ, მაგ რამ, 2018 წლის დე კემ ბ რის მდგო მა-
რე ო ბით, სა მი ნის ტ როს წე რილ ზე პა სუ ხი არ გა უ ცი ა. 
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4. „პოლიტიკის შე მუ შა ვე ბის ინ კ ლუ ზი უ რი პრო ცე სის გაგ რ ძე ლე ბა მო
ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის, აგ რეთ ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა სა და 
ცენ ტ რა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის დი ა ლო გის მეშ
ვე ო ბით~

5. „დარგობრივ კო მი ტეტ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბით პარ
ლა მენ ტის სა ზე დამ ხედ ვე ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გაძ ლი ე რე ბა~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და:

•	 2018-2021 წლე ბის რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის მომ ზა დე ბა, 
რო მელ შიც მო ცე მუ ლი იქ ნე ბა ინ ფორ მა ცია პო ტენ ცი ურ ინ ვეს ტი რე ბა ზე 
ისეთ სფე რო ებ ში, რო გო რე ბიც არის ინო ვა ცია და მცი რე და სა შუ ა ლო 
ზო მის სა წარ მო ე ბის თ ვის დახ მა რე ბის გა წე ვა – პროგ რა მა დამ ტ კი ცე ბუ-
ლია და გან თავ სე ბუ ლია ინ ტერ ნეტ ში.5

ზო გა დი შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

არ გა კეთ და: 2018 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა ში არ არის შე ტა ნი ლი რა ი მე საქ-
მი ა ნო ბა ამ თე მის ფარ გ ლებ ში, მი უ ხე და ვად იმ ფაქ ტი სა, რომ ის ასო ცი რე ბის 
დღის წეს რიგ ში მოკ ლე ვა დი ან პრი ო რი ტე ტად არის გან საზღ ვ რუ ლი.

5 http://www.mrdi.gov.ge/sites/default/files/20182021_clebis_sakartvelos_regionuli_ganvitare
bis_programa_0.pdf 

http://www.mrdi.gov.ge/sites/default/files/2018-2021_clebis_sakartvelos_regionuli_ganvitarebis_programa_0.pdf
http://www.mrdi.gov.ge/sites/default/files/2018-2021_clebis_sakartvelos_regionuli_ganvitarebis_programa_0.pdf
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6. „საჯარო ად მი ნის ტ რა ცი ის რე ფორ მის გეგ მის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის გაგ
რ ძე ლე ბა და აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის და ძი რი თა დი სტრა ტე გი ე ბის კო ორ დი
ნა ცი ის, ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და ან გა რიშ გე ბის გაძ ლი ე რე ბა პო ლი ტი
კურ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ დო ნე ებ ზე~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და:

•	 „ღია მმარ თ ვე ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს~ 2018-2019 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ-
მის მომ ზა დე ბა – „ღია მმარ თ ვე ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს~ 2018-2019 წლე ბის 
სა მოქ მე დო გეგ მა მომ ზა დე ბუ ლია და ხელ მი საწ ვ დო მია სა ზო გა დო ე ბის-
თ ვის.6

•	 „ღია მმარ თ ვე ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს~ 2016-2017 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ-
მის სა ბო ლოო შე ფა სე ბის ან გა რი შის მომ ზა დე ბა – სა ბო ლოო შე ფა სე ბის 
ან გა რი შის მომ ზა დე ბუ ლია და ხელ მი საწ ვ დო მია სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.7

•	 „ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის~ მე ხუ თე გლო ბა ლუ რი სა მი ტის ჩა-
ტა რე ბა – სა მი ტი 2018 წლის ივ ლის ში ჩა ტარ და.

•	 სა ჯა რო სექ ტო რის ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფა ელექ ტ რო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ერ თი ა ნი პორ ტა ლის მეშ ვე ო ბით 
(my.gov.ge) – პორ ტა ლი ამ ჟა მად და ახ ლო ე ბით 400 სხვა დას ხ ვა სერ ვისს 
უწევს ფი ზი კურ პი რებს და 50-ზე მეტ სერ ვისს – ორ გა ნი ზა ცი ებს.8

•	 სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის შექ მ ნი სა და გა წე ვის შე სა ხებ პო ლი ტი კის დო-
კუ მენ ტის მომ ზა დე ბა – მომ ზად და დო კუ მენ ტის პრო ექ ტი, მაგ რამ მთავ-
რო ბას ჯერ არ და უმ ტ კი ცე ბია სა ბო ლოო ვა რი ან ტი.9

•	 ციფ რუ ლი ხელ მო წე რი სა და ბეჭ დის და დას ტუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა – 
სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტომ შე ის ყი და შე სა ბა მი-
სი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა და მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის დაწყე ბას 
2018 წლის ბო ლოს თ ვის გეგ მავს.10

6 http://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2FOGP%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%
83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%
83%91%E1%83%98%2FOGP%20Georgia%20Action%20Plan%202018_2019.pdf   
7 http://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2FOGP%20%E1%83%93%E1%83%9D%E1%
83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%
83%91%E1%83%98%2FOGP%20AP_20162017%20SelfAssessment.pdf 
8 „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს~ მი მო წე რა მო ნა ცემ თა გაც ვ ლის სა ა გენ ტოს
თან, 2018 წლის ნო ემ ბე რი.
9 „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს~ მი მო წე რა სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა
რე ბის სა ა გენ ტოს თან, 2018 წლის ნო ემ ბე რი. 
10 „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს~ მი მო წე რა სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი
თა რე ბის სა ა გენ ტოს თან, 2018 წლის ნო ემ ბე რი.

http://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2FOGP %E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%2FOGP Georgia Action Plan 2018_2019.pdf
http://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2FOGP %E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%2FOGP Georgia Action Plan 2018_2019.pdf
http://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2FOGP %E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%2FOGP Georgia Action Plan 2018_2019.pdf
http://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2FOGP %E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%2FOGP AP_2016-2017 Self-Assessment.pdf
http://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2FOGP %E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%2FOGP AP_2016-2017 Self-Assessment.pdf
http://www.justice.gov.ge/Multimedia%2FFiles%2FOGP %E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%2FOGP AP_2016-2017 Self-Assessment.pdf
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

7. „საჯარო სამ სა ხუ რის ახა ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ჩარ ჩოს იმ პ ლე მენ ტა
ცია უფ რო პრო ფე სი ო ნა ლუ რი და დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ჯა
რო სამ სა ხუ რის უზ რუნ ველ სა ყო ფად~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: შეს რულ და

გა კეთ და: სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ერ თ გ ვა რო ვა ნი ხა სი ა თის 
უზ რუნ ველ ყო ფის მეშ ვე ო ბით ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის შე სა ხებ რე-
კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა – სა ხელ მ წი ფო მომ სა ხუ რე ბის ბი უ რომ მო ამ ზა და 
რე კო მენ და ცი ე ბი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში შე ფა სე ბის სის ტე მე ბის შე მო-
ღე ბას თან და კავ ში რე ბით. 2018 წლის ბო ლომ დე ბი უ რო გეგ მავს რამ დე ნი-
მე სხვა დო კუ მენ ტის გა მოქ ვეყ ნე ბას (კერძოდ, დო კუ მენ ტე ბი სა, რომ ლე ბიც 
ეხე ბა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მი თი თე ბებს ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის, სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში

სა ჩუქ რე ბის, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის და სა ჯა რო და-
წე სე ბუ ლე ბე ბის რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ).11

11 „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს~ მი მო წე რა სა ხელ მ წი ფო მომ სა ხუ რე ბის ბი უ
როს თან, 2018 წლის ნო ემ ბე რი.
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ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

1. „მოემზადონ ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ი სათ
ვის ისეთ სფე რო ებ ში, რო გო რი ცაა სა მუ შაო ად გილ ზე ჯან მ რ თე ლო
ბა და უსაფ რ თხო ე ბა, შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბა და სა მუ შაო პი რო ბე ბი, 
ასე ვე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და ან ტი დის კ რი მი ნა ცი ა, რო გორც ეს 
მო ცე მუ ლია ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის შე სა ბა მის და ნარ თებ ში, 
და კერ ძოდ შექ მ ნან სა თა ნა დო სა მარ თა ლაღ ს რუ ლე ბი თი და ზე დამ ხედ
ვე ლო ბი თი სის ტე მა, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა ევ რო კავ ში რის მიდ გო მებს 
(უპირველეს ყოვ ლი სა სა მუ შაო ად გილ ზე ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ
თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მხრივ) და გა ნა ვი თა რონ სო ცი ა ლუ რი პარ
ტ ნი ო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი (მაგალითად, ტრე ნინ გი ევ რო კავ ში რის 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და სტან დარ
ტებ ზე და შრო მის კა ნო ნის თა ო ბა ზე)~12

2. „სამუშაო სივ რ ცე ში ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის პი რო ბე
ბის შრო მი თი ინ ს პექ ცი ის სის ტე მის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქ ცი ე ბის 
გან მ საზღ ვ რე ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს მი ღე ბა, და შრო მის სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის (ILO) სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, არ სე ბულ 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შრო მის ინ ს პექ ტორ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის აღ მოფხ ვ რა~13

12 ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის ასო ცი რე ბის 20172020 წ.წ. დღის წეს რი გი, და საქ მე ბა, 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა და თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, გვ. 46 <https://eeas.europa.eu/delega
tions/georgia/35853/annexiieugeorgiaassociationagenda_en> 
13 იქ ვე, გვ. 22 
14 სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „შრომის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ~ (კანონი № 2048IIს; მი ღე ბუ ლია 
07/03/2018; გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ა: სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე 21/03/2018) <https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/4103880?publication=2> 
15 მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა „მომეტებული საფ რ თხის შემ ც ვე ლი, მძი მე, მავ ნე და სა შიშ პი რო
ბე ბი ა ნი სა მუ შა ო ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე~ (დოკუმენტის № N381; მი ღე ბუ
ლი ა: 27/07/2018; გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ა: სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე 01/08/2018) <https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/4277583?publication=0>

დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი 
შესაძლებლობები

პროფესიული კავშირების უფლებები და 
ძირითადი შრომითი სტანდარტები 

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2018 წელს სა ქარ თ ვე ლომ მი ი ღო ახა ლი კა ნო ნი „შრომის უსაფ რ-
თხო ე ბის შე სა ხებ~14, რო მე ლიც 2019 წლის იან ვარ ში სრუ ლად შე ვი და ძა ლა ში. 
კა ნო ნი ვრცელ დე ბა მხო ლოდ იმ დამ საქ მებ ლებ ზე, რომ ლე ბიც საქ მი ა ნო ბენ 
მო მე ტე ბუ ლი საფ რ თხის შემ ც ველ, მძი მე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბი ან სფე-
რო ებ ში. კა ნო ნის შე სა ბა მი სად სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ და ამ ტ კი ცა ამ გ-
ვარ საქ მი ა ნო ბა თა ჩა მო ნათ ვა ლი.15 ხსე ნე ბუ ლი კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს შრო-
მის უსაფ რ თხო ე ბის არ სე ბით ას პექ ტებს, თუმ ცა დღის წეს რიგ ში დგას მე ტი 

https://bit.ly/2BmE2Rl
https://bit.ly/2BmE2Rl
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პროფესიული კავშირების უფლებები და ძირითადი შრომითი სტანდარტები

პროგ რე სის სა ჭი რო ე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი ამ ჟა მად გა ნი ხი ლავს 
„შრომის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში16 შე სა ტან ცვლი-
ლე ბებს, რომ ლე ბიც ნა წი ლობ რივ აღ მოფხ ვ რის კა ნონ ში მა ნამ დე არ სე ბულ 
ხარ ვე ზებს.17

2018 წლის 19 აპ რილს გა ი მარ თა სო ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის სამ მ ხ რი ვი კო-
მი სი ის მე ოთხე და რიგ გა რე შე შეხ ვედ რა18, რო მელ მაც და ამ ტ კი ცა სო ცი ა ლუ-
რი პარ ტ ნი ო რო ბის სამ მ ხ რი ვი კო მი სი ის 2018-2019 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ-
მა.19 გარ და ამი სა, კო მი სი ის სა მუ შაო ჯგუ ფი 2017 წელს ხუთ ჯერ შე იკ რი ბა, 
ხო ლო 2018 წელს – ორ ჯერ.20 

შრო მის ინ ს პექ ტო რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლებ ლად ჩა ტარ და რამ დე-
ნი მე ტრე ნინ გი და სე მი ნა რი.21 პო ზი ტი უ რი გან ვით რე ბის მა გა ლი თია ასე ვე 
ფი ნან სუ რი ნა წი ლი – 2018 წლის ბი უ ჯეტ თან შე და რე ბით, 2019 წელს შრო მის 
ინ ს პექ ცი ის ბი უ ჯე ტი 50%-ით არის გაზ რ დი ლი.22

მთავ რო ბამ გა ნა ხორ ცი ე ლა თა ვი სი სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქ ცია ნორ მა ტი უ ლი 
დო კუ მენ ტის „იძულებითი შრო მი სა და შრო მი თი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის პრე ვენ ცი-
ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის მიზ ნით სა ხელ მ წი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ~ შე სა ბა მი სად.23

არ გა კეთ და: „შრომის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ~ კა ნო ნის მოქ მე დე ბის სფე რო 
შეზღუ დუ ლი ა. არ სე ბუ ლი კა ნო ნი და კა ნონ პ რო ექ ტიც ცხად ყოფს, რომ შრო-
მის უსაფ რ თხო ე ბად მი იჩ ნე ვა მხო ლოდ მშრო მელ თა ფი ზი კურ უსაფ რ თხო ე ბა 
და თით ქ მის უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის სის ტე მის შე საძ-
ლებ ლო ბა, ჰქონ დეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, სა მუ შაო ად გილ ზე ფსი ქო სო ცი ა ლუ-
რი საფ რ თხე ე ბი სა და რის კე ბის შე სა ხებ გა ნა ხორ ცი ე ლოს ზე დამ ხედ ვე ლო ბა.

16 „შრომის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის პრო ექ ტი (დოკუმენტის 
№ 073/224/9) <https://info.parliament.ge/#lawdrafting/16349> 
17 „შრომის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის პრო ექ ტის შე ფა სე ბა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC) მი ერ <https://emc.org.ge/
ka/products/emcismosazrebebishromisusafrtkhoebisshesakhebsakartvelosorganulikano
nisproektze> 
18 კო მი სი ის მე ხუ თე შეხ ვედ რა გა ი მარ თა 2018 წლის 7 სექ ტემ ბერს. 
19 ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბი სა და 
ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2018 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ
ლე ბის ექ ვ სი თვის მოკ ლე ან გა რი ში, გვ. 27. 
20 ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბი სა და 
ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2017 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ
ლე ბის მოკ ლე ან გა რი ში, გვ. 38; ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე
ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბი სა და ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2018 წლის ეროვ ნუ
ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის ექ ვ სი თვის მოკ ლე ან გა რი ში, გვ. 27. 
21 ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბი სა და 
ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2017 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ
ლე ბის მოკ ლე ან გა რი ში, გვ. 38; შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტის 20152017 
წლე ბის ან გა რი ში, გვ. 910 <https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2018/Failebi/28.02.2018.pdf> 
22 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 რო დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, 2018 წელს შრო მის ინ ს
პექ ცი ის ბი უ ჯეტს შე ად გენ და 910,000 ლა რი, ხო ლო 2019 წლი სათ ვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 
1,500,000 ლარს.
23 ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბი სა და 
ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის 2017 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ
ლე ბის მოკ ლე ან გა რი ში, გვ. 38. 
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შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის ორ გა ნო ებს არა აქვთ ყვე ლა სა მუ შაო ად გილ ზე უპი-
რო ბოდ დაშ ვე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. კა ნო ნის თა ნახ მად, იმი სათ ვის, რომ ჩა-
ა ტა როს შემ თხ ვე ვი თი შე მოწ მე ბე ბი, სა ხელ მ წი ფო ზე დამ ხედ ველ მა ორ გა ნომ 
სა სა მარ თ ლოს გან უნ და მი ი ღოს წი ნას წა რი თან ხ მო ბა.24 „შრომის უსაფ რ თხო-
ე ბის შე სა ხებ~ კა ნო ნის პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს ამ ხარ ვე ზის აღ მოფხ ვ რას, 
რაც ნიშ ნავს, რომ 2019 წლის სექ ტემ ბ რი დან შრო მის ინ ს პექ ტო რებს ექ ნე ბათ 
სა მუ შაო ად გი ლებ ზე უპი რო ბოდ და სწრა ფად შეს ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბა. თუმ-
ცა ამ თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის მას შ ტა ბის და შრო მის უსაფ რ-
თხო ე ბის წე სე ბის მი ღე ბის მი მართ ად რე არ სე ბუ ლი წი ნა აღ მ დე გო ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს რე გუ ლა-
ცი ე ბის დრო უ ლად ძა ლა ში შეს ვ ლა.

ახა ლი კა ნო ნის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრო ცე სის თ ვის მთავ რო ბას არ წარ მო უდ-
გე ნია გეგ მე ბი და მა ტე ბი თი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი, ფი ნან სუ რი და ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნულ მა გა მოწ ვე ვამ თა ვი იჩი ნა, 
რო დე საც მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ ლი გახ და, გა და ე დო მო მე ტე ბუ ლი საფ რ თხის 
შემ ც ველ, მძი მე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბი ან სფე რო ებ ში დამ საქ მე ბელ თა რე-
გის ტ რა ცია მას შემ დეგ, რაც ვერ მო ა ხერ ხ და ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი დამ-
საქ მებ ლის დრო უ ლი რე გის ტ რა ცი ა.

24 ინ ს პექ ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის წი ნა პი რო ბა არ არის სა სა მარ თ ლოს ნე ბარ თ ვა შემ დეგ 
შემ თხ ვე ვებ ში: ა) შერ ჩე ვი თი კონ ტ რო ლით კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ერ თხელ; ბ) გან
მე ო რე ბი თი შე მოწ მე ბის მიზ ნით გო ნივ რუ ლი ვა დის ფარ გ ლებ ში; გ) სა მუ შაო სივ რ ცე ში უბე დუ რი 
შემ თხ ვე ვის მოკ ვ ლე ვის მიზ ნით. შერ ჩე ვი თი კონ ტ რო ლის ობი ექ ტე ბი არ არის სა ჯა რო. სა ქარ თ
ვე ლოს კა ნო ნი „შრომის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ~, მე16 მუხ ლის მე5 პუნ ქ ტი (კანონი № 2048
IIს; მი ღე ბუ ლია 07/03/2018; გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ა: სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე 21/03/2018) 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4103880?publication=2>
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25 ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის ასო ცი რე ბის 20172020 წ.წ. დღის წეს რი გი, და საქ მე ბა, 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა და თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, გვ. 46 <https://eeas.europa.eu/delega
tions/georgia/35853/annexiieugeorgiaassociationagenda_en> 
26 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 რო დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, 2019 წლის თ ვის სა ქარ თ
ვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში „საქართველოს შრო მის კო დექ სი~ და გეგ მი ლია ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც შრო მის ინ ს პექ ცია უზ რუნ ველ ყოფს შრო მი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის აღ ს რუ ლე ბას. და მა
ტე ბით, კა ნო ნი გა ით ვა ლის წი ნებს დათ ქ მებს, რომ 2020 წლი დან ცვლი ლე ბა გავ რ ცელ დე ბა მო მე ტე
ბუ ლი საფ რ თხის შემ ც ველ მძი მე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბი ან სა მუ შა ო ებ ზე, ხო ლო 2022 წლის თ ვის 
სხვა ეკო ნო მი კურ სექ ტორ ზე.

3. „შეიმუშაონ საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საჭიროა ეფექტიანი 
შრომითი ინსპექციის სისტემის შესაქმნელად~25 

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: „შრომის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ~ კა ნო ნი გან საზღ ვ რავს ჯა რი მებ-
თან და სან ქ ცი ებ თან და კავ ში რე ბულ წე სებს. სან ქ ცი ე ბის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
სის ტე მა შე იძ ლე ბა შე ფას დეს რო გორც ადეკ ვა ტუ რი და სა თა ნა დო, თუ კი კა-
ნო ნი ეფექ ტი ა ნად იმოქ მე დებს.

არ გა კეთ და: სა ჭი როა შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის არ სე ბუ ლი სის ტე მის რე ფორ-
მი რე ბა, რა თა მიღ წე უ ლი იქ ნეს სრუ ლი შე სა ბა მი სო ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თ ლებ რივ სტან დარ ტებ თან. აქე დან გა მომ დი ნა რე, აუცი ლე ბე ლია და მა ტე ბი-
თი ცვლი ლე ბე ბი სა მუ შაო ად გი ლას ძი რი თა დი შრო მი თი სტან დარ ტე ბის გან-
სა ხორ ცი ე ლებ ლად და ასა მოქ მე დებ ლად. კერ ძოდ, კა ნონ მ დებ ლო ბამ უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს, რომ შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის მე ქა ნიზ მის კომ პე ტენ ცი ებ ში 
აღარ იყოს ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზე ბი:

•	 შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტი (რომელიც 2015 
წელს ჩა მო ყა ლიბ და) შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის სა ხელ მ წი ფო უწყე ბაა – 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 სტრუქ ტუ რუ ლი 
ქვე და ნა ყო ფი ა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ვი თა-
რე ბას, ამ გ ვა რი სტრუქ ტუ რუ ლი პრაქ ტი კა ზღუ დავს შრო მის ინ ს პექ ტი-
რე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას.

