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1. ზოგადი შეფასება და რეკომენდაციები   
 

წინამდებარე დოკუმენტში შეფასებულია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების დინამიკა 2013 

წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდში. ანგარიში, საჭიროებისამებრ, 

ითვალისწინებს იმ მოვლენებსაც, რომლებსაც არ მოიცავს აღნიშნული პერიოდი. 

დოკუმენტის მიზანი არ არის საქართველოში პოლიტიკური და ეკონომიკური 

სიტუაციის ზოგადი მიმოხილვა. რეგიონულ და მრავალმხრივ სექტორში 

მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის იხ. ანგარიში 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) განხორციელების შესახებ.  

 

2013 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობასთან ინტენსიური 

პოლიტიკური დიალოგი მიმდინარეობდა, მათ შორის გაიმართა არა ერთი მაღალი 

დონის შეხვედრა. კერძოდ, პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა საზღვარგარეთ 

პირველი ვიზიტის ადგილად ბრიუსელი შეარჩია, სადაც ის 2012 წლის ნოემბერში 

გაემგზავრა. პრეზიდენტი სააკაშვილი ბრიუსელს რამდენჯერმე ეწვია; 

ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენლების ვიზიტები  საქართველოშიც 

განხორციელდა. მათ შორის აღსანიშნავია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენლის/ევროკომისიის ვიცე-

პრეზიდენტის კეტრინ ეშტონის ვიზიტი 2012 წლის ნოემბერში, ევროკომისარი 

სესილია მალმსტრომის ვიზიტი თებერვალში და ევროკომისარი შტეფან ფულეს 

ვიზიტი ივლისში. გარდა ამისა, 2013 წლის 12-13 თებერვალს თბილისში 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეორე შეხვედრა 

გაიმართა, რომელსაც ესწრებოდნენ ევროკომისრები შტეფან ფულე და ანდრულა 

ვასილიუ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ბრიუსელში ვიზიტით 

პირველად 2014 წლის 3-4 თებერვალს იმყოფებოდა.    

 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ოქტომბრის საპრეზიდენტო 

არჩევნებით საქართველოში ხელისუფლების დემოკრატიული გადაცემა მეორედ 

დაფიქსირდა. დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების 

(OSCE/ODIHR) ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის მიერ ეს არჩევნები 

ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში საუკეთესო არჩევნებად 

შეფასდა. წინასაარჩევნო გარემო ნაკლებად დაძაბული და პოლარიზებული იყო, 

ვიდრე საპარლამენტო არჩევნებამდე პერიოდში. ამომრჩევლებს თავისუფლად 

შეეძლოთ თავიანთი არჩევანის გამოხატვა. ,,ქართული ოცნების” კანდიდატის, 

გიორგი მარგელაშვილის გამარჯვებით დასრულდა რთული, მაგრამ შემდგარი 

კოაბიტაციის პერიოდი, რომლის დროსაც ერთგვარი რეპეტიცია გაიარა ახალმა 

საკონსტიტუციო სისტემამ და მიხეილ სააკაშვილის მეორე საპრეზიდენტო ვადა 

ამით ამოიწურა. ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია 17 ნოემბერს გაიმართა, ახალი 

კონსტიტუციის ძალაში შესვლის დღეს, რითაც საქართველოში მმართველობის 

საპრეზიდენტო სისტემა საპარლამენტოთი შეიცვალა. 24 ნოემბერს პრემიერ-

მინისტრი ივანიშვილი გადადგა და პრემიერ-მინისტრობის პოსტი შინაგან საქმეთა 

ყოფილ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს გადააბარა. 2013 წელს და 2014 წლის პირველ 

თვეებში საქართველომ წარმატებით გაიარა რთული და უპრეცედენტო გარდამავალი 

პერიოდი, რომლის დროსაც გაიმართა ორი რეზონანსული არჩევნები და მოხდა 
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ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაბარება, ორჯერ შეიცვალა პრემიერ-მინისტრი, 

შეიცვალა პრეზიდენტი, შედგა კოაბიტაცია, პოლიტიკურ სისტემაში 

საკონსტიტუციო ცვლილებები განხორციელდა, დასრულდა ხელისუფლებაში 

ერთპარტიული დომინანტური მდგომარეობა და ამასთან ერთად იყო წარსული 

დარღვევების მემკვიდრეობის გამოსწორებას მცდელობა და პარალელურად 

გრძელდებოდა რეფორმების და დაახლოების დატვირთული პროგრამის 

განხორციელება ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (AA/DCFTA) და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 

სამოქმედო გეგმის (VLAP) ფარგლებში.  

 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ივლისში დასრულდა მოლაპარაკებები 

ასოცირების შეთანხმებაზე/თავისუფალი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმომცველ 

შეთანხმებაზე (AA/DCFTA). ეს ის მიღწევაა, რომელიც ნიშნავს, რომ საქართველო 

განაგრძობს ევროპისკენ სვლას. ასოცირების შესახებ შეთანხმების, მათ შორის 

თავისუფალი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმების, პარაფირება მოხდა 

29 ნოემბერს ვილნიუსში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც 

ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიულ მომენტად ჩაიწერა. 

ასოცირების პროგრამის პროექტი, რომელიც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის 

არსებულ სამოქმედო გეგმას ჩაანაცვლებს, 2013 წლის ნოემბერში გახდა ცნობილი. 

მოლაპარაკებები ასოცირების პროგრამაზე უკვე აქტიურ ფაზაშია და მისი ტექსტი 

მალე მზად იქნება.  

 

ევროკავშირი კვლავ მტკიცედ განაგრძობდა საქართველოს სუვერენობისა და 

ტერიტორიული მთლიანობის სრულ მხარდაჭერას და სამხრეთ კავკასიასა და 

საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის 

(EUSR) და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) საშუალებით ხელს 

უწყობდა საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას. 

მთავრობის ცვლილების შემდეგ სეპარატისტულ რეგიონებში უფრო ღია და 

ეფექტიანი ჩართულობის მიმართულებით სასიკეთო ნიშნებიც გამოიკვეთა და 

გონივრული ნაბიჯებიც გადაიდგა, ხოლო ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ 

კანონის შემზღუდავი დებულებების არსებითად გადასინჯვის მხრივ გადამწყვეტი 

ზომების მიღება მოლოდინის რეჟიმშია. 2013 წელს გაუმჯობესდა ურთიერთობები 

საქართველოსა და რუსეთს შორის, გაგრძელდა რა 2012 წლის ბოლოს დაწყებული 

ორმხრივი დიალოგი. ამ დიალოგმა ნამდვილად გამოიღო შედეგები, ძირითადად, 

რუსეთის მხრიდან ვაჭრობის, ტრანსპორტისა და კულტურის სფეროებში 

თანამშრომლობის ზრდასთან დაკავშირებით დათმობების სახით. თუმცა ორივე 

მხარის პოზიცია უცვლელია საქართველოს ევროპულ ორიენტაციასთან, 2008 წლის 

ომში რუსეთის როლსა და სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებასთან 

დაკავშირებულ ფუნდამენტურ საკითხებზე. თბილისის მიერ ადმინისტრირებულ 

ტერიტორიასა და სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონებში 

ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე ღობეებისა და სხვაგვარი დაბრკოლებების 

აღმართვა 2013 წლის განმავლობაში საქართველოსთვის სერიოზული შეშფოთების 

საგანს წარმოადგენდა. ამ შეშფოთებას ევროკავშირიც იზიარებდა, რასაც იგი 

აფიქსირებდა განცხადებებში და ევროკავშირის ორმხრივ კონტაქტებში რუსეთის 

ფედერაციასთან. 
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დემოკრატიის გაღრმავებისა და ადამიანის უფლებების სფეროს რეფორმების 

გატარებაში 2012 წელს მიღწეული წინსვლის გამო საქართველომ ,,აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის პროგრამიდან“ (EaPIC) 2013 

წელს დამატებით 27 მილიონი ევრო მიიღო. 2013 წლის 12 დეკემბერს ევროკავშირმა 

და საქართველომ ხელი მოაწერეს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ 

შეთანხმების ოქმს, რომელიც შეეხება ევროკავშირის პროგრამებში საქართველოს 

მონაწილეობის ზოგად პრინციპებთან დაკავშირებულ ჩარჩო შეთანხმებას. 

 

საქართველომ ასევე მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწია სავიზო რეჟიმის 

გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების განხორციელების გზაზე და 

აგრძელებდა რეფორმებს მობილურობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის 

სფეროში. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა (VLAP) 

საქართველოს ევროკომისარმა მალსტრომმა 2013 წლის 25 თებერვალს 

ოფიციალურად გადასცა. 2013 წლის 15 ნოემბერს გამოქვეყნდა სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პირველი ანგარიში, 

რომელშიც აღნიშნული იყო საქართველოს მნიშვნელოვანი წინსვლის შესახებ.   

 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო აგრძელებდა წინსვლას კორუფციასთან 

ბრძოლის მიმართულებით, ელიტური კორუფციის პრევენციის, აღმოჩენისა და 

აღმოფხვრისათვის მეტია გასაკეთებელი. 

 

საქართველომ ახალი წესების მეშვეობით განამტკიცა სასამართლოს 

დამოუკიდებლობა, რის შედეგადაც ამაღლდა გამჭვირვალეობა და შემცირდა 

პოლიტიკური ჩარევის შესაძლებლობა; მზადდება შემდგომი რეფორმები სისხლის 

სამართლის სისტემაში. პატიმართა რაოდენობა განახევრდა და ციხეებში მათი 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა. მთავრობისთვის გამოწვევად რჩებოდა 

საქართველოში არსებული დარღვევების მემკვიდრეობის გამოსწორება - ბოლო 

წლებში ჩადენილ სავარაუდო უსამართლობებზე მოქალაქეების მიერ 20 000 სარჩელი 

იქნა შეტანილი.   

 

35 თანამდებობის პირს, რომლებიც წინა ხელისუფლებაში მსახურობდნენ, წაეყენათ 

სისხლისსამართლებრივი ბრალი, მათ შორის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” გენერალურ მდივანს ვანო მერაბიშვილს. მას 

2014 წლის 20 თებერვალს ორი ბრალდების საფუძველზე 5 წლით თავისუფლების 

აღკვეთა მიესაჯა. სათანადო გამოძიებას საჭიროებს პროკურორების მიერ ბ-ნ 

მერაბიშვილზე გადამეტებული ზეწოლის განხორციელების შესახებ განცხადებები.   

 

საქართველოს პარლამენტი კონსტრუქციულ როლს ასრულებდა კოაბიტაციის 

პერიოდში პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის, რითაც საქართველოს 

პოლიტიკურ სისტემაში თავისი პოზიცია განამტკიცა. საკონსტიტუციო 

ცვლილებები, რომლებიც 2013 წლის ნოემბერში ამოქმედდა, კიდევ უფრო 

აძლიერებს პარლამენტის როლს; ახლა საქართველომ უნდა მიიღოს ზომები 

კონტროლისა და ბალანსის ეფექტიანი მექანიზმების დანერგვისათვის, რათა 

ხელისუფლების ერთი შტო არ დომინირებდეს მეორეზე, რასაც წარსულში ჰქონდა 



6  

ადგილი. აღნიშნულთან დაკავშირებით სასარგებლო იქნებოდა თომას ჰამარბერგის - 

რომელიც 2013 წლის ნოემბერში საქართველოში საკონსტიტუციო და იურიდიული 

რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ 

მრჩევლად დაინიშნა - რეკომენდაციების განხორციელება. ადამიანის უფლებების 

შესახებ სახელმწიფო სტრატეგია / სამოქმედო გეგმა მნიშვნელოვნად ეყრდნობა ამ 

რეკომენდაციებს და ჰამარბერგის როლი ფართოდ იქნა მიღებული და დაფასებული 

მთელი პოლიტიკური სპექტრის მიერ.  

 

2013 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპი შედარებით ნელი იყო, 

ნაწილობრივ პოლიტიკური ცვლილებით გამოწვეული გაურკვევლობების გამო. 2013 

წლის მშპ-ის ზრდის საბოლოო საპროგნოზო მაჩვენებელი 3.1%-ია, 2012 წლის 6.1%-

თან შედარებით. საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტი სოციალურად იყო 

ორიენტირებული მოწყვლადი ჯგუფების დაცვის მიზნით. ივლისიდან ახალი 

პროგრამის საფუძველზე ხელმისაწვდომი გახდა საყოველთაო ჯანმრთელობის 

დაზღვევა.  

