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შესავალი

სხვადასხვა გათვლებით, ყოველწლიურად, მსოფლიოში, 15 მილიონამდე ადამიანი იძულებით ტოვებს 
საკუთარ სახლს, მიწას და თემს, რათა გზა გაეხსნას განვითარების ისეთ დიდ პროექტებს როგორიცაა, 
ქვანახშირის მოპოვება, დიდი კაშხლების მშენებლობა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პროექტები და 
სხვ.. რეალურად, განვითარების პროექტებით განპირობებული იძულებით გადასახლებულთა რაოდენობა 
კიდევ უფრო მაღალია, ვინაიდან მათ რიცხვში შედის, ასევე, ის ადამიანები, რომლებიც ირიბად მოექცენენ 
ამ პროექტების ზეგავლენის ქვეშ - ადამიანები, რომლებიც ასევე გახდნენ იძულებული, დაეტოვებინათ 
საცხოვრებელი ადგილები, ვინაიდან ის ტყე, წყალი და სხვა ბუნებრივი რესურსები, ასევე შემოსავლის ის 
წყაროები, რომლებზეც ისინი სასიცოცხლოდ იყვნენ დამოკიდებულნი, განვითარების პროექტებს შეეწირა. 
გათვლებზე დაყრდნობით, მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ მსოფლიო მასშტაბით, იძულებითი მიგრაციის 
გამომწვევ მიზეზებს შორის, განვითარების პროექტებით გამოწვეული მიგრაცია, უსწრებს კონფლიქტებითა და 
ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეულ მიგრაციას. 

განვითარების პროექტებით გამოწვეულ იძულებით გამოსახლებას და განსახლებას, ხშირად, თან ახლავს 
კორუფცია, მუქარით და ძალადობით გამოსახლება, თავად განვითარების პროექტების არადემოკრატიული 
მეთოდებით თავსმოხვევა და სამართლიანი კომპენსაციების გაცემასთან, განსახლებასთან და 
გადასახლებულთა რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ვალდებულებების სისტემური შეუსრულებლობა. 
შედეგად, მილიონობით ადამიანი ადეკვატური თავშესაფრისა და სასიცოცხლოდ აუცილებელი გარემოს გარეშე 
რჩება - ამ ადამიანების ცხოვრება უბრალოდ ინგრევა. იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების სფეროში 
მომუშავე მკვლევარები, აქტივისტები და პრაქტიკოსები თანხმდებიან იმ მოსაზრებაზე, რომ იძულებითი 
გამოსახლება და განსახლება იწვევს გადასახლებულთა გაღარიბებას: იძულებითი გამოსახლება და 
განსახლება, როგორც წესი, ეხება მოსახლეობის ღარიბ ფენას, დაბალშემოსავლიან ოჯახებს; ისინი კარგავენ 
მათთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ მატერიალურ და არამატერიალურ ფასეულობებს - სახლს, სახნავ და 
სათიბ მიწებს, საერთო სარგებლობის რესურსებზე (საძოვრები, ტყეები, მდინარეები) ხელმისაწვდომობას, 
კავშირებს საკუთარ თემთან, ტრადიციებს და სხვ.; ამასთან, მკვიდრი ადგილებიდან გადასახლებისას, იზრდება 
საკვების უსაფრთხოებასთან, ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან და განსახლებით გამოწვეულ მავნე 
ზეგავლენასთან დაკავშირებული სხვა რისკები. სიღარიბის ზრდასთან ერთად, იძულებით გამოსახლებასა 
და განსახლებას მოჰყვება სოციალური დაძაბულობის და გარემოს დეგრადაციის ზრდა, კულტურული და 
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კარგვა. საბოლოო ჯამში, იძულებითი გამოსახლებითა და განსახლებით 
ზარალდებიან ის ადამიანები და ილახება იმ ადამიანთა უფლებები, რომელთა კეთილდღეობის გაუმჯობესებაზე 
უნდა იყოს მიმართული, წესით, განვითარების პროექტი.  

