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პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის (OSPF) მიღებული გაკვეთილების სერია 
ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტის შესახებ OSPF-ის ფასილიტაციის უფროსი 
სპეციალისტის, სუშმა კოტაგირისა და ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის 
სოციალური განვითარების უფროსი სპეციალისტის (უსაფრთხოება) მაიკლ ბიჩემის 
ხელმძღვანელობით მომზადებული ერთობლივი ნაშრომია. OSPF-ის კონსულტანტმა სოფიო 
ტყემალაძემ მონაწილეობა მიიღო კვლევისა და ნაშრომის მომზადების საწყის ეტაპზე. 
ნაშრომის მომზადების პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო სხვადასხვა 
სპეციალისტის მიერ შეტანილი წვლილი, მოწოდებული შენიშვნები, დისკუსია და 
მხარდაჭერა. ეს სპეციალისტები არიან: საქართველოს საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის თავჯდომარის მოადგილე ალექსანდრე თევდორაძე; პროექტის 
კოორდინატორი არჩილ ჯორბენაძე; საქართველოში მუდმივი წარმომადგენლობის (GRM) 
უსაფრთხოების უმცროსი ოფიცერი ნინო ნადაშვილი; ტექნიკური დახმარების 
კონსულტანტი გიორგი ხოდელი; OSPF-ის კონსულტაციის უფროსი ოფიცერი (შინაარსი და 
სტრუქტურა) მერი ჯეინ დევიდი; OSPF-ის ფასილიტაციის უმცროსი კოორდინატორი  
(ყველა მონაწილე უწყებისა და დაინტერესებული მხარის ადმინისტრირება და 
კოორდინაცია) უილფრედო აგლიამი; ჯოი გატმაიტანი (რედაქტორი); და მიშელ ორტიზი 
(დიზაინი). 

 
გუნდი დიდ მადლობას უხდის OSPF-ის პროექტის სპეციალურ ფასილიტატორს, უორენ 
ევანსს; ADB-ის მუდმივი წარმომადგენლობის ყოფილ დირექტორს საქართველოში, იეშიმ 
ელჰან კაიალარს; და ADB-ის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორს საქართველოში, 
შეინ როზენტალს ანალიტიკური სამუშაოსა და გამოქვეყნების პროცესში მოწოდებული 
რჩევებისა და მითითებისთვის. 
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ხიდის ხიმინჯების კარკასის მომზადება (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ფოტო). 



 

 

I. შესავალი 
 
 
 
 
 
 

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ხედვა გულისხმობს წარმატებული, მრავალმხრივი, მედეგი  
და მდგრადი აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონის ჩამოყალიბებას. ამავე დროს, ADB აგრძელებს 
მუშაობას უკიდურესი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად რეგიონში. აზიის განვითარების ბანკი 
ეხმარება წევრებსა და პარტნიორებს სესხების, ტექნიკური დახმარების (TA), გრანტებისა და 
კაპიტალის ინვესტირების გზით, რათა ხელი შეუწყოს სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას. 

 
დახმარების გავლენის მაქსიმალური ზრდის მიზნით, ADB ხელს უწყობს პოლიტიკის დიალოგს, 
ეწევა საკონსულტაციო მომსახურებას და ახდენს ფინანსური რესურსების მობილიზებას 
თანადაფინანსების ისეთი ოპერაციების მეშვეობით, რომლებიც ხელს უწყობს ოფიციალურ, 
კომერციულ და საექსპორტო საკრედიტო წყაროებს. 

პროექტების 
სათანადო და 
დროული 
განხორციელების 
მიზნით, აზიის 
განვითარების ბანკს 
შექმნილი აქვს 
ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმი - 
პლატფორმა, სადაც 
ADB-ის დახმარებით 
განხორციელებული 

ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმი 

 
პროექტების სათანადო და დროული 
განხორციელების მიზნით, აზიის განვითარების 
ბანკს შექმნილი აქვს ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმი (AM), პლატფორმა, სადაც ADB-ის 
დახმარებით განხორციელებული პროექტების 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს 
შეუძლიათ ეძებონ თავიანთი პრობლემების 
მოგვარების გზები და შეატყობინონ ADB-ის 
ოპერაციულ პოლიტიკასთან და 
პროცედურებთან შესაძლო შეუთავსებლობის 
შესახებ. მექანიზმს ორი დამოუკიდებელი,  
მაგრამ ურთიერთშემავსებელი ფუნქცია აქვს: 
პრობლემების გადაჭრისა და შესაბამისობის 
განხილვის ფუნქციები. 

 
პროექტის  სპეციალური  ფასილიტატორის 
ოფისი (OSPF) პასუხისმგებელია ADB-ის 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 
პრობლემების გადაჭრის ფუნქციაზე. მისი 
მიზანია აქტიური რეაგირება მოახდინოს  ADB- 
ის დახმარებით განხორციელებული პროექტების 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების 
პრობლემებზე სამართლიანი, გამჭვირვალე და 
კონსენსუსზე დაფუძნებული პრობლემების 
გადაჭრის გზით. პრობლემების გადაჭრის 
ფუნქცია შედეგებზე არის ორიენტირებული. ის 
ყურადღებას ამახვილებს ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანების (AP) პრობლემების 

გადაჭრის გზების პოვნაზე. OSPF მჭიდროდ 
თანამშრომლობს შესაბამის საოპერაციო 
დეპარტამენტებთან და პარტნიორ მთავრობებთან, 
რათა შესაბამის საჩივრებთან დაკავშირებით 
მოიძებნოს ყველა მხარისთვის მისაღები და 
დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილებები. 

 
შესაბამისობის განხილვის ფუნქციას ახორციელებს 
შესაბამისობის შემფასებელი ჯგუფი (CRP). იგი 
წარმოადგენს ADB-ის დირექტორთა საბჭოს 
ფაქტების შემსწავლელ ორგანოს. ადამიანებს, 
რომელთაც  ADB-ის  დახმარებით 
განხორციელებული პროექტების პირდაპირი 
მატერიალური და უარყოფითი ზემოქმედება 
განიცადეს პროექტის ჩამოყალიბების, 
მომზადებისა და განხორციელების ეტაპებზე, 
უფლება აქვთ მოითხოვონ ADB-ის საოპერაციო 
წესებთან და პროცედურებთან შესაბამისობის 
განხილვა. 

 
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ 
ადამიანებს შეუძლიათ აირჩიონ პრობლემების 
გადაჭრის ფუნქცია ან შესაბამისობის განხილვის 
ფუნქცია. 

 
საჩივრის შეტანა ხდება საჩივრის მიმღებ 
ოფიცერთან, რომელიც OSPF-ისა და CRP-ის 
ხელმძღვანელობას აწვდის ინფორმაციას და 
საჩივრის ასლებს. მოსარჩელეებს 21 დღე ეძლევათ 
იმისათვის, რომ გადაწყვიტონ, თუ რომელი 
ფუნქციის მეშვეობით ამჯობინებენ საჩივრის 
მართვას. ამის შემდეგ საჩივარი ეგზავნება არჩეულ 
ფუნქციას. 

პროექტების 
ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ 
ადამიანებს 
შეუძლიათ ეძებონ 
თავიანთი 
პრობლემების 
მოგვარების გზები და 
შეატყობინონ ADB-ის 
ოპერაციულ 
პოლიტიკასთან და 
პროცედურებთან 
შესაძლო 
შეუთავსებლობის 
შესახებ 
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მოთხოვნები და 
საჩივრები 
გაივლის 
საჩივრებზე 
რეაგირების 
მექანიზმს. ესაა 
უწყებების, 
ინსტრუმენტების, 
მეთოდებისა და 
პროცესების 
ერთობლიობა, 
რომელთა 
საშუალებითაც 
ხორციელდება 
საჩივრის 
გადაწყვეტა. 

 
უსაფრთხოების 
პოლიტიკის დოკუმენტი 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი (SPS) 
აღწერს ADB-ის დამცავი მექანიზმების ძირითად 
ამოცანებს, აყალიბებს პოლიტიკის პრინციპებსა 
და აღწერს ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის 
განხორციელების პროცესს. იგი ეყრდნობა 
გარემოს დაცვის, იძულებითი განსახლებისა და 
მკვიდრი მოსახლეობის დამცავ წესებს და თავს 
უყრის მათ პოლიტიკის ერთიან დოკუმენტში, 
რაც აუმჯობესებს შესაბამისობასა და 
თანმიმდევრულობას და უფრო სრულყოფილად 
განიხილავს ეკოლოგიურ და სოციალურ 
ზემოქმედებას და რისკებს. 

 
SPS-ის მიზანია ხელი შეუწყოს პროექტის 
შედეგების მდგრადობას (i) გარემოსა და 
ადამიანების პროექტის უარყოფითი 
ზემოქმედებისგან შეძლებისდაგვარად დაცვის; 
(ii) გარემოსა და ადამიანებზე პროექტის 
უარყოფითი ზემოქმედების შემცირებისა და 
შერბილების გზით, თუ ზემოქმედების თავიდან 
აცილება შეუძლებელია; და (iii) მსესხებლების 
ან/და კლიენტების დახმარების გზით, რათა მათ 
გააძლიერონ უსაფრთხოების სისტემები და 
შექმნან ეკოლოგიური და სოციალური რისკების 
მართვის შესაძლებლობა. 

