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ფონდი„ღიასაზოგადოება-საქართველო“ღიასაზოგადოებისფონდების

ქსელის წევრიორგანიზაციაა,რომელიც 1994 წელსდაარსდა.დამოუკი-

დებლობისმოპოვებიდანოცწელზემეტიხნისგანმავლობაშისაქართვე-

ლომპროგრესსმიაღწიადემოკრატიულისაზოგადოებისჩამოყალიბებაში

დაევროპულოჯახშისაკუთარიადგილისდამკვიდრებასცდილობს.მიუ-

ხედავადიმისა,რომსაქართველომტერიტორიულიკონფლიქტები,ეკო-

ნომიკური კოლაფსი და რუსეთთანომი გამოიარა, მან მაინც მოახერხა

თითქმისშეუმდგარისახელმწიფოდანდასავლურიმისწრაფებებისმქონე

განვითარებადქვეყნადქცევა.დონორებისმხრიდანდაფინანსების,პარ-

ტნიორობებისდამყარების,ტრენინგებისადანიჭიერიახალგაზრდაქარ-

თველებისპოტენციალისგამოვლენისმეშვეობითფონდმა„ღიასაზოგა-

დოება-საქართველო“ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ამ პროცესში,

რომელიცდღესაცგრძელდება.

ფონდი მხარს უჭერს სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და მედიის განვი-

თარებას, სამოქალაქო ფასეულობებს, ხელს უწყობს საარჩევნო გარე-

მოსგაუმჯობესებასდაზრდისგანათლებასადაჯანმრთელობისდაცვაზე

წვდომას. ფონდმა დიდი დახმარება გაუწია ინტეგრაციის ევროპულ და

ეროვნულპროგრამებსდასოციალურითანასწორობისდამყარებას.

წარმოდგენილანგარიშში გამოთქმული მოსაზრება, შესაძლოა, არ გამო-

ხატავდესფონდ„ღიასაზოგადოება-საქართველოს“პოზიციას.შესაბამი-

სად,ფონდიარარისპასუხისმგებელიმასალისშინაარსზე.
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შე სა ვა ლი და მოკ ლე მი მო ხილ ვა

წინამდებარეანგარიშშიწარმოდგენილიაორგანიზაციების:„საერ-

თაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“, კავშირი „საფარი“,

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი

(EMC),„პარტნიორობაადამიანისუფლებებისათვის“(PHR),„მწვანე

ალტერნატივა“ მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგე-

ბი. ესორგანიზაციებიფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველოს“

მხარდაჭერით მუშაობდნენ ასოცირების 2017-2020 წლების დღის

წესრიგში განსაზღვრული პრიორიტეტების შესრულებაში მიღწეუ-

ლი პროგრესის გაანალიზების მიზნით. განსაკუთრებული ყურად-

ღება2019წელსმიღწეულპროგრესსეთმობა.

ექსპერტებმაშეაფასესსაქართველოსმთავრობისძალისხმევაექვს

თემატურსფეროში.ესსფეროებია:1)კანონისუზენაესობა(მათშო-

რისმართლმსაჯულებისადასამართალაღსრულებისსექტორები);

2)ანტიკორუფციულიპოლიტიკა, ადმინისტრაციულირეფორმადა 

საჯაროსამსახური;3)თანასწორიმოპყრობა;4)ბავშვთაუფლებე

ბი(ოთხივეასოცირებისდღისწესრიგის2.2ნაწილისშესაბამისად);

5)პროფესიულიკავშირებისუფლებები, ძირითადიშრომითისტან

დარტებიდა დასაქმება, სოციალურიპოლიტიკადათანაბარიშე

საძლებლობები(ასოცირებისდღისწესრიგის2.2და2.6ნაწილების

შესაბამისად);6)გარემოსდაცვადა კლიმატისცვლილება(ასოცი-

რებისდღისწესრიგის2.7ნაწილისშესაბამისად).

მონიტორინგისშედეგებმაარაერთგვაროვანისურათიგამოავლი-

ნა. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გა-

დადგა პრიორიტეტების მისაღწევად ყველა თემატურ სფეროში,

რომელთამონიტორინგიჩატარდა,საერთოპროგრესიარათანაბა-

რია.ზოგიერთსფეროშიმთავრობამმართლაცრეალურპროგრესს

მიაღწია.გასულწელსოჯახშიძალადობისშემთხვევებზესისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გაორმაგებამ ცხადყო, თუ

როგორარისშესაძლებელისაკანონმდებლობაზისდაძლიერიმა-

კონტროლებელიორგანოებისმეშვეობითსიტუაციისშეცვლა(მე-3

თავი,თანასწორიმოპყრობა).

ზოგიერთფუნდამენტურ სფეროში, სადაცრეფორმასფართო ზე-

გავლენაექნებოდა, მიზანმიმართულისაქმიანობა არაღინიშნება.
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კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ განხორციელებული სხვადასხვა

საქმიანობისმიუხედავად(მე-2თავი),ჯერკიდევარარისმიღებუ-

ლიინფორმაციისთავისუფლებისშესახებძალზესაჭიროკანონი.

მართლმსაჯულების სექტორში (პირველითავი) 2019 წლის ეროვ-

ნულისამოქმედოგეგმითგათვალისწინებულიცხრიდანშვიდიაქ-

ტივობაარგანხორციელებულაანმხოლოდნაწილობრივგანხორ-

ციელდა. გარემოს დაცვის სექტორში არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა,

მაგრამრჩებამნიშვნელოვანინაკლოვანებებიკანონმდებლობასა

და პრაქტიკაში, ხოლო მთავრობა აქტიურად აფერხებს ზოგიერთ

პროცესს(მე-6თავი).

ზოგიერთიიმედისმომცემირეფორმისპროცესი(მაგალითად,შრო-

მისკოდექსშიშესატანიცვლილებები(მე-5თავი))ქვეყანაშიწლის

ბოლოსგანვითარებულმამოვლენებმაშეაფერხა.ამავედროს,გა-

მოვლინდაუმოქმედობაძალზესაჭირორეფორმებისგანხორციე-

ლებისთვალსაზრისით,რომლებზეცჩვენმაექსპერტებმაწინამო-

ნიტორინგისდროსგაამახვილესყურადღება.კერძოდ,ესბავშვთა

დაცვისსისტემაშიარსებულნაკლოვანებებსეხება(მე-4თავი).

სექტორებში, რომელთა მონიტორინგი განხორციელდა, დაწყებუ-

ლიანტისიდკრიმინაციულიპოლიტიკითდამართლმსაჯულებითდა

დამთავრებულიკორუფციასთანბრძოლით,ხელისუფლებისორგა-

ნოებისმიერჩვენიექსპერტებისთვისმიწოდებულიინფორმაციით,

ბევრმამოხელემგაიარაპროფესიულიგადამზადებადატრენინგი.

ამავედროს, ზოგიერთსფეროში არარისბოლომდეგარკვეული,

იყოთუ არა ყველა განხორციელებული აქტივობა მოფიქრებული

დაშედეგიანი(მე-5თავი,შრომითიუფლებები),ეფექტიანი(ქალთა

წარმომადგენლობისხელშემწყობიზომები-მე-3თავი,თანასწო-

რი მოპყრობა) ან ასოცირებისდღის წესრიგის მიზნებისთვისრე-

ლევანტური(კორუფცია,მე-2თავი).

ასოცირების დღის წესრიგის შესრულებას არსებითი მნიშვნელო-

ბა აქვს იმისათვის, რომ საქართველომ პროგრესს მიაღწიოს სა-

ზოგადოების ტრანსფორმაციაშიდადაუახლოვდეს ევროკავშირს.

ძალზე მნიშვნელოვანია პროგრესის დამოუკიდებელ შეფასებაში

სამოქალაქო საზგადოების ექსპერტთა მონაწილეობაც და ევრო-

კავშირმადასაქართველოსმთავრობამმხედველობაშიუნდამიი-

ღონსამოქალაქოსაზოგადოებისმოსაზრებები.
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მეთოდოლოგია და  

ანგარიშის სტრუქტურის აღწერა

ექსპერტებმაშეაფასესსაშუალოვადიანიდამოკლევადიანიპრიო-

რიტეტებისგანხორციელება.მოკლევადიანიპრიორიტეტებიასოცი-

რებისშესახებშეთანხმებითგათვალისწინებულიისპრიორიტეტე-

ბია,რომლებიც2018წლისბოლომდეუნდაგანხორციელებულიყო.

შესაბამისად,თითოეულიპრიორიტეტისშემთხვევაშიშეფასებულია

მისი განხორციელების ხარისხი – განხორციელდა, ნაწილობრივ

განხორციელდა, არ განხორციელებულა.საშუალოვადიანი პრიო-

რიტეტები ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული

ის პრიორიტეტებია, რომლებიც 2020 წლის ბოლომდე უნდა გან-

ხორციელდეს. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს

მთავრობასჯერკიდევაქვსდრომიმდინარეწლისბოლომდე,შე-

ფასებულიაპროგრესისხარისხი-პროგრესი,შეზღუდულიპროგ-

რესი,პროგრესიარაღინიშნება. შესაბამისშემთხვევებშიმონიტო-

რინგისშედეგადშეფასდაევროკავშირსადასაქართველოსშორის

გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებისდა ასოცირების

დღისწესრიგისგანხორციელების2019წლისეროვნულსამოქმედო

გეგმაშიჩამოყალიბებულიკონკრეტულიქმედებებისაქართველოს

მთავრობისსამოქმედოგეგმაშიმითითებულიინდიკატორებისმი-

ხედვით.კონკრეტულიქმედებისაღწერასთანერთვისდეტალური

ინფორმაციამისიშესრულება-არშესრულებისშესახებაც.
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მართლმსაჯულების სექტორი

მოკლევადიანიპრიორიტეტები

1. სასამართლოსტრატეგიისადამისისამოქმედოგეგმისგანვითა

რებადაეტაპობრივიიმპლემენტაცია,რომელიცსხვასაკითხებ

თანერთად,შეეხებამოსამართლეთადანიშვნის,დაწინაურები

სადაგადამზადებისპოლიტიკისადაპრაქტიკისგაუმჯობესებას,

ადამიანისუფლებებზეგანსაკუთრებულიყურადღებისდათმო

ბით,აგრეთვე,ადეკვატურირესურსებისგამოყოფაშესაბამისი

სასამართლოკომპეტენციისუზრუნველყოფისათვის;იუსტიციის

უმაღლესოსკოლისდამოუკიდებლობისშემდგომიგანვითარე

ბა,განსაკუთრებითუფლებამოსილებათაგაზრდით.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: 2019 წლის 13 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა

„საერთოსასამართლოებისშესახებ“საქართველოსორგანულკანონ-

შიცვლილებებიშეიტანადაამგვარადდაასრულასასამართლოსის-

ტემისრეფორმისმეოთხეტალღა.ცვლილებებიეხებამოსამართლეთა

დისციპლინურიპასუხისმგებლობისსაფუძვლებს,იუსტიციისუმაღლესი

საბჭოსუფლებამოსილებებსადაიუსტიციისუმაღლესსკოლას.

არ შესრულებულა: მიუხედავად აღნიშნული საკანონმდებლო

ცვლილებებისა, მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის არსებული

სისტემაისევარაკმაყოფილებსობიექტურობის,დასაბუთებულო-

ბის,დამსახურებისპრინციპებსდაგამჭვირვალობისმოთხოვნებს.

ისფაქტი,რომსაბოლოოგადაწყვეტილებისმიღებაფარულიკენ-

ჭისყრითარისშესაძლებელი,რომელსაცშეუძლიაგადაწონოსკა-

ნონითდადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით კანდიდატის მიღე-

ბული შეფასება, პროცესის პოლიტიკურ ბუნებაზე მიუთითებს.1 ეს

1. სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორცილება,
ჩრდილოვანიანგარიში.ადამიანისუფლებებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრი
და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, 2018, გვ. 39. იხ. შემდეგ
მისამართზე:https://idfi.ge/public/upload/IDFI_Photos_2018/general/ENG_WEB.pdf
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კარგად გამოჩნდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერ-

ჩევის ბოლოეტაპზე:ფარულიკენჭისყრითშერჩეულიოცი მოსა-

მართლისსიაარდაემთხვაუმაღლესიშეფასებისმქონეოცკაციან

სიას,კერძოდსიაშიარაღმოჩნდაყველაზემაღალიქულებისმქონე

ხუთიკანდიდატი.2 ამასგარდა, კეთილსინდისიერებისადაკომპე-

ტენტურობის კრიტერიუმით შეფასებისას მინიჭებული ქულები და

შეფასებაარსაბუთდება.ამპირობებში,ბუნებრივია,იზრდებაშე-

ფასებით,მათშორისქულებით,მანიპულირებისრისკი.3

მოსამართლეთა დაწინაურების წესებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

განსაზღვრავს, თუმცა მოსამართლეთა თანმიმდევრული შეფასების

სისტემისარარსებობისპირობებშივერკმაყოფილდებაობიექტურო-

ბის/მიუკერძოებლობის მოთხოვნები. ამას გარდა, მოსამართლეთა

კარიერულიწინსვლისკიდევერთისაყურადღებომექანიზმიამოსა-

მართლეთაკონკურსისგარეშედანიშვნისადადაწინაურებისწესები,

რომელთაცკვლავაკლიასიცხადის,გამჭვირვალობისადაობიექტუ-

რობის კრიტერიუმები.4 უფრო მეტიც,რეფორმის „მეოთხე ტალღის“

მიხედვით, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეების და მათი

მოადგილეების, და საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეების

დანიშვნისსაკითხიკვლავიუსტიციისსაბჭოსხელშია. ახალიცვლი-

ლებაიუსტიციისსაბჭოსთვისმხოლოდკონსულტაციისმიღებისვალ-

დებულებასაწესებსიმსასამართლოსმოსამართლეებთან,რომელშიც

უნდადაინიშნოსთავმჯდომარე,თუმცამათიაზრისგათვალისწინება

არარისსავალდებულო.5იუსტიციისმსმენელთასკოლაშიჩარიცხვის

კრიტერიუმებისადაპროცედურისბუნდოვანებაკვლავსახეზეა.6

2. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის
მეორე ანგარიში, ეუთო, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების
ოფისი, ივნისი-დეკემბერი 2019, გვ. 7-8, იხ. შემდეგ მისამართზე: https://www.osce.org/
odihr/443494?download=true

3. სახალხოდამცველის2019წლის11ნოემბრისგანცხადება,იხ.შემდეგმისამართზე:
http://ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-uzenaesi-sasamartlos-mo-
samartleobis-kandidatebis-sherchevis-tsesis-arakonstitutsiurad-tsnobas-itkhovs

4. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში№7, საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთაასოციაციადასაერთაშორისოგამჭვირვალობა–საქართველო,2019,გვ.27,იხ.
შემდეგმისამართზე:https://transparency.ge/en/post/monitoring-report-high-council-justice-n7

5. კოალიციისდასკვნა„საერთოსასამართლოებისშესახებ“ორგანულკანონში
ცვლილებებისშეტანისთაობაზე;11ნოემბერი,2019.იხ.შემდეგმისამართზე:http://coali-
tion.ge/index.php?article_id=226&clang=1

6. იქვე;იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსმონიტორინგისანგარიში№7,საქართველოს
ახალგაზრდაიურისტთაასოციაციადასაერთაშორისოგამჭვირვალობა–საქართველო,
2019,გვ.33,იხ.შემდეგმისამართზე:https://transparency.ge/en/post/monitoring-re-
port-high-council-justice-n7
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ამგვარად,2019წლისსამოქმედოგეგმისცხრააქტივობიდანშვიდიარ
შესრულებულაანმხოლოდნაწილობრივშერულდა.საგანგებოდუნდა
აღინიშნოს,რომ,მიუხედავადიმისა,რომიუსტიციისსაბჭომსასამარ-
თლოსისტემის2017-2021წლებისსტრატეგიამიიღო,მასარდაუმტკიცე-
ბია2019-2020წლებისსამოქმედოგეგმა.თავისმეორე,2017-2018წლების
სამოქმედოგეგმისშესრულებისანგარიშში,საბჭოხშირადმიუთითებ-
და„რეფორმისმეოთხეტალღაზე“,როგორციმისმაჩვენებელზე,რომ
გეგმითდასახული აქტივობები სრულდებოდა,თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია,
რომსაქართველოსპარლამენტისმიერდაწყებულიპროცესივერანაც-
ვლებსდეტალურადგაწერილისამოქმედოგეგმისშექმნისსაჭიროებას,
როგორცამასასოცირებისშესახებშეთანხმებისშესაბამისინორმებიით-
ვალისწინებს.აქედანგამომდინარე,აუცილებელია,რომიუსტიციისუმაღ-
ლესმასაბჭომგადაუდებლადმიიღოსსრულყოფილისამოქმედოგეგმა.

2.კერძოდ,იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსეფექტიანობისგაუმ

ჯობესება inter alia მისიდამოუკიდებლობისადა ანგარიშ

ვალდებულებისუზრუნველყოფით.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:„მეოთხეტალღის“ფარგლებშიმიღებულმასაკანონმდებ-
ლოცვლილებებმასაგრძნობლადგააუმჯობესაიუსტიციისუმაღლესი
საბჭოსმუშაობასთანდაკავშირებულიწესები.კერძოდ,ცვლილებებში
განისაზღვრასაბჭოსდაკომპლექტებისუფროდეტალურიწესი,საბ-
ჭოსთავმჯდომარისშერჩევისადადანიშვნისპროცედურები.ამასთან,
ცვლილებებში მოცემულია „ინტერესთა კონფლიქტის“ უფრო ფარ-
თოგანმარტება.კანონიიუსტიციისუმაღლესსაბჭოსავალდებულებს,
დაასაბუთოსდაგამოაქვეყნოსსაქალაქოსასამართლოსთავმჯდო-
მარის, სააპელაციო სასამართლოსთავმჯდომარისდა მისი მოად-
გილისდა, აგრეთვე, საქალაქოდა სააპელაციო სასამართლოებში
უვადოდდასანიშნიმოსამართლეებისდანიშვნაზემიღებულიგადაწ-
ყვეტილებები.კანონიადგენსიუსტიციისსაბჭოსმიერმისაღებიაქტე-
ბისორკატეგორიას,ესენიაინდივიდუალურისამართლებრივიაქტი,
განკარგულებადანორმატიულიაქტი-დადგენილება.7

7. ცვლილებები„საერთოსასამართლოებისშესახებ“საქართველოსორგანულკანონში,
13დეკემბერი,2019,იხ.შემდეგმისამართზე:https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4733708?publication=0#DOCUMENT:1;
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არშესრულებულა:ახალიკანონიარითვალისწინებსმკაფიონორ-

მებს,რათახელიშეუწყოსსაბჭოსსხდომებისღიაობასდაგამჭვირ-

ვალობას,ისმხოლოდვებგვერდზეინფორმაციისგამოქვეყნებაზე

და აუდიოჩანაწერის ხელმისაწვდომობაზე აკეთებს მითითებას.

იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსსხდომებიღიაუნდაიყოს,მათშორის

საჯაროუნდაიყოსპირველიდამეორეინსტანციისმოსამართლეებ-

თან ჩატარებული ინტერვიუები. მნიშვნელოვანია, აგრეთვე, რომ

სხდომები ონლაინ გადაიცემოდეს, რაც შესაძლებლობას მისცემს

დაინტერესებულმხარეს,თვალი ადევნოს პროცესს.8 ამას გარდა,

მიუხედავადიმისა,რომიმმოსამართლეთარაოდენობა,რომლე-

ბიც ადმინისტრაციულთანამდებობებს იკავებენ, შეზღუდულიადა

არუნდააღემატებოდესსაბჭოსმოსამართლეწევრთარაოდენო-

ბისნახევარს,მოქმედიკანონიმაინცშეიცავსნორმებს,რომლებიც

საშუალებას აძლევს ადმინისტრაციულპოზიციებზე მყოფებს, გახ-

დნენსაბჭოსმოსამართლეწევრებიდაამავდროულადთანამდე-

ბობებიცშეინარჩუნონ.9

3. სასამართლოსანგარიშვალდებულებისსისტემისგაუმჯობე

სება მკაფიოდა ყოვლისმომცველიდისციპლინარულიწე

სებისიმპლემენტაციით,რომლებიცეფექტიანადსრულდე

ბა, ისევე როგორც მოსამართლეთა პროფესიონალიზმისა

დადამოუკიდებლობისგარანტირებით.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: „საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონში მეოთხე

ტალღისფარგლებში შეტანილიცვლილებები ადგენსდისციპლინური

8. კოალიციისდასკვნა„საერთოსასამართლოებისშესახებ“ორგანულკანონში
ცვლილებებისშეტანისთაობაზე,11ნოემბერი,2019,იხ.შემდეგმისამართზე:http://
coalition.ge/index.php?article_id=226&clang=1;SimilarRecommendationwasissuedby
theSecondReportoftheOSCE/ODIHRontheNominationandAppointmentofSupreme
CourtJudgesinGeorgia,June-December2019,p.22,availableat:https://www.osce.org/
odihr/443494?download=true

9. სასამართლოსისტემისსტრატეგიისადასამოქმედოგეგმისშესრულებისმდგომარეობა,
ჩრდილოვანიანგარიში;ადამიანისუფლებებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრი
და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, 2018, გვ. 80, იხ. შემდეგ
მისამართზე:https://idfi.ge/public/upload/IDFI_Photos_2018/general/ENG_WEB.pdf
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გადაცდომებისამომწურავდაკონკრეტულჩამონათვალს,მაგრამარ

შეიცავს მოსამართლისთვის შეუფერებელ ქმედებას ან ქცევას, რო-

გორც გადაცდომის ერთ-ერთ სახესდა არც სამოსამართლო ეთიკის

ნორმებზეაკეთებსმითითებას,რაცსასამართლოსისტემისდამოუკი-

დებლობისკენწინგადადგმულინაბიჯიიქნებოდა.კანონიადგენსმტკი-

ცებულებისსტანდარტსდისციპლინურისამართალწარმოებისადრეულ

ეტაპზევე,რაცდადებითადუნდაშეფასდეს.ამასგარდა,საკანონმდებ-

ლოცვლილებებისძალითგაძლიერდადამოუკიდებელიინსპექტორის

ინსტიტუციურიგარანტიები.კერძოდ,გადაწყვეტილებასდამოუკიდებე-

ლიინსპექტორისგათავისუფლებისშესახებსჭირდებასაბჭოსშემად-

გენლობის ხმების არანაკლებ 2/3-ისა. კანონით შესაძლებელია ასევე

საბჭოსგადაწყვეტილებისსასამართლოშიგასაჩივრება.