•	 შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტის მან და ტი ვრცელ დე ბა მხო ლოდ 
შრო მის უსაფ რ თხო ე ბა ზე, ტრე ფი კინ გ სა და შრო მით ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ზე 
და არ ანი ჭებს დე პარ ტა მენტს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, უზ რუნ ველ ყოს სხვა 
შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა.26

https://bit.ly/2BmE2Rl
https://bit.ly/2BmE2Rl
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•	 შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის სის ტე მა არ ას რუ ლებს თა ვის მან დატს – გა ნა-
ხორ ცი ე ლოს ზე დამ ხედ ვე ლო ბა შემ თხ ვე ვებ ზე, რო დე საც შრო მით ურ-
თი ერ თო ბებ ში დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვის წე სე ბი ირ ღ ვე ვა. ამ კონ ტექ-
ს ტ ში გარ და ამი სა, ინ ს პექ ტი რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბი სას 
დე პარ ტა მენტს არც სა მუ შაო ად გი ლებ ზე თა ვი სუფ ლად შეს ვ ლის უფ-
ლე ბა აქვს და არც სა ვალ დე ბუ ლო ძა ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. არც სან ქ ცი ე ბის გა რან ტი რე ბუ ლი, პრო პორ ცი უ ლი 
და გო ნივ რუ ლი სის ტე მა არ სე ბობს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შრო მის ინ ს-
პექ ტი რე ბის სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ხე ლოვ ნუ რი და ყო ფა და 
შეზღუდ ვა არ შე ე სა ბა მე ბა ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებ სა და სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტებს.

•	 სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის გაძ ლი ე რე ბის პა რა ლე ლუ რად არ სე ბი თი მნიშ-
ვ ნე ლო ბა აქვს ინ ს პექ ტი რე ბის სამ სა ხუ რის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ზრდის ფი-
ნან სუ რი და სხვა სა ხის დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, მათ შო რის მთელ 
სა ქარ თ ვე ლო ში ად გი ლობ რი ვი ოფი სე ბის გახ ს ნას.

რო გორც კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, ისე პრაქ ტი კა ში სა ერ თა შო რი სო მას შ ტა ბით 
აღი ა რე ბუ ლი ძი რი თა დი შრო მი თი სტან დარ ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბის ხელ შეწყო-
ბი სა და რე ა ლი ზე ბის მიზ ნით უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შრო მის სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი კონ ვენ ცი ე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა. მაგ რამ 
არ შე ი ნიშ ნე ბა პროგ რე სი შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის შერ ჩე უ-
ლი კონ ვენ ცი ე ბის რა ტი ფი ცი რე ბის საქ მე ში, კერ ძოდ, ეს კონ ვენ ცი ე ბია 1947 
წლის კონ ვენ ცია შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის შე სა ხებ (№81), 1947 წლის შრო მის 
ინ ს პექ ტი რე ბის შე სა ხებ კონ ვენ ცი ის (№81) 1995 წლის ოქ მი, 1969 წლის კონ-
ვენ ცია შრო მის ინ ს პექ ტი რე ბის (სოფლის მე ურ ნე ო ბა ში) შე სა ხებ (№129), 1981 
წლის კონ ვენ ცია სა წარ მოო უსაფ რ თხო ე ბი სა და ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ხებ 
(№155), 1985 წლის კონ ვენ ცია სა წარ მოო ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის მომ სა ხუ-
რე ბის შე სა ხებ (№161), 1995 წლის კონ ვენ ცია მა ღა რო ებ ში უსაფ რ თხო ე ბი სა 
და ჯან მ რ თე ლო ბის შე სა ხებ (№176), 1970 წლის კონ ვენ ცია მი ნი მა ლუ რი ხელ-
ფა სის და წე სე ბის შე სა ხებ (№131) და სხვ.
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4. „გენდერული თა ნას წო რო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სო ცი ა ლურ, პო ლი ტი
კურ და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში ქალ თა და მა მა კაც თა, ისე ვე რო გორც 
უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნელ თა თა ნას წო რი მოპყ რო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფა, მა თი რე ლი გი ის ან რწმე ნის, ეთ ნი კუ რი ან ეროვ ნუ ლი წარ მო მავ
ლო ბის, რა სის, სქე სის, ენის, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის, შე საძ ლებ ლო ბის ან სხვა გა რე მო ე ბის მი უ ხე და ვად~27

პროფესიული კავშირების უფლებები და 
ძირითადი შრომითი სტანდარტები 

ზო გა დი შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და: 2017 წლის 15 დე კემ ბერს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ პარ ლა მენტს 
წა რუდ გი ნა სა კა ნონ მ დებ ლო პა კე ტი, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და ევ რო კავ-
ში რის თა ნას წო რო ბის დი რექ ტი ვე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ას. სა კა ნონ მ დებ ლო 
პა კე ტი ით ვა ლის წი ნებს გარ კ ვე ულ მა ტე რი ა ლურ გა რან ტი ებს, რო მელ თა 
არარ სე ბო ბა მოქ მე დი ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის სე რი ო ზულ 
ნაკ ლო ვა ნე ბად მი იჩ ნე ო და. შე ტა ნი ლია ცვლი ლე ბე ბი არ სე ბულ გან საზღ ვ რე-
ბებ ში ან შე მო ღე ბუ ლია ახა ლი გან მარ ტე ბე ბი დის კ რი მი ნა ცი ის რამ დე ნი მე 
ფორ მის თ ვის, რო გო რიც არის შე ვიწ რო ე ბა და სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბა. კა-
ნონ პ რო ექ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე ცვლი ლე ბა შე დის პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის 
მოთხოვ ნებ თან და ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ წე სებ ში. 
შე სა ბა მი სად, კა ნონ პ რო ექ ტე ბი მო ი ცავს სა კითხებს, რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე-
ლია იმის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რომ სა ბო ლო ოდ სა მუ შაო ად გი ლებ ზე და ი-
ნერ გოს თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი.

2017 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ ასე ვე მი ი ღო დად გე ნი ლე ბა „საჯარო და-
წე სე ბუ ლე ბა ში ეთი კი სა და ქცე ვის ზო გა დი წე სე ბის გან საზღ ვ რის შე სა ხებ~, რო-
მე ლიც მო ი ცავს ზო გად დე ბუ ლე ბებს თა ნას წო რო ბის, რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი-
ტე ტის, სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბი სა და სი ძულ ვი ლის ენის შე სა ხებ.28

არ გა კეთ და: კა ნონ პ რო ექ ტი პარ ლა მენტს 2017 წლის ბო ლოს წა რედ გი ნა და 
ჯერ კი დევ მიმ დი ნა რე ობს მი სი გან ხილ ვა.29 თუმ ცა, ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ-
თ ვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის თა ნახ მად, 
ევ რო კავ ში რის ძი რი თა დი დი რექ ტი ვე ბის და ნერ გ ვის ვა და 2017 წელს ამო ი-
წუ რა.

კა ნონ პ რო ექტს თან სდევს რი გი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბი სა დის კ რი მი ნა-
ცი ის კა ტე გო რი ე ბის თვალ საზ რი სით:

27 ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის ასო ცი რე ბის 20172020 წ.წ. დღის წეს რი გი, პრო ფე სი უ
ლი კავ ში რე ბის უფ ლე ბე ბი და ძი რი თა დი შრო მი თი სტან დარ ტე ბი, გვ. 22 <https://eeas.europa.eu/
delegations/georgia/35853/annexiieugeorgiaassociationagenda_en> 
28 მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა „საჯარო და წე სე ბუ ლე ბა ში ეთი კი სა და ქცე ვის ზო გა დი წე სე ბის გან
საზღ ვ რის შე სა ხებ~ (კანონი №200; მი ღე ბუ ლი ა: 20/04/2017; გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ა: სა ქარ თ ვე ლოს 
სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე ში 21/04/2017) <https://matsne.gov.ge/en/document/view/3645402?pub
lication=1> 
29 პარ ლა მენ ტ მა კა ნო ნი ორი მოს მე ნით მი ი ღო.
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•	 იგი არ მი იჩ ნევს დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მად უარს გო ნივ რულ მი სა და გე-
ბა ზე, რა საც არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს რე ა ლუ რი თა ნას წო რო ბის მი-
საღ წე ვად კონ კ რე ტუ ლი ჯგუ ფე ბის თ ვის, მათ შო რის შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თათ ვის. გარ და ამი სა, პარ ლა მენ ტ ში მიმ დი ნა რე 
ხან გ რ ძ ლი ვი დის კუ სი ე ბი არ იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას გა ნი საზღ ვ როს, თუ რა 
დრო დას ჭირ დე ბა ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნო ნე ბის გა და სინ ჯ ვას და, 
შე სა ბა მი სად, გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინ ცი პის და ნერ გ ვას შეზღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებ თან მი მარ თე ბით, შრო მით ურ თი ერ-
თო ბებ ში თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ ევ რო კავ ში რის 2000/78 დი რექ ტი ვის 
შე სა ბა მი სად. 

•	 სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა-
კა ნონ მ დებ ლო პა კეტ ში არ არ სე ბობს მკა ფიო ნორ მა, რო მე ლიც და ად-
გენ და კერ ძო სექ ტო რის დამ საქ მე ბელ თა ვალ დე ბუ ლე ბას და აქე დან გა-
მომ დი ნა რე მათ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, თა ვი დან აიცი ლონ და შე ებ რ ძო ლონ 
სა მუ შაო ად გი ლას სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას.