 
 
 

საჩივრებზე რეაგირების 
მექანიზმი 

მოთხოვნები და საჩივრები გაივლის 
საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმს (GRM). ესაა 
უწყებების, ინსტრუმენტების, მეთოდებისა და 
პროცესების ერთობლიობა, რომელთა 
საშუალებითაც ხორციელდება საჩივრის 
გადაწყვეტა.1 მისი მიზანია ყველა მხარისთვის 
უზრუნველყოს პროგნოზირებადი, 
გამჭვირვალე და საიმედო პროცესი, რის 
შედეგადაც მიიღწევა სამართლიანი, ეფექტური 
და ხანგრძლივი შედეგები.² ეს ხელს უწყობს 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების 
პრობლემებისა და საჩივრების გადაწყვეტას 
მსესხებლის ან/და კლიენტის მიერ პროექტის 
დონეზე განხორციელებულ სოციალურ და 
ეკოლოგიურ საქმიანობასთან და კავშირებით. 
საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის მასშტაბი 
პროექტის რისკებსა და ზემოქმედებას უნდა 
შეესაბამებოდეს და დროულად ახდენდეს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების 
პრობლემებსა და საჩივრებზე რეაგირებას გასაგები 
და გამჭვირვალე პროცესის მეშვეობით. ეს პროცესი 
უნდა იყოს გენდერზე ორიენტირებული, 
კულტურულად მიზანშეწონილი და მარტივად 
ხელმისაწვდომი 

 
 

კვლევის მეთოდოლოგია 

პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის მიერ 
მომზადებულ „მიღებული გაკვეთილების“ 
სერიაში პროექტის საჩივრებზე რეაგირების 
მექანიზმების შესწავლისას, ADB-მ გამოიყენა 
სიტუაციური ანალიზის მეთოდოლოგია. ეს 
მეთოდოლოგია მოიცავდა პირველადი და 
მეორადი კვლევების კომბინაციას, ასევე 
თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების 
ანალიზს. ეს პროცესი მოიცავდა პროექტთან 
დაკავშირებული დოკუმენტების, 
განმახორციელებელი უწყებების (IAs) საჩივრების 
მონაცემთა ბაზის, ADB-ის პროექტთან 
დაკავშირებული საჩივრების აღრიცხვის 
სისტემის, მიწის გამოსყიდვისა და განსახლების 
გეგმების (LARPs), გარემოს მართვის გეგმების, 
ეროვნული კანონმდებლობის, ქვეყნების 
სისტემებისა და პროექტის სპეციალური 
ფასილიტატორის ოფისში შესული საჩივრების 
განხილვას, ასევე ფოკუსჯგუფებში ჩატარებული 
დისკუსიების, ჩაღრმავებული ინტერვიუებისა და 
ADB-ის პროექტის გუნდის, კონსულტანტებისა 
და შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების 
ადგილზე ვიზიტების დროს განხორციელებულ 
თვისობრივ ანალიზს. 

 
 
სიტუაციური ანალიზის მიზნებია: 
• გავიგოთ, თუ როგორ ხორციელდება პროექტის 

შემუშავებისა და განხორციელების შედეგად 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების 
საჩივრების მართვა პროექტის საჩივრებზე 
რეაგირების მექანიზმის გამოყენებით; 

• განისაზღვროს, საჩივრებზე რეაგირებისას არის 
თუ არა მსგავსი მექანიზმები ეფექტური და 
ეფექტიანი და რა ფაქტორები უშლის ან უწყობს 
ხელს ეფექტიანობას; და 

• დადგინდეს საუკეთესო პრაქტიკა და 
განისაზღვროს მიღებული გაკვეთილები, რაც 
საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის 
თვალსაზრისით  დაეხმარება  ADB-ის 
თანამშრომლებს, პარტნიორებს 
ხელისუფლებიდან და კონტრაქტორებს ADB-ის 
დახმარებით განხორციელებულ პროექტებში. 

 
 

1 International Finance Corporation. 2008. Advisory Note: A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Projects. Washington, DC. 
(საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია. 2008. საკონსულტაციო შენიშვნა: განვითარების პროექტებისთვის საჩივრების მექანიზმების შემუშავებისა და დანერგვის 
სახელმძღვანელო. ვაშინგტონი.) 2 International Finance Corporation. 2008. Advisory Note: A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development 
Projects. Washington, DC.(საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია. 2008. საკონსულტაციო შენიშვნა: 
განვითარების პროექტებისთვის საჩივრების მექანიზმების შემუშავებისა და დანერგვის სახელმძღვანელო. ვაშინგტონი.) 3ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila. 
(ADB. 2009. უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი. მანილა). 
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II. ADB-ის პორტფოლიოს მიმოხილვა 
საქართველოში შერჩეულ 

განმახორციელებელ უწყებებთან 
 
 
 
 
 

აზიის განვითარების ბანკი (ADB) საქართველოსთან 2007 წლიდან თანამშრომლობს და 
მისი ერთ-ერთი უმსხვილესი მრავალმხრივი განვითარების პარტნიორია. 
საქართველოში ADB-ის ძირითადი განვითარების პრიორიტეტებია მრავალმხრივი და 
მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სიღარიბის შემცირების დაჩქარება და 
რეგიონული კავშირების გაძლიერება. პრიორიტეტული დარგებია ტრანსპორტი, 
წყალმომარაგება და სხვა ინფრასტრუქტურა და სერვისები, საჯარო სექტორის მართვა, 
ფინანსები და სხვადასხვა დარგების ერთობლიობა, რასაც მოსდევს ენერგეტიკა.⁴ 

2019 წლის ბოლოსთვის, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (RD) ახორციელებს 
ხუთ პროექტს, რაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
(MRDI) პორტფელის 51%-ს შეადგენს. დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული  
ხუთი პროექტიდან ოთხი A კატეგორიას მიეკუთვნება, როგორც იძულებითი 
განსახლების, ასევე ეკოლოგიური ზემოქმედების თვალსაზრისით, ერთი პროექტი კი 
B კატეგორიისაა დაცვის ზომებთან დაკავშირებით. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ADB. ADB Projects in Georgia. https://www.adb.org/countries/georgia/projects-results. 
(ADB. ADB-ის პროექტები საქართველოში). 
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მახვილაურის დასახლებაში #5 საპროექტო გვირაბი 
(ფოტოს ავტორი ვალერი ლისაკი). 

https://www.adb.org/countries/georgia/projects-results


 

III. პროექტი: ბათუმის 
შემოვლითი გზის პროექტი 

 
 
 
 
 
 
 
სალიბაურის დასახლებაში მდებარე #7 საპროექტო 
ხიდი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
ფოტო). 
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აღწერა 

228 მილიონი დოლარის ღირებულების 
ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი ADB-ის 
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო 
ბანკთან ერთად თანადაფინანსებული 
პირველი პროექტია საქართველოში და ის 
ითვალისწინებს ახალი 14,3 კილომეტრიანი 
(კმ) სიგრძის ახალი ორზოლიანი შემოვლითი 
გზის მშენებლობას, რომელიც გვერდს  
უვლის შავი ზღვის კურორტსა და საპორტო 
ქალაქს, ასევე 200 კმ სიგრძის საერთაშორისო 
მნიშვნელობის ავტომაგისტრალებსა და 
მეორად გზებს, შესრულებაზე-დაფუძნებულ 
შეკეთების ხელშეკრულების საფუძველზე 
(რუკა, გვ.6). ეს პროექტი, რომელიც 2017 
წლის 28 მარტს დამტკიცდა, ეხმარება 
საქართველოს ააშენოს ახალი შემოვლითი 
გზა, რომელიც გვერდს აუვლის საპორტო 
ქალაქ ბათუმს, რათა შეამციროს 
სატრანსპორტო საცობი და გააუმჯობესოს 
ტრანსპორტის მოძრაობა ქალაქთან 
ახლომდებარე აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
ავტომაგისტრალზე. პროექტის დასრულება 
2023 წლის დეკემბერში იგეგმება. 

 
იგეგმება, რომ პროექტის დასრულების 
შემდეგ: 

გაუმჯობესდება რეგიონული კავშირები 
საქართველოში, რათა საქართველომ 
შეძლოს რეგიონული სატრანსპორტო და 
ლოგისტიკური ცენტრის როლის 
შესრულება; 

• გაუმჯობესდება საავტომობილო 
ტრანსპორტის ეფექტიანობა აღმოსავლეთ- 
დასავლეთის ავტომაგისტრალზე; 

• იარსებებს ახალი შემოვლითი გზა, 
რომელიც გვერდს აუვლის ბათუმს 

• განხორციელდება გეგმიური და 
პერიოდული შეკეთების სამუშაოები 
შესრულებაზე დაფუძნებული შეკეთების 
ხელშეკრულების საფუძველზე; 

• დამტკიცდება დეტალური პროექტი, 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ), 
მიწის გამოსყიდვისა და განსახლების 
დეტალური გეგმა (LARP) და ბათუმის 
შემოვლითი გზის - სარფის გზის 
სატენდერო დოკუმენტაცია; და 

• აშენდება ფოთის ხიდი, მისასვლელი გზები 
და ბაკურციხე-წნორის ახალი გზა. 

 
პროექტი განეკუთვნება A კატეგორიას 
გარემოსა და იძულებითი განსახლების 
თვალსაზრისით. გზშ ანგარიში მომზადდა 
2009 წელს, სადაც აჭარის შემოვლითი გზის 
დიდი ნაწილი დაფარული იყო და განახლდა 
2011 წელს, როგორც დეტალური პროექტის 
ნაწილი. გზშ კიდევ ერთხელ განახლდა 2016 
წელს, რათა   მოეცვა   გარემოზე 
ზემოქმედებები, ახალი კანონმდებლობა, 
გარემოს მენეჯმენტის ხარჯები, ახალი 
საჯარო კონსულტაციები, კლიმატის 
ცვლილების რისკები და ერთობლივი 
გავლენების შეფასება. მიწის გამოსყიდვის და 
განსახლების გეგმის მომზადებისას 2016 წელს 
შედგენილი დეტალური ინვენტარიზაციის 
თანახმად, 963 ერთეული კერძო საკუთრებაში 
არსებული მიწის ნაკვეთი გამოიკვეთა, 
რომელზედაც პროექტს ექნებოდა გავლენა 
ძირითადად მცირე მასშტაბის მიწის 
გამოსყიდვის გამო. საერთო ჯამში 
გამოსასყიდი მიწის ფართობია 46 ჰექტარი. 
პროექტს გავლენა აქვს 741 ოჯახზე, რაც ჯამში 
4051 ადამიანს მოიცავს. აქედან 369 ოჯახი 
უკვე განსახლდა ან განსახლდება, ხოლო 562 
ოჯახი, რაც ჯამში 3024 ადამიანს მოიცავს, 
სერიოზული გავლენის ქვეშ მოხვდა ან 
მოხვდება  მომავალში (ფიზიკურად 
განსახლება ან/და შემოსავლის მომცემი 
ქონების 10%-ისა და მეტის დაკარგვა). 
რეგიონული   განვითარებისა   და 
ინფრასტრუქტურის     სამინისტრო 
შემსრულებელი    უწყებაა,    ხოლო 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, 
რომელსაც   ეხმარება  რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს ევრაზიის სატრანსპორტო 
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი - 
განმახორციელებელი უწყება.⁵ 

 
228 მილიონის 
დოლარის 
ღირებულების 
ბათუმის 
შემოვლითი გზის 
პროექტი 
ADB-ის აზიის 
ინფრასტრუქტურის 
საინვესტიციო 
ბანკთან ერთად 
დაფინანსებულ ი 
პირველი 
პროექტია 
საქართველოში. 