არშესრულებულა:„მეოთხეტალღის“ფარგლებშივერმოხერხდა

მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის მიერ გადაწყვეტილე-

ბის მიღების წესების დარეგულირება: მოქმედი კანონმდებლობა

საშუალებასაძლევსკოლეგიისხუთიდანორწევრს (ანუუმცირე-

სობას),მიიღოსბრალეულადცნობისდადისციპლინურისახდელის

დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილება,რაც საფრთხეს უქმნის სა-

დისციპლინოსამართალწარმოებისობიექტურობას.10

მართალია, გარკვეული გაუმჯობესება შეინიშნება დამოუკიდებე-

ლიინსპექტორისინსტიტუტისგაძლიერებისკუთხით,მაგრამმისი

დანიშვნისპროცედურამაინცბუნდოვანია.ინსპექტორისშერჩევის

პროცედურა/კრიტერიუმებიკანონშიგაწერილიარარის,ისაირჩე-

ვაიუსტიციისუმაღლესისაბჭოსსრულიშემადგენლობისუმრავლე-

სობით.კანონიარითვალისწინებსდამოუკიდებელიინსპექტორის

დასკვნებისმაიდენტიფიცირებელიმონაცემებისგარეშეგამოქვეყ-

ნებას.დასკვნებიხელმიუწვდომელიასაჯაროინფორმაციისსახით

მოთხოვნისშემთხვევაშიც.11

10. სასამართლორეფორმისშედეგებისშეფასება-დისციპლინურიპასუხისმგებლობის
სისტემა;ადამიანისუფლებებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრიდა
ინფორმაციისთავისუფლებისგანვითარებისინსტიტუტი,2019,გვ.15,იხ.შემდეგ
მისამართზე:https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/Assessment_of_the_Judicial_Re-
form_1573219739.pdf

11. სასამართლორეფორმისშედეგებისშეფასებადისციპლინურიპასუხისმგებლობის
სისტემა;ადამიანისუფლებებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრიდაინფორმაციის
თავისუფლებისგანვითარებისინსტიტუტი,2019,გვ.13,იხ.შემდეგმისამართზე:https://emc.
org.ge/uploads/products/pdf/Assessment_of_the_Judicial_Reform_1573219739.pdf
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4. სასამართლოთა ინსტიტუციონალური სტრუქტურისრაციო

ნალიზაცია, მათ შორის, სადაც ამის აუცილებლობა არსე

ბობს,სპეციალიზებულიპანელებისადაპალატებისჩამოყა

ლიბებადადაგროვებულსაქმეთარაოდენობისშემცირება

საერთოსასამართლოებისსამოქალაქოდანაყოფებში.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:მოსამართლეთაგადატვირთულობისშესამცირებლად

საერთო სასამართლოებში შეიქმნა მოსამართლეთა ვიწრო სპე-

ციალიზაცია.ამასგარდა,კომერციულიდავებისვიწროსპეციალი-

ზაციის მოსამართლეების მიერგანსახილველი საქმეების არეალი

გაფართოვდა და მოიცვა ყველა კატეგორიის სამოქალაქო დავა

(გარდასაოჯახოსამართლებრივი,დელიქტითმიყენებულიდამო-

რალურიზიანისანაზღაურებასთანდაკავშირებულიდავებისა),თუ-

კისარჩელისფასიაღემატება500,000ლარს(დაახლ.160,000ევრო).12

მოსამართლეთაოპტიმალურირაოდენობისდასადგენადჩატარე-

ბული კვლევის პირველი ეტაპიდასრულდა. მეორე ეტაპი მიზნად

ისახავს გონივრული სისტემის შექმნას საქმეთა გადანაწილების

შესაფასებლად და ამასთან, მუშავდება საქმის წონის  დადგენის

პრინციპიც.13

არ შესრულებულა: ჯერ არ შემუშავებულა კომერციული/საგადა-

სახადო პალატების შექმნის კონცეფცია და არც საკანონმდებლო

წინადადებამომზადებულა.იუსტიციისუმაღლესსაბჭოსარდაუმ-

ტკიცებია მოსამართლეთადა სასამართლოების აპარატისთანამ-

შრომელთა ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრისთის საჭირო

მეთოდოლოგია.

12. იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსგადაწყვეტილება№1/297.

13. იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსწერილი(5დეკემბერი,2019)№12/7/7028-03.
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5. სასამართლო ხელისუფლების მიმართ ნდობის ამაღლების

მიზნით, საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის

განვითარებადა საქმეთა მართვის ელექტრონული პროგ

რამისგაუმჯობესება.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:საერთოსასამართლოებშისაქმეთაგანაწილებისახა-

ლი სისტემის შემუშავება ამ ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე

მნიშვნელოვანირეფორმაა.ის2017წლის31დეკემბერსამოქმედ-

და სასამართლოების მთლიან სისტემაში. საანგარიშო პერიოდში

იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსსასამართლომენეჯმენტისდეპარტა-

მენტისქმედუნარიანობაგაუმჯობესდა.ესდეპარტამენტიმართავს

ელექტრონულსისტემას,თანამშრომელთარაოდენობა გაიზარდა

ოთხამდედა2019წლის21 იანვარსსაბჭომმისიხელმძღვანელიც

დანიშნა.14 ამავეპერიოდშისაბჭომშეზღუდასაქმეთაგანაწილება

მოსამართლისუფლებამოსილებისვადისამოწურვამდეორითვის

განმავლობაშიდაცვლილებებიშეიტანა,აგრეთვე,სააპელაციოდა

საკასაციოსასამართლოებშისაქმეთაგადანაწილებისსისტემაში.

არ შესრულებულა: საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემა

ვერ უზრუნველყოფს საქმეთა თანასწორ განაწილებას მოსამარ-

თლეთაშორის;15საბჭოსმიერნაწილ-ნაწილდახანგამოშვებითმი-

ღებული ცვლილებების გამო, შემთხვევითი განაწილებიდან გამო-

ნაკლისიშემთხვევებისსიამკვეთრადგაიზარდა.16მიუხედავადიმისა,

რომ ვიწროთემატური/საპროცესო სპეციალიზაციის შექმნა საბჭოს

მიერ არის დადგენილი, თავად ვიწრო სპეციალიზაციების მიხედ-

14. იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსწერილი(5დეკემბერი,2019)№12/7/7028-03

15. საერთოსასამართლოებშისაქმეთაგანაწილებისახალისისტემისმონიტორინგის
ანგარიში,საქართველოსდემოკრატიულიინიციატივა,2019,გვ.7,იხ.შემდეგ
მისამართზე:https://www.gdi.ge/uploads/other/0/993.pdf

16. სასამართლოსისტემისრეფორმისშეფასება:საქმეთაელექტრონულიგანაწილების
სისტემა-დისციპლინურიპასუხისმგებლობისსისტემა;ადამიანისუფლებების
სწავლებისადამონიტორინგისცენტრიდაინფორმაციისთავისუფლებისგანვითარების
ინსტიტუტი,2019,გვ.9,იხ.შემდეგმისამართზე:https://emc.org.ge/en/products/sasamart-
lo-reformis-shedegebis-shefaseba
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ვითმოსამართლეთაშემადგენლობასასამართლოსთავმჯდომარის

ბრძანებითერთპიროვნულადგანისაზღვრება,რაცმისმიერსაქმე-

თა განაწილების პროცესზე გავლენის მოხდენისრეალურრისკებს

წარმოშობს.17რაცშეეხებატექნიკურმახასიათებლებს,მთავარიგა-

მოწვევასისტემისძირითადიმოდულისდაცვისარარსებობასუკავ-

შირდება, რაც საშუალებას აძლევს ტექნიკური დახმარების ჯგუფს,

ნებისმიერდროსშეიტანოსპროგრამაშიცვლილებადა, ამგვარად,

სამართავიგახადოსსაქმეთაგანაწილებისსისტემა,რასაცსასურვე-

ლიმოსამართლისთვისსაქმისგადაცემამოჰყვება.18

6. პროკურატურის რეფორმის გაგრძელება მისი საქმიანობის

დამოუკიდებლობის, ნებისმიერი არამართლზომიერი გავ

ლენისგან დაცვის, მეტი გამჭვირვალეობისა და ანგარიშ

ვალდებულებისუზრუნველყოფისმიზნით.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:საქართველოსახალიკონსტიტუციისთანახმად,პრო-

კურატურაგამოეყოიუსტიციისსამინისტროსდასრულადდამოუ-

კიდებელიუწყებაგახდა.მოგვიანებითშეიცვალაორგანულიკანო-

ნი„პროკურატურისშესახებ“,რომელშიცდაზუსტდაგენერალური

პროკურორის  უფლებამოსილებები  და კოლეგიური ორგანოს

- საპროკურორო საბჭოს - ფუნქციები. განისაზღვრა დისციპლი-

ნური ზომები და თანამშრომლებს წარედგინათ ეთიკის კოდექსი

კომენტარებთანერთად.2019წლის28თებერვალსგენერალურმა

პროკურორმა გამოსცა ბრძანება, რომელშიც ჩამოყალიბებულია

პროკურორებზე საქმეთა განაწილების გადაწყვეტილებების სა-

ხელმძღვანელოფუნდამენტური პრინციპები,რაც ადგენს საქმეზე

პროკურორებისდანიშვნისდააცილებისკრიტერიუმებს.

არშესრულებულა:„პროკურატურისშესახებ“ორგანულკანონშიშეტა-

ნილიცვლილებებიუბრალოდტექნიკურიხასიათისიყოდასაკმარისი

17. იქვე,გვ.29

18. იქვე,გვ.18-20
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არაღმოჩნდაპროკურატურისრეფორმებისთვის.საპროკუროროსაბ-

ჭოსშეზღუდულიროლიდაშემადგენლობაარშეესაბამებაკონსტიტუ-

ციითგანსაზღვრულმისფუნქციას,რაცგენერალურიპროკურატურის

დამოუკიდებლობისადაგამჭვირვალობისუზრუნველყოფასწარმოად-

გენს.19 იუსტიციის მინისტრი აღარ ერევა გენერალური პროკურორის

თანამდებობაზე კანდიდატების შერჩევის საქმეში. თუმცაფაქტი, რომ

გენერალურ პროკურორს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმ-

რავლესობაირჩევს,ვერუზრუნველყოფსკანდიდატთაშერჩევისპრო-

ცესისდეპოლარიზაციას.20 ამას გარდა, პროკურორთადანიშვნისადა

დაწინაურებისმარეგულირებელიწესებიბუნდოვანიადაგენერალური

პროკურორიფართოდისკრეციულუფლებამოსილებასფლობს.21

7. სისხლის სამართლის კოდექსის რეფორმის გაგრძელება

სასჯელთალიბერალიზაციის, კანონმდებლობის მოდერნი

ზაციისმიზნითდამისიევროკავშირისადასაერთაშორისო

სტანდარტებთანსრულიშესაბამისობისუზრუნველყოფა.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:სისხლისსამართლისსისტემისრეფორმისსაკოორდი-

ნაციო საბჭომდაამტკიცასისხლისსამართლისკოდექსშიშესატან

საკანონმდებლოცვლილებათაპაკეტისპროექტი,რომელიცცვლის

სასჯელისშეფარდებასთან,პრობაციასთან,ჯარიმებთან,სისხლისსა-

მართლისდანაშაულისშემადგენლობასთან,სანქციებთანდადამამ-

19. ევროპულიკომისიადემოკრატიასამართლისმეშვეობით,დასკვნა№937/2018;17
დეკემბერი,2018,პუნქტი55,იხ.შემდეგმისამართზე:https://www.venice.coe.int/web-
forms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)029-e

20. ერთობლივიმოსაზრება„პროკურატურისშესახებ“კანონისცვლილებათა
კანონპროექტზე(ევროპულიკომისიადემოკრატიასამართლისმეშვეობით,ევროპის
პროკურორთასაკონსულტაციოსაბჭოსდაეუთოსდემოკრატიულიინსტიტუტებისადა
ადამიანისუფლებებისოფისი),გვ.5-9,იხ.შემდეგმისამართზე:https://www.venice.coe.
int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)039-e

21. კორუფციისპრევენციასაკანონმდებლოორგანოში,სასამართლოხელისუფლებაში
დაპროკურატურაში.შეფასებისმეოთხერაუნდისანგარიში(კორუფციისწინააღმდეგ
მებრძოლსახელმწიფოთაჯგუფი(GRECO).GrecoRC4(2019),2ივლისი,2019,პუნქტი62.
იხ.შემდეგმისამართზე:https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-preven-
tion-in-respect-of-members-of/168095529a
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ძიმებელგარემობებთანდაკავშირებულმარეგულირებელწესებს.22

არშესრულებულა:პროქტიარარისწარდგენილიპარლამენტში.

8.საკანონმდებლოდაინსტიტუციონალურჩარჩოთაშემდგო

მიგაუმჯობესებამაღალიხარისხისუფასოსამართლებრივი

დახმარების,ისევეროგორცფასიანისამართლებრივიმომ

სახურებისუზრუნველსაყოფად.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: გაფართოვდა იურიდიული დახმარების სამსახურის

მანდატი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კუთხით.  კერ-

ძოდ,არასრულწლოვანიმოწმისგადახდისუუნარობისშემთხვევა-

ში,ანთუისგამოიკითხებაკანონითგათვალისწინებულიკონკრე-

ტულიდანაშაულებისსაქმეებზე,მისთვისადვოკატიგამოიყოფა.

ანგარიშის პერიოდში უფასო იურიდიული დახმარება გაეწია 394

ბრალდებულ/მსჯავრდებულ არასრულწლოვანს, 937 არასრულ-

წლოვანდაზარალებულსდა94არასრულწლოვანმოწმეს.

უნდააღინიშნოს,რომუფასოიურიდიულიდახმარებაარმოიცავს

ყველა არასრულწლოვან მოწმეს და ყველა საქმეს, რომლებზეც

ისინიშეიძლებაგამოიკითხონ.

იურიდიულიდახმარებისხარისხისგასაუმჯობესებლადპროფესიუ-

ლისწავლებისკურსიგაიარასამსახურის 167-მათანამშრომელმა

და 21-მა მოწვეულმა ადვოკატმა. იურიდიულიდახმარების სამსა-

ხურმამოამზადაპროექტი,რომელიცაზუსტებსგაწეულიიურიდიუ-

ლიდახმარებისდასამართლებრივიკონსულტაციისხარისხისშე-

ფასებისწესებსდაკრიტერიუმებს,თუმცაიურიდიულიდახმარების

სამსახურისსაბჭოსპროექტიჯერარდაუმტკიცებია.23

22. სისხლისსამართლისმართმსაჯულებისრეფორმისეროვნულისაბჭოსანგარიში,
იუსტიციისსამინისტრო,იხ.შემდეგმისამართზე:http://www.justice.gov.ge/Ministry/Index/237

23. იურიდიულიდახმარებისსამსახურისწერილი01900033580,13დეკემბერი,2019.
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9. სისხლის სამართლის პროცესში სამართლიანი სასამარ

თლოს,სასამართლოსხელმისაწვდომობისადაპროცედუ

რულიუფლებებისუზრუნველყოფისგაგრძელებაადამიანის

უფლებათა ევროპული კონვენციის, სასამართლოს პრეცე

დენტულისამართლისადაევროპისსაბჭოსსხვაშესაბამისი

კონვენციებით,საქართველომიერაღებულივალდებულე

ბების შესაბამისად, გამომდინარე საქართველოს ვალდე

ბულებებისმიხედვით,შემდეგიპრინციპებისსრულადგან

ხორციელებისგზით:

• სისხლისსამართლისპროცესშიბრალდებულთაპროცე

სუალურიუფლებებისგარანტირება;

• დანაშაულის,მათშორისსიძულვილისდანაშაულისმსხვერ

პლთათვის, სასამართლოს ხელმისაწვდომობის, დაცვის,

მხარდაჭერისადაკომპენსაციისუფლებათაუზრუნველყოფა.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:სისხლისსამართლისმართლმსაჯულებისრეფორმისსაბ-

ჭომუშაობსსისხლისსაპროცესოკოდექსისცვლილებებისპროექტზე,

რომლისმიზანია,დაადგინოსმტკიცებულებათადასაშვებობისწესები,

მათშორისირიბიჩვენებისდასაშვებობისკრიტერიუმები.

არ შესრულებულა: სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

უსისტემოდ იცვლებოდა და ზოგჯერ ცვლილებები წინააღმდეგობ-

რივიციყო.2019წელსათიწელიშესრულდება,რაცსაქართველომ

ინკვიზიციური სისხლის სამართლის პროცესი შეცვალა შეჯიბრები-

თიმოდელით,თუმცაამუკანასკნელისგარკვეულიმნიშვნელოვანი

ელემენტებიმაინცდარჩა-ფრაგმენტულად(მაგ.ნაფიცმსაჯულთა

სასამართლო)ანარსებითადიმდენადშეცვლილისახით,რომმო-

დელისლოგიკასეწინააღმდეგება (მაგ.მოწმისდაკითხვისწესები).

ამასგარდა,გამოწვევადრჩებამხარეთათანასწორობისპრინციპის

დაცვა,მტკიცებულებისმოპოვებისწესებშინაკლოვანებებიაღინიშ-

ნება,საგამოძიებოდასაპროკუროროუფლებამოსილებათამკაფიო

გამიჯვნაარხდებადადაცვისმხარერიგდაბრკოლებებსაწყდება.
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10.სამართლიანი,ეფექტიანიდააგრეთვეუფროფართოდგა

მოყენებადიდავებისმოგვარებისალტერნატიულიმექანიზ

მებისშემოღება.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:საანგარიშოპერიოდშითვრამეტმააკრედიტებულმამედია-

ტორმაგაიარასასწავლოკურსიკოლეგებისმენოტორობისდადავების

გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების საკითხებზე და დაესწრო

სემინარსსამუშაოადგილზეკომუნიკაციისთემაზე.დავებისგადაწყვე-

ტის ალტერნატიული საშულებების განვითარების მიზნითთბილისისა

დარუსთავისსაქალაქოსასამართლოებშიდაგორისრაიონულსასა-

მართლოშიდაიწყოსასამართლომედიაციისსაპილოტეპროექტების

განხორცილება. ჯამშითბილისის საქალაქოსასამართლოში 21 საქმე,

რუსთავისსაქალაქოსასამართლოში10საქმე,ხოლოგორისრაიონულ

სასამართლოშიერთისაქმემედიაციითგადაწყდა.24იუსტიციისუმაღ-

ლესმასაბჭომახლახანდაამტკიცასასამართლოებშიმედიაციისმექა-

ნიზმისდანერგვისადაგანვითარებისსტრატეგიადასამოქმედოგეგმა.25

11.პენიტენციურდაპრობაციისსისტემებშიდამათგარეთრეა

ბილიტაციისადარესოციალიზაციისმიდგომათაიმპლემენ

ტაციადანაშაულის ხალახლა ჩადენის პრევენციის მიზნით

დასაჯაროწესრიგსადაუსაფრთხოებასდაადამიანისუფ

ლებათადაცვისუზრუნველყოფასშორისჯეროვანიბალან

სისშენარჩუნება.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

24. იუსტიციისუმაღლესისაბჭოსწერილი№12/7/7028-03,05დეკემბერი,2019

25. საქართველოსიუსტიციისუმაღლესისაბჭოსგადაწყვეტილება№1/366,27დეკემბერი,
2019,იხ.შემდეგმისამართზე:http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/2019%20
-%20gadawyvetilebebi/366.pdf
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შესრულდა: სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან სპეციალური

პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-

რეაბილიტაციისდეპარტამენტიშეიქმნა.2019წლისთვისდეპარტა-

მენტისთანამშრომელთარაოდენობაშემდეგნაირადგანისაზღვრა:

40ფსიქოლოგიდა90სოციალურიმუშაკი.26

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულები-

სა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა (სო-

ციალურმა მუშაკებმა, ფსიქოლოგებმა, პრობაციის ოფიცრებმა)

გაიარესსასწავლოკურსირისკებისადასაჭიროებებისშეფასების

საკითხებზე.სოციალურიმუშაკებისადაპენიტენციურიდადანაშაუ-

ლისაღკვეთისსისტემებისფსიქოლოგებისთვისჩატარდატრენინგი

სამოტივაციოგასაუბრებისადაჩართულობისშესახებ.ოთხ (მე-5,

მე-11,მე-16დამე-17)პენიტენციურდაწესებულებაშირისკებისადა

საჭიროებებისშეფასებისახალიინსტრუმენტიამოქმედდა.

პატიმრობისკოდექსში2019წლის1ნოემბერსშეტანილიცვლილე-

ბებით მსჯავრდებულთათვის შესაძლებელი გახდა უმაღლესი გა-

ნათლებისმიღება(სამაგისტროდონე).27

არ შესრულებულა: რისკების შეფასების ახალი პროცედურა არ

უზრუნველყოფს სამართლებრივ გარანტიებს მსჯავრდებული პი-

რისთვის;პენიტენციურისისტემისხელმძღვანელიპირებივალდე-

ბულნიარარიან,მსჯავრდებულპირსმიაწოდონინფორმაციარის-

კებისშეფასებისკრიტერიუმებზე;პროცედურავერუზრუნველყოფს

მსჯავრდებულისუფლებას,რომმანთავისიპოზიციაწარმოადგი-

ნოს.28პენიტენციურდაწესებულებებშირეაბილიტაცია-რესოციალი-

ზაციისკუთხითგატარებულღონისძიებებსფრაგმენტულიხასიათი

აქვსდაარარისმორგებულიმსჯავრდებულთაინდივიდუალურსა-

ჭიროებებზე.სასჯელისმოხდისდაგეგმვასაცფორმალურიხასიათი

აქვს.29არშექმნილაახალიპროგრამებითუინტერვენციებირისკე-

ბისშეფასების2019წლისშედეგებზედაყრდნობით.30

26. დანაშაულისპრევენციის,არასაპატიმროსასჯელთააღსრულებისადაპრობაციის
ეროვნულისააგენტოსწერილი№2/3182,15იანვარი,2020

27. პატიმრობისკოდექსი,მუხლი1151.

28. პრევენციისეროვნულიმექანიზმისანგარიში,საქართველოსსახალხოდამცველი,2019,
გვ.19;იხ.შემდეგმისამართზე:http://ombudsman.ge/res/docs/2019121617001233141.pdf

29. იქვე,გვ.35

30. დანაშაულისპრევენციის,არასაპატიმროსასჯელთააღსრულებისადაპრობაციის
ეროვნულისააგენტოსწერილი№2/3182,15იანვარი,2020.
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საშუალოვადიანიპრიორიტეტები

1. კანონმდებლობის მოდერნიზაცია კომერციულ, სამოქალა

ქო და ადმინისტრაციულ სფეროებში ეროვნული სტრატე

გიებისადაევროკავშირისკანონმდებლობისშესაბამისად.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წლისსამოქმედოგეგმისმიხედვით,საშუალოვა-

დიანპრიორიტეტებსშორისერთადერთაქტივობადმედიაციისშე-

სახებკანონისპროექტისმომზადებადამიღებაიყოგათვალისწი-

ნებული.2019წლის18სექტემბერსპარლამენტმამიიღოესკანონი,

რომელიცსრულად2020წლის1იანვარსამოქმედდა.31

2. სასამართლოს ინკლუზიური ხელმისაწვდომობის უზრუნ

ველყოფაადეკვატურადდაფინანსებულიიურიდიულიდახ

მარებისსამსახურისმეშვეობით.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

განხორციელდა: იურიდიულიდახმარების სამსახურისთვის გამო-

ყოფილიბიუჯეტიმისმიერმოთხოვნილსშეესაბამებადასაკმარი-

სიაინკლუზიურიხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფისთვის.32

31. საქართველოსკანონი„მედიაციისშესახებ“;იხ.შემდეგმისამართზე:https://matsne.gov.
ge/en/document/download/4646868/0/en/pdf

32. იურიდიულიდახმარებისსამსახურისწერილიLA01900033580,13დეკემბერი,2019
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სა მარ თა ლაღ სრუ ლე ბა

მოკლევადიანიპრიორიტეტები

1. სამართალდამცავიორგანოებისანგარიშვალდებულებისადადე

მოკრატიულიზედამხედველობისგაზრდა.პოლიციისწინააღმდეგ

გამოთქმული შენიშვნები დამაჯერებელი  პასუხისთვის  მოით

ხოვსპროფესიონალურ,ეფექტიანმექანიზმს.სამართალდამცავ

ორგანოთა წარმომადგენლების  წინააღმდეგ გამოთქმული შე

ნიშვნებისდამოუკიდებელიდაეფექტიანიგამოძიებისგანსავითა

რებლადშემდგომიზომებისმიღებისგანხილვა.სამართალდამ

ცავორგანოთაოფიცრებისთვისყოვლისმომცველიტრენინგების

ჩატარებაეთიკურისტანდარტებისადაევროპისადამიანისუფ

ლებათაკონვენციითგარანტირებულიუფლებებისთაობაზე.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: 2019 წლის 1 ნოემბერს ამოქმედდა „სახელმწიფო ინ-
სპექტორის სამსახურის“ შესახებ კანონის ის მუხლები, რომლებიც
ინსპექტორის საგამოძიებო უფლებამოსილებებს ითვალისწინებს.
სახელმწიფოინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებოქვემდებარეო-
ბა ვრცელდება სამართალდამცველი ორგანოს წარმომადგენლების
მიერჩადენილდანაშაულებზე,კერძოდ,წამებაზე,წამებისმუქარაზე,
არაადამიანურ,პატივისადაღირსებისშემლახავმდგომარეობაშიპი-
რის ჩაყენებაზე და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად
გამოყენებაზეანგადამეტებაზე,თუესხდებაძალადობითანიარაღის
გამოყენებით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყო-
ფით.33სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისსაგამოძიებოუფლება-
მოსილებისუკეთგამოყენებისმიზნითშეტანილიიქნაცვლილებები,
რომელთამიხედვითგაუმჯობესდასაგამოძიებოორგანოსკომუნიკა-
ციაზედამხედველპროკურორთან. სამსახურსმიენიჭაოპერატიულ-
სამძებრომოქმედებათაჩატარებისუფლებამოსილება.34ამასგარდა,
პირის დაზარალებულად არცნობის შემთხვევაში იმ დანაშაულებში,

33. საქართველოსკანონი„სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისშესახებ“;მუხლი19.

34. სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისშესახებკანონპროექტისგანმარტებითი
ბარათი,იხ.შემდეგმისამართზე:https://bit.ly/2OvJ97y
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რომლებიცსახელმწიფოინსპექტორისსაგამოძიებოქვემდებარეო-
ბაშია,პირსუფლებააქვს,მიმართოსსასამართლოს.35

ადამიანისუფლებათადაცვისდაგამოძიებისხარისხისმონიტორინ-

გის დეპარტამენტის შექმნა მისასალმებელია. გენერალურ ინსპექ-

ციაში განხორციელებული რეფორმის შედეგად მნიშვნელოვნად

გაუმჯობესდასამართალდამცავისისტემისოფიციალურპირებზეში-

დაკონტროლისმექანიზმები.

საანგარიშოპერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტროს84-მათანამ-

შრომელმაგაიარასასწავლოკურსიადამიანისუფლებათადაცვისსა-

კითხებზე.ამასგარდა,308თანამშრომელიდაესწროოჯახშიძალადო-

ბასთანდაკავშირებულსემინარებსდატრენინგებს.36გამომძიებლებს

გადაეცათ ხუთი სახელმძღვანელო მითითება/რეკომენდაცია ქალის

მიმართჩადენილიდანაშაულისადაოჯახშიძალადობისგამოძიების

საკითხებზე.საანგარიშოპერიოდშიადამიანისუფლებათადაცვისდა

გამოძიებისხარისხისმონიტორინგისდეპარტამენტმარამდენიმეღო-

ნისძიებაგაატარაადრეულიქორწინებისთავიდანასაცილებლად.დე-

პარტამენტმაჩაატარა,აგრეთვე,სოციალურიმედიაკამპანია,ტრენინ-

გებიდაშეხვედრებიადგილობრივმოსახლეობასთან.

არშესრულებულა:სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისმანდატი

- გამოიძიოს სამართალდამცველთა მიერ ჩადენილიდანაშაული -

კვლავშეზღუდულია:პრობლემასქმნისისფაქტი,რომსამსახურსარ

გააჩნიაოფიციალური ან მაღალი საჯაროთანამდებობის პირების,

მაგალითად, შინაგან საქმეთამინისტრის, გენერალურიპროკურო-

რისანსახელმწიფოდაცვისუსაფრთხოებისსამსახურისუფროსის,

მიერსავარაუდოდჩადენილიდანაშაულისგამოძიებისუფლებამო-

სილება. სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების უფლება მხო-

ლოდპროკურატურასაქვს.ესფაქტიკიმნიშვნელოვნადასუსტებს

სახელმწიფოინსპექტორისსამსახურისდამოუკიდებლობას.გადამ-

წყვეტიმნიშვნელობააქვს,რომსამსახურმა,სულმცირე,საპროკუ-

როროზედამხედველობისგარეშეჩაატაროსგამოძიება.37

შინაგანსაქმეთასამინისტროსჯერკიდევარშეუმუშავებიაერთიანი

სახელმძღვანელომითითებებიდაკავებისპროცედურებზედამინი-

35. სისხლისსამართლისსაპროცესოკოდექსი,მუხლი56(მე-5პუნქტი).

36. შინაგანსაქმეთასამინისტროსწერილი42000113633,16იანვარი,2020.

37. დამოუკიდებელიდაგამჭვირვალემართლმსაჯულებისთვისკოალიციისგანცხადება;3
ივლისი,2019,იხ.შემდეგმისამართზე:http://coalition.ge/index.php?article_id=212&clang=1



26

ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“

მალურისამართლებრივიგარანტიებისუზრუნველყოფაზე,რომლე-

ბიც მოიცავდა პოლიციის მიერდაკავებული პირის უფლებებსა და

საჭიროებებთან დაკავშირებულ ყველა მნიშვნელოვან პრაქტიკულ

და სამართლებრივ ასპექტს. ამგვარიდოკუმენტი კი აუცილებელია

არამართლზომიერიმოპყრობისთავიდანასაცილებლად.38

მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროში გენერალური ინსპექ-

ციისდეპარტამენტის არსებობისა,რაცთავისთავადდადებითი ნა-

ბიჯია,დისციპლინურიპასუხიმგებლობისარსებულისისტემაკვლავ

ნაკლულიდაბუნდოვანირჩება.39

2. პატიმრობის ალტერნატიულ ზომათა ფართო გამოყენება

ახალიარასაპატიმროსასჯელებისშემოღებითადაპრობა

ციისსამსახურისშესაძლებლობათაგაზრდით.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წლისსაკანონმდებლოცვლილებითგაერთიანდაარა-

საპატიმროსასჯელთააღსრულებისადაპრობაციისეროვნულისააგენ-

ტოდადანაშაულისპრევენციისცენტრიდაშეიქმნაახალისაჯაროსა-

მართლისიურიდიულიპირი-დანაშაულისპრევენციის,არასაპატიმრო

სასჯელთააღსრულებისადაპრობაციისეროვნულისააგენტო.

არშესრულებულა:საანგარიშოპერიოდშიპატიმრობისკოდექსშიარ

შესულა არსებითი ცვლილებები, რათა პატიმრობის ალტერნატიული

ზომებისრაოდენობაგაზრდილიყო.სასამართლოებშიისევდიდიათა-

ვისუფლებისაღკვეთისსახითდადგენილიგანაჩენებისწილი.

38. არასათანადომოპყრობისპრევენციაპოლიციისსაქმიანობაში,ადამიანისუფლებების
სწავლებისადამონიტორინგისცენტრი,20დეკემბერი,2019,გვ.8.იხ.შემდეგ
მისამართზე:https://emc.org.ge/en/products/arasatanado-mopqrobis-preventsia-politsi-
is-sakmianobashi

39. პოლიტიკურინეიტრალიტეტიპოლიციისსისტემაში.ადამიანისუფლებებისსწავლებისა
დამონიტორინგისცენტრი,2016,გვ.39იხ.შემდეგმისამართზე:https://emc.org.ge/en/
products/kvleva-politikuri-neitraliteti-politsiis-sistemashi
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

მოკლევადიანიპრიორიტეტები

1. კორუფციასთან ბრძოლის გაგრძელება და შესაბამი

სი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების ეფექტიანი

იმპლემენტაცია, როგორიც არის გაეროს კონვენცია კო

რუფციისწინააღმდეგდაკორუფციისშესახებსისხლისსა

მართლისკონვენციადამისიდამატებითოქმი, ისევერო

გორც ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს კორუფციის

წინააღმდეგმებრძოლსახელმწიფოთაჯგუფის(GRECO)რე

კომენდაციებიდაOECDაღმოსავლეთევროპისადაცენტრა

ლურიაზიისანტიკორუფციულიქსელისრეკომენდაციები.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წლისსამოქმედოგეგმაარითვალისწინებდარაი-

მე საქმიანობას კონკრეტულადამ პრიორიტეტთანდაკავშირებით

(თუმცაშეინიშნებაგარკვეულიზედდებაზემოთთავშიგანხილულ

პირველსაშუალოვადიანპრიორიტეტთან).მიუხედავადამისა,სა-

ქართველომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია ევროპის საბჭოს კო-

რუფციისწინააღმდეგმებრძოლსახელმწიფოთაჯგუფის(GRECO)და

ეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისორგანიზაციის

ანტიკორუფციული ქსელის რეკომენდაციების შესრულების თვალ-

საზრისით. GRECO-ს შეფასების მეოთხე რაუნდის შესაბამისობის

ანგარიშის მიხედვით, საქართველომ დამაკმაყოფილებლად შეას-

რულახუთირეკომენდაცია16-დან,რვანაწილობრივაქვსგანხორ-

ციელებული,სამიკიარშეუსრულებია.40ეკონომიკურითანამშრომ-

ლობისადაგანვითარებისორგანიზაციისანტიკორუფციულიქსელის

მიერ პროგრესის უახლესი შეფასებით, საქართველომ პროგრესს

მიაღწიაორგანიზაციის22რეკომენდაციიდან16-ისშესრულებაში.41

40. GRECO,შეფასებისმეოთხერაუნდი,შესაბამისობისანგარიში,საქართველო,2019
წლისმარტი,https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-re-
spect-of-members-of/168095529a

41. სტამბოლისანტიკორუფციულისამოქმედოგეგმა,მონიტორინგისმეოთხერაუნდი,
საქართველო,უახლესიანგარიშიპროგრესისშესახებ,2019წლისმარტი,https://www.
oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Georgia-Progress-Update-2019-ENG.pdf
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ანტიკორუფციული პოლიტიკა, საჯარო ადმინისტრაციის  
რეფორმა და საჯარო სამსახური

არშესრულებულა:უნდააღინიშნოს,რომეკონომიკურითანამშრო-

ლობისადაგანვითარებისორგანიზაციისანტიკორუფციულიქსელის

მეთოდოლოგიის მიხედვით, მიიჩნევა, რომ ქვეყანამ რეკომენდა-

ციის შესრულების მხრივ პროგრესს მიაღწია, თუ იგი დგამს ნაბი-

ჯებსრეკომენდაციისთუნდაცერთიკომპონენტისშესასრულებლად

(ჩვეულებრივ, თითოეული რეკომენდაცია რამდენიმე კომპონენტს

მოიცავს). აღნიშნული ქვერეკომენდაციების (სულ 81) შესრულების

მიმოხილვანაკლებადპოზიტიურსურათსავლენს,ვინაიდანსაქარ-

თველომუმეტესშემთხვევაშივერმიაღწიაპროგრესს.

2. მოქალაქეთა უფლების გაუმჯობესება ინფორმაციის ხელ

მისაწვდომობაზე, როგორც კორუფციის ეფექტიანად პრე

ვენციისერთერთსაკვანძოზომაზე.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

არ შესრულებულა: ინფორმაციისთავისუფლების შესახებ კანონი

პარლამენტისთვისწინა(2018წლის)სამოქმედოგეგმისსაფუძველ-

ზეუნდაყოფილიყოწარდგენილი.ესარც2018წელსდაარც2020

წლისიანვრისთვისარგაკეთებულა.

3. მოქმედისაზედამხედველო,აუდიტისადაფინანსურისაგა

მოძიებოორგანოებისშესაძლებლობებისგაძლიერება.

ზოგადიშეფასება:შესრულდა

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:ფინანსთასამინისტროსმიერმოწოდებულიინფორმა-

ციით,სამინისტროსჰარმონიზაციისცენტრში2019წელსდაახლოე-

ბით50შიდააუდიტორისტრენინგიჩატარდა,მათშორისკორუფ-

ციისდადგენისადააღმოფხვრისსაკითხებზე.42

42. „საერთაშორისოგამჭვირვალობა-საქართველოს“მიმოწერაფინანსთა
სამინისტროსთან,2019წლისნოემბერი-დეკემბერი.
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4. პოლიტიკის შემუშავების ინკლუზიური პროცესის გაგრძე

ლება მოქალაქეთა მონაწილეობის, აგრეთვე სამოქალაქო

საზოგადოებასა და ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელი

სუფლებასშორისდიალოგისმეშვეობით.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:მთავრობამმიიღოდადგენილება„პოლიტიკისდოკუ-

მენტების შემუშავების, მონიტორინგისადა შეფასების წესისდამ-

ტკიცების შესახებ“. ამ წესის თანახმად, პოლიტიკის ნებისმიერი

დოკუმენტის მთავრობისთვის წარდგენამდე საჯარო უწყებებს ამ

დოკუმენტთანდაკავშირებით საჯარო კონსულტაციების ჩატარება

მოეთხოვებათ. საჯარო კონსულტაციების შემაჯამებელი ანგარიში

თანუნდაერთვოდესმთავრობისთვისდასამტკიცებლადწარდგე-

ნილდოკუმენტაციას.43

არშესრულებულა:2019წლისსამოქმედოგეგმაარითვალისწინებ-

დარაიმესაქმიანობასამპრიორიტეტთანდაკავშირებით.წინა(2018

წლის) სამოქმედო გეგმაში ჩართული იყო ერთი აქტივობა (2018-

2021 წლების რეგიონული განვითარების პროგრამის მომზადება,

რომელშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია პოტენციურ ინვესტი-

რებაზეისეთსფეროებში,როგორებიცარისინოვაციადამცირედა

საშუალოზომისსაწარმოებისთვისდახმარებისგაწევა),რომელიც

შესრულდა(პროგრამადამტკიცებულიადაგანთავსებულიაინტერ-

ნეტში),44თუმცაასოცირებისდღისწესრიგისმიზანთანმისირელე-

ვანტურობაკითხვისნიშნისქვეშდგას.

5. დარგობრივ კომიტეტთა უფლებამოსილების გაუმჯობესე

ბითპარლამენტის საზედამხედველოუფლებამოსილებათა

გაძლიერება.

43. „საერთაშორისოგამჭვირვალობა-საქართველოს“მიმოწერამთავრობის
ადმინისტრაციასთან,2020წლისიანვარი.

44. საქართველო-ევროკავშირის2017-2020წლებისასოცირებისდღისწესრიგის
შესრულება,სამოქალაქოსაზოგადოებისშეფასება,2018წლისდეკემბერი,გვ.20.
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ანტიკორუფციული პოლიტიკა, საჯარო ადმინისტრაციის  
რეფორმა და საჯარო სამსახური

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

ნაწილობრივ შესრულდა: 2019 წლის სამოქმედო გეგმა არ ითვა-

ლისწინებდარაიმესაქმიანობასამპრიორიტეტთანდაკავშირებით.

თუმცა2019წლისმარტშიპარლამენტმამიიღოასოცირებისშესახებ

შეთანხმებისგანხორციელებისსაკუთარისამოქმედოგეგმა.452020

წლისიანვრისთვისარარსებობსპარლამენტისსამოქმედოგეგმის

შესრულებისშეფასება/ანგარიში.

6. საჯარო ადმინისტრაციის რეფორმის გეგმის იმპლემენ

ტაციის გაგრძელებადა  აღნიშნული გეგმისდა ძირითადი

სტრატეგიების კოორდინაციის, ზედამხედველობისადა ან

გარიშგებისგაძლიერებაპოლიტიკურდაადმინისტრაციულ

დონეებზე.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წელსმთავრობამმიიღოსაჯარომმართველობის

რეფორმისმესამესამოქმედოგეგმა,რომელიცარშედიოდა2019

წლის ეროვნულსამოქმედოგეგმაში. აღნიშნულსამოქმედოგეგ-

მაშიმოცემულიარაოდენობრივი/თვისებრივისაბაზისოდასამიზნე

სიდიდეებიპროგრესისგასაზომად.46

არ შესრულებულა: 2019 წლის სამოქმედო გეგმაში გათვალისწი-

ნებულიიყოამპრიორიტეტთანდაკავშირებულიშემდეგიაქტივო-

ბა:საჯაროსექტორისელექტრონულისერვისებისმისაწვდომობის

უზრუნველყოფა ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალის

მეშვეობით (my.gov.ge). ამ სფეროში პროგრესი იქნა მიღწეული–

ამჟამად პორტალი დაახლოებით 455 სხვადასხვა სერვისს უწევს

45. პარლამენტისბიუროსგადაწყვეტილება№240/7,2019წლის19მარტი.

46. „საერთაშორისოგამჭვირვალობა-საქართველოს“მიმოწერამთავრობის
ადმინისტრაციასთან,2020წლისიანვარი.
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მოქალაქეებს.47 თუმცა ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამის

პრიორიტეტთან ამ აქტივობის რელევანტურობა კითხვის ნიშნის

ქვეშდგას.

7. საჯარო სამსახურის ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს იმ

პლემენტაციაუფროპროფესიონალურიდადამსახურებაზე

დაფუძნებულისაჯაროსამსახურისუზრუნველსაყოფად.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: საჯარო სამსახურის ბიურომ 2019 წლის სამოქმედო

გეგმისსაფუძველზერამდენიმეაქტივობაშეასრულა:

•	 მომზადდა კვლევა,რომელიც იმგვარად იყო შედგენილი,რომ

გაეზომასაჯარომოხელეთაცოდნასაჯაროსამსახურისრეფორ-

მისშესახებ.კითხვარიდაურიგდა10,601პროფესიონალსაჯარო

მოხელესცენტრალურიდაადგილობრივიხელისუფლებისდა-

წესებულებებიდან. საბოლოოდ გამოკითხვაში 816-მა საჯარო

მოხელემმიიღომონაწილეობა.

•	 მომზადდადასაჯაროსამსახურისბიუროსვებგვერდზეგამოქ-

ვეყნდაექვსივიდეოშეფასებისსისტემასთანდაკავშირებით.

•	 შემუშავდა საჯარო სამსახურში ხელმძღვანელობისა და მარ-

თვისშესახებსახელმძღვანელოსწინასწარივერსია.

•	 შეიქმნაპირველიელექტრონულისასწავლოკურსიეთიკაშიდა

კურსისშინაარსთანდაკავშირებითმომზადდატექსტურიმასა-

ლები,საინფორმაციოვიდეოებიდაკომიქსები.

•	 1,530-ზემეტიპროფესიონალისაჯარომოხელისთვისდაიგეგმა

პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამები (სამინის-

ტროების მიერ წარმოდგენილი პროფესიული განვითარების

გეგმებისსაფუძველზე)და296-მაპროფესიონალმასაჯარომო-

ხელემუკვეგაიარასაბაზისოპროგრამა.

•	 გარდაამისა,დაიგეგმაპროფესიულიგანვითარებისდამატები-

თი პროგრამები 5,190-ზე მეტი პროფესიონალი საჯარო მოხე-

47. „საერთაშორისოგამჭვირვალობა-საქართველოს“მიმოწერაიუსტიციის
სამინისტროსთან,2019წლისნოემბერი-დეკემბერი.
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ანტიკორუფციული პოლიტიკა, საჯარო ადმინისტრაციის  
რეფორმა და საჯარო სამსახური

ლისთვისდა1,589პროფესიონალმასაჯარომოხელემუკვეგაია-

რადამატებითიპროგრამა.

•	 ცენტრალური ხელისუფლების 77 და ადგილობრივი მმართვე-

ლობისორგანოების76თანამშრომელსჩაუტარდატრენინგები

„საჯაროსამსახურისშესახებ“კანონისსიახლეებთანდასაჯარო

სამსახურშიეთიკასთანდაკავშირებით.

•	 68 პროფესიონალ საჯარო მოხელეს ჩაუტარდაოთხი ტრენინ-

გისაჯაროსამსახურშიხელმძღვანელობისადამართვისსაკით-

ხებში.48

საშუალოვადიანიპრიორიტეტები

1. ანტიკორუფციული ეროვნული სტრატეგიისა და შესაბა

მისისამოქმედოგეგმისეფექტიანიიმპლემენტაციისგაგ

რძელება კორუფციის, განსაკუთრებით კი კომპლექსური

კორუფციისპრევენციის,გამოაშკარავებისადაგადაჭრის

მიზნით.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წლისივლისშიანტიკორუფციულმასაბჭომდაამ-

ტკიცაგანახლებულიანტიკორუფციულიეროვნულისტრატეგიადა

სამოქმედო გეგმა 2019-2020 წლებისათვის, ხოლო ოქტომბერში

ესდოკუმენტებიმთავრობისდადგენილებითოფიციალურადიქ-

ნამიღებული.ანტიკორუფციულმასაბჭოსსამდივნომასევემოამ-

ზადასამოქმედოგეგმისმონიტორინგისადაშეფასებისანგარიში

2019წლისპირველიორიკვარტლისათვისდა2019წლისნოემბერ-

შისაბჭოსსამუშაოჯგუფსწარუდგინა.ამასგარდა,სამდივნომ2019

წელსმოამზადაკორუფციისრისკებისშეფასებისმეთოდოლოგია

საქართველოსსაჯაროდაწესებულებებისათვის.49

48. „საერთაშორისოგამჭვირვალობა-საქართველოს“მიმოწერასაჯაროსამსახურის
ბიუროსთან,2020წლისიანვარი.

49. „საერთაშორისოგამჭვირვალობა-საქართველოს“მიმოწერაიუსტიციის
სამინისტროსთან,2019წლისნოემბერი-დეკემბერი.



34

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

საჯარო სამსახურის ბიურომ გააგრძელა საჯარო მოსამსახურეთა

მიერწარდგენილიქონებისდეკლარაციებისშემოწმებისპროცესი.

2019წელსშესამოწმებლად607დეკლარაციაშეირჩა:დეკლარაციე-

ბისმონიტორინგისელექტრონულმასისტემამშემთხვევითიშერჩე-

ვისსაფუძველზე310დეკლარაციაშეარჩია,ხოლო297დეკლარაცია

შეარჩიასპეციალურმაკომისიამ,რომელშიცსამოქალაქოსაზოგა-

დოებისწარმომადგენლებიშედიოდნენ.სულგანხილულიიქნა596

დეკლარაცია, აქედან237პოზიტიურადშეფასდა,254შემთხვევაში

საჯარო მოსამსახურეს ჯარიმა დაეკისრა, ხოლო 75-ს გაფრთხი-

ლება მიეცა. შეწყდა 27დეკლარაციის განხილვის პროცესი, ერთი

დეკლარაცია პროკურატურაში გაიგზავნა შემდგომი მოკვლევის

მიზნით,ხოლოორიდეკლარაციისშემოწმებასასამართლოსმიერ

იქნაშეჩერებული.50

2. კორუფციის საქმეების ეფექტიანი გამოძიების უზრუნველ

ყოფადაინტერესთაკონფლიქტისპრევენციისათვისეფექ

ტიანისისტემისშექმნა.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმო-

მადგენლებმა2019წელსმონაწილეობამიიღეს15საერთაშორისო

ღონისძიებაში,რომლებიცკორუფციასთანბრძოლასეხებოდა;გა-

ფორმდა, ასევე, ხუთი შეთანხმება უცხოეთის ქვეყნების მთავრო-

ბებთანინფორმაციისგაზიარებისშესახებ.ამასგარდა,სახელმწი-

ფოუსაფრთხოებისსამსახურისთანამშრომლებმაკორუფციასთან

დაორგანიზებულდანაშაულთანბრძოლისსაკითხებზეტრენინგის

რვაპროგრამაშიმიიღესმონაწილეობა.

გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, 2019 წლის ნოემ-

ბრისთვისსტაჟიორთაორმაჯგუფმა(სულ38-მაადამიანმა)გაიარა

ტრენინგიპროფესიულიეთიკისადაინტერესთაკონფლიქტისსა-

კითხებშიდაკიდევერთიტრენინგიწლისბოლოსთვისიყოდაგეგ-

50. „საერთაშორისოგამჭვირვალობა-საქართველოს“მიმოწერასაჯაროსამსახურის
ბიუროსთან,2020წლისიანვარი.
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ანტიკორუფციული პოლიტიკა, საჯარო ადმინისტრაციის  
რეფორმა და საჯარო სამსახური

მილი.38სტაჟიორთანერთად 120-მაპროკურორმადაგამომძიე-

ბელმა გაიარა ტრენინგის 15 მეცადინეობა კორუფციის ეფექტიანი

გამოძიებისთემაზე.51

3. საჯაროადმინისტრირებისრეფორმისგეგმისადაძირითა

დი სტრატეგიების განახლება, საჯარო ადმინისტრირების

პრინციპებისშესაბამისად.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: 2019 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში არ არის

მოხსენიებული აღნიშნული საშუალოვადიანი პრიორიტეტი. თუმცა

მთავრობამ2019წელსუკვედაამტკიცასაჯარომმართველობისრე-

ფორმისსამოქმედოგეგმა2019-2020წლებისათვის,რაცშეიძლებაამ

რეფორმისგანხორციელებისგზაზეპროგრესადიქნესმიჩნეული.52

4. ანგარიშვალდებული, ეფექტიანი, ეფექტური, გამჭვირვალე

საჯაროადმინისტრირებისგანვითარებადახარისხიანიდა

პროფესიონალურისაჯაროსამსახურისჩამოყალიბება.

ზოგადიშეფასება:არარისგათვალისწინებული.