დის კ რი მი ნა ცი ის გან დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას არ სე ბი თი მნიშ-
ვ ნე ლო ბა აქვს იმი სათ ვის, რომ არ შე სუს ტ დეს მთავ რო ბის ან ტი დის კ რი მი-
ნა ცი უ ლი პო ლი ტი კა. თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, გარ და სა სა მარ-
თ ლო მე ქა ნიზ მე ბი სა, ძი რი თად გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ქმე დი თი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გ ვა. შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენტს 
არა აქვს მე ქა ნიზ მი სა მუ შაო ად გი ლებ ზე დის კ რი მი ნა ცი ის მო ნი ტო რინ გი-
სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის. ამ ხარ ვე ზის გა მოს წო რე ბა არც კა ნონ პ რო ექ ტით 
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, ვი ნა ი დან მას ში არ არის დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
გან საზღ ვ რავ და დე პარ ტა მენ ტის მან დატს დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვებ თან 
მი მარ თე ბით – დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვე ბის გან ხილ ვის და სან ქ ცი ე ბის და-
კის რე ბის კომ პე ტენ ცი ას.

ანა ლო გი უ რი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა მოწ ვე ვე ბი ხელს უშ ლის სა ქარ თ ვე ლოს სა-
ხალ ხო დამ ც ველს – თა ნას წო რო ბის ეროვ ნულ და წე სე ბუ ლე ბას – დის კ რი მი-
ნა ცი ას თან ბრძო ლის ფუნ ქ ცი ის სრულ ფა სოვ ნად გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. აღ ნიშ-
ნულ გა მოწ ვე ვებ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველ მა 
2015 წელს თა ვად წა რუდ გი ნა პარ ლა მენტს სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა, 
რო მე ლიც დღემ დე არ გან ხი ლუ ლა. ეს წი ნა და დე ბა ით ვა ლის წი ნებს, რომ კერ-
ძო მხა რე ებს ჰქონ დეთ ვალ დე ბუ ლე ბა, გა დას ცენ სა ხალ ხო დამ ც ველს დის კ-
რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და რომ გაგ რ ძელ-
დეს სა სა მარ თ ლო ში სარ ჩე ლის შე ტა ნის ვა და.

და ბო ლოს, რაც ასე ვე ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, არ აღი ნიშ ნე ბა სე რი ო ზუ ლი 
პროგ რე სი დე დო ბის დაც ვის სა კითხ ში.30 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დე დო ბის, მა-
მო ბი სა და მშობ ლის შვე ბუ ლე ბის სფე რო ში რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის აშ კა რა 
აუცი ლებ ლო ბა არ სე ბობს, დღე ი სათ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბა არ აღი ნიშ ნე ბა.

30 დედობის, მამობის და მშობლის შვებულების უფლება თანასწორობის შუქზე: ეროვნული და 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის კვლევა: გვ. 3342 (2017) <https://emc.org.ge/up
loads/products/pdf/დეკრეტული_შვებულება.pdf>

https://bit.ly/2HTMq0g
https://bit.ly/2HTMq0g
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კავშირი „საფარი“

1. „გენდერული თა ნას წო რო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სო ცი ა ლურ, პო ლი ტი
კურ და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში ქალ თა და მა მა კაც თა, ისე ვე რო გორც 
უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნელ თა თა ნას წო რი მოპყ რო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფა, მა თი რე ლი გი ის ან რწმე ნის, ეთ ნი კუ რი ან ეროვ ნუ ლი წარ მო მავ
ლო ბის, რა სის, სქე სის, ენის, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის, შე საძ ლებ ლო ბის ან სხვა გა რე მო ე ბის მი უ ხე და ვად~

ზო გა დი შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

არ გა კეთ და: 2017-2018 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ გა დად გ მუ ლა ნა ბი ჯე ბი 
ქალ თა პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის.

2018 წლის მარ ტ ში სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა კი დევ ერ თხელ უყა რა კენ-
ჭი სა ვალ დე ბუ ლო გენ დე რუ ლი კვო ტე ბის კა ნონ პ რო ექტს და მხა რი არ და-
უ ჭი რა. პარ ლა მენ ტის სპი კერ მა, ირაკ ლი კო ბა ხი ძემ, მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის 
– „ქართული ოც ნე ბის~ – წევ რ მა, გა ნაცხა და, რომ ერთ კვი რა ში ახა ლი კა-
ნონ პ რო ექ ტი იქ ნე ბო და ინი ცი რე ბუ ლი, მაგ რამ ეს დღემ დე არ გა კე თე ბუ ლა.31 

კვლავ სა ხე ზეა შრო მის ბაზ რის ჰო რი ზონ ტა ლუ რი და ვერ ტი კა ლუ რი სეგ-
რე გა ცი ა, რაც იწ ვევს ქალ თა კონ ცენ ტ რა ცი ას ძი რი თა დად და ბა ლა ნაზღა-
უ რე ბად სამ სა ხუ რებ ში. ეს მწვა ვე პრობ ლე მა ა, რო მელ საც სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბა არ აგ ვა რებს.32 დღე ი სათ ვის არ გა ტა რე ბუ ლა ზო მე ბი ქალ  თა ეკო-
ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის გა საზ რ დე ლად და მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის შრო მის 
ანაზღა უ რე ბას შო რის 35%-იანი სხვა ო ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად.33 მი უ ხე და ვად 
სა ქარ თ ვე ლო ში მა მა კა ცებ სა და ქა ლებს შო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ-
რი უთა ნას წო რო ბი სა, სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მებ სა და პო ლი ტი კა ში ქა-
ლე ბი თით ქ მის არ არი ან მოხ სე ნი ე ბულ ნი.34 2018 წელს ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი 
გაძ ლი ე რე ბის კუთხით გარ კ ვე უ ლი აქ ტი ვო ბე ბი გა ი წე რა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა-
თა დაც ვის სამ თავ რო ბო გეგ მა ში 2018-2020,35 თუმ ცა უშუ ა ლოდ ეკო ნო მი-
კას თან და კავ ში რე ბულ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში ქა ლე ბის ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე-
რე ბა ზე აქ ცენ ტი კვლავ არ კეთ დე ბა.

ლგბტქი36 ადა მი ა ნე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში გა ნიც დი ან მა თი უფ ლე ბე ბი სა და თა-
ვი სუფ ლე ბე ბის სხვა დას ხ ვა სის ტე მურ დარ ღ ვე ვას. ძალ ზე მა ღა ლია სტიგ მა 
და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა თე მის წევ რე ბის მი მართ, მათ შო-

31 იხ. შემ   დეგ მი  სა  მარ   თ   ზე: http://ocmedia.org/georgianparliamentrejectsgenderquotabill/ 
32 ქალ   თა ეკო  ნო  მი  კუ  რი გაძ   ლი  ე  რე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში: არ   სე  ბუ  ლი პო  ლი  ტი  კი  სა და ინი  ცი  ა  ტი  ვე 
ბის ანა  ლი  ზი, „საფარი~, 2017, გვ. 21, იხ. შემ   დეგ მი  სა  მარ   თ   ზე: http://sapari.ge/wpcontent/up
loads/2017/12/womaneconomicengwww.pdf 
33 სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სტა  ტის   ტი  კის ეროვ   ნუ  ლი სამ   სა  ხუ  რი. თვი  უ  რი ხელ   ფა  სე  ბი სქე  სის მი  ხედ   ვით. 
2017. 
34 პა  ტა  რა  ი  ა, ქალ   თა ეკო  ნო  მი  კუ  რი გაძ   ლი  ე  რე  ბის სა  ხელ   მ   წი  ფო სტრა  ტე  გი  ის სა  ჭი  რო  ე  ბა, ფონ   დი 
„ღია სა  ზო  გა  დო  ე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლო~, „საფარი~, 2018, იხ. შემ   დეგ მი  სა  მარ   თ   ზე: http://www.osgf.ge/
files/2018/Publications/Angarishi_A4__Women_ENG.pdf 
35 ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა მოქ მე დო გეგ მა 20182020, 2018, იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: http://my
rights.gov.ge/ka/plan/Action%20Plan%202020?fbclid=IwAR0zfuRq8X7HgS_kKviAwhG7BXLFn
TRayfL6J4LoHwFAsafmHIihhmeO8Jo 
36 ლეს ბო სე ლი, გე ი, ბი სექ სუ ა ლი, ტრან ს გენ დე რი, ქვი ა რი და ინ ტერ სექ სი 

http://oc-media.org/georgian-parliament-rejects-gender-quota-bill/
http://sapari.ge/wp-content/uploads/2017/12/woman-economic-eng-www.pdf
http://sapari.ge/wp-content/uploads/2017/12/woman-economic-eng-www.pdf
http://www.osgf.ge/files/2018/Publications/Angarishi_A4__Women_ENG.pdf
http://www.osgf.ge/files/2018/Publications/Angarishi_A4__Women_ENG.pdf
http://myrights.gov.ge/ka/plan/Action Plan 2020?fbclid=IwAR0zfuRq8X7HgS_kKviAwhG7BXLFnTRayfL6J4LoHwFAsafmHIihhmeO8Jo
http://myrights.gov.ge/ka/plan/Action Plan 2020?fbclid=IwAR0zfuRq8X7HgS_kKviAwhG7BXLFnTRayfL6J4LoHwFAsafmHIihhmeO8Jo
http://myrights.gov.ge/ka/plan/Action Plan 2020?fbclid=IwAR0zfuRq8X7HgS_kKviAwhG7BXLFnTRayfL6J4LoHwFAsafmHIihhmeO8Jo
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რის პო ლი ტი კო სე ბის, პო ლი ცი ის, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი სა და სხვა პრო-
ფე სი უ ლი წრე ე ბის მხრი დან.37 გა მოწ ვე ვად რჩე ბა გა მო ხატ ვი სა და შეკ რე-
ბის თა ვი სუფ ლე ბა. 2017 წელს ლგბტქი თე მის წევ რებს დრო სა და სივ რ ცის 
შეზღუდ ვის პი რო ბებ ში შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცათ გა ე მარ თათ ღო ნის ძი ე ბა ჰო-
მო ფო ბი ის სა ერ თა შო რი სო დღის აღ სა ნიშ ნა ვად; 2018 წელს კი ლგბტქი ყვე-
ლა სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ამ ერ თხ მად უარი თქვეს აქ ცი ის გა მარ თ ვა ზე, ვი ნა ი-
დან მი იჩ ნი ეს, რომ სა ხელ მ წი ფო ვერ უზ რუნ ველ ყოფ და უსაფ რ თხო გა რე მოს 
აზ რის თა ვი სუ ფა ლი გა მო ხატ ვის და შეკ რე ბის უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბი სათ-