 
 

 

5 ADB. 2019. Final Report of the Special Project Facilitator. Manila.(ADB. 2019. Final Report of the Special Project Facilitatorპროექტების სპეციალური ფასილიტატორის 
საბოლოო ანგარიში. მანილა.) 
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ინფორმაციის მხარდაჭერას ან მიღებას. 
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ნახაზი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ორგანიზაციული სტრუქტურა 

 
 
 
 
 
 

 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
ორგანიზაციული სტრუქტურა 

სამართლებრივად, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული დაწესებულებაა. მისი თავმჯდომარე 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილეა.⁶ 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია მინისტრის წინაშე; შესაბამისად, 
მინისტრს შეუძლია ძალადაკარგულად ცნოს დეპარტამენტის აქტები და მოქმედებები, თუ მიიჩნევს 
მათ უკანონოდ ან მიზანშეუწონლად.⁷ 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სამდონიანი სტრუქტურა აქვს: თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილეები და განყოფილების რამდენიმე უფროსი, თავმჯდომარის მოადგილის 
ზედამხედველობის ქვეშ. გარემოსა და სოციალურ საკითხთა სამსახური დამოუკიდებელი 
სტრუქტურული ერთეულია და სამი განყოფილებისგან შედგება. ესენია: განსახლების, გარემოს 
დაცვისა და საჯარო რეესტრის განყოფილებები; სამსახურის შემადგენლობაშია 27 საშტატო 
ერთეული და კონსულტანტები. ქვემოთ წარმოდგენილია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
ორგანიზაციული სტრუქტურის გრაფიკული გამოსახულება. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IFI = საერთაშორისო დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია. წყარო: საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. 

 
 

6 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=pages&func=menu&pid=1384436923. 
7საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 2017 წლის 13 იანვრის ბრძანება №1/ნ 
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ. http://www.georoad.ge/uploads/files/ 
debuleba2017.pdf. 
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საჩივრებზე 
რეაგირება 
ორეტაპიანი 
და სამ 
საფეხურიანი 
სისტემაა. 

პროექტის საჩივრებზე 
რეაგირების მექანიზმიt 

წინამდებარე  პროექტის  შემთხვევაში 
საავტომობილო   გზების დეპარტამენტის 
საჩივრებზე რეაგირების სისტემა ასახულია მიწის 
გამოსყიდვისა და განსახლების გეგმაში. ეს 
პროცედურა მოცემულია 2017 წლის მარტის 
საჩივრებზე რეაგირების   მექანიზმის 
სახელმძღვანელო მითითებებში, რომელიც 
მომზადებულია ADB-ის ტექნიკური დახმარების 
კონსულტანტების მიერ. მას არ აქვს ოფიციალური 
სტატუსი დეპარტამენტის ოფიციალური შიდა 
დოკუმენტის სახით. 

 
საჩივრებზე რეაგირება ორეტაპიანი და 
სამსაფეხურიანი სისტემაა. პირველი  ეტაპი 
მოიცავს ორ საფეხურს: პირველია ინფორმაციის 
გაცვლა და მოსარჩელეებთან მოლაპარაკებების 
გამართვა. ამას უფრო მეტად პრევენციული 
ფუნქცია აქვს. თუ მოლაპარაკებების შედეგად 
საკითხი ვერ გადაწყდება, მეორე საფეხურის სახით 
შესაძლებელია საჩივრის შეტანა საჩივრებზე 
რეაგირების კომიტეტში (GRC). ეს კონკრეტული 
პროექტის მექანიზმია და მხოლოდ პროექტის 
განხორციელების ეტაპზე ფუნქციონირებს. იგი 
განიხილავს საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტა 
შესაძლებელია კონტრაქტორის მიერ, რომელიც არ 
საჭიროებს დამატებით შეთანხმებას ან რომელიც 
დაკავშირებულია ინფორმაციის მიწოდებასთან. 

 
არასოდეს) მონაწილეობენ საჩივრებზე 
რეაგირების პროცედურაში. ერთ შემთხვევაში, 
საჩივრის გადაწყვეტის პროცესში ჩართული იყო 
ადგილობრივი მერი და ეს აღინიშნა, როგორც 
პოზიტიური შედეგის მქონე მოვლენა, რამაც ხელი 
შეუწყო ეფექტურ კომუნიკაციას და დავის 
გადაწყვეტას. 

 
თუმცა, როგორც ჩანს, ეს არ წარმოადგენს 
ჩვეულებრივ პრაქტიკას და შემთხვევათა 
სახელმძღვანელო მითითებების პროექტის 
ჩანაწერი არასრულია და როგორც ჩანს, პრაქტიკაში 
არ სრულდება. მაგალითად, სახელმძღვანელო 
მითითებების პროექტის თანახმად, საჩივრების 
სარეგისტრაციო ჟურნალი ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს როგორც საჩივრებზე რეაგირების კომიტეტის, 
ასევე კომისიის დონეზე. თუმცა, პრაქტიკაში, 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი არ 
აწარმოებდა სარეგისტრაციო ჟურნალს მანამ, სანამ 
2018 წლის ბოლოს, ცენტრალური და დასავლეთ 
აზიის დეპარტამენტის (CWRD) ტექნიკური 
დახმარების კონსულტანტმა არ მოამზადა 
სრულყოფილი საჩივრების სარეგისტრაციო 
ჟურნალი და არ დაეხმარა საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტს მის დამტკიცებაში. ამასთან, 
სახელმძღვანელო მითითებების პროექტის 
თანახმად, “საჩივრებზე რეაგირების კომისია 
ფორმალურ მოსმენას ჩაატარებს საჩივრის 
მიღებიდან არაუგვიანეს 2 კვირაში” და “მოსმენის 
დღეს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირი 
წარდგება კომისიის წინაშე განმახორციელებელი 
უწყების ოფისში საჩივრის განსახილველად.” 
თუმცა, დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან და 

მე-2 ეტაპია საჩივრებზე რეაგირების კომისია 
(GRCN), მუდმივად მოქმედი არაფორმალური 
სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს 
საჩივრების აღრიცხვას, განხილვას და 
დაკმაყოფილებას. იგი განიხილავს საჩივრებს, 
რომლებიც ვერ გადაწყდა პირველ ეტაპზე და ასევე 
პირდაპირ საჩივრებზე რეაგირების კომისიის 
მისამართით შემოტანილ საჩივრებს. 

 
მიწის გამოსყიდვისა და განსახლების გეგმის 
თანახმად, პირველ ეტაპზე საჩივრებზე რეაგირების 
კომიტეტი შედგება საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის,  ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის, ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი პირების (განსაკუთრებით ქალების) 
და შესაბამისი ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან. თუმცა, 
პრაქტიკაში ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციები ძალიან იშვიათად (ან თითქმის 

მომჩივნებთან საუბრის შედეგად გაირკვა, რომ 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები, 
ჩვეულებრივ, არ ესწრებიან მოსმენებს. ამის 
ნაცვლად, მათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში იწვევენ 
მოსმენაზე, თუ საჭიროა კონკრეტული განმარტება. 
მოსმენები ტარდება რამდენიმე განსახილველი 
საჩივრის შეგროვების შემდეგ. თუმცა, სასწრაფო 
შემთხვევაში მოსმენა  ერთი  კონკრეტული 
საჩივრის შემთხვევაშიც შეიძლება ჩატარდეს. 
ამასთან, სახელმძღვანელო მითითებების 
პროექტში მოცემული ვადები, როგორც ჩანს, 
მოქნილია და პრაქტიკაში არ სრულდება. 
მთლიანობაში, სახელმძღვანელო მითითებების 
პროექტი უფრო დოკუმენტის სამუშაო ვერსიას 
გავს, რომელიც შესწორებას მოითხოვს 
დეპარტამენტის საჭიროებების, სპეციფიკისა და 
საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, რაც შემდგომ 
ფორმალურად უნდა დამტკიცდეს, რათა მოხდეს 
მისი გამოყენება და პრაქტიკული აღსრულება. 