2019წლისსამოქმედოგეგმაარითვალისწინებდარაიმესაქმიანო-

ბასამპრიორიტეტთანდაკავშირებით.თუმცანაწილობრივხდება

მისიზედდებაქვემოთ,შესაბამისქვეთავშიგანხილულმე-7მოკლე-

ვადიანპრიორიტეტთანდაშესაბამისაქტივობებთან.

5. ადგილობრივ დონეზე მმართველობისა და საჯარო ადმი

ნისტრირების რეფორმის გაძლიერება, ევროპული სტან

დარტებისშესაბამისად.

ზოგადიშეფასება:პროგრესიარარისდაფიქსირებული*

51. „საერთაშორისოგამჭვირვალობა-საქართველოს“მიმოწერაგენერალურ
პროკურატურასთან,2019წლისნოემბერი-დეკემბერი.

52. საქართველოსმთავრობისდადგენილება№274,2019წლის10ივნისი,https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/4586360?publication=0
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

2019წლისსამოქმედოგეგმაამპრიორიტეტთანდაკავშირებითორ

აქტივობასითვალისწინებდა:

•	 იუსტიციისსახლშისახელმწიფოდაკერძოსტრუქტურების,სერ-

ვისებისგადმოტანა/დანერგვა, თანამშრომლებისკვალიფიკა-

ციის ამაღლება, არსებული სერვისების პროცედურების გადა-

ხედვა,ხარვეზებისგამოვლენადააღმოფხვრა;

•	 იუსტიციის სახლისპროექტებისშესახებცნობადობის ამაღლე-

ბაბეჭდურდასოციალურმედიაში/ტელევიზიაშისაინფორმაციო

დასაიმიჯომასალისგანახლება/გამოქვეყნებისგზით.

* 2020 წლის 13 იანვრისთვის იუსტიციის სახლს არ მოუწოდებია ინფორმაცია აღნიშნული

საქმიანობისგანხორციელებისშესახებ.
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თანასწორი მოპყრობა
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კავშირი „საფარი“

მოკლევადიანიპრიორიტეტები

1. გენდერულითანასწორობის გაუმჯობესება და სოციალურ,

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა და

მამაკაცთა,ისევეროგორცუმცირესობისწარმომადგენელთა

თანასწორიმოპყრობისუზრუნველყოფა,მათირელიგიისან

რწმენის,ეთნიკურიანეროვნულიწარმომავლობის,რასის,

სქესის,ენის,სექსუალურიორიენტაციის,გენდერულიიდე

ნტობის,შესაძლებლობისანსხვაგარემოებისმიუხედავად.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

არშესრულებულა:2017-2018წლებშიარაფერიგაკეთებულაქალ-

თა პოლიტიკურიდა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. 2018 წლის

მარტშისაქართველოსპარლამენტმაკენჭიუყარასავალდებულო

გენდერულ კვოტებს და კიდევ ერთხელ არ მიიღო კანონპროექ-

ტი.ქალებისაქართველოსპარლამენტშიდღეს15%-სშეადგენენ.53

არგადადგმულააქტიურინაბიჯებიქალთაეკონომიკურიგაძლიე-

რებისთვის. ქალთა უმუშევრობის არაპროპორციულად მაღალი

მაჩვენებელი და ეკონომიკური პასიურობა (42%), შრომის ანაზ-

ღაურებაში 36%-იანი გენდერული განსხვავება54 და შრომის ბა-

ზარზე უწყვეტი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სეგრეგაცია,

როდესაც ქალები კონცენტრირებულნი არიან დაბალანაზღაურე-

ბად სამუშაოებზე, საქართველოში ქალების წინაშე მდგომ მწვავე

პრობლემებსასახავს.55მიუხედავადქალებსადამამაკაცებსშორის

საქართველოშიარსებულიაშკარაეკონომიკურიუთანასწორობი-

სა,მთავრობისსამოქმედოგეგმებსადასტრატეგიებშიქალებიიშ-

53. იხ.შემდეგმისამართზე:http://www.parliament.ge/en/parlamentarebi/women/qalebi-par-
lamentshi-23

54. საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური.დასაქმებულთათვიური
ანაზღაურებასქესისმიხედვით.2017.

55. ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებასაქართველოში:არსებულიპოლიტიკისადა
ინიციატივებისანალიზი,კავშირი„საფარი“,2017,გვ.21,იხ.შემდეგმისამართზე:http://
sapari.ge/wp-content/uploads/2017/12/woman-economic-eng-www.pdf
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ვიათადთუმოიხსენიებიან.56 2017-2018წლებშისახელმწიფომვერ

ჩამოაყალიბახედვაქალთაეკონომიკურგაძლიერებასთანდაკავ-

შირებითდაარცშესაბამისსტრატეგიულდოკუმენტებსადასამოქ-

მედო გეგმებში შეუტანია ცვლილებები,რათა ეფექტიანი სტრატე-

გიებიდაპრაქტიკაგაეთვალისწინებინა.

ლგბტქი ადამიანები საქართველოში მათი უფლებებისა დათავი-

სუფლებებისსხვადასხვასისტემურდარღვევასგანიცდიან. ძალზე

მაღალია სტიგმა და დისკრიმინაციული დამოკიდებულება თემის

წევრებისმიმართ,მათშორისპოლიტიკოსების,პოლიციისდასა-

მედიცინოპერსონალისმხრიდან.57

გამოწვევადრჩება გამოხატვისადა შეკრებისთავისუფლება. 2017

წელსლგბტქითემისწევრებსდროისადასივრცისშეზღუდვისპი-

რობებში შესაძლებლობა მიეცათ, გაემართათღონისძიება ჰომო-

ფობიისსაერთაშორისოდღისაღსანიშნავად,2018წელსკილგბტქი

ორგანიზაციებიიძულებულნიგახდნენ,უარიეთქვათაქციისგამარ-

თვაზე,რადგანსახელმწიფომვერუზრუნველყოუსაფრთხოგარე-

მოაზრისთავისუფალიგამოხატვისდაშეკრებისუფლებებითსარ-

გებლობისათვის.58

ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა

სქესის იურიდიულად აღიარება. ისინი იძულებულნი არიან, გაია-

რონ სქესის შეცვლის ოპერაცია, რათა შეცვალონ სქესის მაჩვე-

ნებელი პირადობის დამადასტურებელ საბუთებში და დაბადების

მოწმობაში, ასევე გაიარონ გარდაუვალი სტერილიზაცია, სავალ-

დებულოჰორმონალურიმკურნალობადასხვადასხვაოპერაცია.59

მიუხედავადიმისა,რომლგბტქითემიღრმასისტემურიპრობლე-

56. პატარაია,„ქალთაეკონომიკურგაძლიერებასთანდაკავშირებულისახელმწიფო
სტრატეგიისსაჭიროება“,ფონდი„ღიასაზოგადოება-საქართველო“,კავშირი
„საფარი“,2018,იხ.შემდეგმისამართზე:http://www.osgf.ge/files/2018/Publications/Angar-
ishi_A4__Women_ENG.pdf

57. სექსუალურიორიენტაციისადაგენდერულიიდენტობისსაფუძველზეძალადობისადა
დისკრიმინაციისგანდაცვისგაეროსდამოუკიდებელიექსპერტისთვისწარდგენილი
დოკუმენტი,ქალთაინიციატივებისმხარდამჭერიჯგუფი(WISG),2018,იხ.შემდეგ
მისამართზე:https://women.ge/data/docs/publications/WISG_Submission_INDEPEN-
DENT-EXPERT_2018.pdf

58. იხ.შემდეგმისამართზე:https://dfwatch.net/gay-rights-rally-canceled-tbilisi-following-
pressure-far-right-groups-50384

59. საქართველოსიუსტიციისმინისტრისქ-ნითეაწულუკიანისგანცხადება,11.06.2018,
იხ.შემდეგმისამართზე:http://liberali.ge/news/view/37592/tsulukiani-reforma-romel-
its-ar-gavatare-aris-transgenderi-adamianebistvis-sqesis-aghiareba
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მებისწინაშედგას,სახელმწიფოსარშეუტანიასექსუალურორიენ-

ტაციასთან,გენდერულიდენტობასადაგამოხატვასთანდასქესის

მახასიათებლებთანდაკავშირებულისაკითხებიადამიანისუფლე-

ბებისდაცვისეროვნულსამოქმედოგეგმებში.60

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშე საქართველო-

ში რელიგიური უმცირესობები დგანან, არის ის, რომ რელიგიურ

უმცირესობათაორგანიზაციებს უარს ეუბნებიან მშენებლობის ნე-

ბართვებზე,რომლებიცმათადგილობრივმათვითმმართველობის

ორგანოებმა უნდა მისცენ. ამ დისკრიმინაციულ პრაქტიკას სამო-

ქალაქო საზოგადოება რელიგიურ უმცირესობათა მიმართ უფრო

ფართოდისკრიმინაციულიდათვითნებური სახელმწიფო პოლი-

ტიკისნაწილადაფასებს.61

უკვემრავალიწელია,საქართველოშიეთნიკურიუმცირესობების-

თვის უდიდესი გამოწვევაა სახელმწიფო ენის არცოდნა. არსებუ-

ლი პროგრამებიდა სახელმძღვანელოები არ არის საკმარისი ამ

პრობლემის მოსაგვარებლად. ენის ბარიერი ხელს უშლის აზერ-

ბაიჯანულიდა სომხურითემების სოციალურინტეგრაციას საქარ-

თველოში.62ბოლოორიწლისგანმავლობაშიმთავრობისმიერარ

შექმნილარაიმეახალიპროგრამაანპოლიტიკა,რომელიცხელს

შეუწყობდაგანათლებაზეინკლუზიურწვდომასამთემებისათვის.

2017-2018წლებისპერიოდშიარმომხდარარაიმემნიშვნელოვანი

გაუმჯობესებაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებთანმი-

მართებით. საქართველოს ჯერ კიდევ არმოუხდენია შეზღუდული

შესაძლებლობებისმქონეპირთაუფლებებისშესახებგაეროსკონ-

ვენციისფაკულტატურიოქმისრატიფიცირება.ფუნდამენტური გა-

60. თანასწორობისმოძრაობა,ქალთაინიციატივებისმხარდამჭერიჯგუფიდაILGA-Europe,
სექსუალურიორიენტაციისადაგენდერულიიდენტობისსაფუძველზეძალადობისადა
დისკრიმინაციისგანდაცვისგაეროსდამოუკიდებელიექსპერტისთვისწარდგენილი
დოკუმენტი,2018,იხ.შემდეგმისამართზე:http://www.equality.ge/en/submission-un-in-
dependent-expert-protection-violence-discrimination-based-sogy-victor-madri-
gal-ahead-visit-georgia/

61. რელიგიურთავისუფლებათაშეზღუდვისადადისკრიმინაციისშემთხვევათა
მიმოხილვა,ადამიანისუფლებებისსწავლებისადამონიტორინგისცენტრი(EMC),
2017,იხ.შემდეგმისამართზე:https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/Overview-of-Cas-
es-on-Cestriction-of-Religious-Freedoms-and-Discrimination-in-Georgia.pdf

62. საქართველოსსახალხოდამცველისწლიურიანგარიში,ადამიანისუფლებებისადა
თავისუფლებებისდაცვისმდგომარეობა,2017.გვ.171-178.იხ.შემდეგმისამართზე:https://
sites.google.com/view/geoombudsman2/reports/parliamentary-reports
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მოწვევაასაქართველოსშრომისბაზარზე,განათლებისსისტემაში

დაზოგადადსოციალურდაპოლიტიკურცხოვრებაშიშეზღუდული

შესაძლებლობებისმქონეპირთამონაწილეობისდაბალიდონე.63

2. გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ არსებუ

ლი კანონმდებლობის იმპლემენტაციის გაძლიერებისთვის

დამატებითი ზომების მიღება, მათ შორის საკითხთან და

კავშირებით ცნობადობის ამაღლება, როგორც ზოგადად

მოსახლეობაში,ისესპეციფიურპროფესიულჯგუფებში,რო

გორიცააპოლიციადასოფლებისადაუმცირესობებითდა

სახლებული რეგიონების მოსახლეობა. მსხვერპლთათვის

საკონსულტაციომომსახურებებსადათავშესაფრებზეხელ

მისაწვდომობისგაზრდა

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2017წლისმაისშისაქართველომმოახდინაქალთამი-

მართძალადობისადაოჯახშიძალადობისპრევენციისადააღკვე-

თისშესახებევროპისსაბჭოსკონვენციის(სტამბოლისკონვენცია)

რატიფიცირება და შესაბამისი ცვლილებები შეიტანა ქვეყნის კა-

ნონმდებლობაში,რისშედეგადაცქალთადაცვაქვეყანაშიმნიშვნე-

ლოვნადგაუმჯობესდა.2018წელსსაქართველოსშინაგანსაქმეთა

სამინისტროშიშეიქმნაადამიანისუფლებათადაცვისდეპარტამენ-

ტი,რომელიცზედამხედველობასუწევსგენდერულინიშნითძალა-

დობის,ოჯახშიძალადობისდასიძულვილისსაფუძველზეჩადენი-

ლიდანაშაულებისგამოძიებას.შედეგად,გამოძიებათარაოდენობა

მნიშვნელოვნადგაიზარდა.2018წელსოჯახშიჩადენილიდანაშაუ-

ლისთვისბრალიწაყენებულიიქნა3,005საქმეში;ესრიცხვიორჯერ

მეტია2017წელსბრალისწაყენებისშემთხვევათასაერთორაოდე-

63. შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთაუფლებები,ბავშვთაუფლებები,
გენდერულითანასწორობადაქალთაუფლებები,ადამიანისუფლებებისსწავლებისა
დამონიტორინგისცენტრი(EMC),„პარტნიორობაადამიანისუფლებებისთვის“
(PHR),„საფარი“,2018.იხ.შემდეგმისამართზე:https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/
Raport_1537452439.pdf
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ნობაზე,რომელიც1,554-ისტოლიიყო.64შემუშავდარისკებისშეფა-

სებისინსტრუმენტიდაშემაკავებელიორდერებისგანხორციელე-

ბისმონიტორინგისმექანიზმიდა2018წლისივლისშიმოხდამისი

საპილოტეგამოცდა.65

ამასგარდა,2017-2018წლებშიგაეროსქალთაორგანიზაციისდახმა-

რებითგორში,ქუთაისში,მარნეულსადაოზურგეთშიგაიხსნაოთ-

ხიახალიკრიზისულიცენტრიგენდერულინიშნითძალადობისადა

ტრეფიკინგისმსხვერპლთათვის.2017წელს,გაეროსმოსახლეობის

ფონდის დახმარებით, მიღებული იქნა ახალი სახელმძღვანელო

მითითებები ქალთა მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექ-

სუალურიძალადობისიდენტიფიცირებისშესახებ, ასევემოპყრო-

ბისადამიმართვიანობისპრინციპები.66

საშუალოვადიანიპრიორიტეტები

1. ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება ისეთ სფეროებში,

როგორიცაა: ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესები,

დედობისუფლებისდაცვის წესები, მშობლისადა პროფე

სიული ვალდებულებების შეთავსების წესები, ასოცირების

შესახებშეთანხმებისშესაბამისად.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წლის19თებერვალსსაქართველომმიიღოკანონი

„შრომისუსაფრთხოებისშესახებ“.67ახალიკანონიშეესაბამებაევ-

როკავშირის89/391/EECდირექტივასდააყალიბებსძირითადპრინ-

64. შინაგანსაქმეთასამინისტროსოფიციალურივებგვერდი,იხ.შემდეგმისამართზე:
https://info.police.ge/page?id=115&fbclid=IwAR39sf-w_Xtmcgwyy4I7lJn6njuP-
w49Mggjx7TUTNIVszjJirEdoktyPrY

65. შინაგანსაქმეთასამინისტროსოფიციალურიწერილი№MIA91802486753,თარიღი:
11.10.2018.

66. საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,შრომის,ჯანმრთელობისადა
სოციალურიდაცვისსამინისტროსოფიციალურიწერილი№01/7079-ს,თარიღი:08.10.2018.

67. საქართველოსკანონი„შრომისუსაფრთხოებისშესახებ“,2019,იხ.შემდეგმისამართზე:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4486188?publication=0
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ციპებს,რომლებიცუკავშირდებასამუშაოადგილზეშრომისუსაფ-

რთხოების საკითხებს, არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებს,

უბედურიშემთხვევებისადაპროფესიულიდაავადებებისთავიდან

აცილებას,დასაქმებულთასწავლებას,მათთვისინფორმაციისმი-

წოდებასადაკონსულტაციისგაწევასდაშრომისუსაფრთხოებისა

და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში დასაქმებულთა თანაბარ

მონაწილეობას.

არ შესრულებულა: 2019 წელს საქართველოს კანონმდებლობაში

არ შეტანილა რაიმე ცვლილება კანონმდებლობის დაახლოების

მიზნით დედობის დაცვის და მშობლისა და პროფესიული მოვა-

ლეობებისშეთავსებისსაკითხებზეევროკავშირისდირექტივებთან.

საქართველოსშრომისკოდექსშიარისგარკვეულიზოგადიგარან-

ტიები, მაგრამ საჭიროა კოდექსის შემდგომი გაუმჯობესება,რათა

იგიდაუახლოვდეს საბჭოს 92/85/EECდირექტივას უსაფრთხოების

წესებისა და დედობის დაცვის შესახებ.68 საჭიროა საქართველოს

კანონმდებლობის ჰარმონიზება ევროკავშირის სტანდარტებთან,

რომლებიც ეხება სავალდებულოდეკრეტულ შვებულასდა სამუ-

შაოპირობებისმორგებას,ასევემშობლისადაპროფესიულიმოვა-

ლეობებისშეთავსებისწესებს.

2. პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების სფეროებში

ქალთაწარმომადგენლობისგასაზრდელადაქტიურინაბი

ჯებისგადადგმა.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: გასული წლის განმავლობაში გაიზარდა ქალთა

წარმომადგენლობა ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოში.

2019 წელს 11 მინისტრიდან 5 ქალი იყო, რის შედეგადაც ქალთა

პროპორციული ოდენობა საქართველოს მთავრობაში 45%-მდე

68. ბ.პატარაია,„ორსული,ახალნამშობიარებიდამეძუძურიქალებისდამშობლების
უფლებათადაცვა-საქართველოსდავიწყებულივალდებულებები“,ფონდი„ღია
საზოგადოება-საქართველო“,2016,იხ.შემდეგმისამართზე:https://osgf.ge/en/publica-
tion/maternity-and-parenting-georgias-forgotten-obligations/
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გაიზარდა.692018წლიდანსაქართველოსქალიპრეზიდენტიჰყავს.

არშესრულებულა:ამჟამადპარლამენტისწევრთამხოლოდ16%-

ია ქალი. ადგილობრივ მუნიციპალურ დონეზე მაჟორიტარული

სისტემით არჩეული წევრების მხოლოდ 8%-ია ქალი და

ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებშიმხოლოდ20%-

ია არჩეული პროპორციული სისტემით. ხუთი თვითმმართველი

ქალაქიდან არც ერთს არ ჰყავს ქალი მერი. ადგილობრივ

თვითმმართველ მუნიციპალიტეტში მერად მხოლოდ 1.85%, ანუ

ერთიქალიაარჩეული.70

2018 წელს პარლამენტის სპიკერმა ირაკლი კობახიძემ,რომელიც

მმართველ პარტიას - „ქართულ ოცნებას“ წარმოადგენს, განაც-

ხადა,რომმასშემდეგ,რაცწინაკანონპროექტიპარლამენტმაარ

მიიღო,ინიცირებულიიქნებაახალიკანონპროექტისავალდებულო

გენდერულიკვოტებისშესახებ.71თუმცა„ქართულიოცნების“მიერ

არც2018დაარც2019წელსახალიკანონპროექტისინიცირებაარ

მომხდარა.

ამჟამად პოლიტიკური პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 30%-

იან დანამატს იღებს, თუ „პარტიული სიის ყოველ ათეულში

ერთიმეორისგანგანსხვავებულისქესი,სულმცირე,30%-ითარის

წარმოდგენილი“(ადგილობრივითვითმმართველობისარჩევნებში

- მთელ პარტიულ სიაში).72 2019 წლის სექტემბერში „ქართულ-

მა ოცნებამ“ განაცხადა, რომ იგი გეგმავს პარტიების დაფინანსე-

ბის წესების შეცვლას და პოლიტიკური პარტიებისთვის მოთხოვ-

ნას,რომბიუჯეტიდან30%-იანიფინანსურიდანამატისმისაღებად

უზრუნველყონ, რომ პარტიული სიის ყოველ სამეულში ერთი

განსხვავებული სქესის კანდიდატი მაინც ჰყავდეთ. ადგილობრივ

საარჩევნო და ქალთა ორგანიზაციებს აღნიშნული ფინანსური

69. საქართველოსმთავრობისოფიციალურივებგვერდი,იხ.შემდეგმისამართზე:http://
gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=27

70. საქართველოსცენტრალურისაარჩევნოკომისიისოფიციალურივებგვერდი,იხ.შემდეგ
მისამართზე:http://cesko.ge/statistic/

71. იხ.შემდეგმისამართზე:http://oc-media.org/georgian-parliament-rejects-gender-quota-
bill/

72. საქართველოსორგანულიკანონი„მოქალაქეთაპოლიტიკურიგაერთიანებების
შესახებ“,მუხლი30(71),იხ.შემდეგმისამართზე:https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/28324
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რეგულაციებიარმიაჩნიათეფექტიანად.73

3. ადამიანისუფლებათადაანტიდისკრიმინაციისსაკითხებზე

ცნობიერებისამაღლებადაშესაბამისიტრენინგებისჩატა

რებასასამართლო,სამართალდამცავდაადმინისტრაციის

სისტემებში.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წელს32-მაპროკურორმაგაიარასპეციალიზებუ-

ლი კურსი სიძულვილისდანაშაულის საკითხებში, რომელიც 2018

წელს მომზადდა. 2019 წლის 6 თებერვალს ევროპის საბჭოსთან

თანამშრომლობით პროკურორებისთვის გაიმართა კონფერენცია

სიძულვილისდანაშაულისგამოძიებისსაუკეთესოპრაქტიკისშესა-

ხებ.კონფერენციასუცხოელიექსპერტებიუძღვებოდნენ.2019წელს

გენერალურიპროკურატურის197-მათანამშრომელმამიიღომონა-

წილეობა კვალიფიკაციის ამაღლების 18 სხვადასხვაღონისძიება-

ში,მათშორის4სასწავლოვიზიტშისიძულვილისდანაშაულისადა

ადამიანისუფლებებისსაკითხებზე.74

2019 წელს ტრენინგები სიძულვილის დანაშაულის, სიძულვილის

ენის და დისკრიმინაციის ნიშნით დანაშაულის საკითხებში 126-მა

პოლიციელმაგაიარა.დემოკრატიულიინსტიტუტებისადაადამია-

ნის უფლებების ოფისთან (ODHIR) თანამშრომლობით შემუშავდა

ტრენინგისმოდულისიძულვილისდანაშაულებთანდაკავშირებით,

ხოლოევროპისსაბჭოსდახმარებითმომზადდატრენინგისმოდუ-

ლილგბტპირებისმიმართჩადენილისიძულვილისდანაშაულების

საკითხებზედა ჩატარდატრენერთატრენინგი. ტრენინგის ზემოხ-

სენებული მოდულები ჩართული იქნა პოლიციის აკადემიის სას-

წავლომოდულებში.ამჟამადშემუშავებისპროცესშიაკიდევერთი

73. ქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობისსამუშაოჯგუფისგანცხადება,2019,იხ.შემდეგ
მისამართზე:https://gyla.ge/ge/post/finansuri-tsamakhalisebeli-zoma-ver-uzrunvely-
ofs-qalta-politikashi-monatsileobis-gazrdas#sthash.7sW6mfrS.dpbs

74. წერილისოფიციალურინომერი:13/79265საქართველოსგენერალური
პროკურატურიდან,8ნოემბერი,2019.
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კავშირი „საფარი“

ტრენინგისმოდულირელიგიურიკუთვნილებისსაფუძველზეჩადე-

ნილიდანაშაულებისთემაზე.დისკრიმინაციასთანდაკავშირებული

საკითხები განხილულია კურსში სახელწოდებით „ადამიანის უფ-

ლებებიდაპოლიცია“,რომელიცპოლიციისაკადემიაშიისწავლება.