 

საქართველომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების შესახებ გასული 

წლის შუალედურ ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილი 

გაითვალისწინა. მან უზრუნველყო საპრეზიდენტო არჩევნების საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად ჩატარება. გაგრძელდა რეფორმების განხორციელება 

მართლმსაჯულების სექტორში, გაღრმავებული დარგობრივი რეფორმები და მოხდა 

ევროკავშირის კანონთა კრებულთან (EU acquis) მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

უფრო მეტად დაახლოება. საქართველო აქტიურად მონაწილეობდა ჟენევის 

მოლაპარაკებებში და, ევროკავშირის დახმარებით, გადადგა ნაბიჯები იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისთვის, ამასთან, 

საქართველომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა სეპარატისტულ რეგიონებში ჭეშმარიტი 

ჩართულობის ვალდებულება. ამ წლის ანგარიშის საფუძველზე, ასევე, ევროპის 

სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის 2014 წლის განმავლობაში მდგრადი 

განხორციელების მიზნით, სასურველია, საქართველომ განახორციელოს შემდეგი: 
 

 ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემიდან საპარლამენტო სისტემაზე 

საქართველოს გადასვლის, ასევე ახალი კონსტიტუციის მიღების 

გათვალისწინებით, უზრუნველყოს  აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და 

სასამართლო ხელისუფლებებს შორის ძალაუფლების ადეკვატური 

განაწილება და კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმები. ასევე ამ კონტექსტში 

უზრუნველყოს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებმა, მათი გათვალისწინების 

შემთხვევაში, გაიაროს დეტალური კონსულტაციები როგორც 

შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე, ასევე ევროსაბჭოსთან არსებულ ევროპულ 

კომისიასთან „დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით“ (ე.წ. ვენეციის 

კომისია), მათი მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით;  

 აღმოფხვრას კანონმდებლობაში და საარჩევნო ადმინისტრაციაში ჯერ კიდევ 

არსებული და ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 

უფლებების ოფისის მიერ მითითებული ხარვეზები, მათ შორის 2014 წლის 

ადგილობრივი არჩევნების გათვალისწინებით;  
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 სასამართლო სისტემის სრული დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად 

მოახდინოს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირება სისხლის 

სამართლის პოლიტიკისა და პრაქტიკის ევროპის საბჭოს სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის გზით; შეიმუშაოს სასამართლო რეფორმის 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ზუსტად განსაზღვრული ნიშნულებით;  

 უზრუნველყოს, რომ სისხლისსამართლებრივი დევნა წარიმართებოდეს 

გამჭვირვალედ და მიუკერძოებლად და იყოს პოლიტიკური მოტივაციისგან 

თავისუფალი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შეხედულებები, რომ 

ხორციელდება პოლიტიკურად მოტივირებული სამართალი;   

 უზრუნველყოს, რომ პროკურატურის საქმიანობა ხორციელდებებოდეს 

დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის და პოლიტიკური მიკერძოების 

თავიდან აცილების უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის 

პროკურატურის  ეფექტური ზედამხედველობის მეშვეობით; 

 უზრუნველყოს, რომ წინასწარი პატიმრობა აღკვეთის ზომად, კანონის 

შესაბამისად, მხოლოდ გამონაკლისი ზომის სახით იქნეს გამოყენებული, 

რათა, სხვა პრინციპებთან ერთად, დაცული იყოს უდანაშაულობის 

პრეზუმფცია; გადასინჯოს ადმინისტრაციული პატიმრობის 

მარეგულირებელი წესები სამართლიანი სასამართლოს ნორმებთან 

შესაბამისად;  

 გაზარდოს სამართალდამცველი სტრუქტურების ანგარიშვალდებულების და 

მათზე დემოკრატიული ზედამხედველობის ხარისხი; შეიმუშაოს 

სრულფასოვანი დამოუკიდებელი და ეფექტური გასაჩივრების მექანიზმის. 

გამოიძიოს დარღვევები და განახორციელოს სტრუქტურული რეფორმები და 

ეფექტური მონიტორინგი სასჯელაღსრულების სისტემაში;   

 კონსტრუქციული მონაწილეობა მიიღოს ჟენევის საერთაშორისო 

მოლაპარაკებებში; გაააქტიუროს სეპარატისტული რეგიონების მიმართ 

ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და გადადგას პრაგმატული 

ნაბიჯები ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გასწვრივ კომუნიკაციის 

არხებისა და ვაჭრობის, განათლების, გადაადგილებისა და ინვესტირების 

წახალისების მიზნით; გადახედოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების 

შესახებ და გააგრძელოს მჭიდრო თანამშრომლობა ევროკავშირის 

სადამკვირვებლო მისიასთან;   

 განამტკიცოს მედიის პლურალიზმი და დამოუკიდებლობა, გამოხატვისა და 

აზრის თავისუფლება; განახორციელოს კანონიმედიასაშუალებათა 

მფლობელების გამჭვირვალეობის შესახებ; გააუმჯობესოს პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის დაცვა, აღკვეთოს უკანონო თვალთვალი და გამოიძიოს 

ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისა და უკანონო ქმედებების ფაქტები;  

 მიიღოს ფართომასშტაბიანი ანტიდრისკრიმინაციული კანონმდებლობა, 

უზრუნველყოს უმცირესობების – რელიგიურის ჩათვლით – უფლებების 

დაცვა.  დაგმოს უმცირესობათა წარმომადგენლების მიმართ სიძულვილის 

ენის გამოყენების, თავდასხმებისა და ძალადობის შემთხვევები;  გააკეთოს 

მკაფიო გზავნილები ასეთი საქციელის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის 

შესახებ; 

 გააგრძელოს სექტორული რეფორმების განხორციელება და ევროკავშირის 

კანონთა კრებულთან (EU acquis) ხარისხიანი დაახლოება, რომ გზა გაეხსნას 
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ასოცირების  შესახებ შეთანხმების – ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის ჩათვლით – წარმატებულ განხორციელებას. საზოგადოებაში 

ფართოდ გაავრცელოს ინფორმაცია ასოცირების შესახებ შეთანხმების და 

ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის 

დადებითი მხარეების შესახებ.  

 
 

2. პოლიტიკური დიალოგი და რეფორმა  

 

ღრმა და მდგრადი დემოკრატიისკენ სვლა 

2013 წელს საქართველოში დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა, რითაც დადასტურა 

გასული წლის პოზიტიური ტენდენცია. ეს არჩევნები აქამდე ჩატარებულ არჩევნებს 

შორის საუკეთესოდ იქნა აღიარებული. საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით 

მსჯელობები გაგრძელდა ამ მიზნით პარლამენტში შექმნილი ფართო 

ინტერფრაქციული სამუშაო ჯგუფის მიერ. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების 

შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შედეგად რეალურად გაძლიერდა 

პოლიტიკური პლურალიზმი, გაიზარდა სახელწიფო დაფინანსებაზე 

უფლებამოსილი პარტიების რიცხვი და იურიდიულ პირებს კვლავაც მიეცათ 

პოლიტიკურ პარტიებში შემოწირულობების განხორციელების უფლება.   

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად სასურველია არჩევნების პერიოდთან ახლოს 

ცვლილებების თავიდან აცილება, არსობრივად ეს ცვლილებები დადებითი იყო. 

 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების სააგენტოთაშორისო სპეციალურმა 

კომისიამ, რომელიც რეაგირებას ახდენს შემოსულ საჩივრებზე და წარადგენს 

რეკომენდაციებს საარჩევნო გარემოს შესახებ, გააგრძელა დროული 

რეკომენდაციების გაცემის პრაქტიკა. აღნიშნული კომისიის თავმჯდომარეობა 

ეროვნული უშიშროების საბჭოსგან იუსტიციის სამინისტრომ გადაიბარა. თუმცა 

მისი რეკომენდაციების შესრულება ყოველთვის არ ხდებოდა და ადგილი ჰქონდა 

კომისიის მიმართ კრიტიკასაც, რომ იგი ძირს უთხრის არჩევნებთან დაკავშირებულ 

საჩივრებზე რეაგირების არსებულ სისტემას. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, 

აგვისტოში მისი თავმჯდომარის მოულოდნელი გადადგომის მიუხედავად, 

განაგრძო ეფექტიანი და პროფესიონალური ფუნქციონირება, რითაც დაადასტურა ამ 

ინსტიტუციის სიძლიერე. 
 

საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანია ძირითადად 2012 წლის არჩევნებამდე 

არსებული დაძაბულობისაგან თავისუფალ გარემოში მიმდინარეობდა. თუმცა იყო 

ინციდენტები, როდესაც დემონსტრაციის მონაწილეები ძალისმიერი მეთოდების 

გამოყენებით თავს ესხმოდნენ ოპოზიციის ღონისძიებებს და მხოლოდ უმნიშვნელო 

ჯარიმები ეკისრებოდათ, რაც ბადებდა შეკითხვებს სათანადო შემაკავებელი 

მექანიზმების არსებობასთან დაკავშირებით. სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციები ასევე აცხადებდნენ მაჟორიტარი კანდიდატების მიერ 

ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების თაობაზე. ამომრჩევლებს 

გააჩნდათ საკმარისი ინფორმაცია კანდიდატების პროგრამების შესახებ და, 

ევროკავშირის მედიის მონიტორინგის პროექტის თანახმად, მედიასაშუალებები 
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გაწონასწორებულად მაუწყებლობდნენ. გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების 

შემდეგ აღნიშნულ არჩევნებს მეორედ მოჰყვა შედეგად საქართველოში 

ძალაუფლების მშვიდობიანი გზით გადაცემა. ეუთო-ს დემოკრატიული 

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის არჩევნების საერთაშორისო 

სადამკვირვებლო მისიის მიერ არჩევნები შეფასდა როგორც საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი. 
 

ამას გარდა, 2013 წლის აპრილში წესების სრული დაცვით ჩატარდა დარჩენილი სამი 

საპარლამენტო ადგილის მოსაპოვებელი დამატებითი არჩევნები. 
 

გაერთიანებისა და შეკრების თავისუფლებების კუთხით მიღწეული წინსვლა 

არაერთგვაროვანია. მთელი 2013 წლის განმავლობაში ფიქსირდებოდა  

ისლამოფობიისა და ჰომოფობიის ძალადობრივი შემთხვევები. 8 თებერვალს 

შესაბამისმა უწყებებმა ვერ უზრუნველყვეს, რომ არ შეწყვეტილიყო სახელმწიფოს 

მეთაურის გამოსვლა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღეს, 17 მაისს, 

პოლიციამ ვერ აღკვეთა 50-მდე მშვიდობიან ლგბტი (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, 

ტრანსსექსუალი და ინტერსექსუალი) აქტივისტზე დაახლოებით 30 000 

დემონსტრანტის მიერ ძალის გამოყენება. ის ფაქტი, რომ პროკურატურამ და 

სასამართლომ ვერ უზრუნველყვეს მოძალადეთა სამართალში მიცემა, 

დაუსჯელობასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს ბადებს. 2012 წლისაგან 

განსხვავებით, პროფესიული კავშირების წევრებს არ წარუდგენიათ სამსახურებრივ 

შევიწროებასთან და სამსახურიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებული 

საჩივრები. 

 
მედიაგარემო ზოგადად გაუმჯობესდა და მრავალფეროვანი გახდა, თუმცა კვლავაც 

დარჩა პოლიტიკურად პოლარიზებული. მედიის სექტორის კომპანიების მიერ must-

carry/must-offer პრინციპის ნებაყოფლობით გამოყენების შედეგად ეს პრინციპი 

კვლავაც მოქმედი დარჩა. თუმცა გაუარესდა საქართველოს საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის ირგვლივ შექმნილი სიტუაცია; საბჭოს წევრები გადადგნენ, მათი 

განცხადებით, მთავრობიდან წამოსული ზეწოლის გამო. წევრების გადადგომის გამო 

საბჭომ შეწყვიტა ფუნქციონირება და ახალი საბჭოს არჩევას საფუძვლად დაედო 

ახალი მთავრობის მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტმა 

პირველი მოსმენით დაამტკიცა და რომელსაც ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” 

წარმომადგენელი საპარლამენტო უმცირესობა მკაცრად ეწინააღმდეგებოდა. 

შესწორებული კანონმდებლობა შეეხებოდა ჟურნალისტიკის ეთიკას 

ცილისმწამებლური ან სიძულვილის ენის შემცველი პირადი ჩანაწერების ეთერში 

გაშვებასთან დაკავშირებით. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შემცირდა 

ჟურნალისტებზე ძალადობა, თუმცა 17 მაისს, მართლმადიდებლური ეკლესიის 

გავლენით, დემონსტრანტებმა ძალა გამოიყენეს ჟურნალისტებზე, ხოლო ერთ-ერთ 

ჟურნალისტზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მხრიდან დაფიქსირდა 

ზეწოლის ფაქტი, როდესაც ამ ჟურნალისტმა მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი 

არალეგალური კადრები გამოაქვეყნა, რასაც შედეგად მინისტრის მოადგილისთვის 

ბრალის წაყენება და თანამდებობიდან მისი გათავისუფლება მოჰყვა. შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ინიციატივით მომზადდა ცვლილებები ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში რელიგიის შეურაცხყოფის აკრძალვასთან 
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დაკავშირებით, თუმცა ამ მცდელობას შედეგი არ მოჰყოლია არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფების, სახალხო დამცველისა და 

საერთაშორისო თანამეგობრობის, მათ შორის ევროკავშირის, მხრიდან გამოხატული 

საპროტესტო დამოკიდებულების გამო. 