ვის.38 

ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის თ ვის ერ თ -ერ თი მწვა ვე პრობ ლე მა ა, სქე სის 
აღი ა რე ბა იური დი უ ლად. ისი ნი იძუ ლე ბულ ნი არი ან, გა ი ა რონ სქე სის შეც ვ-
ლის ოპე რა ცი ა, რა თა შეც ვა ლონ სქე სის მაჩ ვე ნე ბე ლი პი რა დო ბის და მა დას-
ტუ რე ბელ სა ბუ თებ ში და და ბა დე ბის მოწ მო ბა ში, ასე ვე გა ი ა რონ გარ და უ ვა ლი 
სტე რი ლი ზა ცი ა, სა ვალ დე ბუ ლო ჰორ მო ნა ლუ რი მკურ ნა ლო ბა და სხვა დას ხ-
ვა ოპე რა ცი ე ბი.39 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ლგბტქი თე მის ღრმა სის ტე მუ რი 
პრობ ლე მე ბის წი ნა შე დგას, სა ხელ მ წი ფოს არ შე უ ტა ნია სექ სუ ა ლურ ორი ენ-
ტა ცი ას თან, გენ დე რულ იდენ ტო ბა სა და გა მო ხატ ვას თან და სქე სის მა ხა სი ა-
თებ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვას თან 
და კავ ში რე ბულ ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში.40

რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებს სა ქარ თ ვე ლო ში უარს ეუბ ნე ბი ან მშე ნებ ლო ბის 
ნე ბარ თ ვებ ზე, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რივ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ-
მა უნ და გას ცენ რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბა თა ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე. ამ დის კ რი მი-
ნა ცი ულ პრაქ ტი კას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბა თა 
მი მართ უფ რო ფარ თო დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და თვით ნე ბუ რი პო ლი ტი კის ნა-
წი ლად აფა სებს.41 რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტო 2014 წელს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი უწყე ბა ა, რო მელ საც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა მწვა ვედ 
აკ რი ტი კებს მი სი მცდე ლო ბე ბის გა მო, მო ი პო ვოს კონ ტ რო ლი რე ლი გი ურ ორ-
გა ნი ზა ცი ებ ზე. დის კ რი მი ნა ცი ად ით ვ ლე ბა მხო ლოდ ოთხი რე ლი გი უ რი ორ გა-
ნი ზა ცი ის (რომის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის, სომ ხუ რი სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის, 
მუს ლი მე ბი სა და ებ რა ე ლე ბის ჯგუ ფე ბის) და ფი ნან სე ბა; ასე თი და ფი ნან სე ბის 

37 სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე ძა ლა დო ბი სა და დის კ
რი მი ნა ცი ის გან დაც ვის გა ე როს და მო უ კი დე ბე ლი ექ ს პერ ტის თ ვის წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტი, ქალ
თა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი (WISG), 2018, იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: https://women.ge/
data/docs/publications/WISG_Submission_INDEPENDENTEXPERT_2018.pdf
38 იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: https://dfwatch.net/gayrightsrallycanceledtbilisifollowingpres
surefarrightgroups50384 
39 სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის ქნი თეა წუ ლუ კი ა ნის გან ცხა დე ბა, 11.06.2018, იხ. 
შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: http://liberali.ge/news/view/37592/tsulukianireformaromelitsargava
tarearistransgenderiadamianebistvissqesisaghiareba 
40თანასწორობის მოძ რა ო ბა, ქალ თა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი და ILGAEurope, სექ
სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი
ნა ცი ის გან დაც ვის გა ე როს და მო უ კი დე ბე ლი ექ ს პერ ტის თ ვის წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტი, 2018, 
იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: http://www.equality.ge/en/submissionunindependentexpertprotec
tionviolencediscriminationbasedsogyvictormadrigalaheadvisitgeorgia/ 
41 რე ლი გი ურ თა ვი სუფ ლე ბა თა შეზღუდ ვი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვა თა მი მო ხილ ვა, ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რი (EMC), 2017, იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: 
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/OverviewofCasesonCestrictionofReligiousFree
domsandDiscriminationinGeorgia.pdf 

https://women.ge/data/docs/publications/WISG_Submission_INDEPENDENT-EXPERT_2018.pdf
https://women.ge/data/docs/publications/WISG_Submission_INDEPENDENT-EXPERT_2018.pdf
https://dfwatch.net/gay-rights-rally-canceled-tbilisi-following-pressure-far-right-groups-50384
https://dfwatch.net/gay-rights-rally-canceled-tbilisi-following-pressure-far-right-groups-50384
http://liberali.ge/news/view/37592/tsulukiani-reforma-romelits-ar-gavatare-aris-transgenderi-adamianebistvis-sqesis-aghiareba
http://liberali.ge/news/view/37592/tsulukiani-reforma-romelits-ar-gavatare-aris-transgenderi-adamianebistvis-sqesis-aghiareba
http://www.equality.ge/en/submission-un-independent-expert-protection-violence-discrimination-based-sogy-victor-madrigal-ahead-visit-georgia/
http://www.equality.ge/en/submission-un-independent-expert-protection-violence-discrimination-based-sogy-victor-madrigal-ahead-visit-georgia/
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/Overview-of-Cases-on-Cestriction-of-Religious-Freedoms-and-Discrimination-in-Georgia.pdf
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/Overview-of-Cases-on-Cestriction-of-Religious-Freedoms-and-Discrimination-in-Georgia.pdf
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პი რო ბებ ში არ სე ბობს ჩა რე ვის მა ღა ლი რის კიც. სა ქარ თ ვე ლო ში სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა გან ცხა დე ბით, მთავ რო ბამ უნ და გა და ხე-
დოს და არ სე ბი თად შეც ვა ლოს თა ვი სი სტრა ტე გია და მიდ გო მე ბი არა დო მი-
ნან ტუ რი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ.42

უკ ვე მრა ვა ლი წე ლია სა ქარ თ ვე ლო ში ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის 
უდი დეს გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს სა ხელ მ წი ფო ენის არ ცოდ ნა. არ სე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი არ არის საკ მა რი სი ამ პრობ ლე მის მო-
საგ ვა რებ ლად. აშ კა რა ა, რომ ენის ბა რი ე რი ხელს უშ ლის აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი და 
სომ ხუ რი თე მე ბის სო ცი ა ლურ ინ ტეგ რა ცი ას სა ქარ თ ვე ლო ში.43 ბო ლო ორი 
წლის გან მავ ლო ბა ში მთავ რო ბის მი ერ არ შექ მ ნი ლა რა ი მე ახა ლი პროგ რა მა 
ან პო ლი ტი კა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობ და გა ნათ ლე ბა ზე წვდო მას. სა ხელ-
მ წი ფოს არ ჩა მო უ ყა ლი ბე ბია არც ერ თი ა ნი სტრა ტე გია და არც სა მოქ მე დო 
გეგ მა გა ნათ ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე ეთ ნი კურ უმ ცი რე სო ბა თა ჩარ თ ვის გაზ რ-
დის ხელ შე საწყო ბად.

2017-2018 წლე ბის პე რი ოდ ში არ მომ ხ და რა რა ი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა უმ ჯო-
ბე სე ბა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რებ თან მი მარ თე ბით და 
სა ქარ თ ვე ლოს ჯერ კი დევ არ მო უხ დე ნია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ე როს კონ ვენ ცი ის ფა კულ ტა ტუ რი ოქ მის 
რა ტი ფი ცი რე ბა. კვლავ ფუნ და მენ ტურ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე-
ლოს შრო მის ბა ზარ ზე, გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში და ზო გა დად სო ცი ა ლურ და 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა მო-
ნა წი ლე ო ბის და ბა ლი დო ნე.44 შშმ პირ თათ ვის შრო მის ბა ზარ ზე, გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა ში და სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის შე-
საძ ლებ ლო ბის უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბა ძალ ზე პრობ ლე მუ რია ურ ბა ნუ ლი ცენ ტ-
რე ბის მიღ მა – ეს სი ტუ ა ცია შე იქ მ ნა კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე-
ბის და იმ გ ვა რი მე ქა ნიზ მის აშ კა რა არარ სე ბო ბის გა მო, რო მე ლიც შეძ ლებ და 
დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვე ბის მო ნი ტო რინგს და შე სა ბა მი სი სან ქ ცი ე ბის და-
წე სე ბას.45 

42 ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი რე ა გი რე ბენ მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა ზე, გა ა უქ მოს რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტო, 04.07.2018, იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ
ზე: https://www.tdi.ge/en/statement/humanrightsorganizationsrespondgovernmentsdeci
sionabolitionstateagencyreligious 
43 სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის წლი უ რი ან გა რი ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ
ლე ბე ბის დაც ვის მდგო მა რე ო ბა, 2017. გვ. 171178. იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: https://sites.google.
com/view/geoombudsman2/reports/parliamentaryreports 
44 შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბი, ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბი, გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბა და ქალ თა უფ ლე ბე ბი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რი 
(EMC), „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის~ (PHR), „საფარი~, 2018. იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ
ზე: https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/Raport_1537452439.pdf
45 სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის წლი უ რი ან გა რი ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ
ლე ბე ბის დაც ვის მდგო მა რე ო ბა, 2017. გვ. 182194. იხ. შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: https://sites.google.
com/view/geoombudsman2/reports/parliamentaryreports

https://www.tdi.ge/en/statement/human-rights-organizations-respond-governments-decision-abolition-state-agency-religious
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46 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი, იხ. შემდეგ მისამართზე: https://
police.ge/ge/shinagansaqmetasaministroshiodjakhuridanashaulisshesakhebmomartviano
babolo6tveshisagrdznobladgaizarda/11806?fbclid=IwAR0Sb4XJyxQ2mfGsA4TIyOPqZqigah
h7e7sif3GE2P4FA9OhQoPi8rCXc 
47 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წერილი #MIA 9 18 02486753, თარიღი: 11.10.2018
48 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდის ოფიციალური წერილი #07/1387, თარიღი: 05.10.2018.

2. „გენდერული ნიშ ნით ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ არ სე ბუ ლი კა ნონ მ
დებ ლო ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ის გაძ ლი ე რე ბის თ ვის და მა ტე ბი თი ზო მე ბის 
მი ღე ბა, მათ შო რის სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა 
რო გორც ზო გა დად მო სახ ლე ო ბა ში, ისე სპე ცი ფი ურ პრო ფე სი ულ ჯგუ
ფებ ში, რო გო რი ცაა პო ლი ცი ა, და სოფ ლებ სა და უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ
ლე ბუ ლი რე გი ო ნე ბის მო სახ ლე ო ბა. მსხვერ პ ლ თათ ვის სა კონ სულ ტა
ციო მომ სა ხუ რე ბებ სა და თავ შე საფ რებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და~

ზოგადი შეფასება: შესრულდა

გაკეთდა:

•	 2017 წლის მა ის ში სა ქარ თ ვე ლომ მო ახ დი ნა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კ ვე თის შე სა ხებ ევ რო პის საბ-
ჭოს კონ ვენ ცი ის (სტამბულის კონ ვენ ცი ის) რა ტი ფი ცი რე ბა და შე სა ბა მი-
სი ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნა ქვეყ ნის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში.