 
 
 
 

 

8 საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და ბათუმში მშენებლობის ზედამხედველის წარმომადგენლებთან გასაუბრებით 
მიღებული ინფორმაცია. 
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საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსი (სზაკ-ი)⁹, რომელიც საჯარო უწყებების 
ადმინისტრაციული წარმოების წესებს 
არეგულირებს, ერთადერთი კანონია, რომელიც 
საჩივრებზე რეაგირების პროცედურას ეხება. 
განმახორციელებელი უწყებების უმრავლესობა 
აღნიშნულ რეგულაციებს განიხილავს მაქსიმალური 
ზღვრების დასადგენად (მინიმალური ზოგადი 
სტანდარტები, რომელთა უფრო დეტალური 
რეგულირება შესაძლებელია შიდა პროცედურების 
მეშვეობით). მაგალითად, სზაკ-ი ადგენს, თუ რას 
უნდა შეიცავდეს ადმინისტრაციულ ორგანოში 
შეტანილი განცხადება ან/და საჩივარი 
(განმცხადებლის სახელი, გვარი და მისამართი, იმ 
ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, 
რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი, მოთხოვნა, 
ხელმოწერა და თანდართული საბუთების ნუსხა, 
მათი არსებობის შემთხვევაში).10 სზაკ-ი ასევე 
ავალდებულებს ადმინისტრაციულ ორგანოს 
მიღების დღესვე რეგისტრაციაში გაატაროს 
განცხადება და განმცხადებელს გაუგზავნოს 
(გადასცეს) განცხადების რეგისტრაციაში გატარების 
დადასტურება და დეტალები.11 იგი განსაზღვრავს, 
რომ, თუ ადმინისტრაციული ორგანო დაადგენს, 
რომ განცხადება უნდა გადაეგზავნოს სხვა 
ადმინისტრაციული ორგანოს, მან 2 დღის 
განმავლობაში უნდა აცნობოს განმცხადებელს 
განცხადების გადაგზავნის შესახებ შესაბამისი 
დასაბუთებით.12 ამასთან, სზაკ-ი ასევე 
განსაზღვრავს, რომ ადმინისტრაციული ორგანო 
ვალდებულია აცნობოს განმცხადებელს მისი 
უფლება-მოვალეობების, განცხადების განხილვის 
პროცედურის, წარმოების ვადებისა და 
განცხადებაში არსებული ხარვეზების შესახებ. 
განმცხადებელს ეძლევა მინიმუმ 5 დღე ასეთი 
ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ან/და დამატებითი 
დოკუმენტაციის  მისაწოდებლად.13 
ადმინისტრაციული წარმოებისთვის 
განსაზღვრული ზოგადი ვადაა 1 თვე, მაგრამ იგი არ 
შეიძლება აღემატებოდეს 3 თვეს.14 
თუ კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი, 
გადაწყვეტილება მიიღება ზეპირი მოსმენის 
გამართვიდან 5 დღის ვადაში.15 სზაკ-ის თანახმად, 
ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის თაობაზე 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილება წარმოადგენს ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი 
უნდა აკმაყოფილებდეს ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტისთვის 
სზაკ-ით დადგენილ მოთხოვნებს.16 

 
როგორც უკვე აღინიშნა, საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი არ აწარმოებდა საჩივრების 
მონაცემთა     ბაზას 2018 წლის ბოლომდე. 
შესაბამისად, შეუძლებელი იყო 2019 წლამდე 
არსებული საჩივრების რაოდენობის, ტიპისა და 
სტატუსის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის 
მიღება. შესაბამისად, ADB-ის ტექნიკური 
დახმარების კონსულტანტის დახმარებით 
შემუშავებული სარეგისტრაციო ჟურნალი 
არასრული იყო. 2018 წლის მონაცემებით ჩანდა, 
რომ 2018 წელს შეტანილი იქნა ცხრა საჩივარი, 
ხოლო 

 
2019 წელს - 20 საჩივარი. შემთხვევების 
უმრავლესობაში საჩივრის ადრესატი იყო 
რეგიონული  განვითარებისა  და 
ინფრასტრუქტურის   სამინისტრო, ხოლო 
რამდენიმე შემთხვევაში საჩივარი შეტანილ იქნა 
სხვა სახელმწიფო უწყებებში მანამ, სანამ 
მოხდებოდა მათი გადამისამართება რეგიონული 
განვითარებისა და  ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროში. 

 
საჩივრების უმრავლესობა ეხებოდა კომპენსაციების 
განაკვეთებს და მიწის გამოსყიდვისა და 
განსახლების გეგმაში შეტანის მოთხოვნებს. 
რამდენიმე უკავშირდებოდა ქონების 
სარეგისტრაციო დოკუმენტებს ან/და საკუთრების 
სტატუსსა და ინფრასტრუქტურის ან/და აქტივების 
დაზიანებას. იყო ერთი მოთხოვნა მცენარეების 
შეფასებასთან დაკავშირებით და ერთი საჩივარი 
სასმელი წყლისა და ახალი ღობის აშენებასთან 
დაკავშირებით. 2018 წელს შესული ცხრა 
საჩივრიდან, ექვსი ღიად რჩება, ხოლო სამი 
დაიხურა; ხოლო 2019 წელს შესული 20 
საჩივრიდან, 12 ღიად რჩება და რვა დაიხურა. 
დახურული  საჩივრებიდან  სამი 
დამაკმაყოფილებლად გადაწყდა საავტომობილო 
ტრანსპორტის დეპარტამენტის მიერ, შვიდს უარი 
ეთქვა დაუსაბუთებლობის გამო, ხოლო ერთი 
ნაწილობრივ იქნა გადაწყვეტილი. ღია საჩივრები 
უკავშირდება კომპენსაციის განაკვეთებს და მიწის 
გამოსყიდვისა და განსახლების გეგმაში შეტანის 
მოთხოვნებს. 

საჩივრების 
უმრავლესობა 
ეხებოდა 
კომპენსაციების 
განაკვეთებს და 
მიწის 
გამოსყიდვისა და 
განსახლების 
გეგმაში 
გათვალისწინებ 
ის მოთხოვნებს. 

 
 

9 თავი 6: ადმინისტრაციული წარმოების ზოგადი დებულებანი. თავი 7. ადმინისტრაციული წარმოება კოლეგიურ ადმინისტრაციულ ორგანოში, თავი 8:ფორმალური 
ადმინისტრაციული წარმოება, თავი 9: საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება. სხვა საკითხებთან ერთად, აღნიშნული თავები განსაზღვრავს, თუ ვინ შეიძლება იყოს 
ადმინისტრაციული წარმოების მხარე, განაცხადის შეტანის წესს, ადმინისტრაციულ უწყებაში განაცხადის რეგისტრაციის ვალდებულებას, მხარეთა უფლებებსა და 
მოვალეობებს, პროცედურულ პრინციპებსა და წესებს და გადაწყვეტილების მიღების ვადებს. 

10 სზაკი-ის 78-ე მუხლი. 
11 სზაკი-ის 79-ე მუხლი. 
12 სზაკი-ის მე-80 მუხლი. 
13 სზაკი-ის მე-80 და 83-ე მუხლები. 
14 სზაკი-ის მე-100 მუხლი. 
15 სზაკი-ის 113-ე მუხლი. 
16 სზაკი-ის 202-ე მუხლი. შესაბამისად, გადაწყვეტილება უნდა შეესაბამებოდეს მოთხოვნებს შინაარსის, 
გასაჩივრების წესის, შეცდომების გამოსწორების წესის, აღმასრულებელი პირის შესახებ და სხვ. 
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ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების საჩივრებს გარემოსა და სოციალურ საკითხთა 
სამსახური განიხილავს. სამსახური სამი განყოფილებისგან შედგება. ეს განყოფილებებია: 
განსახლების განყოფილება, რომელშიც ირიცხება 13 თანამშრომელი თბილისში და 5 
ადამიანი ქუთაისში (დასავლეთი საქართველო); გარემოს დაცვის განყოფილება, რომელშიც 4 
თანამშრომელია; და საჯარო რეესტრის განყოფილება, რომელშიც 5 თანამშრომელია. 

 
ის ფაქტი, რომ საჯარო რეესტრის განყოფილება და განსახლებისა და გარემოს დაცვის 
განყოფილება ერთი სამსახურის შემადგენლობაშია, საჩივრების ან/და კითხვების ნაწილის 
ეფექტიანი მართვის შესაძლებლობას იძლევა, რადგან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 
ადამიანების დიდი ნაწილის კითხვები და პრობლემები ქონების რეგისტრაციას  
უკავშირდება. საჯარო რეესტრის საკითხებთან დაკავშირებით ექსპერტთა ჯგუფის არსებობა 
(რომელთა უმრავლესობას საჯარო რეესტრში მუშაობის გამოცდილება აქვს) ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისთვის დროული და ეფექტური კონსულტაციისა და 
დახმარების გაწევის შესაძლებლობას იძლევა. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საჯარო რეესტრის 
საკითხებთან 
დაკავშირებით 
ექსპერტთა ჯგუფის 
არსებობა (რომელთა 
უმრავლესობას 
საჯარო რეესტრში 
მუშაობის 
გამოცდილება აქვს), 
ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი 
ადამიანებისათვის 
დროული და 
ეფექტური 
კონსულტაციისა და 
დახმარების გაწევის 
შესაძლებლობას 
იძლევა. 

პროექტის საჩივრებზე 
რეაგირების მექანიზმის 
მოქმედი სუბიექტები 

საჩივრებზე რეაგირების კომიტეტის 
შემადგენლობას  საავტომობილო  გზების 
დეპარტამენტი განსაზღვრავს. როგორც წესი, მასში 
შედიან საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
მინისტრის მოადგილეები და სხვადასხვა 
დეპარტამენტების უფროსები. 

 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანები 
საჩივრებზე რეაგირების სისტემის ბენეფიციარები 
არიან. საჩივრის შეტანის შემდეგ მათ 
უკავშირდებიან, აწვდიან ინფორმაციას, 
ატყობინებენ სიახლეებს, ხდება მათთან 
მოლაპარაკებები და ა. შ. საკითხის გადაწყვეტის 
შესაძლო გზების შესახებ. 

 
არასამთავრობო ორგანიზაციები ზოგჯერ 
ეხმარებიან ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ 
ადამიანებს საჩივრის მომზადებისა და შეტანის 
საკითხებში. ისინი იშვიათად მონაწილეობენ 
დიალოგში განმახორციელებელ უწყებასთან (IA), 
პროექტის განმახორციელებელ განყოფილებასთან 
და ADB-ის პროექტის თანამშრომლებთან. 