 

მაისში მიღებული კანონით საერთო სასამართლოების შესახებ და გამჭვირვალეობის 

გაზრდისა და პოლიტიკური ჩარევების მასშტაბის შემცირების მიზნით 

განსაზღვრული ახალი წესების შესაბამისად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების 

არჩევით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული სასამართლო სისტემის 

დამოუკიდებლობის გაზრდისაკენ. მოსამართლეები პროკურატურისგან უფრო 

მეტად დამოუკიდებელნი გახდნენ. 2013 წლის გაზაფხულზე შეტანილი იქნა 

ცვლილება შესაბამის კანონში სისხლის სამართლის საქმეებზე წარმართულ 

გამოძიებებში აღმასრულებელი ორგანოების უფლებამოსილების შეზღუდვის 

შესახებ. ნოემბერში გადადგა მთავარი პროკურორი, რომელმაც აღნიშნა 

განსხვავებები ძველი და ახალი პრემიერ-მინისტრების მიდგომებში რეფორმების 

გატარების ტემპთან დაკავშირებით, და თანამდებობა მთავარი პროკურორის სამი 

მოადგილიდან მხოლოდ ერთმა შეინარჩუნა. დანიშვნიდან 6 კვირაზე მცირე დროის 

გასვლის შემდეგ უცხოეთში ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულის დამალვის 

შესახებ განცხადებების ფონზე 30 დეკემბერს თანამდებობიდან ასევე გადადგა ახალი 

მთავარი პროკურორი. 2012 წლიდან მოყოლებული ხდებოდა პროკურორების 

იძულებითი გათავისუფლება დაკავებული თანამდებობიდან, ხოლო რამდენიმე 

მათგანზე მოქალაქეების მხრიდან წარდგენილი იყო საჩივრები. 2013 წლის 

ოქტომბერში პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი თანამდებობაზე საბოლოო 

დამტკიცებამდე ყველა მოსამართლის სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის 

თაობაზე, თუმცა აღნიშნულ კანონპროექტს ვეტო დაადო პრეზიდენტმა, რომლის 

ვადაც იწურებოდა. სასამართლოებზე მედიის დასწრება დასაშვები გახდა. 

 

მიუხედავად ამისა, წინა მთავრობის 35 ყოფილ თანამდებობის პირს დაეკისრა 

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა წინამდებარე ანგარიშის შემუშავების 

პროცესში. ბრალდებები შეეხებოდა სახელმწიფო ქონების დაპატრონებას, 

ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას და წამებას. 14 მათგანი ამჟამად წინასწარი 

დაკავების იზოლატორებშია, 14 გირაოთი იქნა გაშვებული, ერთ მათგანი 

გათავისუფლებული იქნა აღმკვეთი ღონისძიებების გარეშე, ერთი გასამართლების 

შემდეგ პრეზიდენტმა შეიწყალა, ხოლო ხუთმა მათგანმა ქვეყანა დატოვა. საჯარო 

სამსახურის ათობით ყოფილი მოხელეს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ 

ოპოზიციაში მყოფი ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მხარდაჭერაში, ასევე 

ბრალი წაუყენეს ან გაასამართლეს. ამ კონტექსტში ევროკავშირმა განაცხადა 

პოლიტიკური ჩარევებისაგან თავისუფალი, სამართლიანი, გამჭვირვალე და 

მტკიცებულებებით გამყარებული პროცესების აუცილებლობა. 
 

გამოწვევას წარმოადგენს მოქალაქეებისა და პატიმრების მიერ პროკურატურაში  წინა 

ადმინისტრაციის მიერ მათი თვალსაზრისით მათ მიმართ უსამართლო 

მოპყრობასთან დაკავშირებით წარდგენილი 20 000-ზე მეტი საჩივარი, წამების ან 

არაადამიანური მოპყრობის შესახებ 4000 განცხადების ჩათვლით. ევროპის საბჭოს 

,,კანონის მეშვეობით დემოკრატიის ევროპულ კომისიასთან” (ვენეციის კომისია) 
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ხორციელდებოდა კონსულტაციები მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი 
დროებითი სახელმწიფო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიის 

რეკომენდაცია იყო მართლმსაჯულების პარალელური სისტემების არსებობის 

თავიდან აცილება. მთავრობამ შეაჩერა ზემოხსენებული კომისიის შექმნის პროცესი, 

რასაც საფუძვლად დაუდო მექანიზმის ფინანსური საჭიროებები და მასშტაბი. 

 

მთავრობამ გააგრძელა სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან 

დაკავშირებით დაწყებული რეფორმები შეჯიბრებითობის პრინციპის საფუძველზე 

საქმისწარმოების ხელშეწყობითა და თავისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების შემცირებით. აპრილში დასრულდა სასჯელების შეკრების პრაქტიკა. 

თუმცა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეებთან დაკავშირებული 

ცვლილება, რომელიც აძლიერებს შეჯიბრებითობის პრინციპს, დეკემბერში კიდევ 2 

წლით იქნა გადადებული. ივლისში პროკურატურამ განაცხადა, რომ წინასწარი 

დაკავების პრაქტიკა თავიდან უნდა იქნეს აცილებული ეკონომიკური დანაშაულების 

შემთხვევაში.  მისასალმებელია დამოუკიდებელი იურიდიული დახმარებისა და 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების იზოლირებული სისტემების შექმნის, ასევე 

წარსულში არასწორად გამოიყენებული  საპროცესო შეთანხმების პრაქტიკის 

გადახედვის გეგმები. ადმინისტრაციულ თავისუფლების აღკვეთასთან 

დაკავშირებული წესები კვლავაც პრობლემად რჩება. დაცვის მხარის მიერ 

მტკიცებულებების დაგვიანებით წარდგენის უფლების გაუქმებას, რაც ძალაში 2014 

წლის 1 სექტემბრიდან შედის, წინააღმდეგობას უწევს საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაცია. 
 

პენიტენციურ სისტემასთან დაკავშირებული რეფორმები წარმატებით 

განხორციელდა. პატიმართა რაოდენობა განახევრდა და იანვრის ამნისტიის, 

საკანონმდებლო ცვლილებებისა და პრეზიდენტის შეწყალებების შემდეგ სისტემაში 

10 000-ზე ნაკლები მსჯავრდებული რჩება. პარლამენტმა დაამტკიცა 

პოლიტპატიმრების ამნისტიის შესახებ კანონი, რომელიც დავის საგნად იქცა; 

პროცედურა გააკრიტიკეს ვენეციის კომისიამ, სხვა საერთაშორისო დამკვირვებლებმა 

და ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ციხეების ბიუჯეტი 

გაორმაგდა. სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულმა პრევენციის ეროვნულმა 

მექანიზმმა განაგრძო ციხეებში შექმნილი პირობების დამოუკიდებელი 

მონიტორინგი და გააძლიერა ექსპერტების გუნდი, თუმცა დაზარალდა სახალხო 

დამცველის ოფისის მიერ მექანიზმის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის 

თანამდებობიდან გათავისუფლებით, რაც ასუსტებს სამსახურის მიერ ციხეებისა და 

სხვა დახურული დაწესებულებების მონიტორინგის განხორციელების რესურსს. 

2012-2013 წლების წამების წინააღმდეგ მიმართული სამოქმედო გეგმა ამჟამად 

განხილვის პროცესშია და ასევე შემუშავდება ახალი სტრატეგია 

(ევროკავშირის/ევროპის საბჭოს პროექტის მხარდაჭერით). ციხეებში 

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი საგრძნობლად შემცირდა და დეტალურად იქნა 

შესწავლილი ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები. რეფორმები 

უფრო რეაბილიტაციის და არა დასჯის მიდგომით მიმდინარეობდა და ციხეების 

მართვის პოლიტიკაში გატარებული იქნა რადიკალური ცვლილებები. თუმცა 

აღნიშნული ბადებს ეჭვს, ხომ არ შეიძლება ამან მიგვიყვანოს მსჯავრდებულთა 

შორის არაფორმალური ავტორიტეტული სტრუქტურების გაცოცხლებამდე, 
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კანონიერი ქურდების მაფიის ჩათვლით. სულ მცირე ერთი მსჯავრდებული 

სასიკვდილოდ იქნა ნაცემი სხვა მსჯავრდებულების მიერ. 
 

სისხლის სამართლის სფეროს რეფორმებს მნიშვნელოვნად უჭერდა მხარს 

ევროკავშირი, მათ შორის დიდი ფინანსური დახმარების გზით, და ეს მხარდაჭერა 

კიდევ უფრო გაძლიერდა საქართველოში საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო 

რეფორმებისა და ადამიანის უფლებათა ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის 

დანიშვნით. 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნაპოვნი უკანონო თვალთვალის ამსახველ 24 000 

ჩანაწერთან დაკავშირებით შექმნილი იქნა საგანგებო კომისია. 

მაკომპრომეტირებელი მასალების შემცველი ჩანაწერები აგვისტოში იქნა 

განადგურებული. შეიქმნა პირადი მონაცემების დაცვის ინსპექცია. 
 

,,საერთაშორისო გამჭვირვალეობის” შეფასების თანახმად, საქართველო კორუფციის 

მაჩვენებლით 2013 წელს 177 ქვეყანას შორის 55-ე ადგილს იკავებს, რაც კორუფციის 

მცირეოდენ მატებას ნიშნავს (2012 წელს 49 ქულით 52-ის წინააღმდეგ). მთავრობამ 

იანვარში არასამთავრობო ორგანიზაციების გაფართოებული წევრობით ხელმეორედ 

მოიწვია ანტიკორუფციული სააგენტოთაშორისო საბჭო და დაიწყო ახალ, 2014-2016 

წლების, სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით 

წარსულში განხორციელებული მიღწევების გათვალისწინებით მთავრობამ იკისრა 

ვალდებულება, გააძლიეროს განცხადებების თანახმად მაღალ ეშელონებში 

გაბატონებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმები, თუმცა ამ მიზნით 

ქმედითი რეფორმები ჯერ კიდევ განსახორციელებელი რჩება. 
 

ადამიანის სხვა უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები 

პროკურატურის იუსტიციის სამინისტროდან გამოყოფა, ერთის მხრივ, დადებით 

ფაქტად აღიქმება, თუმცა აუცილებლად საჭიროებს ზედამხედველობის მექანიზმს, 

გაზრდილ გამჭვირვალეობასა და ანგარიშვალდებულებას პროკურატურის მუშაობის 

მიმართ საზოგადოების შელახული ნდობის აღსადგენად. ახალი პოლიტიკა და 

ზომები იქნა გატარებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეპოლიტიზირებისათვის 

კონსტიტუციური უსაფრთხოებისა და სპეციალური ოპერაციული დეპარტამენტების 

გაუქმების ჩათვლით. 2013 წლის ოქტომბერში პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონები 

პოლიციისა და კანონის აღსრულების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის 

შესახებ. დაგეგმილი ცვლილებები პოლიციის უფლებამოსილების გაზრდასთან 

დაკავშირებით დეტალურად უნდა იქნეს შესწავლილი. გარკვეული ცალკეული 

საქმეებიდან გამომდინარე გაჩნდა ეჭვები უდანაშაულობის პრეზუმფციასთან, 

წინასწარი დაკავების პროცედურის ბოროტად გამოყენებასა და დაკითხვისას 

დაშინებასთან დაკავშირებული დარღვევების თაობაზე. მკაცრად იქნა 

გაკრიტიკებული ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის მიერ 

განხორციელებული გარკვეული ღონისძიებები და მიჩნეული იქნა 

არაპროფესიონალურად და ზედმეტად მკაცრად. ევროკავშირი და ევროპის საბჭო 

დაბეჯითებით უწევენ რეკომენდაციას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის 

შექმნას. 
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2013 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატი განაგრძობდა მონიტორინგს 

ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებზე. პრემიერ-მინისტრმა დანიშნა 

მრჩეველი ადამიანის უფლებებისა და გენდერულ საკითხებში და მთავრობამ 2014 

წლის თებერვალში დაასრულა ადამიანის უფლებების ეროვნულ სტრატეგიასა და 

სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა, რისთვისაც საბაზო საფუძვლად გამოიყენა 

საქართველოში საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო რეფორმებისა და ადამიანის 

უფლებათა სფეროში ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველის ანგარიში.  

 

ფისკალური კონსოლიდაციის გაგრძელების ფონზე 2013 წელს დაფიქსირებული იქნა 

სოციალური დანახარჯების გაზრდა მომატებული პენსიების, საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამის, განათლების სფეროს მხარდაჭერისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ხარჯზე. ახალი შრომის კოდექსი შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის სტანდარტების შესაბამისად იქნა დამტკიცებული. ეს ევროკავშირის 

დიდი ხნის მოთხოვნა იყო, თუმცა მისი სათანადოდ განხორციელება კვლავაც 

პრობლემას წარმოადგენს. იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი 

საქართველოს სახელმწიფო რკინიგზის მენეჯმენტი არ იყო მზად, მოლაპარაკებები 

ეწარმოებინა დამოუკიდებელ პროფკავშირებთან, შედეგად 2013 წლის 14 ნოემბერს 

გამართული გაფიცვა მოჰყვა. მთავრობის შეცვლის შემდეგ მოწვეული უნდა იქნეს 

სამმხრივი კომისიის სხდომა. ახლა აქცენტი უნდა გადავიდეს სათანადო 

კანონქვემდებარე აქტების / მეორადი კანონმდებლობის გატარებაზე, სოციალური 

დიალოგის გაუმჯობესებაზე, სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაზე და დავების გადაწყვეტის მექანიზმის შექმნაზე. 