2019წელსაღნიშნულკურსსშინაგან საქმეთასამინისტროსსხვა-

დასხვაუწყების738თანამშრომელიდაესწრო.75

2019 წელს იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ მოსამართლეებისათ-

ვის შემდეგი ტრენინგები ჩაატარა: სიძულვილის დანაშაულების

საკითხებზე - ტრენინგს 7 მოსამართლედა სასამართლოს 5 სხვა

თანამშრომელი დაესწრო; შრომის სტანდარტებზე - 17 მოსამარ-

თლედა სასამართლოს 20 სხვათანამშრომელიდაესწრო; ანტი-

დისკრიმინაციულკანონმდებლობაზე-ტრენინგს 14მოსამართლე

და სასამართლოს 45 სხვა თანამშრომელიდაესწრო; გენდერულ

საკითხებზე-დაესწრო8მოსამართლე.ამასგარდა,ჩატარდაერთი

კონფერენციადაორისამუშაოშეხვედრაშრომითუფლებებსადა

შრომისსაერთაშორისოორგანიზაციისსტანდარტებზე.

75. წერილისოფიციალურინომერი:MIA51902972008საქართველოსშინაგანსაქმეთა
სამინისტროდან,6ნოემბერი,2019.
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პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის (PHR)

მოკლევადიანიპრიორიტეტები

1. სახალხო დამცველის როლის გაძლიერება და მისი შესა

ბამისი რესურსებით უზრუნველყოფა, ბავშვთა საკითხებზე

მუშაობისადა inter alia შესაბამისინსტიტუტებშიარსებული

სიტუაციისმონიტორინგისგაგრძელებისმიზნით,მათშორის

დღისცენტრებში;

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: მონიტორინგის ჯგუფისთვის საქართველოს სახალხო

დამცველის აპარატის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,76 სახალ-

ხოდამცველისაპარატმა2019წელს,ბავშვთაუფლებებისდაცვისუზ-

რუნველსაყოფადევროკავშირსადასაქართველოსშორისგაფორ-

მებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის

წესრიგისშესაბამისად,მონიტორინგისშემდეგისამუშაოჩაატარა:

ა)ბავშვთაპენიტენციურიდაწესებულებებისმონიტორინგი;ბ)მცირე

საოჯახოტიპისსახლების,ბავშვთამინდობითაღზრდისადარეინ-

ტეგრაციისპროგრამებისმონიტორინგი; გ)რელიგიურიკონფესიე-

ბისდაქვემდებარებაშიმყოფბავშვთაპანსიონურდაწესებულებებ-

ზეზედამხედველობა;დ) სკოლამდელიგანათლებისადასაბავშვო

ბაღებისმონიტორინგი;ე)დევნილთათემებშიბავშვთაუფლებების

მხრივ არსებული სიტუაციის მონიტორინგი; ვ) შეზღუდული შესაძ-

ლებლობების მქონე ბავშვებისთვის განკუთვნილდღის ცენტრებზე

ზედამხედველობა; ზ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავ-

შვთადეინსტიტუციონალიზაციისპროცესისმონიტორინგი.

მონიტორინგისზოგიერთიანგარიშიამჟამადმომზადებისპროცეს-

შიადა სავარაუდოდ 2020 წლის მარტში საქართველოს სახალხო

დამცველისწლიურისაპარლამენტოანგარიშისფორმატშიგამოქ-

ვეყნდება.მონიტორინგისჯგუფისდაკვირვებით,საქართველოსსა-

ხალხოდამცველმამნიშვნელოვნადგააფართოვასაქართველოში

ბავშვთაუფლებებისდაცვისმონიტორინგისმასშტაბი,რაცაშკარა

76. საქართველოსსახალხოდამცველისწერილი№23/13271,2019წლის10დეკემბერი.
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პროგრესია და პოზიტიურ შეფასებას იმსახურებს. ამჟამად გვარ-

დებაევროკავშირსადასაქართველოსშორისგაფორმებულიასო-

ცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის წინა

ანგარიშებშიწამოჭრილისაკითხებიიმსახიფათოპირობებთანდა-

კავშირებით,რომლებშიცსახალხოდამცველისაპარატსუწევსმუ-

შაობა.ესასევეშეიძლებაპოზიტიურმოვლენადშეფასდესბავშვთა

უფლებებისდაცვაში ადამიანისუფლებათადამცველიეროვნული

ინსტიტუტის როლისა და რესურსების გაძლიერების თვალსაზრი-

სით,ევროკავშირ-საქართველოსასოცირებისდღისწესრიგისშე-

საბამისად.

2. ძალადობისყველაფორმისგანბავშვებისდასაცავადშესა

ბამისზომებზეყურადღებისგამახვილება.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

არ შესრულებულა: 2019 წელს თვალსაჩინო გახდა საქართველოს

ბავშვთადაცვისსისტემისწარუმატებლობისუმძიმესიშედეგები.და

თუმცაევროკავშირსადასაქართველოსშორისგაფორმებულიასო-

ცირებისშესახებშეთანხმებისშესრულებისმონიტორინგისწინაან-

გარიშებში მონიტორინგის ჯგუფის მიერ არაერთხელ წამოჭრილა

ბავშვთადაცვისარსებულისისტემისსუსტიმხარეები,საქართველოს

ოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,შრომის,ჯანმრთელო-

ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (შემდგომში „ჯანდაცვის

სამინისტრო“) უარყოფდა ამ პრობლემებს. უმოქმედობის შედეგად

2019წელსრამდენიმებავშვიდაიღუპატრაგიკულადიმისგამო,რომ

ბავშვთადაცვისმოხელეებმავერმოახერხესბავშვთამიმართძალა-

დობისდადგენადამასზერეაგირება.ამტრაგედიებიდანორმადე-

დაქალაქშიმასობრივისაპროტესტოაქციებიგამოიწვია,რომელთაც

თანსდევდამთავრობისგადადგომისმოთხოვნა.

2019 წლის 6 იანვარსოთხიწლისნინოზალინაშვილიმოათავსეს

საავადმყოფოშიდედისმიერმიყენებულიდაზიანებებისგამო.სა-

სამართლომგასცაშემაკავებელიორდერი,რომელიცდედასბავ-

შვთან მიახლოებას უკრძალავდა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, 22
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იანვარს ნინო ზალინაშვილი საკუთარი საწოლში გარდაცვლილი

იპოვეს.77 თბილისის საქალაქო სასამართლომ დედა დამნაშავედ

ცნობავშვისმკვლელობაში,რომელიცხანგრძლივიფიზიკურიდა

ემოციურიძალადობისმსხვერპლიიყოდაამძალადობასარმოჰ-

ყოლია სათანადორეაგირება სოციალური სამსახურებისა და სა-

მართლამდაცველიუწყებებისმხრიდან.

ამტრაგედიამგამოავლინარიგინაკლოვანებებისაბავშვთადაცვი-

სადაკეთილდღეობისსისტემაში,რომლებმაცშეიძლებარეალურად

საფრთხეშეუქმნანბავშვებისსიცოცხლეს.ბავშვთადაცვისსისტემა-

შიდასაქმებულითითქმისყველასოციალურიმუშაკიერთკვირაზე

მეტიხნითგაიფიცა.მათსხვადასხვასოციალურიჯგუფიშეუერთდა

დაუჭერდამხარს,მათშორისოპოზიციისზოგიერთილიდერი.გა-

მოჩნდა,რომბავშვთადაცვისსისტემაკოლაფსისპირასარის.სო-

ციალურმამუშაკებმასააშკარაოზეგამოიტანესბავშვთადაცვისსის-

ტემაშიარსებულიშემდეგისისტემურიპრობლემები:

•	 100,000 ადამიანის მომსახურებისთვის მხოლოდ შვიდი სოცია-

ლურიმუშაკიიყოგამოყოფილი.თითოეულისოციალურიმუშა-

კითვეში200ახალშემთხვევაზემუშაობდა,რაცარარეალისტუ-

რიდაშეუძლებელია.

•	 სოციალური მუშაკებისთვის ტრანსპორტირება და კომუნიკა-

ციისსაშუალებებიღამისცვლებშიცკიარიყოუზრუნველყოფი-

ლი.ბავშვზეძალადობისგადაუდებელშემთხვევებშიჩარევისას

მათ დაზარალებულ ბავშვთან ერთად უწევდათ საზოგადოებ-

რივი ტრანსპორტით გადაადგილება. რეგიონებში, სადაც სა-

ზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს, მათ არ შეეძლოთ

იმ ბავშვებისდასახმარებლადწასვლა,რომელთაც ძალადობა

ემუქრებოდათ.

•	 მთავრობაბავშვთამხარდაჭერისმომსახურებასფაქტობრივად

არუზრუნველყოფდა,ხოლოთურომელიმემომსახურებისგა-

წევახდებოდა,ისშეფერხებითგაიწეოდაანძალზემცირეიყო.

მაგალითად, ბავშვთა კვების პროდუქტები მძიმე ეკონომიკურ

სიტუციაშიმყოფიბავშვებისთვისთითქმისერთიწლისდაგვია-

ნებითგაიცემოდა.

77. OCMedia,„ბავშვთადაცვისსამსახურებსბრალიედებათთბილისშიდედისმიეროთხი
წლისბავშვისცემითმოკვლაში“,31იანვარი,2019.იხ.შემდეგმისამართზე(ბოლოს
ნანახია13.01.2020):https://oc-media.org/child-services-blamed-after-4-year-old-beat-to-
death-by-mother-in-tbilisi/
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•	 სოციალურიმუშაკებისშრომისანაზღაურებაარაადეკვატურია-

დაახლოებით600ლარი(დაახლოებით191ევრო)თვეში.

მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე გაფიცვა ერთ კვირაზე მეტ

ხანს გაგრძელდადამაშინდასრულდა,როდესაც მთავრობამ პი-

რობა დადო, რომ გააუმჯობესებდა ბავშვთა დაცვის სისტემაში

არსებულპირობებს.თუმცა 2019 წლის 3 მაისს სოციალურმუშაკ-

თაკავშირმასაჯაროდგანაცხადა,რომმთავრობამარშეასრულა

ადრინდელიდანაპირები.78 შესაბამისად, ამჟამად საქართველოში

მცხოვრებბავშვებსემუქრებათსაშიშროება,ვერმიიღონმრავალი

ფორმისძალადობისადაშეურაცხყოფისგანდაცვა.

კიდევერთიშემთხვევა,რომელმაცთვალნათელიგახადაბავშვთა

მიმართძალადობისმხრივამჟამინდელიკრიზისი,შინაგანსაქმეთა

სამინისტროსეხებოდა.2019წლის11დეკემბერს15წლისლუკასირა-

ძეცხრასართულიანიშენობიდანგადმოხტამასშემდეგ,რაციკითხე-

ბოდაპოლიციისთანამშრომლებისმიერ,რომლებიც,სავარაუდოდ,

დაკითხვისას მასზე მძიმე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახორციელებ-

დნენ. ბავშვს აიძულებდნენ, ეღიარებინა „დანაშაული“ - სკოლის

კედლებისუწმაწურიწარწერებითმოხატვა.მოზარდისტრაგიკულმა

თვითმკვლელობამ ქუჩებში მასობრივი პროტესტი გამოიწვია. საპ-

როტესტო აქციების მონაწილეები გმობდნენ პოლიციის ქმედებებს

და მაღალი თანამდებობის პირების გადადგომას ითხოვდნენ. გა-

მოძიებაპოლიციისოფიცრისწინააღმდეგდღესაცმიმდინარეობს.79

მოზარდის ამ ტრაგიკულმა სიკვდილმა ძირი გამოუთხარა საზოგა-

დოებისნდობასპოლიციისმიმართ,ინსტიტუტისა,რომელიცმანამდე

აღიქმებოდაიმუწყებად,რომელიცპირველიმოახდენსრეაგირებას

ბავშვთამიმართძალადობისადასხვადანაშაულებისშემთხვევაში.

საქართველოსმთავრობასარშეუმუშავებიაბავშვთამიმართძალა-

დობასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმა. ბავშვთა დაცვის სამსახუ-

78. ნეტგაზეთი,„ჯანდაცვისსამინისტრომოცემულპირობებსარღვევს“,მაისი,2019.იხ.
შემდეგმისამართზე(ბოლოსნანახია13.01.2020):https://netgazeti.ge/news/360928/?fb-
clid=IwAR13wPDOdG2StjoKOGXAv4dzFmZbVkbeHt1vJEDNhVLRlT_8-5NRuBznXRY

79. Democracy&FreedomWatch,Georgianpolicyunderattackforbrutalityas15y/ocommits
suicide,afterinterrogation(„შეტევაქართულპოლიციაზესისასტიკისბრალდებით
დაკითხვისშემდეგ15წლისმოზარდისმიერთვითმკვლელობისჩადენისგამო“),18
დეკემბერი,2019.იხ.შემდეგმისამართზე(ბოლოსნანახია13.01.2020):ttps://dfwatch.net/
georgian-police-under-attack-for-brutality-as-15-y-o-commits-suicide-after-interroga-
tion-53991
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რებსკვლავაკლიათრესურსებიდამათიმუშაობაცარარისსათანა-

დოდონეზე.სამართალდამცველმაუწყებებმაშელახესმათმიმართ

ნდობადამათიდახმარებისიმედი.მონიტორინგისჯგუფისშეფასე-

ბით,ძალადობისგანბავშვთადაცვისმხრივამჟამადარსებულმდგო-

მარეობაშირაიმეთვალსაზრისითპროგრესიარაღინიშნება.

საშუალოვადიანიპრიორიტეტები

1. ყველაზემოწყვლადმდგომარეობაშიმყოფიბავშვების(მათ

შორისშშმბავშვებისდაქუჩაშიმცხოვრებიბავშვების)საჭი

როებათადაკმაყოფილებისათვისაუცილებელღონისძიება

თაგაზრდასოციალურიდაცვისმექანიზმებისგაუმჯობესები

სადაგაფართოებისგზით,ისევეროგორცშშმბავშვებისთვის

აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამებზე ტერიტორიული

წვდომის მხარდაჭერის გზით, და ბავშვთა შრომის აღმოფ

ხვრისმიზნითშესაბამისინაბიჯებისგადადგმა.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

არშესრულებულა:საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიები-

დანდევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისადა სოციალურიდაც-

ვის სამინისტროს („ჯანდაცვის სამინისტრო“) მიერმოწოდებული

მონაცემებით,80 გარკვეულირაოდენობრივი პროგრესი აღინიშნა

იმსაკითხებისმოგვარებაში,რომლებიცყველაზემოწყვლადბავ-

შვებზეახდენსზემოქმედებას:

•	 ცენტრალურ დონეზე კეთილდღეობის პროგრამების უმთავრესი

წყაროს-სოციალურირეაბილიტაციისადაბავშვზეზრუნვისპროგ-

რამის-დაფინანსებამთავრობისმხრიდან2018წელთანშედარე-

ბით27%-ითგაიზარდა.2019წელსდაფინანსებამ35,890,000ლარს

მიაღწია(დაახლოებით11,500,000ევრო),მაშინ,როცა2018წელსის

მხოლოდ28,200,000ლარიიყო(დაახლოებით9,005,000ევრო);

80. წერილისაქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,შრომის,
ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსგან№01/277,13.01.2020.
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•	 ნათესაური მინდობით აღზრდის ფინანსური უზრუნველყოფა

35%-ითგაიზარდადათვეში375ლარს(დაახლოებით120ევრო)

შეადგენს, ხოლოფინანსური უზრუნველყოფა შეზღუდული შე-

საძლებლობისმქონებავშვისმინდობითაღზრდისთვის50%-ით

გაიზარდადათვეში900ლარიგახდა(დაახლოებით287ევრო);

•	 მცირესაოჯახოტიპისსახლშიმცხოვრებიშშმბავშვებისდღიუ-

რიმომსახურებისდაფინანსებისოდენობა50%-ითგაიზარდა-

2018 წელსდაფინანსება 20ლარი იყო (დაახლოებით 6 ევრო),

ხოლო2019წელს30ლარიგახდა(დაახლოებით10ევრო);

•	 იმშშმ ბავშვების ინდივიდუალურითვიურიმომსახურებისდა-

ფინანსება,რომლებიცდღის ცენტრებშიდადიან, 26%-ით გაი-

ზარდა-2018წელსდაფინანსება230ლარიიყო(დაახლოებით73

ევრო),ხოლო2019წელს290ლარამდეგაიზარდა(დაახლოებით

92ევრო);

•	 ადრეული რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსება 700,000

ლარით (დაახლოებით 223,000 ევრო), გაიზარდა; 62,000 ლა-

რით (დაახლოებით 20,000 ევრო) გაიზარდა, ასევე, მძიმე და

მრავლობითი დარღვევების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის

პროგრამისდაფინანსებაც.

ეს ციფრები, ერთი შეხედვით, შთამბეჭდავია. მაგრამ მოწყვლადი

დაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონებავშვებისთვისგაწეული

მომსახურებისხარისხიკვლავძალზედიდიშეშფოთებისსაგანია.

საქართველოსსახალხოდამცველისმიერ2019წელსგამოქვეყნე-

ბულისპეციალურიანგარიშის81მიხედვით:

•	 მთავრობასიღარიბისგამოუკანონოდაშორებსბავშვებსბიო-

ლოგიუროჯახებს,რაცბავშვისუფლების-იცხოვროსოჯახური

ცხოვრებით - დარღვევად არის აღიარებული. ეს სიღარიბეში

დაბადებულიდაგაზრდილიბავშვებისმიმართდისკრიმინაციუ-

ლიმიდგომაა.ოჯახებისდასჯაბავშვთანდაშორებითმიუღებე-

ლიპრაქტიკაადაარღვევსგაეროსბავშვისუფლებათაკონვენ-

ციისპრინციპებს.

81. საქართველოსსახალხოდამცველი,„ბავშვზეზრუნვისსისტემისმონიტორინგი-
ალტერნატიულიზრუნვისეფექტიანობა“,სპეციალურიანგარიში,2019.იხ.შემდეგ
მისამართზე(ბოლოსნანახია13.01.2020):http://ombudsman.ge/eng/spetsialuri-angarishe-
bi/bavshvze-zrunvis-sistemis-monitoringi-alternatiuli-zrunvis-efektianoba-spetsialuri-an-
garishi
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•	 სახალხოდამცველისმიერჩატარებულგამოკითხვაშიმონაწი-

ლებავშვებისმნიშვნელოვანინაწილი(24.2%)საუბრობდაფაქ-

ტებზე,როდესაცმიმღებმამშობელმამასზეფიზიკურადანფსი-

ქოლოგიურად იძალადა (ყურის აწევა, სილის გაწვნა, ოთახში

ჩაკეტვა).ბავშვების32.5%-მაცხელიხაზისნომერიცკიარიცო-

და,რომდახმარებისსათხოვნელადდაერეკა.ამასგარდა,არას-

რულწლოვნების45.1%აცხადებს,რომმინდობითაღმზრდელის

უნებართვოდდამისგანდამოუკიდებლადარშეუძლიასოცია-

ლურმუშაკთანდაკავშირება.

•	 მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ძალადობის ან

ტრავმულიგამოცდილებისმქონებავშვები,რომლებსაცფსიქი-

კური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ, ვერ ღებულობენ

ფსიქიატრიულდახმარებას.

ალტერნატიულიზრუნვისსახელმწიფოსმიერმართულდაწესებუ-

ლებებშიბავშვთამიმართძალადობისსაკითხსსახალხოდამცვე-

ლი აფასებს როგორც უკიდურესად სახიფათოს: „მონიტორინგის

შედეგებიცხადყოფს,რომძალადობისგანსაკუთრებითმწვავეშემ-

თხვევებისდროსაც კი არ შეინიშნება შემთხვევის მულტიდისციპ-

ლინურიმართვა,შესაბამისიპროფესიონალებისდროულიჩართუ-

ლობადაგანმეორებითიძალადობისპრევენცია.“ასაკითუფროსი,

ტრავმულიგამოცდილებისმქონებავშვებისმხრიდანიკვეთებაუმ-

ცროსიაღსაზრდელებისმიმართძალადობისფაქტები.კიდევერთი

სერიოზულიპრობლემაამცირესაოჯახოტიპისსახლებშიბავშვებს

შორისსექსუალურიძალადობა,განსაკუთრებითიმშემთხვევებში,

როდესაცსავარაუდომოძალადედამსხვერპლიარასრულწლოვ-

ნები კვლავ ერთ სახლშირჩებიან. როგორც სახალხოდამცველი

აცხადებს:„ფაქტობრივადარაფერიგაკეთებულახელახალიძალა-

დობის თავიდან ასაცილებლად.“ ალტერნატიული ზრუნვის დაწე-

სებულებებშიბავშვებსშორისძალადობაშემაშფოთებელიდონის

ჰომოფობიურძალადობასაცმოიცავს.

რელიგიური კონფესიებისდაქვემდებარებაში მყოფი პანსიონური

დაწესებულებების ფუნქციონირება ყველაზე პრობლემურ საკით-

ხად რჩება. სახალხო დამცველი მონიტორინგის ანგარიშში აცხა-

დებს,82 რომ ბავშვთა იმ შვიდი რელიგიური დაწესებულებიდან,

რომლებშიცმონიტორინგიჩატარდა,უმეტესობასარააქვსლიცენ-

82. იქვე,გვ.37.
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ზიადაუკანონოდმოქმედებს.სახელმწიფოხელისუფლებისორგა-

ნოებიარცამბავშვებისრელიგიურიკონფესიებისდაქვემდებარე-

ბაშიმყოფდაწესებულებებშიმოთავსებაშიმონაწილეობენდაარც

ჩარიცხულბავშვთაზუსტირაოდენობაიციან.სახალხოდამცველის

თქმით,„სოციალურიმომსახურებისსააგენტოთითქმისარმონა-

წილეობსბავშვებისდაწესებულებაშიჩარიცხვისადაამორიცხვის

პროცესებში, არ კონტროლდება პანსიონებში არსებული სააღ-

მზრდელოპირობებიდა გარემო... ყოველივე ეს სრულიადდაუც-

ველ მდგომარეობაში აყენებს ამ დაწესებულებების არასრულ-

წლოვანბენეფიციარებს.“ერთ-ერთისაერთაშორისოორგანიზაცია

აცხადებს:83„ისფაქტი,რომმთავრობასარააქვსინფორმაციარე-

ლიგიურიკონფესიებისდაქვემდებარებაშიმყოფპანსიონურდაწე-

სებულებებშიბავშვებისრაოდენობისანმათიადგილმდებარეობის

შესახებ, ქმნის იმის საშიშროებას,რომ მოხდეს ბავშვთა შეურაც-

ხყოფაანტრეფიკინგიისე,რომმთავრობამარიცოდესამისშესა-

ხებ.“ამგვარდაწესებულებებშიმოთავსებულბავშვებსარაძლევენ

ნებას, თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი აზრი და მათ მიმართ

ძალადობისშემდეგფორმებსიყენებენ:ყურისაწევას,თმისმოქაჩ-

ვას, მეტანიების იძულებითგაკეთებას. ბავშვები იზოლირებულები

არიანსაზოგადოებიდანდავერავისსთხოვენშველას.

ალტერნატიული ზრუნვის პროგრამების ფარგლებში მოწყვლადი

ბავშვების მიმართძალადობის მძიმეფორმების, მათშორის სექ-

სუალური შეურაცხყოფის, გათვალისწინებით, ვერ ვილაპარაკებთ

ამსფეროშირაიმეპროგრესზე.მთავრობააფინანსებსსერვისებს,

რომლებიცარიცავსბავშვებს,რაცმიუღებელია.ამასგარდა,მთავ-

რობა უგულებელყოფსრელიგიური კონფესიების დაქვემდებარე-

ბაშიმყოფარარეგულირებულპანსიონურდაწესებულებებშიუკა-

ნონოდ მოთავსებული ბავშვების წინაშე არსებულ ტრეფიკინგის

აქტიურრისკს,რაც ასევესრულიადმიუღებელიასაერთაშორისო

სამართლებრივითუადამიანისუფლებათასტანდარტებისთვალ-

საზრისით.