 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანები 
ზოგჯერ უკავშირდებიან ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოებს, მაგრამ ეს ორგანოები 
იშვიათად ერთვებიან საჩივარზე რეაგირების 
პროცესში. არის შემთხვევები, როდესაც 
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები ხელს 
უწყობენ პროცესის ორგანიზებას, კომუნიკაციას 
ახდენენ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ 
ადამიანებთან ან მასპინძლობენ  შეხვედრებს. 
ასეთი ჩარევა სასარგებლოდ ჩაითვალა 
მშენებლობის  ზედამხედველი  კომპანიის 
წარმომადგენლის მიერ, რომელიც მართავს 
საჩივრებს ადგილობრივ დონეზე. 

 
გარემოსა და სოციალურ საკითხთა განყოფილება 
საჩივრებზე რეაგირების წამყვანი უწყებაა. 

 
ამავე დროს, ის ინარჩუნებს კავშირს ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან და 
კონსულტაციას უწევს მათ საჩივრებთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების შესახებ. 

 
ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტს 
(CWRD) გუნდი არ გააჩნია ფორმალური ფუნქცია 
საჩივრებზე  რეაგირების  პროცედურაში. 
მიუხედავად ამისა, ის მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებს და გავლენას ახდენს საჩივრების ზოგად 
დინამიკაზე. საჩივრის მიღებისას, ხშირად ხდება 
CWRD-თან   კონსულტაცია    საჩივარში 
მითითებული მოთხოვნების შესაძლო სარგებლის 
ან საჩივრის შესაძლო გადაწყვეტისა და 
უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტთან (SPS) 
მისი შესაბამისობის შესახებ. ისეც ხდება, რომ 
განმახორციელებელი უწყებისთვის შესაძლოა 
საჭირო იყოს წერილი ან წერილობითი 
დოკუმენტაცია დასაბუთების სახით (როგორც 
საფუძველი,   რომელზე დაყრდნობითაც 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა ადამიანმა 
შესაძლოა გაუკეთდესს შეთავაზება საჩივრის 
გადაწყვეტის თაობაზე) შიდა შესაბამისობის 
მიზნებისთვის. CWRD-ის გუნდი მონაწილეობას 
იღებს მოლაპარაკებებში, კონსულტაციებსა და 
კომუნიკაციაში განმახორციელებელ უწყებასა და 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან, მათ 
შორის ადგილზე ვიზიტებში. მის მიმართ 
არსებული ნდობის ხარისხი და მოლაპარაკებების 
პროცესის მის მიერ მართვა ზოგჯერ ხელს უწყობს 
სიტუაციის    ადგილიდან     დაძვრას. 
გადაწყვეტილებებს განმახორციელებელი უწყება 
იღებს. ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 
ადამიანების გამოკითხვა გვიჩვენებს, რომ ისინი 
მეტად ენდობიან ADB-ის წარმომადგენლებს, 
ვიდრე ადგილობრივი განმახორციელებელი 
უწყების წარმომადგენლებს. ეს ნაწილობრივ 
შესაძლოა გამოწვეული იყოს CWRD-ის გუნდის 
კომუნიკაციის უნარებით და ADB-ის პოლიტიკის 
საფუძვლიანი ცოდნით. ამის კიდევ ერთი მიზეზი 
შესაძლოა იყოს ადმინისტრაციული ორგანოების 
მიმართ საზოგადოებაში   არსებული 
„თანდაყოლილი“ დაბალი ნდობის ხარისხი და 
უფრო მაღალი ნდობის ხარისხი უცხოური 
ინსტიტუციების მიმართ. 
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მიწის გამოსყიდვა 
და ჩამორთმევა 

წინამდებარე კვლევის შესაბამისი 
მარეგულირებელი ბაზა განსაზღვრავს მიწის 
შესყიდვისა და ჩამორთმევის და 
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 
საჩივრების განხილვის საკითხებს. 

 
საკუთრების ჩამორთმევის უფლება 
გათვალისწინებულია   საქართველოს 
კონსტიტუციის მე-19   მუხლით. 
კონსტიტუციის თანახმად, საკუთრების 
ჩამორთმევის საკითხს დეტალურად 
არეგულირებს    აუცილებელი 
საზოგადოებრივი  საჭიროებისათვის 
საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ 
საქართველოს კანონი (კანონი).17 

 
კანონის შესაბამისად, „აუცილებელი 
საზოგადოებრივი  საჭიროებისათვის 
ექსპროპრიაცია   ხორციელდება 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრის (შემდგომ – 
მინისტრი) ბრძანების საფუძველზე და 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 
სახელმწიფო ორგანოს ან მუნიციპალიტეტის 
ან/და საჯარო ან კერძო სამართლის 
იურიდიული პირის სასარგებლოდ, 
რომელსაც ამ კანონის შესაბამისად ენიჭება 
ექსპროპრიაციის უფლება.” 

 
კანონი ექსპროპრიაციით დაინტერესებულ 
მხარეს ავალდებულებს განახორციელოს 
ყველა სათანადო ღონისძიება, რათა ქონება 
მიიღოს მესაკუთრესთან შეთანხმების 
საფუძველზე. კანონის შესაბამისად, ქონების 
შეძენაზე მოლაპარაკების დაწყებამდე 

 
ექსპროპრიატორი თავისი ხარჯით, 
დამოუკიდებელი ექსპერტის დახმარებით 
აფასებს ქონებას და განსაზღვრავს 
კომპენსაციის სახით მესაკუთრისათვის 
გადასაცემ სავარაუდო საკომპენსაციო თანხას 
ან სხვა ქონებას საექსპროპრიაციო ქონების 
საბაზრო ღირებულების შესაბამისად. 
მესაკუთრე უფლებამოსილია თავისი 
ხარჯით ისარგებლოს სხვა დამოუკიდებელი 
ექსპერტის დახმარებით. შემდეგ, 
ექსპროპრიატორი ქონების მესაკუთრეს 
წარუდგენს წინადადებას ქონების შეძენისა 
და ამ ქონების კომპენსაციის წესის შესახებ. 

 
კომპენსაციის სახით შეთავაზებული სხვა 
ქონების საბაზრო ღირებულება ან 
საკომპენსაციო თანხა უნდა იყოს წინასწარი, 
სრული და სამართლიანი და არ უნდა იყოს 
ექსპროპრიატორის მიერ შეფასების შედეგად 
განსაზღვრულ თანხაზე ნაკლები. 
საექსპროპრიაციო ქონების სანაცვლოდ 
მესაკუთრისათვის კომპენსაციის სახით სხვა 
ქონების გადაცემა დასაშვებია მხოლოდ მისი 
თანხმობით. ექსპროპრიატორი მესაკუთრეს 
შეფასებას წარუდგენს წერილობითი 
ფორმით, სადაც აღინიშნება კომპენსაციის 
განსაზღვრის საფუძველი. ანაზღაურება 
თავისუფლდება ყოველგვარი გადასახადისა 
და მოსაკრებლისაგან.18  თუ 
ექსპროპრიატორი და ქონების მესაკუთრე 
ვერ თანხმდებიან საკომპენსაციო თანხაზე, 
მაშინ თითოეულ მხარეს უფლება აქვს 
სარჩელი შეიტანოს სასამართლოში.19 

 
სასამართლო უფლებამოსილია ქონების 
შეფასების მიზნით დანიშნოს 
დამოუკიდებელი   ექსპერტი. 
დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნის, 
აგრეთვე მტკიცებულებების საფუძველზე 
კომპენსაციის  ოდენობის საბოლოო 
შეფასებას ახორციელებს სასამართლო. 

წინამდებარე 
კვლევის 
შესაბამისი 
მარეგულირე ბელი 
ბაზა განსაზღვრავს 
მიწის 
შესყიდვისა და 
ჩამორთმევის და 
ადმინისტრაციული 
ორგანოების მიერ 
საჩივრების 
განხილვის 
საკითხებს. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ საქართველოს კანონის 
ინგლისური ვერსია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე https://www.matsne.gov.ge/en/document/view/16480?publication=5. 
18 საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ კანონის მე-6 მუხლი. 
19 საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ კანონის მე-8 მუხლი. 
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IV. საჩივარი 
 
 

პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისში შევიდა საჩივარი 2018 წლის 2 
ოქტომბერს. მომჩივანი არის ოჯახი, რომლის მიწა და აქტივები  გამოსყიდულ 
იქნა პროექტის ფარგლებში. მომჩივანის მტკიცებით, მისი ქონების საბაზრო ფასსა 
და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გადახდილი კომპენსაციის 
ოდენობას შორის სხვაობა 100,000 ლარს (40,000 აშშ დოლარის ეკვივალენტი) 
შეადგენდა. პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის ოფისმა საჩივარი 
დასაშვებად ცნო და 2018 წლის 16-17 ოქტომბერს შეასრულა განხილვისა და 
შეფასების მისია. 
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საპროექტო გზისა და ბათუმი-ახალციხის გზის კვეთასთან - 
კვეთა #4 ახლოს (ფოტო ეკუთვნის „Colliers International“-ს). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მთავრობის პოზიციით, მომჩივანისათვის 
გადახდილი კომპენსაციის ოდენობა 
სამართლიანი იყო, ეყრდნობოდა ზუსტ 
შეფასებას და რომ მომჩივანს მიღებული 
ჰქონდა კომპენსაცია. შესაბამისად, მოთხოვნა 
დაუსაბუთებლად ჩაითვალა. მეორე მხრივ, 
მომჩივანის თქმით, მან მოაწერა ხელი 
ხელშეკრულებას და განაცხადა თანხმობა 
საკომპენსაციო გადახდაზე, რადგან 
მთავრობის წერილის თანახმად, თუ 
შეთავაზებულ ფასზე არ დათანხმდებოდა, 
დაიწყებოდა საკუთრების ჩამორთმევის 
პროცედურები. მომჩივანი ნერვიულობდა, 
რომ ის ყველაფერს დაკარგავდა, ამიტომ 
იძულებული იყო მიეღო შემოთავაზებული 
კომპენსაცია. თუმცა, მტკიცებულების სახით 
წარმოდგენილი დოკუმენტაციით ჩანდა, რომ 
მომჩივანი სისტემატურად გამოთქვამდა 
უკმაყოფილებას კომპენსაციის ოდენობასთან 
დაკავშირებით და სხვა შემფასებელი 
ორგანიზაციის მომსახურებითაც  კი 
ისარგებლა, რომელმაც მიწის ღირებულება 
პროექტის შეფასებასთან შედარებით ბევრად 
უფრო მეტად შეაფასა. მიუხედავად 
აღნიშნული უთანხმოებისა საჩივრებზე 
რეაგირების ადგილობრივ მექანიზმთან, 
ყოველ ჯერზე ხდებოდა მომჩივანის 
პოზიციის უგულებელყოფა. 