 

ქალთა უფლებების კუთხით საქართველო წინ მიდის გენდერული 

თანასწორობისაკენ, თუმცა ამ მხრივ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. 

მშობიარობისას გარდაცვალების მაჩვენებელი კვლავაც ძალიან მაღალია, 

განსაკუთრებით გარკვეულ უმცირესობათა ჯგუფებში. ოჯახში ძალადობა და 

სექსუალური შევიწროება კვლავაც პრობლემად რჩება. რატიფიცირებული იქნა 

სტამბულის კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ. შრომის ახალი კოდექსის თანახმად 

გაუმჯობესდა ორსული დაქირავებულის დაცვა, ხოლო დეკრეტული შვებულების 

ხანგრძლივობა წინამდებარე დოკუმენტზე მუშაობის პერიოდში საპარლამენტო 

განხილვების საგანს წარმოადგენდა. მიუხედავად ამისა, დაფიქსირდა ხარვეზები 

მარტოხელა დედების მიერ სახელმწიფოსაგან სოციალური დახმარებების მიღების 

უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებით. 
 

ბავშვთა სიღარიბისა და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები 

შეშფოთების მიზეზებს იძლევა. ბავშვებზე ზრუნვის რეფორმების შედეგად 2012 

წლის მონაცემებთან შედარებით გაიზარდა სახელმწიფო დაფინანსება, გაუმჯობესდა 

სექტორთაშორისი თანამშრომლობა და სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგი. 

სახელმწიფო დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი დასკვნით სტადიაზეა და 

დაიხურა ყველა დიდი დაწესებულება. ევროკავშირისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის 

(UNICEF) დახმარებით მთავრობა ახორციელებს რაოდენობრივად გაზრდილ 

მაწანწალა და ქუჩაში მომუშავე ბავშვებზე ზრუნვისა და მათთან დაკავშირებით 

რეფერალური სისტემის გაძლიერებას. პარლამენტში განხილვის სტადიაზეა ბავშვთა 
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და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 

ცვლილებები და ასევე გადასინჯული იქნა მიზნობრივი სოციალური დახმარების 

საკითხი. მოქმედებს მშობლებისაგან ბავშვის მოცილების პრევენციის პოლიტიკა. 

გაძლიერდა პრევენციული ზომები და ადრეული ჩარევის მექანიზმები შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის. საქართველომ 27 დეკემბერს მოახდინა 

შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით გაეროს კონვენციის რატიფიცირება. 
 

დაფიქსირდა რელიგიურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისა და ლგბტი 

აქტივისტების მიერ თვითგამოხატვისა და რელიგიის თავისუფლების 

კონსტიტუციური უფლების გამოყენების შეზღუდვისა და ძალისმიერი პროტესტის 

მრავალი შემთხვევა. აგვისტოში პიკს მიაღწია სერიოზულმა ინციდენტმა, როდესაც 

ძირითადად მართლმადიდებელი მოსახლეობით წარმოდგენილი თემები ხელს 

უშლიდნენ მუსლიმანებს ლოცვისას და მოხდა პოლიციის მიერ მინარეთის 

დემონტაჟი საეჭვო იურიდიული საფუძვლებით. ამ ინციდენტის შემდეგ, ნოემბერში, 

ადგილობრივი საკრებულოს მიერ თანხმობის გაცემის საფუძველზე, მინარეთი 

თავიდან იქნა აგებული. შესაბამისმა უწყებებმა არ მიიღეს საკმარისი ზომები 

ისლამოფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ძალისმიერი დემონტრაციების 

პრევენციისათვის. იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტი 

დისკრიმინაციის აღკვეთის შესახებ, სადაც შესულია მულტიდისკრიმინაციული 

მიდგომა, რაც მოიცავს ,,გენდერულ იდენტობას” და ,,სექსუალურ ორიენტაციას”, 

გარკვეული შეფერხებით იქნება გადაგზავნილი პარლამენტში საკომიტეტო 

განხილვებისა და შესწორებებისათვის. ამ კანონის დაგეგმილი მიღება 2014 წლის 

მარტში სავარაუდოდ დავის საგანი გახდება. 

 

მმართველობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები 

მაისში ჩატარდა საჯარო სამსახურის რეფორმის საკითხებზე დონორთა პირველი 

საკოორდინაციო შეხვედრა. ამ რეფორმის მიზანია საჯარო სამსახურების 

დეპოლიტიზაცია ბიუროკრატიული და პოლიტიკური თანამდებობების მკვეთრად 

გამიჯვნის გზით. 

 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უმეტეს მუნიციპალიტეტებსა და 

საკრებულოებში ძალაუფლება არასაარჩევნო გზების გამოყენებით გადაეცა 

მმართველ კოალიციას ,,ქართული ოცნება”. არსებობს მუნიციპალიტეტებისა და 

საკრებულოების წევრებზე გადადგომის ან მმართველ კოალიციაში გადასვლის 

თაობაზე ზეწოლის ფართოდ გავრცელებული განცხადებები. ,,საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა საქართველოს” განცხადებით, ბოლო საპარლამენტო არჩევნების 

შემდეგ სამინისტროებში, სამთავრობო უწყებებსა და მუნიციპალიტეტების 

ადმინისტრაციებში მოხდა ათასობით თანამშრომლის გათავისუფლება დაკავებული 

თანამდებობებიდან. 2012 წლის მიწურულს გამოცხადებული ადგილობრივი 

მმართველობის რეფორმის განხორციელების ამბიციური გეგმა პარლამენტში წლის 

ბოლოს იქნა შეტანილი. დეკემბერში პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა 

კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ. სხვა საკითხებთან ერთად 

კანონში განსაზღვრულია თორმეტ თვითმმართველ ქალაქში მერებისა და 

გამგებლების პირდაპირი არჩევნების სისტემის შემოღება. 2014 წლის 19 თებერვალს 
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პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტთა პაკეტი არჩევნებთან 

დაკავშირებით, რომლის თანახმად განსაზღვრულია საარჩევნო სისტემის 

თვითმმართველობის ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა 2014 წლის ივნისში 

დაგეგმილი ადგილობრივი არჩევნების გათვალისწინებით. 

 

თანამშრომლობა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის, რეგიონულ და 
საერთაშორისო საკითხებზე, კონფლიქტის პრევენციისა და კრიზისის მართვის 
სფეროებში 

 

2013 წელს საქართველო შეუერთდა 15 დეკლარაციას ევროკავშირის ერთიანი 

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის (CFSP) 32 დეკლარაციიდან, რომელთა 

მხარდაჭერისკენაც მას მოუწოდეს (2012 წელს 62-დან 35-ს). ევროკავშირმა და 

საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს ერთიანი უსაფრთოებისა და 

თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში ურთიერთთანამშრომლობის კუთხით, 

მოაწერეს რა ხელი მონაწილეობის ჩარჩო შეთანხმებას 2013 წლის 29 ნოემბერს 

ვილნიუსში გამართულ აღმოსავლეთ თანამშრომლობის სამიტზე. 

 

ევროკავშირი კვლავაც სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ 

მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით 

მოგვარებას. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და 

საქართველოში არსებული კრიზისის საკითხებში თანათავმჯდომარეობდა ჟენევის 

დისკუსიებს და წამყვანი ადგილი ეკავა კონფლიქტის მოგვარებასა და ნდობის 

აღდგენაზე მიმართულ ძალისხმევაში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ 

განაგრძო წამყვანი როლის შესრულება კონფლიქტით დაზარალებული 

მოსახლეობისთვის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ სიტუაციის 

სტაბილიზებაში იმ პერიოდში, როდესაც რუსეთის სამხედრო ძალებმა და 

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო უწყებებმა დაჩქარებული ტემპებით 

განაგრძეს ღობეების შემოვლება და სხვა ბარიკადების აღმართვა ადმინისტრაციული 

სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ თბილისის მთავრობისა და კონფლიქტური რეგიონების 

მიერ ადმინისტრირებულ ტერიტორიებს შორის. ფიზიკური ბარიერების არსებობამ 

უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა ადგილობრივ მცხოვრებთა ცხოვრებაზე და 

გამოკვებისათვის განხორციელებულ საქმიანობებზე. ბარიერები ზღუდავს 

გადაადგილების თავისუფლებას ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიღმა 

ხალხთა შორის კონტაქტების ჩათვლით და გააჩნია ადგილზე უსაფრთხოების 

სიტუაციის გაუარესების პოტენციალი. საქართველოს მთავრობამ და მოქალაქეთა 

სხვადასხვა ჯგუფებმა რუსეთის უსაფრთოების ძალების მიერ სასაზღვრო ზოლების 

გასწვრივ განხორციელებულ ქმედებებს მკაცრი შეფასება მისცეს და მიიღეს 

საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა ევროკავშირის, აშშ-სა და ნატოს მიერ 

გაკეთებული განცხადებების ჩათვლით. 
 

სამხრეთ ოსეთში ,,ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის“ (IPRM) 

ფარგლებში შეხვედრები კვლავაც რეგულარულად ტარდებოდა, თუმცა პოზიციები 

ხშირად იყოფოდა ,,ღობეებისა და სხვა დაბრკოლებების აღმართვასთან” 

დაკავშირებით, რის გამოც შეხვედრები ჩიხში შედიოდა. ,,ინციდენტების 
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პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის“ შეხვედრები გალში არ გაგრძელებულა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე შემთხვევაში ,,ინციდენტების პრევენციისა და 

რეაგირების მექანიზმის“ მუშაობა რთულია, ისინი ადგილზე უსაფრთხოების 

საკითხების დარეგულირებისა და უსაფრთხოების აქტორებს შორის ნდობის 

უწყვეტად აღდგენის მნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს. 

 

ევროკავშირი მიესალმება მთავრობის უფრო ღია დამოკიდებულებას კონფლიქტების 

მოგვარებისა და ნდობის აღდგენის მიმართ. აქამდე გაკეთებული განცხადებები და 

საწყისი ფრთხილად გადადგმული ნაბიჯები დადებითად ფასდება და უნდა 

გაძლიერდეს. მარტში პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია საქართველოს 

საგარეო პოლიტიკის ძირეული მიმართულებების თაობაზე, სადაც 

დადასტურებულია საქართველოს მზაობა ძალის გამოუყენებლობაზე, იყო პირველი 

პოზიტიური სიგნალი, რითაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა წინა მთავრობის მიერ 

გატარებული ღონისძიებების სისწორე და ამ ღონისძიებებს ორი პარტიის 

მხარდაჭერა მოუტანა. გარდამავალი პერიოდის დასრულების შემდეგ 2012 წლის 

ოქტომბრიდან მოყოლებული ახალი მთავრობის მიერ გამოცხადებული 

ღონისძიებები რეალურად უნდა იქნეს განხორციელებული და ერთ-ერთ დადებით 

ნაბიჯად განიხილება ასევე 2014 წლის 1 იანვრიდან რეინტეგრაციის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის სახელის გადარქმევა და მისთვის 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის სახელის დარქმევა, რაც შეიძლება უფრო მისაღები იყოს აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელმძღვანელობებისათვის. ოკუპირებული 

ტერიტორიების შესახებ კანონის არსობრივი განხილვა კვლავაც საჭიროა და დღის 

წესრიგშია, რათა მოხდეს ასოცირების შეანხმების /ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (AA/DCFTA) სარგებლის მაქსიმალური გამოყენება. 

 

ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა კონფლიქტების მოგვარებისა და ნდობის 

აღდგენის პროექტებისადმი გაგრძელდა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში - ეუთო-ს 

წყლის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის საშუალებით. პროექტების 

უმრავლესობა ამჟამად გალის რაიონში ხორციელდება და არსებობს ევროკავშირის 

მხრიდან მხარდაჭერის გაფართოების მცდელობები. ევროკავშირი ამჟამად ასევე 

უწევს დახმარებას სახელმწიფო მინისტრს შერიგებისა და სამოქალაქო 

თანასწორობის საკითხებში საზოგადოების ინფორმირებულობის გასაძლიერებლად. 
 

მთავრობამ აღიარა, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით 

დღესდღეობით არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად შეღავათები არ 

ვრცელდება იძულებით გადაადგილებულ ყველა პირზე, როგორც ეს საერთაშორისო 

კანონმდებლობასა და პრაქტიკაშია დანერგილი, და მოამზადა შესაბამისი 

ცვლილებების პროექტი. ახალი კანონმდებლობა უფრო მეტად შეესაბამება 

საერთაშორისო სტანდარტებს და იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსს 

ანიჭებს მათ, ვინც მომიჯნავე, ოფიციალურად თბილისის მიერ კონტროლირებული 

ტერიტორიები სიცოცხლის საფრთხის შიშის გამო დატოვა, რითაც სრულდება 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის გადაწყვეტილება, თუმცა აღნიშნულის 

განხორციელებას ძირეული რეფორმები სჭირდება. სამინისტროთაშორისო 
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კონსულტაციების დასრულების შემდეგ პროექტი პარლამენტში პირველ მოსმენაზე 

24 დეკემბერს გავიდა. 