83. DisabilityRightsInternational,LeftBehind,TheexclusionofChildrenandAdultswith
DisabilitiesfromreformandrightsprotectioninRepublicofGeorgia(„უყურადღებოდ
დარჩენილები.შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონებავშვებისადაზრდასრულების
გამორიცხვარეფორმიდანდაუფლებათადაცვიდანსაქართველოსრესპუბლიკაში“),
2013.იხ.შემდეგმისამართზე(ბოლოსნანახია13.01.2020):https://www.driadvocacy.org/
wp-content/uploads/Left-Behind-final-report.pdf
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2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის გაგ

რძელება

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: მონიტორინგის ჯგუფის მიერ საქართველოს გენერა-

ლური პროკურატურიდან მოპოვებული მონაცემების მიხედვით84,

გენერალურმაპროკურატურამიმუშავაარასრულწლოვანთამარ-

თლმსაჯულებისსაქმეთამონიტორინგისსისტემაზე.გაუმჯობესებე-

ბიგაეროსბავშვთაფონდისრეკომენდაციებზედაყრდნობითგან-

ხორციელდა.

არშესრულებულა:ვინაიდანპროკურატურასარმოუწოდებიარაი-

მე დამატებითი ინფორმაცია და ამის მიზეზად კონფიდენციალუ-

რობადაასახელა,მონიტორინგისჯგუფმაღიაწყაროზედაარასამ-

თავრობოორგანიზაციათა კვლევების ანგარიშებზე დაყრდნობით

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმებში შემდეგი

მნიშვნელოვანინაკლოვანებებიდაადგინა:

•	 სისხლის სამართალწარმოებაში მოწმის სტატუსის მქონე ბავ-

შვებიარიღებენუფასოიურიდიულდახმარებასსახელმწიფოს

მხრიდან, რაც დაკითხვისა და გამოძიების პროცესში ცუდად

მოპყრობის სერიოზულ რისკს წარმოქმნის. 2019 წლის დეკემ-

ბერში,მოზარდისტრაგიკულითვითმკვლელობისშემდეგ,გაე-

როსბავშვთაფონდმამთავრობასმკაფიომოთხოვნითმიმარ-

თა:85  „განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, დანაშაულის მოწმე

ყველა ბავშვს  ხელი მიუწვდებოდეს იურიდიულ დახმარებაზე

სისტემასთანკონტაქტისპირველივეწუთებიდან.“

•	 სამართალწარმოებაში ბავშვების წარმომადგენლები,რომელ-

84. წერილი№13/87970,17დეკემბერი,2019.

85. გაეროსბავშვთაფონდი,„გაეროსბავშვთაფონდიმოუწოდებსდაცულიიყოსბავშვთა
უფლებებიარასრულწლოვანთამართლმსაჯულებისსისტემაში“,16დეკემბერი,2019.იხ.
შემდეგმისამართზე(ბოლოსნანახია13.01.2020):thttps://www.unicef.org/georgia/press-
releases/unicef-calls-protect-childrens-rights-juvenile-justice-system?fbclid=IwAR3K1jG2
RNzyaiwUSZ0EChcRFo9Snxj3ewk-fkx4i6fJ24NyVofoXJEzOIQ
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თაც აკისრიათ უდიდესი პასუხისმგებლობა -დაიცვან ბავშვთა

უფლებებიდაკითხვისასდა სამართალწარმოებისდროს, უმე-

ტესადარცკიიცნობენკანონსდასაკუთარვალდებულებებსიმ

ბავშვებისმიმართ,რომელთაცწარმოადგენენ.86

•	 იურიდიული დახმარების სამსახურები, რომლებიც არასრულ-

წლოვანიმოპასუხეებისთვისუფასოიურიდიულდახმარებასუზ-

რუნველყოფენ, ჩვეულებრივ, ძალზე გადატვირთულები არიან.

შედეგადადვოკატებივერუთმობენსაკმარისდროსსაქმისგაც-

ნობას და ბავშვის უნიკალური საჭიროებების შესწავლას, რაც

ბავშვსარასწორადწარდგენისრისკსუქმნის.

•	 დანაშაულის მსხვერპლ ბავშვებთან მიმართებაში უნდა გაძ-

ლიერდეს ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა. ამჟამად მარ-

თლმსაჯულებისსისტემაშიდანაშაულისმსხვერპლიბავშვების-

თვის არ არის ბავშვზე მორგებული გარემო (გარდარუსთავის

საპილოტემოდელისა)დათანამშრომლებსარააქვთსაკმარისი

უნარებიბავშვისსპეციფიკურისაჭიროებების(ასაკი,შეზღუდუ-

ლი შესაზლებლობა, გენდერი და სხვ.) გასათვალისწინებლად.

სასამართლოექსპერტიზისბიუროდამისმიერგამოყენებული

მეთოდებიარარისბავშვზეორიენტირებული.სასურველიადა-

ნაშაულის მსხვერპლი ბავშვებისთვის კომპლექსური სივრცის

შექმნა,სადაციქნებაროგორცგამოძიების,ისერეაბილიტაციის

კომპონენტებიდარომელიცუზრუნველყოფს,რომსამართალ-

წარმოებისპროცესშიბავშვებიღებულობდნენსათანადომხარ-

დაჭერასდაარხდებოდესმათირევიქტიმიზაცია.

•	 უნდა გაუმჯობესდეს მართლმსაჯულების სისტემის ტექნიკური

შესაძლებლობა, მაგალითად, სამართალდამცველ სტრუქტუ-

რებში უნდა შეიქმნას არასრულწლოვანთა სპეციალური და-

ნაყოფები და სპეციალურად მომზადებული პროფესიონალები

უნდადაინიშნონმხოლოდბავშვთასაქმეებზესამუშაოდ.ასევე

უნდა შეიქმნას დანაშაულის პრევენციის მექანიზმი, რათა უზ-

რუნველყოფილი იყოს დანაშაულის ადრეულ ეტაპზე თავიდან

აცილება. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის

ფარგლებსგარეთუნდაგაძლიერდესსოციალური,ბავშვისდაც-

ვისადაგანათლებისსისტემებისროლი,რათამოხდესრისკის

86. მოწყვლადიჯგუფებისრეაბილიტაციისცენტრი,„არასრულწლოვანიმოპასუხეების
უფლებებისისხლისსამართალწარმოებაში“,იხ.შემდეგმისამართზე(ბოლოსნანახია
13.01.2020):Chttps://www.rivg.ge/media/1001537/2018/01/28/1a0838e1018ccb2ac2f27d917b0d
ce37.pdf
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ფაქტორებისდადგენა,შესაბამისიშემდგომისამუშაოჩატარება

დამოწყვლადიბავშვებისთვისდახმარებისგაწევა.

ვითვალისწინებთ რა აღნიშნულ მნიშვნელოვან ნაკლოვანებებს,

ჩვენი შეფასებით, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმაში შეზ-

ღუდულიპროგრესიაღინიშნება.

3. ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციისკენ მუშაობის გაგრძე

ლება.

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

არშესრულებულა: მიუხედავად იმისა,რომ საქართველოს მთავ-

რობამგანახორციელაგარკვეულიზომებიდეინსტიტუციონალიზა-

ციის მისაღწევად (აღწერილია ზემოთ), რჩება მეორე ტენდენცია,

რომელიცძირსუთხრისდეინსტიტუციონალიზაციისრეფორმისშე-

დეგებს.სახალხოდამცველისგანცხადებით,არსებულირელიგიუ-

რიპანსიონებისუმეტესობადიდიზომისინსტიტუციაა,რაც,ომბუდ-

სმენისთქმით, „დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის მიზნებს არ

შეესაბამება,პანსიონებშიარსებულისააღმზრდელოპირობებიკი

ვერპასუხობსბავშვისსაუკეთესოინტერესებისდაცვისპრინციპს.“

დარადგანსაქართველოსმთავრობაარამხოლოდქვეყანაშირე-

ლიგიურიკონფესიებისდაქვემდებარებაშიმყოფიბავშვთაუკანო-

ნო პანსიონური დაწესებულებების არსებობას უგულებელყოფს,

არამედამდაწესებულებებშიუკანონოდიზოლირებულიბავშვების

წინაშეარსებულტრეფიკინგისადაძალადობისრისკსაც,ჩვენვერ

შევაფასებთ,რომბავშვთადეინსტიტუციონალიზაციისთვალსაზრი-

სითრაიმემყარიდათანმიმდევრულიპროგრესიარსებობს.
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მოკლევადიანიპრიორიტეტები

1. სამუშაო სივრცეში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოე
ბის პირობების შრომითი ინსპექციის სისტემის საზედამ
ხედველოფუნქციების განმსაზღვრელი საკანონმდებლო
ჩარჩოს მიღება, და შრომის საერთაშორისო ორგანიზა
ციის (ILO) სტანდარტების შესაბამისად, არსებულკანონ
მდებლობაში შრომის ინსპექტორთა უფლებამოსილებე
ბის განხორციელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების
აღმოფხვრა.87

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წლის19თებერვალსსაქართველოსპარლამენ-

ტმაგააუქმასაქართველოსკანონი„შრომისუსაფრთხოებისშესა-

ხებ“დამიიღოახალიორგანულიკანონი„შრომისუსაფრთხოების

შესახებ“.88ორგანულიკანონიძირითადადუზრუნველყოფსშრო-

მის უსაფრთხოების არსებით ასპექტებს.89 2018 წელს საქართვე-

ლოს მთავრობამ დაამტკიცა მომეტებული საფრთხის შემცველი,

მძიმე, მავნედასაშიშპირობებიანისამუშაოებისჩამონათვალი.90

2019 წლის 1 სექტემბრიდან ორგანული კანონის მნიშვნელოვა-

ნინაწილებიშევიდაძალაში. ადრეკანონიმხოლოდმომეტებუ-

ლისაფრთხისშემცველ,მძიმე,მავნედასაშიშპირობებიანსამუ-

შაოებზევრცელდებოდა. 1 სექტემბრიდანიგიეხებამშრომელთა

უსაფრთხოებისზედამხედველობასეკონომიკურიაქტივობისყვე-

ლასექტორში.2019წლის1სექტემბრამდეშრომისინსპექციასსა-

87. საქართველო-ევროკავშირის2017-2020წლებისასოცირებისდღისწესრიგი,გვ.23.

88. საქართველოსორგანულიკანონი„შრომისუსაფრთხოებისშესახებ“,ქართულივერსია,
იხ.შემდეგმისამართზე:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4486188?publication=0

89. EMC-ისმოსაზრებები„შრომისუსაფრთხოებისშესახებ”საქართველოსორგანული
კანონისპროექტზეhttps://emc.org.ge/ka/products/emc-is-mosazrebebi-shromis-usafrtk-
hoebis-shesakheb-sakartvelos-organuli-kanonis-proektze

90. მთავრობისდადგენილება„მომეტებულისაფრთხისშემცველი,მძიმე,მავნედა
საშიშპირობებიანისამუშაოებისჩამონათვალისდამტკიცებისთაობაზე“(დოკუმენტი
№381;მიღებულია27/07/2018;გამოქვეყნებულია:საქართველოსსაკნონმდებლომაცნე
01/08/2018)https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4277583?publication=0
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წარმოს/ობიექტისარაშერჩევითი/დაუგეგმავიკონტროლისჩატა-

რებამხოლოდსასამართლოსწინასწარითანხმობისშემთხვევაში

შეეძლო.ამიერიდანშრომისინსპექციაუფლებამოსილია,ნების-

მიერსამუშაოსივრცეშიწინასწარიშეტყობინებისგარეშეჩაატა-

როსინსპექტირებადათავისისამუშაოამსივრცეშიდღისნების-

მიერდროსშეასრულოს.

არშესრულებულა:„შრომისუსაფრთხოებისშესახებ“ორგანული

კანონისმოქმედებისსფეროშეზღუდულია.შრომისუსაფრთხოე-

ბად მხოლოდ მშრომელთა ფიზიკური უსაფრთხოება მიიჩნევა

დაუგულებელყოფილიასამუშაოადგილზეარსებულიფსიქოსო-

ციალურისაფრთხეებიდარისკები.საჭიროაშრომისინსპექციის

ინსტიტუციური გაძლიერება. დროულად უნდა დაიწყოს შრომის

ინსპექციის გარდაქმნა დამოუკიდებელ ორგანოდ. ამას გარდა,

პრობლემააინსპექტორთარაოდენობა,რომელიცსაერთაშორი-

სო სტანდარტებით გათვალისწინებულის ნახევარზე ნაკლებია.

შრომის ინსპექციისდეპარტამენტისთბილისის გარეთ მუშაობას

მნიშვნელოვნადაფერხებსრეგიონულიინსპექციისარარსებობა.

აღსანიშნავია,რომამჟამადშრომისინსპექციისმანდატიარმოი-

ცავსზოგადადშრომისკანონმდებლობის/შრომისპირობებისაღ-

სრულებას.გარდაამისა,2019წლის1სექტემბერიიყოსაბოლოო

ვადა,როდესაცმთავრობასუნდამოეხდინაინიცირებაანმიეღო

შესაბამისი ნორმატიული აქტები „შრომის უსაფრთხოების შესა-

ხებ“ ორგანული კანონის აღსასრულებლად, როგორებიც არის:

„ეკონომიკურ საქმიანობათა რისკების შეფასება“, „მონიტორიან

დანადგარებთანმუშაობისთვისუსაფრთხოებისადაჯანმრთელო-

ბისმინიმალურიმოთხოვნები“,მარეგულირებელიაქტი„შრომი-

სინსპექციის მიერ სამუშაო ადგილზე შესვლის წესებისა და პი-

რობების შესახებ“,რომელიც არეგულირებს შრომის ინსპექციის,

როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, საქმიანობას.

მაგრამშესაბამისიაქტებიარდამტკიცებულაანარმიღებულა.91

91. EMC-ისმოსაზრებები„შრომისუსაფრთხოებისშესახებ”საქართველოსორგანულიკანონის
კონკრეტულიდებულებისძალაშიშესვლასთანდაკავშირებითიხ.შემდეგმისამართზე:https://
emc.org.ge/ka/products/ra-sheitsvala-1-sektembridan-shromis-usafrtkhoebis-datsvis-tvalsazrisit
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საშუალოვადიანიპრიორიტეტები

1. შრომისკოდექსის(2013წლისივნისშიმიღებული)შესრულება.
კოდექსისა და სხვა შესაბამისი კანონმდებლობის შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) სტანდარტებთან შესა
ბამისობაში მოყვანა. შრომის კოდექსში შრომითი დავების
მოგვარების პროცედურების გაწერა და მედიატორთა სიის
ფორმირებით,მოლაპარაკებისკულტურისგანვითარება.92

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:მედიაციისეროვნულიჩარჩოსაერთაშორისოსტანდარ-

ტებს შეესაბამება. შრომის კოდექსის მიხედვით, კოლექტიური შრო-

მითიდავებისშემთხვევებშიმხარეებსუფლებააქვთ,მიმართონსა-

ქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში

„სამინისტრო“)შემათანხმებელიპროცედურისნებისმიერეტაპზემე-

დიატორისდანიშვნისთხოვნით.93კანონშიკიდევერთიმნიშვნელო-

ვანისიახლეა-მინისტრსენიჭებაუფლებამოსილება,მაღალისაზოგა-

დოებრივიინტერესისარსებობისშემთხვევაში,მხარისწერილობითი

მიმართვის გარეშე, საკუთარი ინიციატივითდანიშნოს კოლექტიური

შრომითიდავისმედიატორი.სოციალურიპარტნიორობისსამმხრივი

კომისია(საქართველოსმთავრობა,ქვეყნისდამსაქმებელთაასოცია-

ციებიდამშრომელთაკავშირები)მედიატორთაშერჩევისპროცესში

კონკრეტულ კანდიდატებს უწევს რეკომენდაციას. რეესტრის სახით

წარმოებულმედიატორთასაბოლოოსიასსამინისტროამტკიცებს.94

არ შესრულებულა: თითქმის არავითარი პროგრესი არ აღინიშნება

შრომისსაერთაშორისოორგანიზაციისმნიშვნელოვანიკონვენციების

92. საქართველო-ევროკავშირის2017-2020წლებისასოცირებისდღისწესრიგი,გვ.22.

93. საქართველოსშრომისკოდექსისმუხლი481,ინგლისურივერსიაიხ.შემდეგ
მისამართზე:https://matsne.gov.ge/en/document/view/1155567?publication=12

94. საქართველოსმთავრობისდადგენილება№301„კოლექტიურიდავისშემათანხმებელი
პროცედურებითგანხილვისადაგადაწყვეტისწესისდამტკიცებისშესახებ“,25
ნოემბერი,2013,ქართულივერსიაიხ.შემდეგმისამართზე:https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/2091854?publication=2
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რატიფიცირებისთვალსაზრისით.კერძოდ,ესკონვენციებია1947წლის

კონვენციაშრომისინსპექტირებისშესახებ(№81),1947წლისშრომისინ-

სპექტირებისშესახებკონვენციის(№81)1995წლისოქმი,1969წლისკონ-

ვენციაშრომისინსპექტირების(სოფლისმეურნეობაში)შესახებ(№129),

1981 წლის კონვენცია საწარმოოუსაფრთხოებისადა ჯანმრთელობის

შესახებ(№155),1985წლისკონვენციასაწარმოოჯანმრთელობისდაც-

ვისმომსახურებისშესახებ (№161), 1995წლისკონვენცია მაღაროებში

უსაფრთხოებისადაჯანმრთელობისშესახებ(№176),1970წლისკონვენ-

ციამინიმალურიხელფასისდაწესებისშესახებ(№131)დასხვ.

მედიაციის არსებული მექანიზმი კოლექტიური შრომითი დავების

შემთხვევებშიარარისსაკმარისადეფექტიანი.შრომითიმედიაციის

მექანიზმის მუშაობის ხელისშემშლელფაქტორთა შორისაა მედია-

ტორთა სათანადო რაოდენობის არარსებობა, რაც გამოწვეულია,

ერთი მხრივ, მედიატორებთან სავალდებულო სახელშეკრულებო

სქემისარარსებობითდა,მეორემხრივ,მედიატორთაარასათანადო

ანაზღაურებისგანაკვეთით.აღნიშნულიპრობლემაკიარსებითგავ-

ლენასახდენსდავაზემედიატორისდროულადდანიშვნისპროცესზე.

პრობლემურია მხარეთა ფართო მონაწილეობითა და ინდივიდუა-

ლურიკრიტერიუმებითმედიატორისდანიშვნაკონკრეტულდავაზე,

ასევე, მედიატორთა გადამზადებისადა განგრძობითი განათლების

მუდმივმოქმედი სისტემის ფუნქციონირება, რაც მედიატორთა კვა-

ლიფიკაციისსისტემატურამაღლებასადაკონკრეტულიდავისსპე-

ციფიკასთან მათ შესაბამისობას უზრუნველყოფდა. მნიშვნელოვან

პრობლემად რჩება იმგვარი სამართლებრივი ჩარჩოს არსებობაც,

რომელიც უზრუნველყოფდა დამსაქმებლის კომერციულ ინფორ-

მაციასთან დასაქმებული მხარის დაშვებას, რაც შესაძლებლობას

მისცემდა დასაქმებულებს, კომპანიის რეალურ მდგომარეობასთან

თანმხვედრიდადასაბუთებულიმოთხოვნებითყოფილიყვნენწარ-

მოდგენილნიკოლექტიურიდავისმოლაპარაკებისპროცესში.95

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შრომის ინსპექტირების

ეფექტიანიმექანიზმისარარსებობისპირობებშიმშრომელთაშრო-

მითი უფლებების დასაცავი მთავარი საშუალება სასამართლოა.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით,

95. იხ.EMC-სპუბლიკაცია„შრომითიმედიაციისსამართლებრივიდასოციოლოგიური
კვლევა“,2019წლისიანვარი,ქართულივერსიაიხ.შემდეგმისამართზე:https://emc.org.
ge/ka/products/shromiti-mediatsiis-samartlebrivi-da-sotsiologiuri-kvleva
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ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

შრომითიდავები სასამართლოს მიერ ერთითვის მანძილზე უნდა
გადაწყდეს.96მაგრამ,თბილისისსაქალაქოსასამართლოსმიერმოწო-
დებულიმონაცემებით,შრომითდავასთანდაკავშირებულისამართალ-
წარმოებისსაშუალოხანგრძლივობა10თვესაღემატება.საქმეთათით-

ქმისერთმეოთხედში(23%)დავაწელიწადზემეტხანსგრძელდება.97

2. ეფექტიანიშრომითიინსპექციისსისტემისშექმნისმიზნითმუ

შაობისგაგრძელება,რათანებისმიერისახისშრომისპირობე

ბისადაშრომითიურთიერთობებისინსპექტირებაშესაბამისი

კომპეტენციით,შესაძლებლობებითადაშრომისსაერთაშორი

სოორგანიზაციისსტანდარტებისდაცვითგანხორციელდეს.98

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:როგორცზემოთაღინიშნა,2019წლის19თებერვალსსა-

ქართველოსპარლამენტმამიიღოახალიორგანულიკანონი„შრო-

მისუსაფრთხოებისშესახებ“,რომლისნაწილი2019წლის1სექტემ-

ბრიდანშევიდაძალაში.კერძოდ,1სექტემბრიდანკანონივრცელდება

მშრომელთა უსაფრთხოების ზედამხედველობაზე ეკონომიკური აქ-

ტივობისყველასექტორში.შრომისინსპექციაუფლებამოსილია,ნე-

ბისმიერ სამუშაო სივრცეში წინასწარი შეტყობინების გარეშე, დღის

ნებისმიერდროსჩაატაროსინსპექტირება.ორგანულიკანონიადგენს

ჯარიმებსა და სანქციებს კანონის პოტენციური დარღვევებისათვის.

სანქციათასისტემაადეკვატურადდაშესაფერისადშეიძლებაშეფას-

დეს,თუკიკანონიეფექტიანადიქნებაგამოყენებული.

2019 წელს პარლამენტის წევრმა დიმიტრი ცქიტიშვილმა, შრომის

საერთაშორისო ორგანიზაციისა და ადგილობრივი ექსპერტების

დახმარებით,მოამზადასაქართველოსშრომისკოდექსშიშესატანი

ცვლილებებისპროექტიდაშრომისინსპექტირებისშესახებკანონ-

პროექტი. კანონპროექტები ითვალისწინებდა ევროკავშირის შესა-

ბამისი დირექტივებით და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის

96. საქართველოსსამოქალაქოსაპროცესოკოდექსისმუხლი59.

97. ინფორმაციაწარმოდგენილიასახელმწიფოაუდიტისსამსახურისმიერმომზადებულ
2017წლისანგარიშში.ქართულივერსიაიხ.შემდეგმისამართზე:https://sao.ge/files/au-
diti/auditis-angarishebi/2017/dasaqmebulta-shromiti-uflebebis-dacvis-meqanizmebi.pdf

98. საქართველო-ევროკავშირის2017-2020წლებისასოცირებისდღისწესრიგი,გვ.22.
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კონვენციებით (რომლებთან ჰარმონიზების ვალდებულება საქარ-
თველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აქვს ნაკისრი)დადგე-
ნილსტანდარტებს.ამასგარდა,შრომისინსპექტირებისშესახებკა-
ნონისპროექტიმიზნადისახავდასაქართველოშისტრუქტურულად
დამოუკიდებელი შრომის ინსპექციის შექმნასდა მისი უფლებამო-
სილებისგაძლიერებას.2019წლისსექტემბერ-ნოემბრისპერიოდში
გაიმართარამდენიმესამუშაოშეხვედრა,რომლებშიცმონაწილეობ-
დნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის, საერთაშორისო
ორგანიზაციების, პროფესიული კავშირებისა და დამსაქმებლების
წარმომადგენლები. ამ შეხვედრებზე შემოთავაზებული ცვლილებე-
ბი იქნა განხილული.თითოეულმა მხარემ წარმოადგინა საკუთარი
შენიშვნები შემოთავაზებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. მაგ-
რამიმპოლიტიკურიმოვლენებისგამო,რომლებიცსაქართველოში
2019წლისბოლოსგანვითარდა,კანონპროექტებიშეჩერებულიადა
გაურკვეველია,როდისგაგრძელდებამათზემუშაობისპროცესი.