რაც შეეხება საქართველოს, ქვეყანაში არაერთი მსხვილმასშტაბიანი განვითარების პროექტი განხორციელდა 
(მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მილსადენების, საავტომობილო გზების, რკინიგზის, პორტის, ტერმინალის, 
აეროპორტის და სხვათა მშენებლობისა და ოპერირების პროექტები), რომელსაც იძულებითი განსახლება 
მოჰყვა. სამწუხაროდ, საქართველოში არ არსებობს მონაცემთა შეგროვების ერთიანი სისტემა განვითარების 
იმ პროექტების შესახებ, რომელსაც იძულებითი განსახლება მოჰყვა; შესაბამისად, არ არსებობს მეტნაკლებად 
სანდო მონაცემები, იმ ადამიანებისა და თემების შესახებ, რომელთაც განიცადეს იძულებითი განსახლება. 
თუმცა, თუ ცალკეული პროექტების მონაცემებით ვიმსჯელებთ, ბოლო 20 წლის მანძილზე საქართველოში 
იძულებითი განსახლება განიცადა ათასობით მოქალაქემ (ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანები კარგავენ 
მიწას; შედარებით ნაკლებია საცხოვრებლის დაკარგვის შემთხვევები). ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, 
საქართველოშიც, არასამთავრობო ორგანიზაციათა დაკვირვებებით, ხშირია იძულებითი განსახლების 
პროცესში ადამიანის უფლებათა დარღვევის, კერძოდ კი, მიწის საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების 
შელახვის შემთხვევები. 

წარმოდგენილი სახელმძღვანელო შემუშავებულ იქნა იმ პროექტების განმახორციელებლების 
დასახმარებლად, რომლებსაც შესაძლოა მოჰყვეს იძულებითი გამოსახლება და განსახლება. 
სახელმძღვანელოში განხილულია ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო 
სტანდარტები, რომლებიც გამოყენებულ უნდა იქნეს პროექტების დაგეგმვისას, იძულებითი გამოსახლებისა და 
განსახლების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას და უშუალოდ ამ ღონისძიებების განხორციელებისას. 

სახელმწიფოებს, მათ შორის, საქართველოს, გააჩნიათ ვალდებულება, თავი შეიკავონ და დაიცვან 
მოსახლეობა იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლებისგან მათი სახლებიდან და მიწიდან. ეს ვალდებულება 
გამომდინარეობს არაერთი საერთაშორისო შეთანხმებიდან, რომლებიც მოითხოვენ, რომ დაცული იყოს 
ადამიანის უფლება ადეკვატურ საცხოვრისზე. ამდენად, სახელმძღვანელოს პირველ და მეორე თავებში 
წარმოდგენილია კონკრეტული მითითებები, რათა განვითარების პროექტები განხორციელდეს ადეკვატურ 
საცხოვრისზე ადამიანის უფლების პატივისცემით და დაცვით. 
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იძულებითი განსახლების სფეროში მოქმედ საერთაშორისო აქტებსა თუ სახელმძღვანელო დოკუმენტებში 
ყურადღება მახვილდება, პროექტების დაგეგმვისა და პროექტების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ყველა 
ეტაპზე, განვითარების პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული, განსახლებას დაქვემდებარებული მოსახლეობის 
ინფორმირებისა და ჩართვის აუცილებლობაზე. ამდენად სახელმძღვანელოს მესამე თავში განხილულია 
„საჩივრების განხილვის მექანიზმი“, როგორც საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობის ერთ-ერთი 
გავრცელებული ინსტრუმენტი. 