 

საქართველოს მთავრობა განაგრძობს იძულებით გადაადგილებულ პირებთან 

დაკავშირებული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებას, რაშიც მას 

მხარს ევროკავშირის ფართო დახმარების პროგრამა უჭერს. მთავრობამ შეცვალა 

დამოკიდებულება იძულებით გადაადგილებული პირების მოშორებულ ადგილებში 

განსახლებასთან დაკავშირებით და ცდილობს, შესთავაზოს მათ საცხოვრებელი 

ფართები ქალაქების უფრო ცენტრალურ უბნებში და ორიენტირებულია 

ბენეფიციარების საჭიროებებზე მორგებული საცხოვრებელი ფართების შერჩევაზე. 

მიუხედავად ამისა, ხანგრძლივი ვადით განსახლება კვლავაც შეზღუდულია და 

ზედმეტად არის დამოკიდებული დონორებზე. აღნიშნულის მსგავსად მთავრობამ 

ასევე მოამზადა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საარსებო წყაროს შესახებ 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, თუმცა მისი განხორციელებაც დონორების 

მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული. 

 

3. ეკონომიკური და სოციალური რეფორმა  

 

მაკროეკონომიკური ჩარჩო და მოქმედი საბაზრო ეკონომიკა1
 

 

საქართველოს ეკონომიკური საქმიანობა 2013 წელს შესუსტდა. ეს ტენდენცია 2012 

წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო და 2013 წელსაც 

შენარჩუნდა. 2013 წელს მშპ-მ 3.1%-ს მიაღწია, მაშინ, როცა 2012 წელს იგი 6.1%-ს 

შეადგენდა. ეკონომიკური ვარდნა ნაწილობრივ განპირობებული იყო პრეზიდენტსა 

და პრემიერ-მინისტრს შორის კოაბიტაციით გამოწვეული პოლიტიკური 

დაძაბულობით. გარდა ამისა, სამთავრობო ხარჯების შემცირებამ გამოიწვია შიდა 

მოთხოვნის დაწევა და საქმიანობის მკვეთრად შემცირება ეკონომიკის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს სექტორში - მშენებლობაში. 

 

2012 წლის დასაწყისში შექმნილი დეფლაციური ტენდენცია, რომელიც გამოწვეული 

იყო ეკონომიკური ვარდნით და სავალუტო კურსის მატების ეფექტით, 2013 წელსაც 

გაგრძელდა. შიდა მოთხოვნის დაცემამ და ენერგომატარებლებზე რეგულირებადი 

ფასების შემცირებამ გამოიწვია საშუალო სამომხმარებლო ფასების ვარდნა 2013 წლის 

მონაცემებით 0.5%-მდე. ამის საპასუხოდ ეროვნულმა ბანკმა ლიკვიდურობის 

მოთხოვნები გაუზარდა დიდი რაოდენობით არარეზიდენტთა ანაბრების მქონე 

ბანკებს, გაზარდა უცხოური ვალუტის შესყიდვები და შეამცირა რეფინანსირების 

ძირითადი განაკვეთი რეკორდულად დაბალ 3.75% მაჩვენებელზე 2013 წლის 

აგვისტოს მონაცემით. მიუხედავად ამისა, გეგმიურ ხარჯებზე მონეტარული 

პოლიტიკის ზემოქმედების მექანიზმი შეზღუდული დარჩა დოლარიზაციის მაღალი 

კოეფიციენტის გამო.  

 

                                                           
1 მონაცემები აღებულია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, ეროვნული ბანკის, საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდისგან ან ეფუძნება კომისიის თანამშრომელთა შეფასებებს, როგორც ეს აღნიშნულია 

სტატისტიკურ დანართში. ყველა სხვა წყაროთი სარგებლობის შემთხვევაში წყაროები მითითებულია.  
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2013 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის გეგმიური მაჩვენებელი, სავარაუდოდ, მშპ-ის 

2.8 %-ს გადააჭარბებს მოსალოდნელზე დაბალი ზრდის გამო. ფაქტობრივად, 

დაბალი შემოსავლები მხოლოდ ნაწილობრივ იქნა კომპენსირებული სახელმწიფო 

ხარჯვის დაბალი დონით, რაც სახელმწიფო ინფრასტრუქტრული პროექტებისთვის 

საჭირო პროცედურების გაჭიანურებამ გამოიწვია. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 

2013 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი უნდა შემცირებულიყო მშპ-ის 6.5%-მდე, 

სავაჭრო დეფიციტის კლების გამო. ამის მიზეზი იყო სუსტი მოთხოვნა იმპორტზე და 

რუსეთთან ექსპორტის განახლება, ასევე ტურიზმის სექტორის წარმატება. საგარეო 

დეფიციტის დაფინანსება უზრუნველყო ვალის გაზრდამ, რამაც შექმნა კაპიტალის  

შემოდინება და ოდნავ გაზარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წმინდა 

მაჩვენებელი. ვალის დაფინანსებაზე დამოკიდებულების ზრდამ გაზარდა საგარეო 

ვალი მშპ-ის 81.8%-მდე, 2013 წლის ბოლოს მონაცემით. მოკლევადიანი საგარეო 

რისკები შემცირდა საერთაშორისო რეზერვების ზრდის, დონორთა დაფინანსების და 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2012 წელს დამტკიცებული პროგრამის 

წყალობით. 
 

საქართველოს ეკონომიკის უმთავრეს მიზნად კვლავაც რჩებოდა საგარეო 

სტაბილურობის და თანაბარი ზრდის უზრუნველყოფა. კონკურენტუნარიანობის 

გაუმჯობესების მიზნით მთავრობა უფრო მეტად ეყრდნობოდა სტრუქტურულ 

რეფორმებს, ვიდრე ნომინალური სავალუტო კურსის დაცემას. გარდა ამისა, 

ხელისუფლებამ დაიწყო პენსიების, სოციალური დახმარებების და განათლების 

სფეროებში ხარჯების გაზრდა. რეფორმების მიუხედავად, მთავრობა კვლავაც 

ასრულებდა ფისკალური კონსოლიდაციის ვალდებულებას. 
 

სოციალური სიტუაცია, დასაქმება და სიღარიბის შემცირება  
 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით, 2013 წლის უმუშევრობის 

მაჩვენებელი 16.7%-ით განისაზღვრა, რომელიც რეგიონში ყველაზე მაღალ 

მაჩვენებლად დაფიქსირდა. უმუშევართა 50%-ზე მეტს აქვს საშუალო, ხოლო 40%-ს 

უმაღლესი განათლება. ახალგაზრდების (15-დან 24 წლამდე ასაკის) სიტუაციაც 

პრობლემურია, რასაც ადასტურებს ის ფაქტი, რომ მათი დაახლოებით 30% არ 

სწავლობს, არ გადის ტრენინგს და არ მუშაობს. საქსტატის მონაცემები ცხადყოფს 

მნიშვნელოვან გენდერულ დისბალანსს. ქალების ეკონომიკური აქტივობის დონე 

54%-ია (მამაკაცებთან შედარებით 20 ერთეულით ნაკლები), ხოლო დასაქმების დონე 

8% (15 ერთეულით ნაკლები).   
 

საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტი სოციალურად იყო ორიენტირებული ყველაზე 

მოწყვლადი ჯგუფების დაცვის მიზნით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ფისკალური 

კონსოლიდაცია კვლავაც ძალაში რჩებოდა. 1 აპრილიდან მინიმალური 

ყოველთვიური პენსია 125 ლარამდე გაიზარდა 67 წლის ასაკამდე პირებისთვის. 

ამის შემდეგ 1 სექტემბრიდან მინიმალური ყოველთვიური პენსია ყველა 

პენსიონერისათვის 150 ლარამდე გაიზარდა. მთავრობამ გააჟღერა გეგმები 2014 

წლის ბიუჯეტში ყველა მოქალაქისათვის საპენსიო დანაზოგების სისტემის 

დანერგვის შესახებ. 
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ასევე, 163 მილიონი ლარი გამოყო საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის 

პროგრამისთვის. თებერვალში სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევა ამოქმედდა 

ყველა ჯგუფისათვის, რომლებსაც მანამდე სახელმწიფო დაზღვევის ყველა ფორმა არ 

მოიცავდა. ეს პაკეტი მოიცავს გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ 

მომსახურებებს, ხოლო ივლისში პაკეტი გაფართოვდა და ფარავს სტაციონარულ 

სერვისებსაც და სხვა დიაგნოსტიკურ ანალიზებსაც, რომლებზეც ვრცელდება 

აღნიშნული სუბსიდიები.  

 

ივნისში პარლამენტმა მესამე და საბოლოო მოსმენით მიიღო ცვლილებები შრომის 

კოდექსში, რომელიც ძალაში ივლისში შევიდა. შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის (ILO) სტანდარტებთან დაკავშირებული ყველა დებულება 

სათანადოდ იქნა მიღებული, რაც ნიშნავს, რომ ახლა შრომის კოდექსი შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის 87-ე და 89-ე კონვენციებთან შესაბამისობაშია 

კოლექტიურ შეთანხმებასა და ანტიდისკრიმინაციულ მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით.  
 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო მუშაობს 

შესწორებული კოდექსისა და ჯანმრთელობისა და უვნებლობის შესახებ ახალი 

კანონის პრაქტიკაში გატარებაზე, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში შრომის 

ინსპექციის შექმნას. 2013 წლის აგვისტოში მიღებული იქნა შრომის ბაზრის 

შუალედური სტრატეგია და მასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმა (2013-2014 

წწ.), რომელიც მოიცავდა ხუთ ძირითად პუნქტს: საკანონმდებლო ბაზის 

გაუმჯობესება; სამუშაოს მაძიებლებისთვის ხელმისაწვდომი სერვისების სპექტრისა 

და ხარისხის გაუმჯობესება; შრომის ბაზრის ინფორმაციის გაუმჯობესება; შრომის 

ბაზრისა და განათლების საჭიროებებს შორის მეტი ურთიერთკავშირის 

უზრუნველყოფა; და ლეგალური, დროებითი მიგრაციის ხელშეწყობა; დაწყებულია 

მუშაობა უფრო გრძელვადიან სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე. 

 

4. ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, ბაზარი და მარეგულირებელი რეფორმა 

 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ორმხრივი ვაჭრობა კვლავ გაიზარდა. 2011 

წელს სავაჭრო ბრუნვამ შეადგინა 400 მილიონი ევრო, ხოლო 2012 წელს ამ ბრუნვამ 

2.65 მილიარდი ევრო შეადგინა2. ასეთი ზრდა განპირობებული იყო ევროკავშირის 

ქვეყნებიდან საქართველოში განხორცილებული ექსპორტით, რომელიც გაიზარდა 

29.5 %-ით 2012 წელს, 2 მილიარდი ევროთი. შედარებისათვის, საქართველოდან 

განხორციელებული იმპორტი უმნიშვნელოდ შემცირდა, რამაც 2012 წელს შეადგინა 

5%, ანუ 584 მილიონი ევრო. საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში 28.5%-იანი წილით 

ევროკავშირი ქვეყნის მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია. სავაჭრო სტრუქტურა 

სტაბილურია. ვაჭრობის 2/3 (საიმპორტო პროდუქცია) სასარგებლო წიაღისეული და 

მინერალებია, შემდეგ მოდის საკვები პროდუქტები, ქიმიკატები და ტექსტილი. 

საქართველოში ევროკავშირი ახორციელებს მანქანა-დანადგარების, სატრანსპორტო 

აღჭურვილობის, მინერალური წარმოშობის პროდუქტების, ქიმიკატების და სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტს. 

                                                           
2 ანგარიშის მომზადებისას 2013 წლის მონაცემები არ იყო ხელმისაწვდომი.  
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საქართველო კვლავაც სარგებლობდა მდგრადი განვითარებისა და კარგი 

მმართველობის შეღავათიანი სავაჭრო რეჟიმით, რომელსაც ითვალისწინებს 

ევროკავშირის პრეფერენციათა გენერალიზებული სისტემა (GSP+). 2012 წელს, 

ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის მიზნით, საქართველომ კიდევ უფრო გააუმჯობესა 

ამ სქემით სარგებლობის მაჩვენებელი, რომელიც 81%-დან 90%-მდე გაიზარდა, 

სარგებლობდა რა პრეფერენციებით მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებზე და 

ქიმიკატებზე, ისევე, როგორც გადამუშავებულ სურსათზე და ტანსაცმელზე. 2013 

წელს კი საქართველომ წარადგინა განაცხადი და იგი შეტანილი იქნა იმ ქვეყნების 

სიაში, რომლებსაც აქვთ GSP+ სისტემით სარგებლობის უფლება 2014 წლის იანვრის 

GSP-ის  ახალი რეგულაციის საფუძველზე. საქართველოს განაცხადის შეფასებისას 

ევროკავშირისთვის უპირველეს საფუძველს და ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენდა  

გარემოს დაცვისა და შრომის დაცვის ნორმების, ადამიანის უფლებებისა და კარგი 

მმართველობის სფეროებში საერთაშორისო კონვენციებთან საქართველოს 

შესაბამისობის საკითხზე მონიტორინგის დასკვნები. ამ თვალსაზრისით შრომის 

კოდექსში შეტანილი ცვლილებები პასუხობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

რეკომენდაციებს.   
 