•	 2018 წლის და საწყის ში სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო ში შე-
იქ მ ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის დე პარ ტა მენ ტი, რო მე ლიც ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბას უწევს დის კ რი მი ნა ცი ის სა ფუძ ვე ლ ზე ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის, 
გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ძა ლა დო ბის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის და არას რულ წ ლო ვა ნი 
მო ქა ლა ქე ე ბის მი მართ ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის გა მო ძი ე ბას.

•	 გა მო ძი ე ბა თა რა ო დე ნო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. 2018 წლის პირ ვე-
ლი ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში ოჯახ ში ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის თ ვის ბრა-
ლი წა ყე ნე ბუ ლი იქ ნა 1,933 საქ მე ში; ეს რიცხ ვი მთლი ა ნად 2017 წელს 
ბრა ლის წა ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის ტო ლი ა.46 

•	 შე მუ შავ და რის კე ბის შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტი და შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე-
რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მი და 2018 წლის ივ-
ლის ში მოხ და მი სი სა პი ლო ტე გა მოც და.47

•	 2017 წელს 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 რო ში შე იქ მ ნა 
ახა ლი ცხე ლი ხა ზი (116 006). იმი სათ ვის, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში გავ რ ცე ლე-
ბუ ლი ყო ინ ფორ მა ცია ცხე ლი ხა ზის შე სა ხებ, სა ზო გა დო ებ რივ ტრან ს პორ ტ-
ზე გან თავ ს და რეკ ლა მა, შვიდ ქა ლაქ ში გა ი მარ თა ქუ ჩის ღო ნის ძი ე ბე ბი და 
და რიგ და სა ინ ფორ მა ციო ფლა ე რე ბი. გარ და ამი სა, ძი რი თად და რე გი ო ნულ 
სა ტე ლე ვი ზიო არ ხებ ზე გა ვი და სო ცი ა ლუ რი რეკ ლა მა.48 

https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministroshi-odjakhuri-danashaulis-shesakheb-momartvianoba-bolo-6-tveshi-sagrdznoblad-gaizarda/11806?fbclid=IwAR0Sb4XJyxQ2mfGsA4TIyOPqZqi-gahh7e7si-f3GE2P4FA9OhQoPi8rCXc
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministroshi-odjakhuri-danashaulis-shesakheb-momartvianoba-bolo-6-tveshi-sagrdznoblad-gaizarda/11806?fbclid=IwAR0Sb4XJyxQ2mfGsA4TIyOPqZqi-gahh7e7si-f3GE2P4FA9OhQoPi8rCXc
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministroshi-odjakhuri-danashaulis-shesakheb-momartvianoba-bolo-6-tveshi-sagrdznoblad-gaizarda/11806?fbclid=IwAR0Sb4XJyxQ2mfGsA4TIyOPqZqi-gahh7e7si-f3GE2P4FA9OhQoPi8rCXc
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministroshi-odjakhuri-danashaulis-shesakheb-momartvianoba-bolo-6-tveshi-sagrdznoblad-gaizarda/11806?fbclid=IwAR0Sb4XJyxQ2mfGsA4TIyOPqZqi-gahh7e7si-f3GE2P4FA9OhQoPi8rCXc
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•	 გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე ბით გორ სა და ქუ თა ის ში გა იხ ს ნა 
ორი ახა ლი კრი ზი სუ ლი ცენ ტ რი, 2018 წლის ბო ლოს თ ვის კი მარ ნე ულ-
სა და ოზურ გეთ ში გა იხ ს ნე ბა კრი ზი სუ ლი ცენ ტ რე ბი გენ დე რუ ლი ნიშ ნით 
ძა ლა დო ბი სა და ტრე ფი კინ გის მსხვერ პ ლ თათ ვის.49

•	 2017 წელს, გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ დის დახ მა რე ბით, მი ღე ბუ ლი იქ ნა 
ახა ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მი თი თე ბე ბი ქალ თა მი მართ ფი ზი კუ რი, ფსი ქო-
ლო გი უ რი და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის შე სა ხებ, ასე-
ვე მოპყ რო ბი სა და მი მარ თ ვი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბი.50 

49 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალური წერილი #01/7079ს, თარიღი: 08.10.2018. 
50 იქვე.
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1. „სახალხო დამ ც ვე ლის რო ლის გაძ ლი ე რე ბა და მი სი შე სა ბა მი სი 
რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, ბავ შ ვ თა სა კითხებ ზე მუ შა ო ბი სა და 
inter alia შე სა ბა მის ინ ს ტი ტუ ტებ ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის მო ნი
ტო რინ გის გაგ რ ძე ლე ბის მიზ ნით, მათ შო რის დღის ცენ ტ რებ ში~

ზოგადი შეფასება: ნაწილობრივ შესრულდა

გაკეთდა: 

2017 წელს ომბუდსმენი ეწეოდა რეგულარულ საქმიანობას ბავშვების 
დასაცავად:

•	 წამოჭრა უსაფრთხო და უვნებელი სათამაშოების შესახებ რეგულაციების 
მიღების საკითხი: საქართველოს ჯერ არ მოუხდენია თავისი შიდა 
რეგულაციების დაახლოება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ 
ევროკავშირის დირექტივასთან (2009/48/EC).

•	 წამოჭრა ბავშვებს შორის სუიციდის საკითხი: 2017 წელს გაიზარდა 
არასრულწლოვანთა შორის სუციდის ან სუიციდის მცდელობის 
შემთხვევათა რაოდენობა. არ შემუშავებულა სუიციდის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმა.

•	 საჯარო სკოლებში უსაფრთხო და უვნებელი სასმელი წყლის არსებობისა 
და სანიტარიისა და ჰიგიენის სათანადო სტანდარტების დაცვის 
მონიტორინგი.

•	 სკოლამდელი განათლების და საბავშვო ბაღების მუშაობაში ხარვეზების 
მონიტორინგი: სახალხო დამცველმა აღნიშნა გადავსებული ოთახების 
(თითოში 60-65 ბავშვი) საკითხი.

•	 სკოლის გარეთ დარჩენილი ბავშვების (სკოლის მიტოვების გამო) 
და სხვადასხვა უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვებისთვის 
განათლებაზე წვდომის პრობლემის მონიტორინგი.

•	 ბავშვთა სიღარიბის მონიტორინგი, ასევე ბავშვთა სეგრეგაციის თავიდან 
აცილებაზე და ბავშვთა ძირითადი საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე 
მიმართული სოციალური პროგრამების ეფექტიანობის მონიტორინგი.

არ გაკეთდა: მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წელს საქართველოს ომბუდსმენის 
მხრიდან იყო მცდელობები, ჩაეტარებინა ბავშვთა უფლებების დაცვის 
სრულფასოვანი მონიტორინგი, რამდენიმე დაბრკოლება ხელს უშლიდა 
სახალხო დამცველის მუშაობას. საქართველოს სახალხო დამცველის 
აპარატის თანამშრომლებს მუშაობა სტრესულ, ჯანმრთელობისთვის და 
სიცოცხლისთვის სახიფათო გარემოში უწევდათ. სახალხო დამცველის 
აპარატის გაუმართავი ინფრასტრუქტურის (შენობაში მუშაობა არ იყო 
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2. „ძალადობის ყველა ფორმისგან ბავშვების დასაცავად შესაბამის 
ზომებზე ყურადღების გამახვილება~

უსაფრთხო) და პრობლემური სამუშაო პირობების გამო 2018 წლის ივნისში 
ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლები იძულებულნი იქნენ, დაახლოებით 
ორი კვირით გაეუქმებინათ ცხელი ხაზი. ასევე, შეფერხდა სხვა სერვისები, 
მათ შორის ბავშვის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული აქტივობები. 
სახალხო დამცველის მოწოდებული ინფორმაციით, ამ პრობლემების 
უმთავრესი მიზეზი იყო შეუსაბამო და სახიფათო ინფრასტრუქტურა, 
რომელიც თანამშრომლებისთვის სერიოზულ რისკებს შეიცავდა.

თუმცა ადეკვატური არც ამჟამად არსებული ვითარებაა, რადგან სახალხო 
დამცველის აპარატს კვლავაც უწევს ოფისის ქირაობა, რაც არ არის 
რენტაბელური. ამიტომ ის ბიუჯეტი, რომელიც გამოიყო მონიტორინგის 
და ადამიანის უფლებების დაცვის საქმიანობის გაუმჯობესებისთვის, 
ძირითადად ქირის გადახდაზე იხარჯება. ეს მდგომარეობა ცხადყოფს, 
რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის ერთ-ერთ ყველაზე 
მნიშვნელოვან ინსტიტუტს სახელმწიფო საკმარისად არ უჭერს მხარს. 
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სახელმწიფო არ ასრულებს თავის ვალდებულებას 
სახალხო დამცველის აპარატთან მიმართებაში.

ზო გა დი შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

არ გა კეთ და: სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ ვით, მე ო რე მოკ ლე ვა დი ა ნი პრი ო რი-
ტე ტის შე სას რუ ლებ ლად ხე ლი სუფ ლე ბა ვალ დე ბუ ლი იყო, შე მო ე ღო ბავ შ ვ თა 
დაც ვის მი მარ თ ვი ა ნო ბის (რეფერირების) პრო ცე დუ რე ბის დამ ტ კი ცე ბის 
თა ო ბა ზე~. თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლო ში კონ კ რე ტუ ლად ეს მი მარ თ ვი ა ნო ბის მე-
ქა ნიზ მი ჯერ კი დევ 2010 წელს იქ ნა შე მო ღე ბუ ლი. ამი ტომ გა უ გე ბა რი ა, თუ 
რო გორ უნ და შე ა ფა სონ მე ო რე მოკ ლე ვა დი ა ნი პრი ო რი ტე ტის შეს რუ ლე ბა ან 
მთავ რო ბამ და ან არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა.