განვითარების პროექტების განხორციელებისას, ხშირად, აუცილებელი ხდება მიწის შეძენა. მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებული პროექტებიდან მიღებული გამოცდილება ცხადყოფს, რომ 
პროექტების დაგეგმვისას და მიწის შეძენისას, კომპანიები ხშირად არ ითვალისწინებენ (ან სათანადოდ 
არ ითვალისწინებენ) ისეთ მნიშვნელოვან გარე ფაქტორს (ე.წ. „ექსტერნალიტს“) როგორიცაა, მიწის 
საკუთრებისა და მიწით სარგებლობის უფლებები. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში (მათ შორის, სამწუხაროდ, 
საქართველოშიც) ხშირად ვხვდებით მიწის მართვის ისეთ გაუმართავ სისტემებს, სადაც ინვესტორს შეუძლია 
შეიძინოს მიწის ფართობები ისე, რომ ამ მიწაზე დამოკიდებულმა ათასობით ადამიანმა ვერც კი შეიტყოს მიწის 
გასხვისების შესახებ. როგორც წესი, ეს ადამიანები თაობებით არიან დაკავშირებული თავის მიწასთან და არ 
აქვთ ინტერესი ან შესაძლებლობა, ან არ თვლიან გონივრულად მიწის მიტოვებას და ურბანულ დასახლებებში 
გადასახლებას. ამგვარად, ასეთი მიწების შეძენისას ინვესტორთა რისკი გარდაუვალია. სახელმძღვანელოს 
მეოთხე თავი სწორედ მიწის საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების საკითხის გაუთვალისწინებლობით 
გამოწვეულ ფინანსურ რისკებს ეხება. 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც განვითარების პროექტები, რომელთაც იძულებითი გამოსახლება და 
განსახლება მოჰყვება, ფინანსდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების (მაგალითად, მსოფლიო ბანკის, 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის და სხვ.) მიერ. ადამიანის 
უფლებათა დასაცავად, ამ ინსტიტუტებს, ზოგჯერ, დადგენილი აქვთ თავისი პოლიტიკა და დეტალური 
სახელმძღვანელო პრინციპები იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების სფეროში; ზოგჯერ კი, ეყრდნობიან 
რომელიმე სხვა ბანკის, ხშირად, მსოფლიო ბანკის პოლიტიკას ამ სფეროში. ამდენად, პუბლიკაციის ბოლო 
თავში განხილულია მსოფლიო ბანკის იძულებითი განსახლების პოლიტიკა.

წარმოდგენილი სახელმძღვანელო, უპირველეს ყოვლისა, განკუთვნილია იმ პროექტების 
განმახორციელებლებისთვის (კერძო კომპანიებისთვის, ასევე, სახელმწიფო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც 
თავად ახორციელებენ განვითარების პროექტებს), რომლებსაც შესაძლოა მოჰყვეს იძულებითი გამოსახლება 
და განსახლება. მწვანე ალტერნატივა იმედოვნებს, რომ სახელმძღვანელო, ასევე, სასარგებლო აღმოჩნდება 
იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების საკითხებით დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციებისთვის, 
მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და იმ სამთავრობო დაწესებულებებისთვის, რომლებმაც 
მომავალში, შესაძლოა, მონაწილეობა მიიღონ განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი 
განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავებაში, ან კონტროლი და 
მონიტორინგი გაუწიონ იძულებითი განსახლების პროცესებს. 
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1. ადეკვატური საცხოვრისის უფლება და იძულებითი გამოსახლება და განსახლება 
საერთაშორისო სამართლის აქტებში

1.1 ადეკვატური საცხოვრისის უფლება 

სახელმწიფოებს გააჩნიათ ვალდებულება, თავი შეიკავონ და დაიცვან მოსახლეობა იძულებითი 
გამოსახლებისა და განსახლებისგან მათი სახლებიდან და მიწიდან. ეს ვალდებულება გამომდინარეობს 
არაერთი საერთაშორისო შეთანხმებიდან, რომლებიც მოითხოვენ, რომ დაცული იყოს ადამიანის უფლება 
ადეკვატურ საცხოვრისზე (საცხოვრებელ ადგილზე) და ასევე, მასთან დაკავშირებული სხვა უფლებები 
(სიცოცხლის უფლება, წამებისგან თავისუფლების უფლება, პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობის უფლება, წყალზე 
ხელმისაწვდომობის უფლება, საკვების უფლება და სხვ.). 

ჩანართი 1. რას ნიშნავს ადეკვატური საცხოვრისის უფლება?

ყველა ადამიანს აქვს უფლება, ჰქონდეს ადეკვატური საცხოვრებელი და აგრეთვე უფლება, იყოს დაცული 
იძულებითი განსახლებისგან, რომელიც პირველი უფლების შემადგენელი ნაწილია. ადეკვატური საცხოვრისის 
უფლება არ შემოიფარგლება მხოლოდ სახლის ქონის უფლებით, ანუ, სხვა სიტყვებით, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ სახურავის 
და ოთხი კედლის ქონას. საცხოვრებელი უფრო ფართო მნიშვნელობით უნდა იქნეს გაგებული, რაც ნიშნავს, მაგალითად, 
იმას, რომ გათვალისწინებულ უნდა იქნეს იმ გარემოს კულტურული ასპექტები, სადაც ეს სახლი მდებარეობს და ასევე, იმ 
თემის კულტურული თავისებურებები, რომელიც იქ ცხოვრობს. ადეკვატური საცხოვრისის ცნება ასევე მოიცავს ადამიანთა 
ხელმისაწვდომობას ბუნებრივ რესურსებზე, უსაფრთხო წყალზე, ენერგიაზე, სანიტარიაზე, გადაუდებელ დახმარებაზე, 
ჯანდაცვაზე, სკოლებზე, საბავშვო ბაღებსა და სხვა სოციალურ სერვისებზე.