2013 წლის ივლისში საქართველომ დაასრულა  მოლაპარაკებები ევროკავშირთან 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების 

(DCFTA) ტექსტზე, აღნიშნული შეთანხმება არის ნაწილი იმ ამბიციური მიზნებისა, 

რომლებიც გულისხმობს ორმხრივ ასოცირების შეთანხმებას, პარაფირებულს 2013 

წლის 29 ნოემბერს ვილნისუსის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე. ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება გაზრდის 

საქართველოს პროდუქციის გატანას ევროკავშირის ბაზარზე, რაც გატარებული 

რეფორმების შედეგად საგრძნობლად გააუმჯობესებს ქვეყნის საექსპორტო 

პოტენციალს. დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით, რეფორმების წარმატებით 

დასრულება მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს დასახული მიზნების მიღწევაში და 

საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებაში. ევროკავშირი და საქართველო 

განიხილავენ აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერას და მის დანერგვას უმოკლეს 

ვადებში.  
 

საბაჟო სფეროში შემოსავლების სამსახურმა განაგრძო საბაჟო გამშვები 

პუნქტებისათვის პროცედურებზე და სახელმძღვანელოებზე მუშაობა. საბაჟო 

საკითხებზე ჩატარდა რამდენიმე ტრენინგი, მათ შორის ევროკავშირის დახმარებით. 

საბაჟო გამშვები პუნქტების რეკონსტრუქციაც ევროკავშირის დამხარებით 

განხორციელდა. 
 

საქონლის თავისუფალი მიმოქცევის და ტექნიკური რეგულაციების კუთხით 

ივნისში საქართველოში მოხდა ევროკავშირის სამ ახალ დირექტივასთან დაახლოება: 

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების, თხევად ან აირად საწვავზე მომუშავე 

ცხელი წყლის საქვაბეების და მარტივი სადაწნეო ჭურჭლის შესახებ დირექტივებთან. 

ევროკავშირმა განაგრძო ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა ტექნიკური 

რეგულაციების კუთხით „შესაძლებლობების ინსტიტუციური განვითარების“ 

პროგრამის ფარგლებში.  
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საქართველო გეგმის მიხედვით ნერგავდა სურსათის უვნებლობის, სანიტარიულ და 

ფიტოსანიტარიულ სტრატეგიას. წინა წელთან შედარებით კვების ობიექტებზე 

სასურსათო შემოწმებების რიცხვი ორჯერ გაიზარდა. მუშაობა გაგრძელდა სურსათის 

უვნებლობის კოდექსის გაუმჯობესების და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან მისი 

დაახლოების მიზნით. საქართველომ დაიწყო პრიორიტეტების განსაზღვრა მეორადი 

კანონმდებლობის ჩამოყალიბების მიზნით სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ 

სფეროში. ევროკავშირის მხრიდან მხარდაჭერას ახორციელებს „შესაძლებლობების 

ინსტიტუციური განვითარების“ პროექტი, რომლის პირდაპირი ადრესატია 

სურსათის ეროვნული სააგენტო. დახმარების გაწევაში ასევე ჩართული იყო სოფლის 

მეურნეობის და რეგიონული განვითარების ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამა 

(ENPARD), რომელიც ხელს უწყობს რეფორმებს სოფლის მეურნეობის სექტორში.  

 

საქართველოში გაგრძელდა ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება, რამაც 2014 წელს 

მსოფლიო ბანკის ანგარიშით ქვეყანა ბიზნესის კეთების სიმარტივის დონით მე-8 

(მსოფლიოს 189 ეკონომიკას შორის) ადგილზე გადაიყვანა. მაკროეკონომიკური 

გარემოს, ფინანსური ბაზრის განვითარების, პროდუქციის ბაზრის ეფექტიანობის 

ხარჯზე მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში „გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში 2013-2014“ საქართველომ გადაინაცვლა 72-ე 

ადგილზე (148 ქვეყანას შორის). საკუთრების უფლება, ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებების დაცვა, ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, 

ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, საგადასახადო ადმინისტრირების 

გამჭირვალეობა, მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემა კვლავაც რჩება იმ 

საკითხების ნუსხაში, რომლებიც საჭიროებს გაუმჯობესებას. ჯანსაღი და 

კონკურენტუნარიანი ბიზნესგარემოს უზრუნველყოფა, სახელმწიფოს მხრიდან 

ჩაურევლობის გარეშე, მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. საჭიროა 

შესაბამისი ნათელი გზავნილის მიმართვა ინვესტორებისთვის ამ კუთხით 

მთავრობის მიერ დაგეგმილი სამომავლო გეგმების და თანმდევი რეფორმების 

შესახებ.  
 

ფინანსური მომსახურების სექტორმა განაგრძო ზრდა. საბანკო სექტორმა შეინარჩუნა 

ლიკვიდურობა, მნიშვნელოვანი საბანკო რეზერვებით, თუმცა საკრედიტო 

აქტივობამ იკლო ქვეყნის საერთო ეკონომიკური განვითარების ტემპის და 

შემცირებული მოთხოვნის ფონზე. მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქებამ და 

ეროვნული ბანკის სარეზერვო მინიმუმის გაზრდამ დადებითად იმოქმედა 

სექტორზე, რამაც ხელი შეუწყო კომერციული ბანკების საპროცენტო განაკვეთების 

შემცირებას და კრედიტების აღების გააქტიურებას. თუმცა საკრედიტო განაკვეთები 

შენერჩუნდა მაღალ ნიშნულზე, განსაკუთრებით გრძელვადიან სესხებზე. ფულადი 

სახსრების ბაზრის რეფორმის ინიცირება მოხდა ივნისში, რაც მიზნად ისახავდა 

საქართველოს უკეთ ინტეგრირებას ევროპის საფონდო ბირჟებზე.  

 

არ განხორციელებულა ძირეული რეგულაციური ხასიათის ცვლილებები საწარმოთა 

დაფუძნების, სამეწარმეო კანონმდებლობაში, კაპიტალის მოძრაობისა და მიმდინარე 

გადასახადების სფეროებში. 
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სხვა ძირითადი სფეროები 
 

საქართველომ მოახდინა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შეთანხმების 

პარაფირება ბრაზილიასთან. ასევე ცხრა ქვეყანასთან მოხდა საგადასახადო 

საკითხებში ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის შესახებ შეთანხმებათა პარაფირება. 

ფინანსთა სამინისტრომ შეიტანა ცვლილებები მოქმედ საგადასახადო კოდექსში და 

საგადასახადო შემოწმების ვადის პერიოდი განსაზღვრა სამი წლით, ნაცვლად 

შვიდისა, თუმცა აღნიშნული ცვლილება ძალაში შედის მხოლოდ 2017 წლიდან. 

სექტემბრიდან აქციზის გადასახადი თამბაქოს ნაწარმზე გაიზარდა 0.1 ლარით, 

ხოლო იმპორტირებული თამბაქოს პროდუქტების იმპორტის გადასახადისგან 

გათავისუფლების ნორმა 2015 წლამდე გახანგრძლივდა. 

 

მიმდინარეობდა კონკურენციის შესახებ საქართველოს ახალი კანონის შესწავლა. 

კანონპროექტი მოიცავს იმ ძირითად ჩარჩოს, რომელიც აუცილებელია 

საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის გასატარებლად. გარდა ამისა, ის ანიჭებს 

კონკურენციის სააგენტოს დამოუკიდებელი სუბიექტის სტატუსს, კონკურენციის 

კანონის გასატარებლად საჭირო ფართო უფლებებით და მის გამოსაყენებლად 

სამართლებრივი საფუძვლების უზრუნველყოფით.  
 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ეფექტიანი დაცვა საქართველოში 

კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. საავტორო უფლებების ასოციაციის 

(კოლექტიური მართვის საზოგადოება) შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით 

ევროკავშირმა გარკვეული მხარდამჭერი ღონისძიებები გაატარა. თუმცა უწყებებს 

შორის თანამშრომლობა კვლავ არ არსებობს.  
 

სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით ქვეყანა განაგრძნობს შესყიდვების სისტემის 

დანერგვას და მისი ფუნქიონირების გაუმჯობესებას. ამ კუთხით შემოღებული იქნა 

განაცხადის განთავსების გამარტივებული პროცედურები, ახალი მიმწოდებლების 

რეგისტრაცია და ანგარიშვალდებულების მაღალი სდანდარტები.  

 

საქართველო აგრძელებდა 2011 წლის დეკემბერში მიღებული სტატისტიკის 

ეროვნული სისტემის საშუალოვადიანი სტრატეგიის განხორციელებას. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს (საქსტატი) მხარდაჭერას უწევდა 

საჯარო სამსახურების დაძმობილების (Twinning) პროექტი. გამოიცა ეროვნული 

სტატისტიკური სისტემის ფართო შეფასების ანგარიში, რის საფუძველზეც შეიქმნა 

უწყებათაშორისო სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანი იყო შეფასებაში ასახული 

რეკომენდაციების დანერგვა. რეკომენდაციების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი 

შეეხებოდა სტატისტიკის შესახებ კანონის გადასინჯვას. მოსახლეობის საყოველთაო 

აღწერა, სოფლის მეურნეობის კომპონენტის გათვალისწინებით, 2014 წლის 

ნოემბერში ჩატარდება. 
 

ჰარმონიზაციის ცენტრმა დაიწყო მუშაობა ყოველწლიურ ანგარიშზე საჯარო 

უწყებების შიდა ფინანსური კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებით. 

ჰარმონიზაციის ცენტრმა წამოიწყო ორი საპილოტე აუდიტი განათლების და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროებში. ევროკავშირის მისია დაეხმარა 
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საქართველოს, შეექმნა თანამედროვე ფინანსური მართვის კონტროლი, იმ შეფასების 

საფუძველზე, რომელიც ჩატარდა ძირითად სამინისტროებში, რაც გულისხმობს 

ფინანსური მართვის კონტროლის განხორციელების სტრატეგიული გეგმის 

მომზადებას,  მეთოდოლოგიის პროექტის შემუშავებას, ტრენინგების ჩატარებას და 

საპილოტე რისკების დანერგვის მართვის სახელმძღვანელოს შემუშავებას. 16 

სამინისტროდან 12 სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტი იყო მოქმედი. 

დარჩენილი სამი სამინისტრო (იუსტიციის, თავდაცვის, სასჯელაღსრულების და 

პრობაციის) შიდა აუდიტის დეპარტამენტებს 2014 წელს ჩამოაყალიბებს, შინაგან 

საქმეთა სამინისტროსთვის კი ეს ვადა 2015 წლის 31 დეკემბრამდე იქნა 

გაგრძელებული. ფინანსური აუდიტის სახემლძღვანელოს საფუძველზე, რომელიც 

შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 

ჩაატარა აუდიტი განათლების და მეცნიერების სამინისტროში, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, ცენტრალურ საარჩევნო 

კომისიაში, საზოგადოებრივ მაუწყებელში და  კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროში.  
 

სამეწარმეო პოლიტიკის კუთხით საქართველოში ჯერ კიდევ არ არსებობს 

ყოვლისმომცველი სტრატეგია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის, რაც 

მოითხოვს დამხმარე ინსტიტუციური ჩარჩოს დანერგვას. პოზიტიურად შეიძლება 

ჩაითვალოს საწარმოთა ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემის შემოღება 

სახელმწიფო სერვისების ვებგვერდზე (www.my.gov.ge). მცირე ფერმერთა ფინანსური 

უზრუნველყოფის და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიზნით შეიქმნა სოფლის 

მეურნეობის განვითარების ფონდი. პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში 

კონკურენტუნარიანობის საბჭოს შექმნა კვლავ განხილვის საგანია. ბიზნესდავების 

გადაჭრის მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატაში შეიქმნას საარბიტრაჟო სასამართლო.  

 

5. თანამშრომლობა მართლმსაჯულების, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების 

სფეროებში 
 

სააგენტოთაშორისო თანამშრომლობამ საზღვრის ინტეგრირებული მართვის 

სფეროში წინსვლა განიცადა ივლისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო 

პოლიციას, სასაზღვრო პოლიციას და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 

სამსახურს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხლემოწერის შემდეგ. 