 
პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის 
ოფისმა დაადგინა, რომ არსებობდა 
შესაძლებლობა იმისა, რომ მომჩივანის ქონება 
არ ყოფილიყო სათანადოდ შეფასებული და 
მიმართა  საავტომობილო  გზების 
დეპარტამენტს საქმის ხელახალი გახსნის 
თხოვნით. თუმცა, საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტს არ სურდა ამის გაკეთება. ამ 
სიტუაციის ფონზე, CWRD-მ გარე ექსპერტის 
რანგში დაიქირავა საერთაშორისო 
ორგანიზაცია (Colliers International), შეფასების 
საერთაშორისო სტანდარტების (2017 წ.) 
შესაბამისად   გარე  შეფასების 
განსახორციელებლად. 

 
სადავო ქონების შემოწმებისა და  შეფასება 
2019 წლის 5 მარტს განხორციელდა, რომლის 
შეფასების ეფექტური თარიღი იყო 2016 წლის 
1 ნოემბერი პროექტის შეფასებასთან 
შესაბამისობის მიზნით. დამოუკიდებელი 
შეფასება, რომელიც ეფუძნებოდა საბაზრო 

 
მიდგომას, განიხილავდა საკუთრების 

ადგილმდებარეობას, ზომას და სხვა 
მახასიათებლებს და ადგენდა, რომ ქონების 
ღირებულება დაახლოებით 20%-ით 
აღემატებოდა თავდაპირველ საპროექტო 
შეფასებას. აღნიშნულ შეფასებას ეფუძნებოდა 
მომჩივანისათვის გადახდილი კომპენსაცია. 

 
ADB-სა და მთავრობას შორის 2019 წლის 
მაისში გაიმართა პროექტების სპეციალური 
ფასილიტატორის ოფისის ხელშეწყობით 
განხორციელებული   დისკუსიების 
რამდენიმე  რაუნდი.    შედეგად, 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 
გადახედა საკუთარ პოზიციას და გამოთქვა 
საქმის ხელახალი გახსნის სურვილი, რათა 
განხორციელებულიყო  მოლაპარაკება 
მომჩივანისათვის  თავდაპირველად 
გადახდილ თანხასა და დამოუკიდებელი 
შეფასების შედეგად განსაზღვრულ თანხას 
შორის სხვაობის   საფუძველზე. 
მოლაპარაკებების შედეგად, 2019 წლის 27 
ივნისს, მომჩივანმა ხელი მოაწერა 
ხელშეკრულებას, ხოლო თანხის სრული 
გადახდა დადასტურებულ იქნა 2019 წლის 29 
ივნისს. ამით დასრულდა პროექტების 
სპეციალური ფასილიტატორის საქმე. 

 
 
 

დამოუკიდებელი შეფასება, 
რომელიც ეფუძნებოდა საბაზრო 
მიდგომას, განიხილავდა 
საკუთრების 
ადგილმდებარეობას, ზომას და 
სხვა მახასიათებლებს და 
ადგენდა, რომ ქონების 
ღირებულება დაახლოებით 20%- 
ით აღემატებოდა თავდაპირველ 
საპროექტო შეფასებას. 
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მომჩივანის სახლი საპროექტო გზაზე და 
ბათუმი-ახალციხის გზის კვეთა 
#4 კვეთასთან (ფოტო ეკუთვნის “Colliers 
International“-ს). 
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V. მიღებული გაკვეთილები 
 
 
 
 
 
 

 
საპროექტო ტერიტორია #4 გვირაბსა და #10 ხიდს შორის 
სოფელი ქვედა სამება (ფოტოს ავტორი ვალერი ლისაკი). 
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ისეთი 
პროექტების 
შემთხვევაში, 
რომლებსაც თან 
ახლავს მიწის 
მნიშვნელოვანი 
შესყიდვა, 
მაგალითად, 
გზებისა და 

 
პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის მიერ ამ საქმის მართვასთან 
დაკავშირებით მიღებული გამოცდილება, მათ შორის ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილ პირებთან, თემის მოსახლეობასთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან 
ურთიერთობა, გარკვეული საკითხების გაგებაში დაგვეხმარა, რაც მომავალში ხელს 
შეუწყობს შემთხვევების მართვას. 

• ამ შემთხვევაში, არსებითი ხარვეზი იყო მომჩივანის ქონების შეფასება. 
ჩანაწერებიდან ჩანს, რომ ხშირად, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
მიერ დაქირავებული შემფასებელი კომპანიები არ არიან ავტორიტეტულები 
და არ მუშაობენ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მათი შეფასება 
არასათანადოდ არის დასაბუთებული. ეს იყო საჩივრის თავდაპირველი 
მიზეზი. ისეთი პროექტების შემთხვევაში, რომლებსაც თან ახლავს მიწის 
მნიშვნელოვანი შესყიდვა, როგორიცაა, მაგალითად გზებისა და 
ავტომაგისტრალების პროექტები, უზრუნველყოფილი უნდა იქნას 
საკუთრების სანდო და ხარისხიანი შეფასება. საერთაშორისო სტანდარტებზე 

ავტომაგისტრალების 
პროექტები, 
უზრუნველყოფილი 
უნდა იქნას 
საკუთრების სანდო 
და ხარისხიანი 
შეფასება. 
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დაფუძნებული შეფასება უფრო ძვირადღირებულია, ვიდრე ადგილობრივი 
კომპანიების მომსახურება, მაგრამ მეტად სანდო და როგორც მოცემული 
შემთხვევა გვიჩვენებს, პროექტის შემდგომ ეტაპებზე თავიდან აგვაცილებს 
უფრო მნიშვნელოვან ფულად და რეპუტაციულ ზიანს საჩივრების გამო. 

• საჩივრებზე რეაგირების არსებულ მექანიზმს ჰქონდა ხარვეზები. მისი 
დახმარებით საკმარისად ადრე ვერ მოხერხდა საჩივარზე სერიოზული, 
ნეიტრალური, მიუკერძოებელი და გამჭვირვალე რეაგირება. აქედან ჩანს, რომ 
საჭიროა საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის შექმნა და გაძლიერება 
პროექტის დონეზე. ეს მექანიზმი უფრო ფუნქციური და ღია უნდა იყოს 
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანებისათვის, რათა მათ 
გაუჩნდეთ განცდა, რომ მათი ესმით. ამ მექანიზმმა ადრეულ ეტაპზე უნდა 
შეძლოს აღმასრულებელი უწყებებისა და, საჭიროების შემთხვევაში, ADB-ის 
ოპერაციული დეპარტამენტების ყურადღების მიპყრობა საჩივრებთან ან/და 
პრობლემებთან დაკავშირებით. 

• ამ შემთხვევაში, მომჩივანი მიიჩნევდა, რომ კონსულტაცია და კომუნიკაცია 
არ იყო შინაარსიანი, პატივისცემით გამსჭვალული, ადეკვატური და 
დროული. შესაბამისად, ყურადღება უნდა გამახვილდეს 
განმახორციელებელი უწყების შესაძლებლობების გაძლიერებაზე პროექტის 
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან ეფექტიანი, შინაარსიანი და 
პატივისცემით გამსჭვალული კონსულტაციისა და კომუნიკაციის 
თვალსაზრისით, რადგან ეს პირდაპირ აისახება (i) ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანების ნდობაზე პროექტის მიმართ, (ii) მათ სურვილზე 
ითანამშრომლონ, და (iii) განმახორციელებელი უწყების შესაძლებლობაზე 
პრობლემების ეფექტიანად გადაჭრის თვალსაზრისით. 

• ყველა ზემოხსენებულ საკითხთან ერთად, აღნიშნულმა შემთხვევამ აჩვენა, 
რომ ADB-ის წესების დარღვევამ საკითხის ADB-ის გენერალური 
დირექტორისა და პრეზიდენტის დონეზე განხილვა შეიძლება გამოიწვიოს. 
ADB-ს სერიოზული დამოკიდებულება აქვს სოციალური დაცვის 
მექანიზმებთან დაკავშირებით და მისი პოლიტიკის დარღვევა ან 
უგულებელყოფა, გარდა იმისა, რომ იმოქმედებს პროექტის 
განხორციელებაზე, შესაძლოა უარყოფითად აისახოს ADB-სა და 
საქართველოს ხელისუფლებას შორის არსებულ ურთიერთობაზე. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
გამოწვევები და ხელშემწყობი ფაქტორები 

ქვემოთ მოცემული დამატებითი მოსაზრებები წარმოიშვა საჩივრის მართვასთან დაკავშირებით 
პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის გამოცდილებისა და ასევე სიტუაციური ანალიზის 
პროცესში ადგილზე ჩატარებული სამუშაოებისა და ინტერვიუების შედეგად. ყოველივე ეს  
მოცემულია ქვემოთ, რათა განისაზღვროს სისტემის ხელშემწყობი ფაქტორები და ძლიერი მხარეები, 
განიმარტოს საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის სირთულეები და ყურადღება გამახვილდეს იმ 
საკითხებზე, რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს. 

• მიწისა და ქონების არასაიმედო და იაფი ადგილობრივი შემფასებლები და ნაკლებად 
ხელმისაწვდომი სანდო საერთაშორისო შემფასებლები, რომელთაც მომსახურების 
მაღალი საფასური აქვთ. 

