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მთავარი თემა
მანანა ქოჩლაძე ილია ელოშვილის გადაყენებას მოითხოვს
გიორგი გირკელიძე 29 იანვარი 2014 18:09:16
მეორე დღეა, ხაიშის მცხოვრებელთა გარკვეული ჯგუფი აზომვით სამუშაოებს აპროტესტებს, რომელიც
დაურეგისტრირებელი მიწების მოსახლეობის საკუთრებაში გადაცემას ემსახურება. დღეს მათ პროტესტის
უკიდურეს ზომას მიმართეს და ჯვარი-მესტიის დამაკავშირებელი ცენტრალური ავტომაგისტრალი ლოდებით
ჩახერგეს.

"უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს ყველა, ვინც
კანონს არღვევს, არ აქვს მნიშვნელობა რა
მოტივით და რის გამო არღვევენ კანონს.
პროტესტის ამგვარი ფორმა აბსოლუტურად
მიუღებელია და შესაბამისად, ისინი უკვე იმ
ძალით გვიპირისპირდებიან, რომ ამის
მოგვარება სამართალდამცველებს ევალებათ.
კანონი უნდა აღსრულდეს, ეს არის ჩემი
კომენტარი.
ამზომველები იქ იმყოფებიან აბსოლუტურად
კანონიერად. ერთი რამ მინდა
გაითვალისწინოს ყველამ. ეს მიწები უკვე
კერძო ინვესტორის, ტრანსელექტრიკას
საკუთრებაშია, ის კია არა რომ ამ ადამიანებს
დარეგისტრირებული არ აქვთ, საერთოდ არც
არის მათ საკუთრებაში. ამიტომ, ცხადია, ამ
ყველაფრის უკან ვიღაცის ფარული
ინტერესები დგას. ამ ყველაფერში
გავერკვევით, ეს არ არის პრობლემა და ყველაფერი მოგვარდება. რაც შეეხება ამ ფორმით და ძალისმიერი
მეთოდებით დაპირისპირებას, ამაზე სამართალდამცველებმა ადექვატური რეაქცია უნდა მოახდინონ." _
განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ, ხუდონჰესის პროექტის კოორდინატორმა ილია ელოშვილმა
"გურია ნიუსთან" საუბრისას
სოციალურ ქსელში ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს, არასამთავრობო ორგანიზაციის „მწვანე
ალტერნატივას" თავმჯდომარე, მანანა ქოჩლაძე ილია ელოშვილის განცხადებას ასე გამოეხმაურა:

8 საკითხი _ წულუკიანის
უწყებას არაეფექტური
მუშაობის შედეგებზე
მიუთითებენ

ვინ არიან ოზურგეთის
სოფლებში მაჟორიტარი
დეპუტატების კანდიდატები
და რატომ დატოვა
რესპუბლიკური პარტია
ერთ-ერთმა ლიდერმა?

აღდგება თუ არა
სამართლიანობა მიხეილ
სააკაშვილის დაჭერით

“მინდოდა ღირსეული
სიბერე მქონოდა...“

"ჯავახკი" სომხური
ენისთვის სტატუსის
მინიჭებას ითხოვს"

ზაზა ხატიაშვილი შსს-სგან
ბოდიშის მოხდას მოითხოვს

"მერაბიშვილის განცხადება
საფუძველს მოკლებულია"

პარლამენტს საჯარო
სამსახურის
მარეგულირებელი ახალი
კონცეფციის პროექტი
წარედგინა

"დავეხმაროთ პატიმრებს,
ნუ მივატოვებთ გასაჭირში"

"არხის მფლობელთან
დეზინფორმაცია
მიჰქონდათ და ივანიშვილი
საინფორმაციო ვაკუუმში
იყო"

კლუბ "გურიას"
დირექტორის შვილი
გარდაიცვალა

დღის ფოტო _ ბურჯანაძის
ოფისი ჩოხატაურში

წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
რეაბილიტაციის შემდეგ

სად გაქრა 91 833 ცალი
ჩამოწერილი წიგნი?

"ამ სიტყვების მერე მოვითხოვ ილია ელოშვილის გადაყენებას, აგრეთვე გამოძიების აღძვრას ყველა იმ პირზე,
რომელთაც თავის დროზე, მიწიანად, დედაბუდიანად მიყიდეს სოფელი ხაიში ინვესტორს ერთ დოლარად.
სირცხვილია, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის პირდაპირი დარღვევა ადამიანის უფლებათა დაცვის როგორც
ევროპული კონვენციის, ასევე გაეროს სოციალურ ეკონომიკური და კულტურულ უფლებათა დაცვის
კონვენციის.
_ ქალბატო ნო მანანა, 1988 წე ლს ხაი შში 130 ო ჯახმა აი ღ ო საკმაო დ სო ლი დურ ი კო მპე ნსაცი ა. თუ
ი ცი თ ამი ს შე სახე ბ და რ ა კო მე ნტარ ს გააკე თე ბთ?
_რაც შეეხება კომპენსაციების აღებას საბჭოთა კავშირის დროს, ამას არავინ უარყოფს, მათ შორის ის ოჯახებიც,
რომლებმაც აიღეს. თუმცა, საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის 1898 წლის გადაწყვეტილებით, ხუდონჰესის
პროექტი არა მარტო უნდა შეჩერებული იყო, არამედ განხორციელებულიყო სალიკვიდაციო და საკონსერვაციო
სამუშაოები, რომლებიც არ შესრულდა. შესაბამისად, თუ ახლა კომპანიას უნდა გამოაჩინოს რომ ამ ადამიანებმა
ერთხელ უკვე აიღეს კომპენსაცია, ეს არ არის სწორი. ეს ადამიანები ერთხელ უკვე გადაასახლეს სვანეთიდან, და
ისინი დაუბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილს მას შემდეგ, რაც შეჩერდა სრულად მშენებლობა
_ თქვე ნ პი რ ადად და "მწვანე ალტე რ ნატი ვა" აპი რ ე ბთ თუ არ ა ხაი შში ჩ ასვლას ი მ ადამი ანე ბთან,
რ ო მლე ბი ც აქცი ე ბს მარ თავე ნ?
_ რაც შეეხება ხაიშის მოსახლეობას, ჩვენ ვაპირებთ დავუდგეთ გვერდით იმ ფორმით, რა ფორმითაც იქნება
ყველაზე უფრო ეფექტური, მათ შორის უზრუნველვყოფთ მათი უფლებების სამართლებრივ დაცვას.
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უგულავა-ნიკოლაიშვილი
სააკაშვილმა ბაქოში პრემიერის
ჩასვლამდე აფრინა?
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პრობაციის სააგენტოს ჯიპები,
პრემიები და მოუმზადებელი
საპარლამენტო ანგარიში
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