სამინისტრომგარკვეულიმნიშვნელოვანინაბიჯებიგადადგათავისი
სტრუქტურულიდანაყოფის-შრომისპირობებისინსპექტირებისდე-
პარტამენტის-გასაძლიერებლად.კერძოდ,2019წლისსექტემბრიდან
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ახორციელებს
ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING)
პროექტს,რომლისმთავარიბენეფიციარიშრომისპირობებისინსპექ-
ტირების დეპარტამენტია. პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყნის კანონ-
მდებლობაშიევროკავშირისიმდირექტივებისდებულებათაინტეგრი-
რებას,რომლებსაცასოცირებისშესახებშეთანხმებაითვალისწინებს.99
მიგრაციისსაერთაშორისოორგანიზაციისდახმარებითდეპარტამენ-
ტიმიზნადისახავსადამიანებითტრეფიკინგისადაიძულებითიშრო-
მის შესახებ კანონმდებლობის აღსრულებისკენ მიმართული მეთო-
დოლოგიის ცვლილებას.100 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის
მხარდაჭერითსამინისტროკვალიფიკაციისასამაღებელტრენინგებს
უტარებს შრომის ინსპექტორებს, აყალიბებს სახელმძღვანელო მი-
თითებებს შრომის ინსპექციის საქმიანობის და სტანდარტული საო-
პერაციოპროცედურებისდაგეგმვისადამონიტორინგისათვის,ქმნის
ელექტრონულსისტემასშრომისინსპექციებისმართვისმიზნით,აყა-
ლიბებსსამუშაოადგილზეუბედურიშემთხვევებისდაზღვევისსტან-

დარტებსდასტანდარტულსაოპერაციოპროცედურებსდაა.შ.101

99. ინფორმაციაქართულენაზეიხ.შემდეგმისამართზე:https://www.moh.gov.ge/ka/725/

100.შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისმიერEMC-თვისმიწოდებული
ინფორმაცია,27დეკემბერი,2019.

101. იქვე.
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არშესრულებულა:შრომისინსპექციისინსტიტუციისგაძლიერებასუდი-
დესიმნიშვნელობააქვს.ამისათვისდროულადუნდადაიწყოსშრომის
ინსპექციისდეპარტამენტისდამოუკიდებელუწყებადქცევისპროცესი.
აუცილებელიაინსპექტორთარაოდენობისსაკითხისმოგვარებაც:მათი
რაოდენობაბევრადნაკლებიასაერთაშორისოსტანდარტზე,რაცმნიშ-
ვნელოვნადუშლისხელსშრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარ-
ტამენტისსაქმიანობასთბილისისგარეთ.უნდაგაფართოვდესშრომის
ინსპექციისმანდატიდამასსაშუალებამიეცეს,ზედამხედველობაგაუ-
წიოსშრომითიკანონმდებლობისაღსრულებას.გარდაამისა,ორგანუ-
ლიკანონისსერიოზულინაკლოვანებაა,რომშრომისუსაფრთხოებად
მხოლოდ მშრომელთა ფიზიკური უსაფრთხოება განიხილება და მა-
თიფსიქოლოგიურიჯანმრთელობაშრომისუსაფრთხოებისსფეროში
თითქმისმთლიანადუგულებელყოფილია.პრობლემააისიც,რომკა-
ნონიდამასშიგანსაზღვრულივალდებულებებიარეხებამომსახურე-
ბის ხელშეკრულებების საფუძველზე დასაქმებულ პირებს, რაც ჩვეუ-
ლებრივი პრაქტიკაა მშენებლობის სექტორში. შესაბამისად, ამგვარი
ხელშეკრულებებისსაფუძველზემომუშავეპირებიარიღებენუბედური
შემთხვევისგანსავალდებულოდაზღვევას,რომელიცკანონისმიხედ-
ვითსხვამშრომელებისთვისარისუზრუნველყოფილი.

3. სოციალურიპარტნიორობისსამმხრივიკომისიისეფექტია

ნი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და შრომის საერთა

შორისოორგანიზაციასთანთანამშრომლობის მეშვეობით,

სოციალურიდიალოგისგაუმჯობესებისგაგრძელება.102

ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:საქართველოშისოციალურიდიალოგისხელშესაწყო-
ბადსოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია ჩამოყალიბ-
და. კომისიაშეიქმნა2013წელსსაქართველოსშრომისკოდექსში
ცვლილებების შეტანის შედეგად. 2018-2019 წლებში კომისიამ მო-
ნაწილეობამიიღომომეტებულისაფრთხისშემცველი,მძიმე,მავ-
ნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის შედგენაში
და უბედური შემთხვევებისგან დაზღვევის საკითხების განხილვა-
ში.აღნიშნულსაკითხებზეინფორმირებულობისგაზრდისმიზნით,

102.საქართველო-ევროკავშირის2017-2020წლებისასოცირებისდღისწესრიგი,გვ.22.
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შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისორგანიზებით,
ჩატარდაშეხვედრებითბილისსადარეგიონებში.103

გარდა ამისა, სოციალური პარტნიორობის სამმხრივმა კომისიამ გა-
მართაორი შეხვედრა,რომლებზეც ტყიბულის მაღაროსთანდაკავ-
შირებული საკითხები104 იქნა განხილული. შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციის მხარდაჭერით შეირჩა გერმანული კომპანია (DMT),
რომელსაც,შრომითიუსაფრთხოებისსფეროსადგილობრივექსპერ-
ტებთანერთად,დაევალაშრომისპირობებისშესწავლადაქართული
მხარისათვისანგარიშისწარდგენა.ანგარიშიმომზადდა,105მაგრამ,მა-
ღალისაზოგადოებრივიინტერესისმიუხედავად,არგამოქვეყნებულა.

არ შესრულებულა:მიუხედავად მისი მნიშვნელოვანი მანდატისა,
კომისიამჯერჯერობითვერმოახერხაეფექტიანისოციალურიდია-
ლოგის უზრუნველყოფა. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი
კომისიისმიერბოლოწლებშიჩატარებულისამუშაოგვაფიქრები-
ნებს,რომმისისაქმიანობაშემოიფარგლებასოციალურპარტნიო-
რებთანმუშაობით,რაცგულისხმობსდისკუსიებიდანსხვასათემო
ჯგუფებისადასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისგამო-
რიცხვასდაეფექტიანისოციალურიდიალოგისშეზღუდვას.

ან ტი კო რუფ ციუ ლი პოლიტიკა, საჯარო 

ადმინისტრაციის რეფორმა და საჯარო სამსახური

საშუალოვადიანიპრიორიტეტები

1. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან (CSO) და
სოციალურ პარტნიორებთან (პროფესიული კავშირები და
დამსაქმებელთა ორგანიზაციები), როგორც საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით განსაზ
ღვრულპრიორიტეტულსფეროებში, მათშორის შრომითი
უფლებების[...]სფეროებში,დაინტერესებულსუბიექტებთან
დამაკონტროლებლებთან,თანამშრომლობა.106

103. შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისანგარიშისაქმიანობისშესახებ,2018,გვ.
17;ქართულივერსიაიხ.შემდეგმისამართზე:https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2019/Faile-
bi/27.06.2019-12.pdf

104.გასულიწლებისგანმავლობაშიმშრომელთასიკვიდილიანობისმაღალიმაჩვენებლის
გამო2019წელსხსენებულიმაღაროსსაქმიანობაშეჩერდა.

105. შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისანგარიშისაქმიანობისშესახებ,2018,გვ.17.

106.საქართველო-ევროკავშირის2017-2020წლებისასოცირებისდღისწესრიგი,გვ.19.
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ზოგადიშეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2019წელსაღინიშნამნიშვნელოვანიტენდენცია-სამოქა-

ლაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისადაშრომისკანონმდებლობის

საკითხებითდაინტერესებულისხვამხარეებისჩართულობითდამათ-

თან პარტნიორობით გაიმართა სამუშაო შეხვედრები საქართველოს

შრომისკოდექსშიინიცირებულიცვლილებებისდაშრომისინსპექციის

შესახებახალიკანონპროექტისგანსახილველად.სამწუხაროდ,იმპო-

ლიტიკური მოვლენების გამო,რომლებიც საქართველოში 2019 წლის

ბოლოსგანვითარდა,კანონპროექტებისინიცირებაარმომხდარა.

არშესრულებულა:ევროკავშირისდირექტივებისმიხედვით,ქვეყ-

ნები ვალდებულნი არიან, განახორციელონ შესაბამისი ზომები

სოციალურ პარტნიორებთან დიალოგის ხელშესაწყობად და გა-

მართონდიალოგიშესაბამისარასამთავრობოორგანიზაციებთან.

სამმხრივიკომისიისფარგლებშისამუშაოჯგუფებისშექმნადასა-

ქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს-

თანთანამშრომლობაპოზიტიურიტენდენციაა,რომელსაცსაზოგა-

დოებრივორგანიზაციებთანსოციალურიდიალოგისგაღრმავების

პოტენციალი აქვს. თუმცა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი

კომისიისმიერბოლოხანებშიჩატარებულისამუშაოგვაფიქრები-

ნებს,რომმისისაქმიანობაშემოიფარგლებასოციალურპარტნიო-

რებთან (პროფესიულ კავშირებთან და დამსაქმებელთა ასოცია-

ციებთან)მუშაობით,რაცგულისხმობსსხვასათემოჯგუფებისადა

სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისგამორიცხვას.107

107. იხ.EMC-ისპუბლიკაციაშრომითურთიერთობებშითანასწორობისშესახებ,გვ.48,
ქართულივერსიაიხ.შემდეგმისამართზე:https://emc.org.ge/ka/products/tanastsoro-
ba-shromit-urtiertobebshi
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საშუალოვადიანიპრიორიტეტები

1. საქართველოსმესამეგარემოსდაცვითისამოქმედოეროვ

ნულიპროგრამის(20172021)იმპლემენტაციამასშიგაწერი

ლიგანრიგისშესაბამისად;

შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:2017წელსსაქართველოსპარლამენტმამიიღოსაქარ-

თველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომელიც 2018

წლის1იანვრიდანამოქმედდა.2018წლის1ივლისსძალაშიშევიდა

კოდექსისსტრატეგიულიგარემოსდაცვითიშეფასება(SEA).თუმცა

სტრატეგიულიგარემოსდაცვითიშეფასებისპროცედურისგანხორ-

ციელების ფარგლებში გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამისი

ეროვნული სტრატეგიებიდან, სახელმძღვანელოდოკუმენტებიდან

და სამოქმედო გეგმებიდან  მხოლოდ ზოგიერთიდოკუმენტი წა-

რედგინა.2019წელსსაქართველოსმთავრობამორიმნიშვნელო-

ვანი დოკუმენტი დაამტკიცა არა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი

შეფასებისფარგლებშიც: წიაღისეულის მოპოვების სტრატეგიადა

მაღალმთიანიტერიტორიებისგანვითარებისსტრატეგია2019-2023

წლებისათვის.

განხორციელდაგანათლებისეროვნულსამოქმედოგეგმაშიგაწე-

რილირიგიქმედებებისა:

•	 საქართველომშეიმუშავაგარემოსადაჯანმრთელობისდაცვის

ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2018 წლის 29 დეკემ-

ბერსიქნამიღებული.

•	 დასრულდა2014-2017წლებისგარემოსმდგომარეობისშესახებ

ეროვნულიმოხსენება,რომელიც2019წლის30დეკემბერსიქნა

მიღებული.

•	 რვა ავტომატური სადგურისადა ერთი მობილური ხელსაწყოს

მეშვეობითმიმდინარეობსატმოსფერულიჰაერისხარისხისმო-

ნიტორინგი.ატმოსფერულიჰაერისხარისხისპორტალზეair.gov.

geწარმოდგენილიაადგილზეატმოსფერულიჰაერისდამაბინ-
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ძურებელნივთიერებათაკონცენტრაციები.

•	 სხვადასხვა ზონაში, კერძოდ, სატყეო მეურნეობებსა და შავ

ზღვაზე მეთევზეობის ადგილებში კონტროლის გაძლიერების

მიზნითშემუშავდაგარემოსდაცვითიმონიტორინგისსისტემა.

•	 წყლისშესახებმონაცემებისშეგროვებისადამონიტორინგისმე-

ქანიზმებისშემუშავების მიზნითსაქართველოგანაგრძობსENI

SEIS II პროგრამაში მონაწილეობას და მუშაობს ზედაპირული

წყლებისადაგრუნტისწყლების(მათშორისშავიზღვის)ხარის-

ხზემონიტორინგისსისტემისგასაუმჯობესებლად.

•	 გარემოსდაცვითიშეფასებისპროცესებისავტომატიზაციისმიზ-

ნითმიმდინარეობსმუშაობაგარემოსდაცვითიშეფასებისელექ-

ტრონულისისტემისშესაქმნელად.

•	 მნიშვნელოვანიდაგვიანებით,2019წლისბოლოს,პირველისა-

ჯარომოსმენითმიღებულიიქნატყისკოდექსი,რომელშიცმთე-

ლირიგიპირობებისშეტანაასაჭირომეორესაჯარომოსმენამ-

დე.საბოლოომოსმენა2020წლისბოლოსიგეგმება.

•	 „ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუს აღმოსავლეთ პარ-

ტნიორობისქვეყნებისთვის“ფარგლებშიმიმდინარეობსჭორო-

ხი-აჭარისწყლის, ალაზანი-იორის და ხრამი-დებედას აუზების

მართვისგეგმებისშემუშავება.

არ შესრულებულა: განათლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა-3-

ის განხილვამ გვაჩვენა, რომ მისი განხორციელება როგორც სა-

მართლებრივი, ასევე პრაქტიკული ქმედებების ჩატარების მხრივ

გრაფიკს ჩამორჩება. მთელირიგი აქტივობებისა,რომლებიც 2018

წლისათვისუნდაშესრულებულიყო,მათშორისევროკავშირისშე-

საბამისიდირექტივებისგანხორციელება,2020წლისათვისგადაი-

დო. იმ აქტივობების სულმცირე ერთი მესამედი,რომლებიც 2019

წლისათვისუნდადაწყებულიყოანსრულადგანხორციელებული-

ყო,არდაწყებულადამხოლოდერთიმესამედიშესრულდადროუ-

ლად.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვერ უზ-

რუნველყოფს 2017 წელს მიღებული გარემოსდაცვითი შეფასების

კოდექსისმოთხოვნათაშესრულებასსაზოგადოებისმონაწილეო-

ბისთაობაზე,ისსისტემატურადარღვევსამმოთხოვნებს,კერძოდ,

კონსულტაციებისჩატარებისვადების,დოკუმენტაციისგავრცელე-

ბისადა მასზე წვდომის უზრუნველყოფისთვალსაზრისით. ძალზე
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შეზღუდულიასაზოგადებისმონაწილეობაპოლიტიკურიგადაწყვე-

ტილებებისმიღებისადაგარემოსდაცვითიკანონებისშემუშავების

პროცესებშიც.გარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისსამინის-

ტროვერუზრუნველყოფსეფექტიანკონსულტაციებშიგარედაინ-

ტერესებულიმხარეებისჩართულობას.

არშესრულებულაქვემოთჩამოთვლილიაქტივობები:

•	 2018-2022წლებისმდგრადიგანვითარებისმიზნითგარემოსდაც-

ვითიგანათლებისსტრატეგიისადასამოქმედოგეგმისმიღება;

•	 2019წელსპარლამენტშინიადაგისდაცვისშესახებკანონპროექ-

ტის და ნიადაგდაცვითი ღონისძიებების, ნიადაგის კონსერვა-

ციის,ნიადაგისნაყოფიერებისზრდისადაშენარჩუნებისშესახებ

კანონებისწარდგენა;

•	 დიზელის საწვავის ხარისხის ეროვნული ნორმის Euro 5

სტანდარტთან დაახლოების საკითხი 2020 წლის 1 იანვრიდან

2021წლის1იანვრამდეგადაიდო.

•	 მთავრობისმიერ„მდინარისაუზებისმართვისგეგმებისშემუშა-

ვების,განხილვისადამიღებისპროცედურის“დამტკიცება.

2. ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიისა და 2016

2020წლებისსამოქმედოგეგმაშიგაწერილღონისძიებათა

იმპლემენტაცია.

შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიისა და

სამოქმედო გეგმის შესაბამისად შემუშავდა და მიღებული იქნა

ნარჩენების მართვის მუნიციპალური გეგმები ყველა მუნიცი-

პალიტეტისთვის, თბილისის ჩათვლით. შემუშავდა ნარჩენების

მართვისელექტრონულისისტემა,რომელმაცფუნქციონირება2018

წლის1იანვრიდანდაიწყო.პირველინაბიჯებიგადაიდგასახიფათო

ნარჩენებისმართვისეროვნულისისტემისშესაქმნელად.
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ნარჩენების მართვის კოდექსის ფარგლებში მთავრობამ მიიღო

რამდენიმე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, რომლებიც

მოიცავენ ნარჩენების ტრანსპორტირების, მუნიციპალური

ნარჩენების შეგროვებისადა განთავსების, ასევე პოლიეთილენის

პარკების და ბიოდეგრადირებადი პოლიეთილენის პარკების

გამოყენებისა და საქართველოს ტერიტორიაზე იმპორტირებული,

ექსპორტირებულითუტრანზიტულინარჩენების მართვისშესახებ

მოთხოვნებს. მნიშვნელოვანი დაგვიანებით მიმდინარე ქუთაი-

სისა და აჭარის რეგიონული ნაგავსაყრელების მშენებლობა 2020

წლის ზაფხულში უნდა დასრულდეს. მიმდინარეობს კახეთისა და

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ნაგავსაყრელების მშე-

ნებლობისპროექტებისშემუშავებისადამცხეთა-მთიანეთის,შიდა

ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ნაგავსაყრელების

მოწყობისშესაძლებლობებისშესწავლისპროცესი.

არშესრულებულა:

•	 საქართველომ2019წლისდეკემბრამდეგადაავადამწარმოებლის

გაფართოებული პასუხისმგებლობის (EPR) სქემის შემუშავება.

მომზადებულია ექვსი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი

(თითოეული სპეციფიკური ნაკადის მართვისთვის: შეფუთვის

ნარჩენები, ნარჩენი ელექტრული და ელექტრონული მოწყო-

ბილობები, ნარჩენი ზეთები, საბურავები, აკუმულატორები და

ბატარეები).

•	 საქართველოსმთავრობის2019წლის30დეკემბრის№661დად-

გენილებითკომპანიები,რომლებიც2ტონაზენაკლებარასახი-

ფათო ნარჩენებსა და 120 კგ ან ნაკლებ სახიფათო ნარჩენებს

(არიგულისხმებამუნიციპალურინარჩენები)წარმოქმნიან,2025

წლის1იანვრამდეგანთავისუფლებულიარიანნარჩენებისმარ-

თვისგეგმებისშემუშავების,გარემოსდაცვითიმმართველისდა-

ნიშვნისდანარჩენებისაღრიცხვისვალდებულებისგან.

•	 არცერთიარალეგალურინაგავსაყრელიარდახურულა.

3. საქართველოსკანონმდებლობისევროკავშირისკანონმდებ

ლობასთანდაახლოებისგაგრძელებადაასოცირებისშესა

ხებ შეთანხმების შესაბამის დანართებში გაწერილი ევრო

კავშირისდირექტივებისადარეგულაციებისიმპლემენტაცია.
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შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: 2017-2019 წლებში მხოლოდ რამდენიმე დირექტივის

დაახლოებამოხდაასოცირებისშესახებშეთანხმებაშიგათვალის-

წინებულიგანრიგისმიხედვით,მათშორის:

•	 განხორციელდაქმედებებიევროპარლამენტისადასაბჭოს2008

წლის 21 მაისის 2008/50/EC დირექტივის „ატმოსფერული ჰაე

რისხარისხიდაუფროსუფთაჰაერიევროპისთვის“დაევრო

პარლამენტისა და საბჭოს 2004 წლის 15 დეკემბრის 2004/107/

ECდირექტივის„ატმოსფერულჰაერშიდარიშხანი,კადმიუმი,

ვერცხლისწყალი, ნიკელი და პოლიციკლური არომატული

ნახშირწყალბადები“ შესაბამისად. ტექნიკურ რეგლამენტში

„ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტების დამტკიცების

შესახებ“, რომელიც ძალაში 2018 წლის 1 აგვისტოდან შევიდა,

განისაზღვრა ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონ-

ცენტრაციის ზღვრულად დასაშვები ნორმები, მათი ტიპები და

ჩამონათვალი,რომელთაშესრულებაუზრუნველყოფსსაზოგა-

დოებისჯანმრთელობასდაგარემოზენეგატიურიზემოქმედების

პრევენციასდა/ან შერბილებას. 2019 წლისდეკემბერში საქარ-

თველოს პარლამენტის მიერ მეორე მოსმენით მიღებული სა-

კანონმდებლო ცვლილებები დაარეგულირებს ატმოსფერული

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგსა და მართვას, მოკლევადიანი

სამოქმედოგეგმებისდაჰაერისხარისხისმართვისგეგმისმომ-

ზადებასდასაზოგადოებისთვისატმოსფერულიჰაერისხარის-

ხთანდაკავშირებულინფორმაციაზეწვდომას;

•	 2018 წლის ივნისში „საზღვაო სივრცის შესახებ“ საქართველოს

კანონში შეტანილი ცვლილებების მეშვეობით საქართველომ

თავისი კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოიყვანა ევრო-

პლამენტისადასაბჭოს2008წლის17ივნისის2008/56/ECდირექ-

ტივასთან,რომელიცეხებასაზღვაოგარემოსდაცვისპოლიტიკის

სფეროშიერთობლივიქმედებისთვისსაკანონმდებლოჩარჩოს

შექმნას.

•	 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი მომზადდა „ზოგიერთი

სახელმწიფო და კერძო პროექტის გარემოზე ზემოქმედების
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შეფასების შესახებ“ ევროპლამენტისადა საბჭოს 2011 წლის 13

დეკემბრის 2011/92/EU დირექტივის და „გარკვეული გეგმებისა

დაპროგრამებისგარემოზეზემოქმედებისშეფასებისშესახებ“

ევროპლამენტისა და საბჭოს 2001 წლის 27 ივნისის 2001/42/EC

დირექტივისშესაბამისად.

•	 საქართველოს კანონმდებლობის „ზოგიერთ თხევად საწვავში

გოგირდისშემცველობისშემცირებისშესახებ“ 1999წლის26აპ-

რილის1999/32/ECდირექტივასთან(შესწორებულია1882/2003(EC)

რეგულაციისადა2005/33/ECდირექტივისსაფუძველზე)დაახლოე-

ბისმიზნით,საქართველომთავრობამ2017წლის25მაისსმიიღო

ტექნიკური რეგლამენტი ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის

შემცველობისზღვრულიმნიშვნელობებისდადგენისშესახებ.

არ შესრულებულა: ასოცირების შესახებ შეთანხმებით თავდა-

პირველად დაწესებული გრაფიკი არ შესრულდა რამდენიმე დი-

რექტივისშემთხვევაში:

•	 „ველური ფრინველების კონსერვაციის შესახებ“ ევროპარლა

მენტისადასაბჭოს2009წლის30ნოემბრის2009/147/ECდირექტი

ვისადა„ბუნებრივიჰაბიტატებისადაველურიფაუნისდაფლო

რისკონსერვაციისშესახებ“საბჭოს 1992წლის21მაისის92/43/

EECდირექტივის (შესწორებულია 97/62/EC, 2006/105/ECდირექ

ტივისდა(EC)No. 1882/2003რეგულაციისსაფუძველზე)შესაბა

მისადბიომრავალფეროვნებისდაცვისშესახებკანონისმიღება

საქართველოსხელისუფლებამასოცირებისშესახებშეთანხმე-

ბაში დადგენილი გრაფიკისგან მნიშვნელოვანი ჩამორჩენით,

2019 წლისთვის დაგეგმა. კანონი, რომელიც სამინისტრომ 2019

წლისბოლოსწარმოადგინა,თავიდანდამუშავებასსაჭიროებს

იმისათვის,რომდირექტივებთანშესაბამისობაშიიქნესმოყვა-

ნილი.შეტანილიუნდაიქნესახალიდებულებები,რომლებიცპა-

სუხისმგებელუწყებებსეფექტიანიგანხორციელებისშესაძლებ-

ლობასმისცემს.