• გასაჩივრების პროცედურებთან დაკავშირებით დამტკიცებული დოკუმენტის 
არარსებობა. უნდა აღინიშნოს, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დიდი 
ინტერესი გამოთქვა ADB-ის დახმარებით შესაბამისი დოკუმენტის შემუშავებასა და 
დამტკიცებასთან დაკავშირებით. 

• ADB-ის ოპერაციული წესების არასაკმარისი ცოდნა სხვადასხვა დაინტერესებული 
მხარის მხრიდან. 

• თანამშრომელთა ხშირი როტაცია, რის გამოც არ არიან საკმარისი რაოდენობით 
გამოცდილი თანამშრომლები სოციალური დაცვის საკითხების მართვისთვის (ADB-ის 
ერთი პროექტის კოორდინატორის გარდა, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში 
მუშაობდა ადგილზე). 

• პროექტის შემუშავებისა ან/და დაგეგმვის ეტაპზე პოტენციური სოციალური და 
ეკოლოგიური ზემოქმედების არასაკმარისი ან/და არასრული შეფასება. 

• შინაარსიანი კონსულტაციის ნაკლებობა. 

• ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან არასათანადო კომუნიკაცია და მათი 
მხრიდან შენიშვნების გამოთქმისა და გათვალისწინების შესაძლებლობის არარსებობა. 
ზოგჯერ ზედამხედველი ინჟინრების წარმომადგენლებს, რომელთაც არ ესმით 
კომპენსაცია და მასთან დაკავშირებული უფლებები, უშუალო კომუნიკაცია აქვთ 
ადგილზე ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან, რის შედეგადაც საკითხები 
გაურკვეველი რჩება და ეს ხშირად იწვევს გაუგებრობებსა და ინფორმაციის ნაკლებობას. 
სხვა შემთხვევაში, საავტომობილო ტრანსპორტის თანამშრომლების მიერ მოსმენის 
ნაცვლად თავდაცვითი დამოკიდებულება იწვევს საჩივრების უარყოფას ადრეულ 
ეტაპზე. ეს ამცირებს ზედამხედველობის ქვეშ მოქცეული პირების ნდობას 
განმახორციელებელი უწყების მიმართ და, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, უარყოფით 
გავლენას ახდენს პროექტზე, რადგან იგივე ან მსგავსი ხასიათის საკითხი მოგვიანებით 
შეიძლება წამოიჭრას უფრო დიდი პრობლემის სახით, რომლის მართვაც უფრო რთული 
იქნება. 

• საკომუნიკაციო გეგმაში სწრაფი რეაგირების ან მითითებების არარსებობა. როდესაც 
ადგილი აქვს მასობრივ დემონსტრაციას ან გზის გადაკეტვას, საკომუნიკაციო გეგმაში 
მსგავსი დებულებების არარსებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაბნეულობა და შეუსაბამო 
მესიჯები. 

• საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შეთავაზებებისა და მოლაპარაკებების დროს 
სიტყვიერი შეთანხმებების პრაქტიკა აქვს, რაც ართულებს იმის დამტკიცებას, თუ ვინ რა 
თქვა და როგორ იქნა გაგებული საკითხები. 

გასაჩივრების 
პროცედურებთან 
დაკავშირებით 
დამტკიცებული 
დოკუმენტის 
არარსებობა. 
უნდა აღინიშნოს, 
რომ 
საავტომობილო 
გზების 
დეპარტამენტმა 
დიდი ინტერესი 
გამოთქვა ADB-ის 
დახმარებით 
შესაბამისი 
დოკუმენტის 
შემუშავებასა და 
დამტკიცებასთან 
დაკავშირებით. 
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ზემოქმედების 
ქვეშ 
მოხვედრილი 
პირები 
აღნიშნავდნენ, 
რომ მათთან 
წინასწარ 
გაიარეს 
კონსულტაცია 
და მიაწოდეს 
ინფორმაცია 
პროექტის, მისი 
ზემოქმედებისა 
და კომპენსაციის 
სქემის შესახებ 
და შესთავაზეს 
მისაღები ან/და 
ხელსაყრელი 
კომპენსაცია 
საკუთრების 
სანაცვლოდ. 

 
• ადამიანებს ხშირად არ აქვთ კომპენსაციის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია, 
მაგალითად, საგადასახადო შემოსავლები ბიზნესის დანაკარგების შემთხვევაში, 
საარსებო წყაროზე ზემოქმედების შესაფასებლად, როგორიცაა, მაგალითად 
ავტოსამრეცხაო ბიზნესის შემთხვევა, როდესაც პირს არ აქვს გაწეული სერვისის 
ოფიციალური ქვითრები. დოკუმენტური მტკიცებულებების გარეშე ამ პირმა ვერ 
დაამტკიცა საქმიანობის დაკარგვა, შესაბამისად არ გაიცა კომპენსაცია. ზემოქმედების 
ქვეშ მოხვედრილმა პირებმა წინასწარ არ იციან, რომ საჭირო იქნება მსგავსი 
დოკუმენტაციის წარმოდგენა, რაც იწვევს მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმას, 
როდესაც სხვა შემთხვევაში ექნებოდათ ლეგიტიმური უფლება. 

• იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების პერსპექტივიდან, რომლებთანაც კვლევის 
ფარგლებში მოხდა კონსულტაცია, პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული 
ძირითადი გამოწვევებია: 

• ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს არ აქვთ საკმარისი ცოდნა 
საჩივრებზე რეაგირების პროცედურასთან დაკავშირებით და უკავშირდებიან 
არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რათა გადაწყვიტონ რა მოიმოქმედონ. 
• ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს არ აქვთ სრული ინფორმაცია 
განსახლების გეგმებთან დაკავშირებით, რაც იწვევს გაურკვევლობას, კითხვებსა და 
შიშებს. 
• განმახორციელებელი უწყებები ზოგჯერ არათანმიმდევრულ ინფორმაციას 
იძლევიან. მაგალითად, ადგილზე სხვადასხვა ტექნიკურ ექსპერტს შორის (მაგ. 
ზედამხედველი ინჟინერი და განსახლების ან სოციალური განვითარების 
სპეციალისტი) კოორდინაციის ნაკლებობა მოქმედებს განმახორციელებელი 
ორგანიზაციების მიმართ ნდობაზე და მათ რეპუტაციაზე, რაც იწვევს 
გაურკვევლობის ზრდასა და ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ  პირთა  მხრიდან  მეტ 
კითხვას ბადებს. 

• არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით განსაზღვრული ძირითადი 
გამოწვევებია: 

• არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მკაფიოდ ვერ აყალიბებენ, 
თუ რა სხვაობაა პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისისა და 
შესაბამისობის შემფასებელი ჯგუფის ოფისის მეშვეობით მიღწეულ შედეგებს 
შორის. აქედან გამომდინარე, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებთან 
კონსულტაციის დროს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი გზა აირჩიონ, ისინი 
ვერ ახერხებენ სრული ინფორმაციის მიწოდებას და მათ დახმარებას 
ინფორმირებული ან/და სათანადო არჩევანის გასაკეთებლად. 
• არასამთავრობო ორგანიზაციები ყურადღებას ამახვილებენ ზემოქმედების ქვეშ 
მოხვედრილი ადამიანების ინფორმირებაზე საკუთარ სერვისებთან დაკავშირებით 
იმის ნაცვლად, რომ დაეხმარონ ნებისმიერი სახის საინფორმაციო ხარვეზების 
აღმოფხვრაში. 

• დისკუსიის დროს, ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა ზოგიერთმა პირმა აღნიშნა, 
რომ მათთან წინასწარ გაიარეს კონსულტაცია და მიაწოდეს ინფორმაცია  პროექტის, 
მისი ზემოქმედებისა და კომპენსაციის სქემის შესახებ და შესთავაზეს მისაღები ან/და 
ხელსაყრელი კომპენსაცია საკუთრების სანაცვლოდ. მათ გაგვიზიარეს, რომ შედეგად 
შეძლეს ახალი საკუთრების შეძენა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

• ამავე დროს, იყვნენ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ისეთი პირები, რომლებიც 
აღნიშნავდნენ, რომ პროექტთან დაკავშირებით მათ ჰქონდათ შემდეგი სირთულეები ან/ 
და პრობლემები: 

• პროექტის ხელმძღვანელ პირებთან კონსულტაციების ნაკლებობა პროექტის 
მომზადების ან მიწის გამოსყიდვისა და განსახლების ეტაპზე; 
• ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა ქონების ან/და მდგომარეობის 
არასრული და არასათანადო შეფასება და. შესაბამისად, მათი 
გაუთვალისწინებლობა მიწის გამოსყიდვისა და განსახლების გეგმაში; 
• პროექტის ხელმძღვანელ პირებთან ან/და კონსულტანტებთან არასათანადო 
კომუნიკაცია პროექტის შემუშავების, ასევე პროექტის განხორციელების ეტაპებზე; 
თანაგრძნობის არარსებობა, რაც ზოგჯერ კამათს და გაუგებრობებს იწვევდა; 

• საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის შესახებ ცოდნის ნაკლებობა; 

• საჩივრების არაეფექტური სისტემა; და 
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• საჩივრებზე რეაგირების სისტემის მიმართ (დაქირავებული შემფასებლები და სხვ.) ნდობის არარსებობა. 

დროთა განმავლობაში, შემუშავებული იქნა შემდეგი ხელშემწყობი ფაქტორები ან სისტემის ძლიერი მხარეები: 

• საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თანამშრომლების გახსნილობა 
CWRD-ის გუნდისგან კონსულტაციის მიღებისა და სწავლის თვალსაზრისით 
სისტემის გასაუმჯობესებლად; 
• საჩივრების სრულფასოვანი რეგისტრაციის ჟურნალის სრულად წარმოება 

2019 წლის მდგომარეობით; 
• ისეთი თანამშრომლების გამოყენება საჯარო რეესტრის განყოფილებაში, 
რომლებიც მანამდე მუშაობდნენ საჯარო რეესტრში და აქვთ მიწის 
რეგისტრაციის ყველა ნიუანსისა და პროცედურის ცოდნა; და 
• საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მენეჯმენტის ან/და 
ხელმძღვანელობის მგრძნობელობა სოციალური და ეკოლოგიური 
საკითხების მიმართ და მათი მხრიდან ამ საკითების სრულყოფილი 
ცოდნა. 
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მომჩივანის მეზობლად 
არსებული ნაკვეთის ფოტო 
საპროექტო გზისა და ბათუმი- 
ახალციხის გზის კვეთაზე კვეთა 
#4-თან (ფოტო ეკუთვნის 
„Colliers International“-ს). 