გარ და ზე მოთ ქ მუ ლი სა, ძა ლა დო ბის გან ბავ შ ვე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით 
ჯერ კი დევ ბევ რი გა მოწ ვე ვა არ სე ბობს და სა ხელ მ წი ფო სა თა ნა დოდ არ ზრუ-
ნავს მათ მოგ ვა რე ბა ზე:

•	 ფი ზი კუ რი დას ჯა არ არის კრი მი ნა ლი ზე ბუ ლი და კვლავ არ ის ჯე ბა სა-
ქარ თ ვე ლო ში;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს არ გა უ ტა რე ბია ზო მე ბი, რა თა მო ეხ დი ნა 
ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზე ბა „ლანზაროტის კონ ვენ ცი-
ას თან~ (ევროპის საბ ჭოს კონ ვენ ცია სექ სუ ა ლუ რი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი სა და 
სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბი სა გან ბავ შ ვ თა დაც ვის შე სა ხებ) ბავ შ ვე ბის მი-
მართ სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და აღ მოფხ ვ რის თვალ საზ-
რი სით;
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას არ ჩა მო უ ყა ლი ბე ბია ბავ შ ვე ბის მი მართ ძა-
ლა დო ბას თან ბრძო ლის სა მოქ მე დო გეგ მა, არ შე მო უ ღია რა ი მე პრე ვენ-
ცი უ ლი პროგ რა მე ბი, მათ შო რის: მშო ბელ თა ტრე ნინ გის, ბავ შ ვე ბის თ ვის 
ცხოვ რე ბი სე უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბი, უსაფ რ თხო 
ად გი ლე ბი, რე ა გი რე ბი სა და მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი და ნორ მე ბი სა და 
ფა სე უ ლო ბე ბის ცვლი ლე ბის კენ მი მარ თუ ლი კამ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც ბავ-
შ ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი პო ლი ტი კის 
არ სე ბი თი ელე მენ ტე ბი ა.

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას არ გა უ ტა რე ბია სა თა ნა დო ზო მე ბი, რომ-
ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფ და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე წვდო მას ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პ ლი ბავ შ ვე ბი სათ ვის. გარ და ამი სა, ხე ლი სუფ ლე ბას არ შე მო უ ღია 
ბავ შ ვე ბის ინ ტე რე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც შე იქ მ ნე ბო და ეფექ ტი ა ნი რე ა ბი ლი ტა ცი ის სამ სა-
ხუ რე ბი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ბავ შ ვე ბი სათ ვის;

•	 სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს ბავ შ ვ თა უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე, მომ ზა დე-
ბულ პრო ფე სი ო ნალ თა კრი ტი კუ ლი მა სა;

•	 სა ხელ მ წი ფო ცხე ლი ხა ზი ბავ შ ვე ბი სათ ვის არ მუ შა ობს ყო ველ დღე, 24 
სა ა თის გან მავ ლო ბა ში. მას ზე და რეკ ვის შე დე გად 18:00 სერ ვი სის მი ღე-
ბა შე საძ ლე ბე ლი. ეს ნიშ ნავს, რომ ბავ შ ვებს და მათ მშობ ლებს ან იური-
დი ულ წარ მო მად გენ ლებს არ მი უწ ვ დე ბათ ხე ლი ცხელ ხაზ ზე, რა თა სა-
თა ნა დო ორ გა ნო ებს აც ნო ბონ ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვე ბის და 
ბავ შ ვებ ზე ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ სა ღა მოს 6 სა ა თის შემ დეგ და 
შა ბათ - კ ვი რას.

•	 სა ხელ მ წი ფოს არ ჩა უ ტა რე ბია შე სა ბა მი სი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბი 
ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბი სა და ბავ შ ვებ ზე ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლის შე სა ხებ.
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1. „გარემოსდაცვითი მმარ თ ვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა გა რე მო ზე ზე
მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბას თან, სტრა ტე გი ულ გა რე მოს დაც ვით შე ფა
სე ბას თან და კავ ში რე ბით ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ღე ბი თა და 
იმ პ ლე მენ ტა ცი ის გზით; გა რე მოს დაც ვი თი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე
სა ხებ ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ღე ბა, სა ზო გა დო ბის თ ვის გა რე
მოს შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
და სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო
ცეს ში, მათ შო რის და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით; 
პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვო ბის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში გა რე მოს დაც ვი თი 
სა კითხე ბის ინ ტეგ რი რე ბა და გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის გა
ზი ა რე ბის მე ქა ნიზ მის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც შე ე სა ბა მე ბა ერ თი ა ნი 
გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ცი ის სის ტე მის (SEIS) პრინ ცი პებს~

გარემო

შეფასება: ნაწილობრივ შესრულდა

გაკეთდა: 

•	 ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად 2018 წლის 1 იანვარიდან 
ამოქმედდა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რაც მოთხოვნილია 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების 
შესახებ შეთანხმებით. კოდექსი განსაზღვრავს გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების პროცესის პროცედურებს, სახელმწიფო და კერძო 
პროექტებისათვის, რომლებსაც თან სდევს მნიშვნელოვანი რისკები 
გარემოსთვის და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. ამასთან, კოდექსის 
საფუძველზე აღდგა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა.

•	 2018 წლის 1 ივლისს ძალაში შევიდა კოდექსის სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების ნაწილი.  შედეგად, პირველი დოკუმენტი 
„ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მოწყობის, სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებისა და მაღალმთიანი 
ტერიტორიების მდგრადი განვითარების~ შესახებ სტრატეგია წარედგინა 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სკრინინგის 
პროცედურის ჩასატარებლად. 

•	 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ დაამტკიცა 
გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომის წესი 
(2017).

•	 მთავრობამ ხელახლა შემოიღო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა, ასევე შეიმუშავა და დაამტკიცა, 
ნორმატიული აქტები, რომელთა საფუძველზე განხორციელდება 
საჯარო მოსმენების ორგანიზება.
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არ გაკეთდა:

•	 მთავრობას არ გაუმართავს კონსულტაციები საზოგადოებასთან 
საქართველოში გარემოსდაცვითი მმართველობის სისტემის 
რესტრუქტურიზაციის პროცესში, რომლის შედეგად 2018 წლის 
გაზაფხულზე მოხდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს შერწყმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან.

•	 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
სისტემატურად არღვევდა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 
მოთხოვნებს საზოგადოების მონაწილეობის თაობაზე. კერძოდ, 
კონსულტაციების ჩატარების ვადების, დოკუმენტაციის გავრცელებისა 
და ხელმისაწვდომობის, საჯარო მოსმენების ორგანიზების და სხვა 
საკითხების თვალსაზრისით. შედეგად, გარემოსთან დაკავშირებულ 
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების პროცესებში საზოგადოების მონაწილეობა კვლავაც 
პრობლემურია. 

•	 შემუშავების პროცესშია კანონი გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის 
შესახებ. პირველი კანონპროექტი საზოგადოების განსახილველად და 
შენიშვნების მისაღებად 2018 წლის ივნისში იქნა წარდგენილი. კანონი 
ხელახლა შემოიღებს „დამბინძურებელი იხდის~ პრინციპს, რათა თავიდან 
იქნეს აცილებული და გამოსწორებული გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 
2004/35/EC დირექტივის შესაბამისად.

•	 მიმდინარეობს მუშაობა ერთიანი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის 
სისტემის (SEIS) ფარგლებში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და 
ცოდნის მართვის შემოღების მიმართულებით. უკვე შემუშავებულია 
სამი მოდული – ბიომრავალფეროვნება, გაუდაბნოება და კლიმატის 
ცვლილება – და განთავსებულია შემდეგ ვებგვერდზე: https://eims.eiec.
gov.ge/. გარდა ამისა, შემუშავდა მობილური აპლიკაციაც.

https://eims.eiec.gov.ge/
https://eims.eiec.gov.ge/
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2. „საქართველოს მე3 გარემოსდაცვითი სამოქმედო პროგრამის 
(20172021) მიღება~

3. „რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის 
იმპლემენტაციის დაწყება~

შეფასება: შესრულდა

გაკეთდა: 2018 წლის 22 მაისს საქართველოს მთავრობამ მიიღო მესამე 
გარემოსდაცვითი სამოქმედო პროგრამა 2017-2021 წლებისათვის.

შე ფა სე ბა: ნა წი ლობ რივ შეს რულ და

გა კეთ და:

•	 რა დი ო აქ ტი უ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის მთა ვა რი 
მი ზა ნია მთე ლი რა დი ო აქ ტი უ რი ნარ ჩე ნე ბის მოგ რო ვე ბა შემ დ გო მი 15 
წლის გან მავ ლო ბა ში. 2017–2018 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის თა ნახ მად 
მი ღე ბუ ლი იქ ნა შე საბ ა მი სი ტექ ნი კუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი.

•	 გან ხორ ცი ელ და ზო მე ბი რა დი ო აქ ტი უ რი ნარ ჩე ნე ბის და მუ შა ვე ბის ობი-
ექ ტე ბის უსაფ რ თხო ე ბის გა საზ რ დე ლად. ამ ობი ექ ტებ ში შე დის მცხე თის 
ცენ ტ რა ლუ რი სა ცა ვიც, რო მელ შიც და მონ ტაჟ და რა დი ა ცი უ ლი ფო ნის 
მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა, ცე მენ ტა ცი ის ობი ექ ტი რა დი ო აქ ტი უ რი ნარ-
ჩე ნე ბის გა უვ ნე ბელ ყო ფი სათ ვის, გამ ზო მი მოწყო ბი ლო ბე ბი, ფე ხის და 
ხე ლის რა დი ო ლო გი უ რი აპა რა ტუ რა. სა ა კა ძის ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბის 
ობი ექ ტ ზე, ატო მუ რი ენერ გი ის სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტოს (IAEA) დახ მა-
რე ბით, გა ი ზარ და ზო გა დი უსაფ რ თხო ე ბა და დაც ვის ზო მე ბი.

•	 მცხე თის ცენ ტ რა ლურ სა ცავ ში შეს ყი დუ ლი იქ ნა აპა რა ტუ რა თხე ვა დი 
რა დი ო აქ ტი უ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის თ ვის და დღეს სა ქარ თ ვე ლოს აქვს 
შე საძ ლებ ლო ბა, და ა მუ შა ვოს და უსაფ რ თხოდ შე ი ნა ხოს ამ სა ხის ნარ ჩე-
ნე ბი.

•	 შე მუ შავ და და ევ რო კავ შირ თან შე თან ხ მ და სპე ცი ა ლუ რი საპ რო ექ ტო 
წი ნა და დე ბა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს სა ა კა ძის ობი ექ ტის მოკ ვ ლე ვას იმ 
მიზ ნით, რომ აქ გან თავ ს დეს რა დი ო აქ ტი უ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ყვე-
ლა ობი ექ ტი და დაპ რო ექ ტ დეს სა ცა ვი სა და ნარ ჩე ნე ბის და მუ შა ვე ბის 
ახა ლი სა თავ სო ე ბი.