•	 მიუხედავად იმისა,რომ Birdlife International-ის მხარდაჭერით

მოხდა ფრინველთა სახეობების საბინადრო განსაუთრებული

დაცვისქვეშმყოფი32დაცულიტერიტორიისინდენტიფიცირე-

ბა,საქართველოსკანონმდებლობითესტერიტორიებიმაინცარ

არისდაცული„გარეულიფრინველებისკონსერვაციისშესახებ

დირექტივის“მოთხოვნებისშესაბამისად;
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•	 „ბუნებრივი ჰაბიტატებისა და ველური ფაუნის და ფლორის

კონსერვაციისშესახებ“დირექტივისმე-4პუნქტისშესაბამისად

ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიების აღრიცხვა და განსაზღვრა

განრიგსჩამორჩება.2019წლისდეკემბერშისაქართველობერ-

ნის კონვენციის მუდმივი კომისიის მიერ ზურმუხტის ქსელის 
ტერიტორიების ოფიციალურნუსხაში12ტერიტორიის(რომლე-

ბიცუკვეშეთავაზებულიიყო)შეტანისწინააღმდეგწავიდა.კო-

მისიის გადაწყვეტილების თანახმად, ქვეყანამ საქართველოს

ზურმუხტის ქსელის ადეკვატურობა ხელახლა უნდა შეაფასოს

შემოთავაზებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული საბოლოო

ცვლილებებისგათვალისწინებით.ამპერიოდშიმიმდინარეობს

დაშბაშის კანიონში მინის ხიდისადა ცაშიდაკიდებული ბარის

დაკვერნაკშიქარისელექტროსადგურისმშენებლობისშესახებ

წინადადებებისმომზადება.

•	 ასოცირებისშესახებშეთანხმებისმოკლევადიანიპრიორიტეტი

- გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ კანონის შემუ-

შავებადა მიღება - არშესრულებულა, მუხედავადიმისა,რომ

კანონპროექტიპირველად2018წლისზაფხულშიიქნაწარდგე-

ნილი. გარემოსთვის ზიანის მიყენებისთავიდან ასაცილებლად

დაგამოსასწორებლადკანონიხელახლადანერგავსპრინციპს

„დამბინძურებელი იხდის“ „გარემოსთვის ზიანის პრევენციი

სა და გამოსწორების გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის

შესახებ“ევროპარლამენტისადასაბჭოს2004წლის21აპრილის

2004/35/ECდირექტივისშესაბამისად;

•	 „სამრეწველოემისიებისშესახებ“ევროპარლამენტისადასაბ

ჭოს2010წლის24ნოემბრის2010/75/ECდირექტივისშესაბამისად

შემუშავებულიკანონმდებლობა2018წლისსექტემბრამდეუნდა

ყოფილიყომიღებული.კანონპროექტიპირველად2019წლისგა-

ზაფხულზეგამოქვეყნდა,თუმცაჯერკიდევარარისდასრულე-

ბულიპარლამენტშიწარსადგენად.

•	 „წყლისპოლიტიკისსფეროშიერთობლივიქმედებისათვისსა

კანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავების შესახებ“ ევროპარლამენ

ტისა და საბჭოს 2000 წლის 23 ოქტომბრის 2000/60/EC დირექ

ტივასთან (შესწორებულია №2455/2001/EC გადაწყვეტილებით)

დაახლოებისმიზნით,წყლისრესურსებისმართვისშესახებკა-

ნონი ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში დაწესებული გრაფი-

კისმიხედვით2018წლისათვისუნდამიეღოთ,თუმცაამკანონის

სამთავრობოინსტიტუტებთანშეთანხმებისპროცესიჯერკიდევ
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მიმდინარეობს. გარდა ამისა, რიგი კანონქვემდებარე ნორმა-

ტიულიაქტებისა (როგორცსასმელიწყლის,ურბანულიჩამდი-

ნარეწყლებისმართვისდაა.შ.სტანდარტები),რომლებიც შე-

მუშავდა„ურბანულიჩამდინარეწყლებისმართვისშესახებ“1991

წლის21მაისის91/271/EECდირექტივასთან(შესწორებულია98/15/

ECდირექტივითდა(EC)№1882/2003რეგულაციით)და„სასმელი

წყლისხარისხისშესახებ“ 1998წლის3 ნოემბრის 98/83/ECდი

რექტივასთან (შესწორებულია №1882/2003 (EC) რეგულაციით)

კანონმდებლობისდაახლოებისმიზნით,გადავადებულიადაარ

არისმიღებული.

•	 საქართველოსმთავრობამვერშეასრულასახიფათოსამრეწვე-

ლოობიექტებზე ინტეგრირებულიზედამხედველობის სისტემის

დაარსებისშესახებკანონისადაკანონქვემდებარენორმატიუ-

ლიაქტებისმიღებისვალდებულება,მიუხედავადიმისა,რომკა-

ნონპროექტიშემუშავდაევროკავშირისSEVESOIIIდირექტივის

შესაბამისად („სახიფათო ნივთიერებების გამოყენებასთანდა

კავშირებულიდიდიავარიებისსაფრთხეებისკონტროლისშესა

ხებ“ევროპარლამენტისადასაბჭოს2012/18/EUდირექტივა,რომ

ლითაცმოხდასაბჭოს96/82/ECდირექტივისშესწორება,შემდეგ

კიანულირება)დაგამოქვეყნდაგანსახილველად.

•	 საქართველოს მთავრობას არ მიუღია სახიფათო სამრეწვე-

ლოობიექტებზე ინტეგრირებულიზედამხედველობის სისტემის

დაარსებისშესახებკანონიდაკანონქვემდებარენორმატიული

აქტები, მიუხედავად იმისა, რომ  კანონმდებლობის პროექტი

შემუშავდაევროკავშირისSEVESO IIIდირექტივისშესაბამისად

(„სახიფათო ნივთიერებების გამოყენებასთან დაკავშირებული

დიდი ავარიების საფრთხეების კონტროლის შესახებ“ საბჭოს

1996 წლის 9დეკემბრის 96/82/ECდირექტივა) და გამოქვეყნდა

განსახილველად.

•	 კანონპროექტი,რომელიც„მოპოვებითიმრეწველობიდანწარ

მოქმნილი ნარჩენების მართვის შესახებ“ ევროპარლამენტისა

და საბჭოს 2006 წლის 15 მარტის 2006/21/ECდირექტივის შესა-

ბამისადარეგულირებსმოპოვებითიმრეწველობიდანწარმოქ-

მნილინარჩენებისმართვას,არცმომზადებულადაარცგამოქ-

ვეყნებულა.

•	 მზადდებამთავრობისმე-60და65-ედადგენილებების(15.01.2014)

ცვლილებები,რომლებიცმიზნადისახავს„საწვავისსაწყობები

დანდა ტერმინალებიდან ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვა
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ვისგანაწილებისშედეგადგამოწვეულიაქროლადინაერთების

გაფრქვევებისშესახებდირექტივასთან“ შესაბამისობისმიღწე-

ვას.თუმცაცვლილებებიჯერარარისმიღებული.

•	 „ზოგიერთსაღებავში,ლაკსადაავტოსატრანსპორტოსაშუალე

ბებისგადაღებვისპროდუქციაშიორგანულიგამხსნელებისგა

მოყენებითგამოწვეული აქროლადი ნაერთების გაფრქვევების

შემცირებისშესახებ“ევროპარლამენტისადასაბჭოს2004წლის

21 აპრილის 2004/42/EC დირექტივის შესაბამისი რეგლამენტი

საბოლოოსახითუნდაჩამოყალიბდესდამიღებულიიქნეს.

4. მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებების რატიფი

ცირებისა და იმპლემენტაციის განრიგის გაწერა, რომელ

შიც შედის ევროპისთვის გაეროს ეკონომიკური კომისიის

(UNECE)ეგიდითმიღებულიტრანსსასაზღვროწყლებისადა

საერთაშორისო ტბების გამოყენებისა და დაცვის შესახებ

კონვენცია,დააგრეთვეინდუსტრიულიშემთხვევებისტრან

სსასაზღვრო ზემოქმედების შესახებ კონვენცია. ესპოოს

კონვენციისადასტრატეგიულიგარემოსდაცვითიშეფასების

შესახებ მისი ოქმის მხარედ გახდომისთვის აუცილებელი

მოსამზადებელისამუშაოებისწინწაწევა.

შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

არშესრულებულა:

•	 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინ-

ფორმაციით, ტრანსსასაზღვრო წყლებისა და საერთაშორისო

ტბებისდაცვისადაგამოყენებისშესახებUNECE-სკონვენციის

მიღებისპროცესისდაწყებასსამინისტროგეგმავსმხოლოდ2020

წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ წყლის რესურსების

კანონპროექტისმიღებისშემდეგ(იხ.ზემოთ).

•	 რაცშეეხებაესპოოს(Espoo)კონვენციასდამისოქმსსტრატე-

გიულიგარემოსდაცვითიშეფასებისშესახებ,გარემოსდაცვისა

და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საქარ-

თველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ტრანსსასაზ-
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ღვროკონტექსტშიგარემოზეზემოქმედებისშეფასებასთანდა-

კავშირებული დებულებები საქართველოს მიერ კონვენციის

რატიფიცირების შემდეგ ამოქმედდება. თუმცა, როდის გეგმავს

მთავრობა ამ ქმედების განხორციელებას, დაზუსტებული არ

არის.

კლიმატისცვლილება

სა შუა ლო ვა დია ნი პრიო რი ტე ტე ბი

1. ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისიდანართების

მიხედვით საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება

ევროკავშირისაქტებთანდასაერთაშორისოაქტებთან.

შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:საქართველომწარმატებითშეასრულა2018წლისათვის

აღებული ვალდებულება, რომელიც ითვალისწინებდა 2013 წლის

საბაზისო დონეებთან შედარებით ჰიდრო-ქლორო-ფლუორო-

კარბონების (HCFCs) მოხმარების 25%-ით შემცირებას „ოზონის

შრისდამშლელინივთიერებებისშესახებ“ევროპარლამენტისადა

საბჭოს(EC)№1005/2009რეგულაციისშესაბამისად.2020წლისთვის

საქართველომშესაძლოამიაღწიოს35%-იანშემცირებას,რადგან

კანონმდებლობაშიუკვეინტეგრირებულიაევროკავშირისრეგულა-

ციისარაერთიმოთხოვნა.მონრეალისოქმისკიგალისშესწორების

რატიფიცირებისმიზნითგარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობის

სამინისტრომდაიწყოდაინტერესებულმხარეებთანდიალოგიდა

ჰიდრო-ფლუორო-კარბონების (HFC) შემცირების მიზნით ღონის-

ძიებებისორგანიზება.

არ შესრულებულა:თუმცა (EC)№842/2006 რეგულაციასთან სრუ-

ლიშესაბამისობისმისაღწევადსაქართველომაუცილებლადუნდა

მიიღოს ზოგიერთი ფტორირებული სათბურის აირის შესახებ სა-

მართლებრივიაქტები.გარდაამისა,საქართველომშეიმუშავა,მაგ-
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რამჯერარმიუღიაატმოსფერულიჰაერისდაცვისშესახებკანონის

ცვლილებები,რომლებიცუზრუნველყოფენ„გადამუშავების,ხელა-

ხალი გამოყენების, რეციკლირების და ოზონის შრის დამშლელი

ნივთიერებებისგაჟონვისმონიტორინგისშესახებ“(EC)№1005/2009

რეგულაციისმოთხოვნებთანდაახლოებას.

2. ეროვნულად განსაზღვრული მხარდაჭერის (NDC) შესახებ

დოკუმენტისგანახლებულივერსიისშემუშავება.

შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა: ეროვნულადგანსაზღვრულიმხარდაჭერის (NDC)შე-

სახებ დოკუმენტის განახლებული ვერსია, მთელი რიგი თავებისა

დასქემებისდაასევემიზნებისჩათვლით,დასრულებისპროცეს-

შია.დოკუმენტისავარაუდოდ2020წლისმარტშიწარედგინებაგაე-

როსკლიმატისცვლილებისშესახებჩარჩოკონვენციისსამდივნოს

(UNFCCC).

3. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული აქტივობების

განვრცობასექტორულპოლიტიკასადაღონისძიებებშიდა

სხვადასხვა ორგანოების შესაძლებლობათა გაძლიერება

აღნიშნულ სექტორებში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავ

შირებულიაქტივობისგანსახორციელებლად.

შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

ნაწილობრივშესრულდა:

•	 კლიმატის ცვლილებასთანდაკავშირებული ეროვნული სამოქ-

მედოგეგმის„კლიმატი2021-2030“შემუშავებამნიშვნელოვნად

ჩამორჩება დადგენილ გრაფიკს, მხოლოდ რამდენიმე თავია

დასრულებული.
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4. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით საქართველოს

გამჭვირვალეობის მექანიზმის გაძლიერება, კერძოდ,

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური

აქტივობის, ზომებისა და სათბურის აირის გამოცემასთან

მიმართებითზედამხედველობისადა ანგარიშგების მტკიცე

ეროვნული სისტემის მეშვეობით, რომელიც ეფუძნება

ევროკავშირისმოდელს.

შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

შესრულდა:

•	 2019წელსსაქართველომგაეროსკლიმატისცვლილებისშესა-

ხებ ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს (UNFCCC) წარუდგინა ორ-

წლიანიგანახლებულიანგარიში.ანგარიშშიგანხილულიაკლი-

მატის ცვლილების პროცესი, რაც მოიცავს 2014-2015 წლებში

სათბურისაირებისემისიებისადაშთანთქმებისრაოდენობრივ

დათვისებრივანალიზსწყაროებისადამრეწველობისდარგე-

ბის მიხედვით. ანგარიშში წარმოდგენილია იმ ძირითადი ეკო-

ნომიკური სექტორების ანალიზიც, რომლებიც ხელს უწყობენ

სათბურის აირების ემისიებს ქვეყანაში, და ჩამოყალიბებულია

გაზომვის,ანგარიშგებისადაგადამოწმებისეროვნულისისტემა.

•	 გაეროსკლიმატისცვლილებისშესახებჩარჩოკონვენციისსამ-

დივნოს(UNFCCC)წარედგინა1990-2015წლებისსათბურისაირის

ინვენტარიზაციისანგარიშიც,რომელშიცმოცემულიამიმდინარე

პერიოდშიადგილობრივიემისიებისშეფასება.

•	 კომუნიკაციისმეოთხეეროვნულიანგარიშისმომზადებისპრო-

ცესიდადგენილიგრაფიკისთანახმადმიმდინარეობს.

•	 გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის დახმარებით გაეროს

განვითარების პროგრამამ (UNDP) და რეგიონულმა გარემოს-

დაცვითმაცენტრმა(REC)დაიწყესსაქართველოსინტეგრირებუ-

ლიგამჭვირვალობისჩარჩოსშემუშავებაპარიზისშეთანხმების

განხორციელებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს კლიმატის საკით-

ხებთანდაკავშირებულიმონაცემებისმართვისსისტემისდანერ-

გვასდაგამჭვირვალობისჩარჩოსმოთხოვნებისგაძლიერებას.
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მწვანე ალტერნატივა

დოკუმენტსთანახლავსსათბურისაირებისეროვნულიინვენტა-

რიზაციისანგარიში,რომელშიცწარმოდგენილიაადგილობრივი

ემისიების ტენდენციები 25-წლიანი პერიოდისთვის, სათბურის

აირების ემისიების შემცირებისათვის განხორციელებული შე-

მარბილებელიზომები,მიღებულიმხარდაჭერადაპარიზისშე-

თანხმებისგანხორციელებაშიხარვეზებისაღმოფხვრასთანდა-

კავშირებულისაჭიროებები.

5. საქართველოს ნახევარსაუკუნოვანი, გრძელვადიანი სათ

ბურისაირისგამოცემისდაბალიოდენობისგანვითარების

სტრატეგიისშემუშავება.

შეფასება

განხორციელდა ნაწილობრივგანხორციელდა არგანხორციელებულა

არშესრულებულა:

•	 2050წლისათვისგამონაბოლქვისდაბალიმაჩვენებლისგანვი-

თარების სტრატეგიაზე მუშაობა არდაწყებულა. გარემოსდაც-

ვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით,

სტრატეგიამომზადდებაპროექტისEU4Climateფარგლებში2020

წელს.

•	 2017წელსმომზადდადასაბოლოოსახემიეცა„გამონაბოლქვის

დაბალიმაჩვენებლისგანვითარებისსტრატეგიას“-ესასოცირე-

ბისდღისწესრიგითგათვალისწინებულიმოკლევადიანიპრიო-

რიტეტია,მაგრამმთავრობასისჯერარმიუღია.
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გარემო და კლიმატის ცვლილება
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მარ თლმსა ჯუ ლე ბა

სოფიო ასათიანი საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდს შეუერ-

თდა 2016 წლის სექტემბერში. იგი მუშაობს ადამიანის უფლებების

პროგრამაშიდაკოორდინირებასუწევსპროექტს-„სისხლისსამარ-

თლისმართლმსაჯულებისსამუშაოჯგუფისმხარდაჭერა“. საქართვე-

ლოსღიასაზოგადოებისფონდშიმუშაობისდაწყებამდესოფიოიყო

სამართლებრივიექსპერტიევროკავშირისდაფინანსებულპროექტში

„საქართველოსსახალხოდამცველისოფისისმხარდაჭერა“დაწარ-

მოადგენდა ომბუდსმენს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამარ-

თლოს წინაშე. მას მიღებული აქვს ქართულ-ამერიკული უნივერსი-

ტეტის  სამართლის ბაკალავრის ხარისხიდა სამართლის მაგისტრის

ხარისხიცენტრალურიევროპისუნივერსიტეტში.

ან ტი კო რუფ ციუ ლი პო ლი ტი კა

ერეკლეურუშაძეპროგრამისმენეჯერია„საერთაშორისოგამჭვირვა-

ლობა- საქართველოში”და ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის კვლე-

ვითდაადვოკატირებისმუშაობასანტიკორუფციულიპოლიტიკისადა

რეფორმებისსფეროში.2009წელს„საერთაშორისოგამჭვირვალობა-

საქართველოში”მუშაობისდაწყებიდანიგიწამყვანროლსასრულებ-

დაეროვნულიანტიკორუფციულისისტემებისშეფასებების(საქართვე-

ლოსძირითადიინსტიტუტებისსაქმიანობისმიმოხილვა)მომზადებაში.

„საერთაშორისოგამჭვირვალობა– საქართველოში” მუშაობისდაწ-

ყებამდებ-ნიურუშაძემუშაობდააშშ-ისეროვნულიდემოკრატიისინ-

სტიტუტში,BBCმონიტორინგისსამსახურშიდამშვიდობის,დემოკრა-

ტიისა და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტში. მას აქვს მაგისტრის

ხარისხისაერთაშორისოურთიერთობებში.

თა ნას წო რი მოპ ყრო ბა

ბაბუცა პატარაია ქალთა ორგანიზაცია „საფარის” დირექტორია და

აქტიურად არის ჩართული საქართველოს ქალთა მოძრაობაში. იგი

თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან როგორც ად-

გილობრივიექსპერტიქალთასაკითხებშიდაადამიანისუფლებებზე,

ქალთა უფლებებსადადისკრიმინაციის საწინააღმდეგო კანონმდებ-

ლობაზელექციებსკითხულობსსხვადასხვაუმაღლესსასწავლებელ-

ში.მასმიღებულიაქვსსამართლისმაგისტრისხარისხიცენტრალური

ევროპისუნივერსიტეტშიდათბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტში.
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ავტორები

ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვა

ანა აბაშიძე ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებები-

სათვის”თავმჯდომარეა. იგი შვიდი წლის განმავლობაში მუშაობდა

გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში და საქართველოს სახალხო დამ-

ცველის აპარატში. იგი ტრენინგებს უტარებს პრაქტიკოს იურისტებს

საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და

ევროპის სოციალური ქარტიის (შეცვლილი სახით) გამოყენებასთან

დაკავშირებით.ქ-ნიაბაშიძეავტორიაადამიანისუფლებებისმონი-

ტორინგისშესახებრამდენიმეანგარიშისადაგაეროსბავშვისუფლე-

ბათა კონვენციის შესაბამისად ბავშვის უფლებების დაცვის შესახებ

პუბლიკაციებისა. მას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მი-

ღებულიაქვსბაკალავრისხარისხი, ხოლოთბილისისსახელმწიფო

უნივერსიტეტში-სამართლისმაგისტრისხარისხი.

ანა არგანაშვილიორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლე-

ბებისათვის” აღმასრულებელი დირექტორია. იგი შეზღუდული შე-

საძლებლობებისმქონებავშვთასოციალურიინტეგრაციისადარეა-

ბილიტაციისსფეროში2003წლიდანმუშაობს. სახალხოდამცველის

აპარატში შვიდი წლის განმავლობაში ედგა სათავეში გედნერული

თანასწორობის დეპარტამენტს და ბავშვებისა და შეზღუდული შე-

საძლებლობების მქონე პირთაუფლებებისცენტრებს. გარდა ამისა,

ქ-ნიარგანაშვილიორიწლისგანმავლობაშიმუშაობდა„იუნისეფის”

პროექტში,რომელიცბავშვთა კეთილდღეობის საკითხებზე იყომი-

მართული.2009წელს,შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთა

უფლებებისსფეროშითავისიწვლილისათვის,მანმოიპოვაკოალი-

ციის „დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის” – შეზღუდული შესაძლებ-

ლობების საკითხებზე მომუშავე ქართულ არასამთავრობო ორგა-

ნიზაციათაკოალიციის–მხრიდანაღიარება.იგიავტორიამრავალი

კვლევისადაანგარიშისაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპი-

რების,ქალებისადაბავშვებისუფლებებისშესახებ.ბაკალავრისადა

მაგისტრისხარისხებიშრომითთერაპიაშიმანილიასსახელობისსა-

ხელმწიფოუნივერსიტეტშიმიიღო,ხოლომაგისტრისხარისხისამარ-

თალში–თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტში.
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პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის უფ ლე ბე ბი და  

ძი რი თა დი შრო მი თი სტან დარ ტე ბი

კოტეერისთავი “ადამიანისუფლებებისსწავლებისადამონიტორინ-

გისცენტრის” (EMC)დირექტორთასაბჭოსწევრიადასხვაპროგრა-

მების დირექტორებთან ერთად, ხელმძღვანელობს ორგანიზაციას.

ამასთან, ის უშუალოდ პასუხისმგებელია სოციალური პოლიტიკის

პროგრამის მართვასადა ეფექტიან მუშაობაზე. პროგრამის  მიზანია

დასაქმებულების,უსახლკაროებისადაშეზღუდულიშესაძლებლობის

მქონე პირების სოციალურიდა ეკონომიკური ჩაგვრისათუ გარიყუ-

ლობის ასპექტების გამოვლენა, მათი მიზეზების იდენტიფიცირებადა

ადამიანისღირსებასადათანასწორობაზედაფუძნებულისოციალური

პოლიტიკისშექმნისდაგაძლიერებისხელშეწყობა.

გა რე მო და კლი მა ტის ცვლი ლე ბა

მანანაქოჩლაძეცენტალურიდააღმოსავლეთევროპისბანკებისდამ-

კვირვებელთა ქსელის კოორდინატორია ევროკავშირის სამეზობლო

რეგიონში. ასევე არის ადგილობრივი გარემოსდაცვითი ორგანიზა-

ციის – „მწვანე ალტერნატივა“– დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი.

2008-2010წლებშიიყოევროკავშირისსაბჭოსადაევროპარლამენტის

სახელმძღვანელოსაბჭოსწევრი„ევროპისსაინვესტიციობანკისსა-

გარეომ მანდატის შუალედური გადახედვისთვის”. მანანა ქოჩლაძემ

2004წელსგოლდმანისგარემოსდაცვითიპრიზიმიიღობაქო-თბილი-

სი-ჯეიჰანისკამპანიისთვის.განათლებითბიოლოგია.არისგარემოს-

დაცვისდაენერგეტიკისსაკითხებზეარაერთიანგარიშისავტორიდა

თანაავტორი.





მწვანე ალტერნატივა

ფონდი„ღიასაზოგადოებასაქართველო“

ტელ:+995322250463

ფაქსი:+995322291052

ელ.ფოსტა:contact@osgf.ge;osgf@osgf.ge

ვებგვერდი:www.osgf.ge