აგვისტოში დამტკიცდა პრეზიდენტის ბრძანება „ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების 

მართვის ცენტრის შექმნის შესახებ“; აღნიშნული ცენტრის მთავარი ამოცანა და 

პასუხისმგებლობა იქნება უკანონო ქმედებების, საზღვაო ინციდენტების და 

საქართველოს საზღვაო სივრცის სერიოზული დარღვევების თავიდან აცილება, მათი 

აღმოჩენა და ბრძოლა მათ წინააღმდეგ. აგვისტოში, ლატვიელი ექსპერტების 

დახმარებით, ევროკავშირმა მოაწყო ორმხრივი შეხვედრა საქართველოსა და 

სომხეთის სასაზღვრო უწყებებს შორის ინფორმაციის გაზიარების შესახებ ოქმის 

თაობაზე მოლაპარაკების მიზნით. საზღვრის მართვამ და მიგრაციამ ევროკავშირის 

დახმარება მიიღო ევროკავშირის დახმარების ყოვლისმომცველი პროგრამის 

მეშვეობით. 

http://www.moh.gov.ge/
http://www.moh.gov.ge/
http://www.my.gov.ge/
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ევროკავშირი-საქართველოს პროგრამის პარტნიორობა მობილურობისთვის 

განხორციელება გრძელდება და ევროკავშირის სპეციალური დახმარება მიენიჭა იმ 

საქმიანობებს, რომლებიც მიმართულია ცირკულარული მიგრაციის და დიასპორის 

მობილიზაციისკენ. სექტემბერში დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატმა  და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ხელი მოაწერეს 

თანამშრომლობის მემორანდუმს ევროკავშირში არსებული ქართული დიასპორის 

საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით. 

 

სავიზო რეჟიმის გამარტივების და რეადმისიის ხელშეკრულებების განხორციელება 

დამაკმაყოფილებელი იყო და მთლიანობაში პოზიტიური ზემოქმედება ჰქონდა. 

გაცემული იქნა მეტი მრავალჯერადი ვიზა, ხოლო საქართველომ დადებითად 

გადაწყვიტა რეადმისიაზე თხოვნების დაახლოებით 90%. სავიზო რეჟიმის 

გამარტივების და რეადმისიის ერთობლივი კომიტეტების შეხვედრა თებერვალში 

ჩატარდა. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს 25 

თებერვალს გადაეცა. ევროკავშირის ექსპერტთა პირველი მისია სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის სამართლებრივი ფაზის შესაფასებლად 

ოქტომბერში განხორციელდა. ევროკომისიის პირველი ანგარიში სავიზო რეჟიმის 

ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ საქართველოში 15 

ნოემბერს გამოქვეყნდა. ანგარიშში ნათქვამია, რომ საქართველომ მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯი გადადგა წინ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის 

პირველი ფაზის საეტაპო მიჯნების მიღწევის საქმეში. სამართლებრივი და 

პოლიტიკური ჩარჩოები, რომლებსაც მოითხოვდა საეტაპო მიჯნები დოკუმენტების 

უსაფრთხოებასა და საზღვრის ინტეგრირებულ მართვასთან დაკავშირებით, 

განხორციელების წინ წაწეულ სტადიაში იმყოფებოდა. საქართველომ ასევე კარგად 

გაართვა თავი პირველი ფაზის საეტაპო მიჯნების გახორციელებას, რომლებიც 

დაკავშირებულია მიგრაციის მართვასთან, თავშესაფარით უზრუნველყოფასთან, 

საზოგადოებრივ წესრიგთან და უსაფრთხოებასთან და, ასევე, საგარეო 

ურთიერთობებსა და ფუნდამენტურ უფლებებთან. 

 

შესწორებული კანონპროექტი უცხოელების და მოქალაქეობის არმქონე ადამიანების 

იურიდიული სტატუსის შესახებ გამოტანილი იქნა საზოგადოებასთან 

კონსულტაციებისთვის ივლისში. სათანადო პროცესი და ეფექტიანი 

სამართლებრივი დაცვის საშუალება იმ შემთხვევაში, როცა ბინადრობის ნებართვაზე 

გაიცემა უარი ეროვნული ან სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, 

პრობლემური საკითხებია; სამოქალაქო საზოგადოებამ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებმა ამასთან დაკავშირებით წარმოადგინეს თავიანთი რეკომენდაციები. 

ახალი კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ წარმოშობს ანალოგიურ 

პრობლემებს; იგი ასევე ითვალისწინებს წესებს ლტოვილების მიერ საქართველოს 

მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით. 
 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩამოაყალიბა მითითებები და ქცევის 

კოდექსი საზღვარზე მომუშავე მოხელეებისათვის. ოქტომბერში მთავრობამ მიიღო 

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია 2013-2014 

წლებისთვის, ნოემბერში კი შესაბამისი სამოქმედო გეგმა.  
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დეკემბერში ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის სააგენტოთაშორისო 

საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული იქნა 2014-2015 წლების ნარკოტიკებთან 

ბრძოლის სტრატეგია და მისი თანმხლები სამოქმედო გეგმა. 

 

ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით ევროკავშირმა და აშშ-მ 

სექტემბერში უმასპინძლეს მთავრობის სიმპოზიუმს ევროკავშირის დახმარებით 

შედგენილი, ახლად გადასინჯული ექსპორტის კონტროლთან დაკავშირებული 

კანონპროექტის  განხილვის მიზნით. ეს წარმოადგენს იარაღის გაუვრცელებლობის 

შესახებ კანონმდებლობაში საერთაშორისო სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად 

მრავალი მხარის მიერ საქართველოსთვის ოთხი წლის განმავლობაში გაწეული 

დახმარების შედეგს. 
 

საქართველომ ივლისში მოახდინა მონაცემთა დაცვის შესახებ ევროპის საბჭოს 

კონვენციის 2001 წლის დამატებითი ოქმის რატიფიცირება, რომელიც ძალაში 2014 

წლის მაისში შევა. ივნისში დაინიშნა მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და დაიწყო 

ადამიანური და ფინანსური რესურსებით მისი უზრუნველყოფა. 

 

რაც შეეხება სასამართლო თანამშრომლობას სამოქალაქო საქმეებში, ჯერ კიდევ არ 

არის რატიფიცირებული კერძო საერთაშორისო სამართლის საკითხებზე ჰააგის 

კონფერენციის მთელი რიგი კონვენციებისა საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის და სასამართლო პროცესების, ასევე, ბავშვთა დაცვის სფეროში. 

რაც შეეხება სასამართლო თანამშრომლობას სისხლის სამართლის საქმეებში, 2014 

წლის იანვარში რატიფიცირებული იქნა სისხლის სამართლის საქმეებში ერთმანეთის 

სამართლებრივი დახმარების შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის მეორე ოქმი. 

 

 

6. ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, საზოგადოება განვითარებული 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებით, კვლევა და განვითარება 

 

ტრანსპორტის სფეროში საქართველო აგრძელებდა ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან თავისი კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანას. ივნისში 

,,საქართველოს რკინიგზამ” წარმოადგინა მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგიები 

მისი რკინიგზის დაახლოებისთვის ევროკავშირის სტანდარტებთან. ,,ევროკავშირსა 

და მის წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს შორის საერთო საავიაციო სივრცის 

შესახებ ხელშეკრულების” განხორციელება კვლავაც კონტროლდება ევროპის 

ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) მიერ. საქართველომ ევროპის ავიაციის 

უსაფრთხოების სააგენტოსთან ასევე მოაწერა ხელი ,,უცხოური თვითმფრინავების 

უსაფრთხოების შემოწმების პროგრამის ფუნქციონირების წესს”. საქართველომ 

განახორციელა ფართო რეფორმები საზღვაო სექტორში; მიუხედავად ამისა, მისი 

დროშა კვლავაც რჩებოდა პარიზის ურთიერთგაგების მემორანდუმის შავ სიაში. 

საქართველოს საზღვაო კოდექსის შესწორებები, რომლებიც ეხება გემების 

სახელმწიფო რეგისტრაციას, შევიდა ძალაში და ამის შედეგად 300 გემი ამოღებული 

იქნა გემების სახელმწიფო რეესტრიდან. საქართველომ თავისი სისტემა 

შესაბამისობაში მოიყვანა მეზღვაურების ტრენინგისა და სერტიფიცირების 
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საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომლებიც ჩამოყალიბებულია ტრენინგის, 

სერტიფიცირებისა და მეთვალყურეობის სტანდარტების შესახებ კონვენციაში 

(STCW). აღნიშნულის შედეგად დეკემბერში ევროკავშირმა განაახლა საქართველოს 

მიერ მეზღვაურებისთვის გაცემული სერტიფიკატების აღიარება. 

 

საქართველომ დაიწყო საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტის სფეროში ჩართული 

ავტომანქანების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ ევროპულ ხელშეკრულებასთან (AETR) 

(ხელი მოეწერა 2011 წელს) დაკავშირებული სამოქმედო გეგმის შესრულება. 

საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკაში პრიორიტეტად რჩება TRACECA-ს 

დერეფნის შექმნა. 

 

ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურების სამინისტრომ ბუნებრივი რესურსების 

დეპარტამენტი გარემოს დაცვის სამინისტროს გადასცა. დარჩენილ ნაწილს ეწოდა 

ენერგეტიკის სამინისტრო და სამუშაო ჯგუფმა დაიწყო ენერგეტიკის სტრატეგიის 

ჩამოყალიბება. სამინისტრომ ასევე ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს 

ენერგეტიკის სფეროში სტატისტიკის შესახებ, რაც წარმოადგენს შემდეგ ნაბიჯს 

ევროპის ენერგეტიკის პოლიტიკაში მონაწილეობისთვის. 

 

2013 წლის იანვარში საქართველომ და თურქეთმა ხელი მოაწერეს ტრანსსასაზღვრო 

შეთანხმებას ელექტროენერგიით ვაჭრობის შესახებ მათ შორის ახალი 

დამაკავშირებელი ხაზების მეშვეობით. პროექტებმა, რომლებიც მიმართულია 

საქართველოსა და მის მეზობელ ქვეყნებს შორის ენერგეტიკული კავშირების 

გაფართოებაზე და საქართველოს გადამცემი ქსელის გაძლიერებაზე, მხარდაჭერა 

მიიღო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ,,შავი ზღვის რეგიონული გადამცემი 

ქსელისგან”: საქართველო-თურქეთის დამკავშირებელი ახალი 400 კვ-იანი ხაზი 

დასრულდა და გაიხსნა დეკემბერში. ევროკავშირის დახმარება საქართველოს 

ენერგეტიკაში ინვესტირებისთვის ასევე მოიცავდა 2013 წელს სამეზობლო 

საინვესტიციო ფონდიდან 8 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარების დამტკიცებას 71 

მილიონი ევროს ოდენობის ინვესტიციისთვის ჯვარი-ხორგას გადამცემი ხაზის და 

ქვესადგურის მშენებლობისთვის. 

 

ივნისში ,,შაჰ-დენიზ II”-ის აქციონერთა კონსორციუმმა შეარჩია ტრანსადრიატიკის 

მილსადენი ევროპის ,,შაჰ-დენიზ II”-ის გაზით მომარაგების მარშრუტად. 

სექტემბერში ხელი მოეწერა გრძელვადიან ხელშეკრულებებს გაზის ყიდვა-გაყიდვის 

შესახებ ევროპის ცხრა კომპანიასთან ,,შაჰ-დენიზ II”-ის გაზის 10 ბკბ/წელიწადში 

მისაწოდებლად იტალიისთვის, საბერძნეთისა და ბულგარეთისთვის. აღნიშნული 

ხელშეკრულებების ხელმოწერა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გახდა საბოლოო 

საინვესტიციო გადაწყვეტილებისკენ, რომელიც მიღებული იქნა დეკემბერში 

ცერემონიალზე, რომელსაც ესწრებოდნენ კომისარი ეტინგერი და რამდენიმე 

სახელმწიფოსა და მთავრობის ხელმძღვანელები. 

 

ჩატარდა საპროტესტო გამოსვლები და 26-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოსცა 

განცხადება ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტთან 

დაკავშირებით. ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ პროექტის განხორციელება 

გაგრძელდება გეგმის მიხედვით. 
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2014 წლის თებერვალში თბილისში დაიწყო ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში 

სრულუფლებიან წევრად გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკება, 

რომელსაც ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი და კომისარი ეტინგერი. 

 

2013 წელს საქართველოს დასახმარებლად წამოწყებული იქნა კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის ახალი პროექტები, მათ შორის 

Climate East და Climate Forum East. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ გაიარა 

სერიოზული რეორგანიზაცია, რომელიც მოიცავდა მისთვის სხვა 

სამინისტროებისგან პასუხისმგებლობის დაბრუნებას და მისი ბიუჯეტისა და 

თანამშრომელთა რაოდენობის გაორმაგებას. ქვეყანაში გარემოსდაცვითი 

მმართველობის გაძლიერების მიზნით შესაძლებლობათა განვითარებისთვის 

ტექნიკურ დახმარებას უზრუნველყოფენ საჯარო სამსახურების დაძმობილების 

პროგრამა და ევროკავშირის რეგიონული პროგრამები და ინიციატივები, რომლებიც 

მოიცავს კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციას, ტრანსსასაზღვრო მდინარეების 

მართვას, წყალს, გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საინფორმაციო სისტემებს, 

ტყის შესახებ კანონის ამოქმედებას და ჰაერის ხარისხს. 