არ გა კეთ და: სტრა ტე გი ის შე სა ბა მი სად, შვე დე თის მთავ რო ბას თან თა ნამ შ-
რომ ლო ბით ჩა ტარ და ანა სე უ ლის ობი ექ ტის რა დი ო ლო გი უ რი მო ნი ტო რინ გი. 
მაგ რამ მუ შა ო ბა ანა სე უ ლის ობი ექ ტის თ ვის დე კონ ტა მი ნა ცი ის გეგ მის მომ ზა-
დე ბა ზე გან რიგს ჩა მორ ჩე ბა.
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შე ფა სე ბა: არ შეს რულ და

არ გა კეთ და: 

•	 მომ ზად და და სა ბო ლოო სა ხე მი ე ცა სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო ნა ბოლ ქ ვის და-
ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ას, თუმ ცა მთავ რო ბას ის 
ჯერ არ მი უ ღი ა. 

•	 სტრა ტე გი ით გან საზღ ვ რუ ლი ზო გი ერ თი ქმე დე ბა 2017-2020 წლე ბის მე-
სა მე ეროვ ნულ გა რე მოს დაც ვით სა მოქ მე დო გეგ მა ში იქ ნა გა და ტა ნი ლი.

შეფასება: შესრულდა

გაკეთდა:

•	 ეროვ ნულ დო ნე ზე გან საზღ ვ რუ ლი წვლი ლის შე სა ხებ თა ვი სი პირ ვე ლი 
დო კუ მენ ტი სა ქარ თ ვე ლომ 2015 წლის მა ის ში წა რად გი ნა. მიმ დი ნა რე ობს 
მუ შა ო ბა ეროვ ნულ დო ნე ზე გან საზღ ვ რუ ლი წვლი ლის შე სა ხებ დო კუ მენ-
ტის შე სავ სე ბად უახ ლე სი ინ ფორ მა ცი ით. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ხე ლახ-
ლა იქ ნა და ან გა რი შე ბუ ლი ეკო ნო მი კის სექ ტო რე ბი დან სათ ბუ რის აირის 
არ სე ბუ ლი გა მო ნა ბოლ ქ ვე ბი და ჩა მო ყა ლიბ და პროგ ნო ზი 2030 წლი-
სათ ვის. გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რომ 2018 
წლის დე კემ ბერ ში წა რად გი ნა გა ნახ ლე ბუ ლი დო კუ მენ ტის ში ნა არ სი და 
სტრუქ ტუ რა, და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის გან შე ნიშ ვ ნე ბი სა და კო მენ ტა-
რე ბის მი სა ღე ბად. 

•	 მომ ზად და პო ტენ ცი ურ ქმე დე ბა თა ჩა მო ნათ ვა ლი სათ ბუ რის აირის შემ-
ცი რე ბის / შერ ბი ლე ბის სცე ნა რე ბის თ ვის ტრან ს პორ ტის სექ ტო რის თ ვის.

4. „საქართველოში გა მო ნა ბოლ ქ ვის და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლის გან ვი
თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა და მი ღე ბა~

5. „პარიზის კლიმატის შეთანხმების იმპლემენტაციის დაწყება~

კლიმატის ცვლილება
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მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა
ნო ნა ქურ დო ვა ნი ძე არის სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი-
ის თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე. მას აქვს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და დე მოკ-
რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბის ათ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა. 
ის სხვა დას ხ ვა წლებ ში მუ შა ობ და სა ი ა-ს იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ცენ ტ რის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, პრო ექ ტე ბის კო ორ დი ნა ტო რი სა და ად ვო კა ტის პო ზი ცი ა ზე.  
რო გორც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ად ვო კა ტი, იგი ეხ მა რე ბა პი რებს უფ ლე ბე-
ბის დაც ვა ში წარ მა ტე ბუ ლი სა სა მარ თ ლო წარ მო მად გენ ლო ბის და კონ სულ-
ტა ცი ე ბის გზით. ნო ნა ქურ დო ვა ნი ძე არის არა ერ თი კვლე ვი სა და ან გა რი შის 
ავ ტო რი. 

ან ტი კო რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კა
ერეკ ლე ურუ შა ძე პროგრამის მე ნე ჯე რია „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა- 
სა ქარ თ ვე ლო ში” და ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს ორ გა ნი ზა ცი ის კვლე ვით და ად ვო კა-
ტი რე ბის მუ შა ო ბას ან ტი კო რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კი სა და რე ფორ მე ბის სფე რო-
ში. 2009 წელს „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა- სა ქარ თ ვე ლო ში” მუ შა ო ბის 
დაწყე ბი დან იგი წამ ყ ვან როლს ას რუ ლებ და ეროვ ნუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი 
სის ტე მე ბის შე ფა სე ბე ბის (საქართველოს ძი რი თა დი ინ ს ტი ტუ ტე ბის საქ მი ა-
ნო ბის მი მო ხილ ვა) მომ ზა დე ბა ში. „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ-
თ ვე ლო ში” მუ შა ო ბის დაწყე ბამ დე ბ-ნი ურუ შა ძე მუ შა ობ და აშ შ   -ის ეროვ ნუ ლი 
დე მოკ რა ტი ის ინ ს ტი ტუტ ში, BBC-ს მო ნი ტო რინ გის სამ სა ხურ ში და მშვი დო-
ბის, დე მოკ რა ტი ი სა და გან ვი თა რე ბის კავ კა სი ურ ინ ს ტი ტუტ ში. მას აქვს მა-
გის ტ რის ხა რის ხი სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებ ში.

პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის უფ ლე ბე ბი და ძი რი თა დი შრო მი თი სტან დარ ტე ბი
ნი ნო ქა შა კაშ ვი ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის 
ცენ ტ რის (EMC) სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მის მკვლე ვა რი ა. მას მი ღე-
ბუ ლი აქვს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ-
სი ტე ტის ბა კა ლავ რის და მა გის ტ რის ხა რის ხე ბი სა მარ თალ ში. მიმ დი ნა რე პე-
რი ოდ ში არის ამა ვე უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი. ნი ნო ქა შა კაშ ვი ლი არის 
სხვა დას ხ ვა სას წავ ლო- კ ვ ლე ვი თი გრან ტის მფლო ბე ლი.

თა ნას წო რი მოპყ რო ბა
ბა ბუ ცა პა ტა რაია ქალ თა ორ გა ნი ზა ცია „საფარის” დი რექ ტო რია და აქ ტი-
უ რად არის ჩარ თუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ქალ თა მოძ რა ო ბა ში. იგი თა ნამ შ რომ-
ლობს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან რო გორც ად გი ლობ რი ვი ექ ს პერ ტი 
ქალ თა სა კითხებ ში და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე, ქალ თა უფ ლე ბებ სა და დის კ-
რი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გო კა ნონ მ დებ ლო ბა ზე ლექ ცი ებს კითხუ ლობს სხვა-
დას ხ ვა უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში. მას მი ღე ბუ ლი აქვს სა მარ თ ლის მა გის ტ-
რის ხა რის ხი ცენ ტ რა ლურ ევ რო პულ უნი ვერ სი ტეტ ში და თბი ლი სის სა ხელ მ-
წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში.



ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა
ანა არ გა ნაშ ვი ლი ორ გა ნი ზა ცი ის „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სათ-
ვის” აღმასრულებელი დირექტორია. იგი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე ბავ შ ვ თა სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის სფე რო ში 
2003 წლი დან მუ შა ობს. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ ში შვი დი წლის გან-
მავ ლო ბა ში ედ გა სა თა ვე ში გედ ნე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენტს და 
ბავ შ ვე ბი სა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 
ცენ ტ რებს. გარ და ამი სა, ქ-ნი არ გა ნაშ ვი ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შა-
ობ და „იუნისეფის” პრო ექ ტ ში, რო მე ლიც ბავ შ ვ თა კე თილ დღე ო ბის სა კითხებ-
ზე იყო მი მარ თუ ლი. 2009 წელს, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 
პირ თა უფ ლე ბე ბის სფე რო ში თა ვი სი წვლი ლი სათ ვის, მან მო ი პო ვა კო ა ლი-
ცი ის „დამოუკიდებელი ცხოვ რე ბის თ ვის” – შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ქარ თულ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა კო ა ლი-
ცი ის – მხრი დან აღი ა რე ბა. იგი ავ ტო რია მრა ვა ლი კვლე ვი სა და ან გა რი ში სა 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის, ქა ლე ბი სა და ბავ შ ვე ბის უფ-
ლე ბე ბის შე სა ხებ. ბა კა ლავ რი სა და მა გის ტ რის ხა რის ხე ბი შრო მით თე რა პი ა ში 
მან ილი ას სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში მი ი ღო, ხო ლო მა გის ტ-
რის ხა რის ხი სა მარ თალ ში – თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში

გა რე მო და კლი მა ტის ცვლი ლე ბა
მა ნა ნა ქოჩ ლა ძე ცენ ტა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ბან კე ბის დამ კ ვირ-
ვე ბელ თა ქსე ლის კო ორ დი ნა ტო რია ევ რო კავ ში რის სა მე ზობ ლო რე გი ონ ში. 
ასე ვე არის ად გი ლობ რი ვი გა რე მოს დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ის – „მწვანე ალ-
ტერ ნა ტი ვა~ – დამ ფუძ ნე ბე ლი და ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. 2008-2010 წლებ ში იყო 
ევ რო კავ ში რის საბ ჭო სა და ევ რო პარ ლა მენ ტის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო საბ ჭოს 
წევ რი „ევროპის სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის სა გა რეო მან და ტის შუ ა ლე დუ რი გა-
და ხედ ვის თ ვის”. მა ნა ნა ქოჩ ლა ძემ 2004 წელს გოლ დ მა ნის გა რე მოს დაც ვი თი 
პრი ზი მი ი ღო ბა ქო-   თ ბი ლი სი-   ჯე ი ჰა ნის კამ პა ნი ის თ ვის. გა ნათ ლე ბით ბი ო ლო-
გი ა. არის გა რე მოს დაც ვის და ენერ გე ტი კის სა კითხებ ზე არა ერ თი ან გა რი შის 
ავ ტო რი და თა ნა ავ ტო რი.







ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო~ 
ტელ: +995 32 2 25 04 63
ფაქსი: +995 32 2 29 10 52

ელ.ფოსტა: contact@osgf.ge; osgf@osgf.ge
ვებგვერდი: www.osgf.ge 