 

 
 

VI. რეკომენდაციები 
 
 
 
 
 

 
გაიზარდოს 
განმახორციელებელი 
უწყებების 
ხელმძღვანელობისაა 
და ეკოლოგიური და 
სოციალური დაცვის 
საკითხებზე 
მომუშავე ძირითადი 
თანამშრომლების 
შესაძლებლობები 
შეფასების 
საკითხებში, რათა 
მათ მარტივად 
შეძლონ შეფასების 
პრინციპებისა და 
სხვადასხვა მეთოდის 
გააზრება და 
ამოიცნონ შეუსაბამო, 
გამოტოვებული 
საკითხები და 
ხარვეზები. 

ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციები შემუშავებულ იქნა ზემოხსენებული 
მიგნებების საფუძველზე, საჩივრებზე რეაგირების პროცედურებით საჩივრების 
განხილვის ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით. 

• სატენდერო დოკუმენტაციაში მკაფიოდ უნდა ჩამოყალიბდეს შეფასების 
სტანდარტები. ეს უზრუნველყოფს ტენდერში გამარჯვებულის მიერ მხოლოდ მაღალი 
რეპუტაციის მქონე და სანდო შემფასებელი კომპანიების დაქირავებას. 

• უზრუნველყოფილი იქნას ისეთი შემფასებლების დასჯის ან/და დაჯარიმების 
ზომები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ სტანდარტებს, ასევე მათი პასუხისმგებლობის 
დაზღვევა არასათანადო შეფასების შემთხვევაში. 

• განისაზღვროს, რომელ ადგილობრივი შემფასებელ კომპანიებს შეუძლიათ 
გაუმჯობესება და სანდოობის ხარისხის ზრდა. დაეხმარეთ მათ შესაძლებლობების 
ზრდაში სწავლებისა და შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფის გზით. 

• გაიზარდოს განმახორციელებელი უწყებების ხელმძღვანელობისა და ეკოლოგიური 
და სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე ძირითადი თანამშრომლების 
შესაძლებლობები შეფასების საკითხებთან დაკავშირებით, რათა მათ მარტივად შეძლონ 
შეფასების პრინციპებისა და სხვადასხვა მეთოდის გააზრება და ამოიცნონ შეუსაბამო, 
გამოტოვებული საკითხები და ხარვეზები. “Colliers International“-ს შეუძლია ჩაატაროს 
სემინარი ამ მიზნის მისაღწევად. 

• პროექტის ადრეულ ეტაპზე და მომზადების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნას 
კოორდინაცია, კომუნიკაცია და თანამშრომლობა სოციალური დაცვის საკითხებზე 
მომუშავე გუნდსა და პროექტის შემმუშავებელ გუნდს შორის. ამას უდიდესი 
მნიშვნელობა ენიჭება სოციალური და ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე 
შემცირებისა და, შესაბამისად, საჩივრების შერბილების თვალსაზრისით. 

• განმახორციელებელი უწყებების სოციალური გუნდის წევრებს შორის გამოცდილების 
რეგულარული (წელიწადში ორჯერ ან წელიწადში ერთხელ) გაცვლის შედეგად მიიღწევა 
ურთიერთშეთანხმება და დაეხმარება მათ ისწავლონ ერთმანეთისგან და ერთმანეთის 
შეცდომებზე. 

• განმახორციელებელი უწყებებისა და ზედამხედველი კონტრაქტორების 
შესაძლებლობების ზრდა უკმაყოფილო ადამიანებთან რთული საუბრების მართვისა და, 
ზოგადად, „რბილი უნარების“ საკითხებში. 

• ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებთან კომუნიკაციისა და საგანგებო 
სიტუაციებზე რეაგირების სახელმძღვანელოების, მათ შორის კონკრეტულ სიტუაციებზე 
რეაგირების წესების მომზადება და შემუშავება. 

• ტრენერთა და სტანდარტული ტრენინგების ჯგუფის შექმნა, რომელთა გავლა 
სავალდებულო იქნება განმახორციელებელი უწყებების სოციალური და ეკოლოგიური 
საკითხების მართვის ყველა რგოლის ყველა ახალი თანამშრომლისათვის. ამით 
უზრუნველყოფილი იქნება მდგრადი ინსტიტუციური ცოდნის ჩამოყალიბება და, 
გარკვეულწილად შემცირდება თანამშრომელთა ხშირი დენადობის უარყოფითი 
შედეგები. 

• საჯარო კონსულტაციების დროს უზრუნველყოფილი იქნას სოციალური გუნდისა და 
ტექნიკური ან/და პროექტის შემმუშავებელი გუნდის დასწრება, რათა მათ სათანადოდ 
განმარტონ საკითხები და მოახდინონ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. 

• აღმოიფხვრას სიტყვიერი მოლაპარაკებებისა და შეთანხმებების პრაქტიკა. 
უზრუნველყოფილი იქნას ყველა სახის შეთანხმებისა და მოლაპარაკების 
დოკუმენტურად ასახვა. 
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• უზრუნველყოფილი იქნას საჩივრის შეტანის პროცესის უფრო მეტი 
მოქნილობა და ხელმისაწვდომობა, მაგ., ელექტრონული ფოსტის, 
ტექსტური შეტყობინების, სპეციალური სატელეფონო არხების 
მეშვეობით, და სხვ. 
• საკონსულტაციო ეტაპზე მოხდეს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 
ადამიანების ინფორმირება და სწავლება კომპენსაციის მისაღებად 
აუცილებელი დოკუმენტაციის შესახებ. შემუშავდეს და გავრცელდეს 
ბროშურა ან საინფორმაციო პაკეტი, რომელშიც მკაფიოდ იქნება 
ჩამოთვლილი აღნიშნული მოთხოვნები. 
• ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ ადამიანებს ან/და მომჩივნებს 
მიეწოდოს მკაფიო ინფორმაცია, თუ რა განსხვავებაა შესაბამისობის 
შემფასებელი ჯგუფისა და პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის 
ოფისის ფუნქციების დახმარებით მიღებულ შედეგებს შორის. ამის 
გაკეთება შესაძლებელია ფლაერების მეშვეობით, რომლებზეც უკეთ 
შესადარებლად გვერდიგვერდ იქნება ნაჩვენები თითოეული ოფისის 
ფუნქციები და მოსალოდნელი შედეგები. 

• ეროვნული კანონმდებლობის ან/და რეგულაციების ჩაღრმავებული 
ანალიზის განხორციელება იმ ხარვეზების გამოვლენის მიზნით, სადაც 
საკანონმდებლო რეფორმების გზით შესაძლებელია საჩივრებზე 
რეაგირების ეფექტური მექანიზმების ინსტიტუციონალიზება. 
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ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ადამიანების სახლები საპროექტო 
გზისა და ბათუმი-ახალციხის გზის კვეთაზე კვეთა #4-თან (ფოტოს 
ავტორი ვალერი ლიზაკი). 



 

პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის „მიღებული გაკვეთილები“ 
ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი საქართველოში 

 
პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისი (OSPF) პასუხისმგებელია აზიის  
განვითარების ბანკის (ADB) ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პრობლემების გადაჭრის 
ფუნქციაზე. მისი მიზანია აქტიური რეაგირება მოახდინოს ADB-ის დახმარებით 
განხორციელებული პროექტების ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი  ადამიანების  
პრობლემებზე სამართლიანი, გამჭვირვალე და კონსენსუსზე დაფუძნებული პრობლემების 
გადაჭრის გზით. წინამდებარე პუბლიკაცია ეხება 228 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 
ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტს საქართველოში. ეს არის ერთ-ერთი ნაშრომი OSPF-ის 
მიღებული გაკვეთილების სერიიდან. იგი მოიცავს საჩივრის მართვის გამოცდილების 
სიტუაციურ ანალიზს - რაც იწყება პროექტის მომზადებიდან, შემუშავებიდან და 
დამუშავებიდან და სრულდება პროექტის დანერგვით და მონიტორინგით. ამ სერიის მიზანია 
ხელი შეუწყოს ADB-ის ოპერაციებს, დეპარტამენტებს, მთავრობას, კერძო სექტორსა და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებს საჩივრებზე რეაგირების მართვის გამოცდილების დოკუმენტურად 
ასახვისა და იმ მნიშვნელოვანი გაკვეთილებისა და პრობლემების გადაწყვეტის საკითხებში 
საუკეთესო პრაქტიკის განსაზღვრის მეშვეობით, რაც სასარგებლო იქნება მომავალი 
პროექტებისათვის. 

 
 
 
 

აზიის განვითარების ბანკის შესახებ 
 

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიზანია წარმატებული, ინკლუზიური, სტაბილური და 
მდგრადი აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონის ჩამოყალიბება. ამავე დროს, ADB აგრძელებს 
მუშაობას უკიდურესი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად რეგიონში. აზიის განვითარების ბანკი 1966 
წელს შეიქმნა და მისი მფლობელია 68 წევრი ქვეყანა, მათ შორის 49 რეგიონიდან. განვითარების 
პარტნიორების დასახმარებლად ბანკის ძირითადი ინსტრუმენტებია პოლიტიკის დიალოგი, 
სესხები, კაპიტალის ინვესტირება, გარანტიები, გრანტები და ტექნიკური დახმარება. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

აზიის განვითარების ბანკი 
ADB-ის გამზირი 6, მანდალუიონგი 
1550 მეტრო მანილა, ფილიპინები 
www.adb.org 

http://www.adb.org/
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