 

დასავლეთი და ცენტრალური წყნარი ოკეანის თევზჭერის კომისიის (WCPFC) და 

ამერიკის ტროპიკული თინუსის კომისიის (IATTC) სიების მიხედვით საქართველოს 

კვლავაც აქვს გემები, რომლებიც ჩართულნი არიან უკანონო, ფარულ და 

დაურეგულირებელ თევზჭერაში. 

 

შეიქმნა ახალი კანონმდებლობა წყლის რესურსების მართვასთან (ეფუძნება 

მდინარის აუზების მიდგომას) და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით. 

 

სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვის სფეროში საქართველო ინტენსიურად იყო 

ჩართული რეგიონის წამყვან პროგრამაში ,,ბუნებრივი და ადამიანის მიერ 

გამოწვეული კატასტროფების თავიდან აცილება, მათდამი მზადყოფნა და მათზე 

რეაგირება” (PPRD East). ამ პროგრამის დახმარებით ქვეყანა უკეთ გაეცნო 

ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმს და გაუმჯობესდა მისი კავშირი 

ევროკომისიის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების საკოორდინაციო ცენტრთან. 

 

რაც შეეხება ე.წ. ,,საინფორმაციო საზოგადოებას” (ანუ საზოგადოებას 

განვითარებული საინფორმაციო ტექნოლოგიებით), მაუწყებლობის შესახებ კანონში 

2013 წლის სექტემბერში შეტანილმა ცვლილებებმა შეიძლება ძირი გამოუთხაროს 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დამოუკიდებლობას. ივნისში 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ პოლონეთის ელექტრონული 

კომუნიკაციების სამსახურთან გააფორმა თანამშრომლობის ხელშეკრულება ისეთ 

საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა გადასვლა ანალოგურიდან ციფრულ 

მაუწყებლობაზე და ინტერნეტის დაფარვის გაფართოება, დავები ოპერატორებს 

შორის და ოპერატორებსა და მომხმარებლებს შორის, თანამშრომლობა ევროკავშირის 
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მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, სამართლებრივი საკითხები და  

ინტერნეტპორტალი სტატისტიკური მონაცემებისთვის. 

 

აუდიოვიზუალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით მიღებული იქნა ახალი კანონი 

საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შესახებ. ახალი კანონის თანახმად, საქართველოს 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიიღებს სტაბილურ დაფინანსებას ქვეყნის მთლიანი 

შიდა პროდუქტის ფიქსირებული და გარანტირებული 0.14%-ის სახით. 

 

წინსვლა აღინიშნა ევროკავშირთან კვლევისა და ინოვაციების სფეროში 

თანამშრომლობაში. გაფართოვდა მეშვიდე ჩარჩო პროგრამაში საქართველოს 

მონაწილეობა - იგი ჩართული იყო 63 პროექტში, რომლებიც ევროკავშირმა 5.4 

მილიონი ევროს თანხით დააფინანსა. მეშვიდე ჩარჩო პროგრამის ექვსი ახალი 

პროექტი (R21-კვლევიდან ინოვაციისკენ), რომლებშიც მონაწილეობდნენ 

დაინტერესებული წრეები საქართველოდან, დაიწყო ევროკავშირის დაფინანსებით 

(დაახლოებით 6 მილიონი ევრო). პროექტები მიზნად ისახავდა კვლევითი 

დაწესებულებების-საწარმოების პარტნიორობის ხელშეწყობას, ინოვაციებში და 

კვლევის შედეგების კომერციული მიზნებით გამოყენებაში საქართველოს 

შესაძლებლობების მხარდაჭერას. მეშვიდე ჩარჩო პროგრამის ახალი რეგიონული 

პროექტი, INCONET EaP, რომელშიც ჩართულია შოთა რუსთაველის სახელობის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დაიწყო სექტემბერში და გაგრძელდება სამ 

წელიწადს. პროექტი მიზნად ისახავს Horizon 2020-ზე გადასასვლელად მომზადებას 

და იმ შესაძლებლობების ხელშეწყობას და განვითარებას, რომლებსაც ეს ახალი 

პროგრამა მოიტანს. 

 

დიალოგი საქართველოსთან ერთიანი საზღვაო პოლიტიკის და თევზჭერის 

საკითხებში დაიწყო ტრანსპორტის სამინისტროსა და გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ეროვნული საკონტაქტო პირების 

დასახელებით. საქართველო მონაწილეობდა შავი ზღვის საკითხებით 

დაინტერესებულ მხარეთა კონფერენციაში, რომელიც 2014 წლის 30 იანვარს 

ბუქარესტში ჩატარდა. 

 

7. კონტაქტები ადამიანებს შორის, განათლება და ჯანმრთელობა 

 

გამოწვევას წარმოადგენდა უნივერსიტეტების დეპოლიტიზირება. 2013 წლის 

პირველი ნახევრის განმავლობაში უმაღლესი განათლების სფეროში მიღებული 

სხვადასხვა გადაწყვეტილება აქტიურად განიხილებოდა საზოგადოებაში. პირველი, 

ავტორიზაციის ჩამორთმევამ პრივატიზებული აგრარული უნივერსიტეტისთვის, 

რომელიც წინა მთავრობის წევრს ეკუთვნის, აღძრა ეჭვი, რომ ამ ქმედების უკან იდგა 

პოლიტიკური მოტივები. მეორე, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შეტანილმა ცვლილებებმა 

გამოიწვია წინააღმდეგობა სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების, ასევე 

,,ქართული ოცნების” მხრიდან ზოგიერთი დეპუტატის და ,,ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის” წარმომადგენლების მხრიდან. პრემიერ-მინისტრისთვის ახალი 

რექტორის არჩევამდე სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების დროებითი 

ხელმძღვანელების დანიშვნის უფლების მიცემა მათ უმაღლესი სასწავლებლების 
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ავტონომიისთვის საფრთხედ აღიქვეს. საბოლოოდ კანონი გადაისინჯა და 

მიღებული იქნა პარლამენტის მიერ პრეზიდენტის ვეტოს მიუხედავად. 

გადაწყვეტილება ყველა მოსწავლისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ 

დარიგების შესახებ პოპულარული სვლა აღმოჩნდა საზოგადოებაში არსებული 

სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვის თვალსაზრისით, მაგრამ 

გამოიწვია ავტორებისა და გამომცემლების საავტორო უფლებათა ხელყოფა. 

 

საქართველო აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ევროკავშირის პროგრამებში Tempus 

და Erasmus Mundus. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ინტერესი პროგრამის 

Tempus მიმართ იზრდებოდა და მასში ერთვებოდა საქართველოს სულ უფრო მეტი 

უმაღლესი სასწავლებელი, განსაკუთრებით რეგიონებიდან. 2008 წლიდან 

საქართველომ მონაწილეობა მიიღო Tempus-ის 48 პროექტში, მათ შორის 19 ახალ, 

2013 წელს შერჩეულ პროექტში, რომელთაგან ორს კოორდინირებას ქართული 

დაწესებულება უწევს. 2013 წელს საქართველოს სტუდენტებმა და უმაღლესი 

სასწავლებლების თანამშრომლებმა 264 სტიპენდია მიიღეს ევროპის უმაღლეს 

სასწავლებელში სწავლისთვის Erasmus Mundus-ის ცხრა პარტნიორობის ფარგლებში. 

გარდა ამისა, მაგისტრატურის 17-მა სტუდენტმა მიიღო სტიპენდია Erasmus Mundus-

ის განსაკუთრებული წარმატების ერთობლივ პროგრამებში მონაწილეობის 

მისაღებად. ეს მოიცავდა 17 დამატებით სტიპენდიას, რომლებიც გამოიყო 

სპეციალურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის. 2007 წლიდან 11-მა 

დაწესებულებამ და 17-მა ინდივიდუალურმა მკვლევარმა მიიღო დახმარება ,,მარია 

კიურის პროექტებიდან”, რომლებიც დახმარებას უწევს მკვლევართა ტრენინგს, 

მობილურობას და კარიერულ განვითარებას.  

 

პროგრესი შეიმჩნეოდა პროფესიულ-ტექნიკური განათლების და ტრენინგის 

სექტორის რეფორმაში: მიღებული იქნა 2013-2020 წლების ეროვნული პროფესიულ-

ტექნიკური განათლების და ტრენინგის სტრატეგია და 2013-2017 წლების 

დეტალური სამოქმედო გეგმა, რომლებიც ჩამოყალიბებული იქნა ყველა 

დაინტერესებულ მხარესთან მჭიდრო კონსულტაციების საფუძველზე, 

ევროკავშირის დახმარებით. მთავრობამ დაიწყო მზადება პროფესიულ-ტექნიკური 

განათლების და ტრენინგის სფეროში მოდულების მიდგომაზე გადასასვლელად, რაც 

მოითხოვს დაგეგმვას და შესაძლებლობათა განვითარებას სისტემაში. განათლების 

და მეცნიერების სამინისტრომ ასევე უფრო ინტენსიური გახადა დიალოგი 

პროფესიულ-ტექნიკური განათლების და ტრენინგის სფეროში აქტიურ სოციალურ 

პარტნიორებთან და კერძო სექტორთან, თუმცა მთავარი გამოწვევები მაინც დარჩა. 

კერძო სექტორის ჩართვა პროფესიულ-ტექნიკურ განათლებასა და ტრენინგში 

წარმოადგენს ამ სფეროში ეროვნული სტრატეგიის ერთ-ერთ ელემენტს. დაგეგმილია 

პროფესიულ-ტექნიკური განათლების და ტრენინგის სფეროს ასიგნების გაზრდა 

79%-ით 2014-2017 წლებში. ამ ღონისძიებას დახმარებას გაუწევს ევროკავშირის 

ფართო საბიუჯეტო დახმარების პროგრამა, რომელიც ეხება დასაქმებას და 

პროფესიულ-ტექნიკურ განათლებასა და ტრენინგს. 

 

მარტში საქართველო ოფიციალურად შეუერთდა პროექტს ‘eTwinning plus’ 

სკოლებისთვის, რაც ითვალისწინებს თანამშრომლობის ხელშეწყობას საინფორმაციო 

და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. მთლიანობაში საქართველოდან 
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რეგისტრირებულია 293 სკოლა და 569 მასწავლებელი, ხოლო 47 სკოლა უკვე 

ჩართულია პროექტებში. 

 

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო სამოქმედო პროგრამის 

ჩამოყალიბება 2012 წლის აგვისტოში მიღებული ახალგაზრდულ საკითხთა 

პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტის განხორციელების მიზნით. საქართველოს 

ახალგაზრდები და ახალგაზრდული ორგანიზაციები აგრძელებდნენ მონაწილეობას 

პროგრამაში „ახალგაზრდობა მოძრაობაში“. 2013 წელს დამატებითი თანხები 

გამოიყო პროგრამისთვის „ახალგაზრდობა მოძრაობაში“ აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ‘Youth Window’-ს ფორმით. 2013 წელს შერჩეული იქნა 568 პროექტი, 

რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებს 1825 ახალგაზრდა საქართველოდან. 

 

გრძელდებოდა ინტენსიური თანამშრომლობა საქართველოსთან კულტურის 

სფეროში სხვადასხვა ორმხრივი და რეგიონული დონის დოკუმენტის საფუძველზე. 

ახალმა მთავრობამ და კულტურის სამინიტრომ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს 

თავიანთი ერთგულება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

ავთენტურობის „იუნესკოს“ სტანდარტების შესაბამისად დაცვის მიმართ კომისარ 

ანდრულა ვასილიუს ვიზიტისას აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების 

მინისტრთა კონფერენციაზე კულტურის სფეროში, რომელსაც ივნისში უმასპინძლა 

საქართველომ. მონაწილე მინისტრები და დელეგაციათა ხელმძღვანელები 

შეთანხმდნენ ე.წ. „თბილისის დეკლარაციაზე“, რომელიც წარმოადგენდა სერიოზულ 

გზავნილს ერთობლივი ვალდებულების შესახებ - დახმარება გაუწიონ კულტურას, 

როგორც რეგიონში განვითარების და სტაბილურობის მამოძრავებელ ძალას. 

საკონსულტაციო სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა საქართველოში. მასში მონაწილეობა 

მიიღეს კულტურის სექტორის დაინტერესებულმა მხარეებმა ევროკავშირის საგარეო 

ურთიერთობებში კულტურასთან დაკავშირებული მოსამზადებელი საქმიანობის 

ფარგლებში საკონსულტაციო პროცესის კონტექსტში. 

 

დეკემბერში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს სამოქალაქო 

საზოგადოების სექტორსა და პარლამენტს შორის სამოქალაქო საზოგადოებისთვის 

ხელშემწყობი გარემოს შექმნის შესახებ. 
 

მთავარი მოვლენები ჯანმრთელობის დაცვის სექტორის რეფორმირებაში იყო 

სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის გაფართოება, თამბაქოს კონტროლის 

სტრატეგიის მიღება და შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის განმტკიცება. 

გაუმჯობესება აღინიშნა ასევე ჯანდაცვის სტატისტიკის შეგროვების საქმეში, ხოლო 

პოლიტიკური კურსის განმსაზღვრელებმა საქართველოდან მონაწილეობა მიიღეს 

საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც ეხებოდა ევროკავშირის 

კანონმდებლობას ინფექციურ დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის შესახებ. 
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