ადეკვატური საცხოვრისის უფლება, პირველად, 1948 წელს, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაციით იქნა აღიარებული; დეკლარაციის 25-ე მუხლის თანახმად: „ყოველ ადამიანს აქვს უფლება 
ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი დონე, საკვების, ტანსაცმლის, ბინის, სამედიცინო მოვლისა და საჭირო სოციალური 
მომსახურების ჩათვლით, რომელიც აუცილებელია თვითონ მისი და მისი ოჯახის ჯანმრთელობისა და 
კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად, და უფლება უზრუნველყოფილი იყოს უმუშევრობის, ავადმყოფობის, 
ინვალიდობის, ქვრივობის, მოხუცებულობის ან მისგან დამოუკიდებელ გარემოებათა გამო არსებობის 
საშუალებათა დაკარგვის სხვა შემთხვევაში“.

ადეკვატური საცხოვრისის უფლება ადამიანის ძირითად უფლებად აღიარებულ იქნა 1966 წელს გაერო-ს მიერ 
მიღებული ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით. ამ 
აქტით, მთავრობები იღებენ ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოფენ „თითოეული ადამიანის უფლებას, მას 
და მის ოჯახს ჰქონდეს ცხოვრების სათანადო დონე, შესაფერისი კვების, ტანისამოსის და ბინის ჩათვლით; 
აგრეთვე უფლებას, განუწყვეტლივ იუმჯობესებდეს ცხოვრების პირობებს. პაქტის მონაწილე სახელმწიფოები 
ამ უფლების განხორციელების უზრუნველსაყოფად მიიღებენ შესაბამის ზომებს, აღიარებენ რა, ამ მხრივ, 
თავისუფალ თანხმობაზე დაფუძნებული საერთაშორისო თანამშრომლობის დიდ მნიშვნელობას“. 

ადეკვატური საცხოვრისის უფლება, ასევე, მჭიდროდაა დაკავშირებული სამოქალაქო და პოლიტიკური 
უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით (1966 წ.) აღიარებულ ისეთ უფლებებთან როგორიცაა: 
სიცოცხლის უფლება,   წამების და სასტიკი მოპყრობის, არაადამიანური თუ მისი ღირსების დამამცირებელი 
ქმედებისგან თავისუფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. 

ადეკვატური საცხოვრისის უფლებას აღიარებს და იცავს 1961 წლის ევროპის სოციალური ქარტია, რომლის 
31-ე მუხლის თანახმად, „საცხოვრებელ ადგილზე უფლების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფის 
მიზნით, მხარეები ვალდებულებას იღებენ მიიღონ ზომები, რომლებიც მიზნად ისახავს: 1. ხელი შეუწყონ 
საცხოვრებელი ადგილის ადეკვატური სტანდარტის ხელმისაწვდომობას; 2. თავიდან აიცილონ და შეამცირონ 
უსახლკარობა თანდათან მისი აღმოფხვრის მიზნით; 3. შექმნან საცხოვრებელზე ფასების ხელმისაწვდომობა, 
მათთვის, ვისაც სათანადო სახსრები არ გაჩნიათ“.

ზემოაღნიშნული საერთაშორისო აქტები წარმოადგენენ მონაწილე სახელმწიფოებისთვის იურიდიული ძალის 
მქონე შეთანხმებებს. ამ შეთანხმებებს მიერთებული სახელმწიფოები, მათ შორის, საქართველო, იღებენ 
ვალდებულებას შეასრულონ შეთანხმემებით დადგენილი მოთხოვნები და პროცედურები. 
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ჩანართი 2. საქართველო და საერთაშორისო სამართლის აქტები

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია - საქართველოში ძალაშია საქართველოს უზენაესი საბჭოს 1991 
წლის 15 სექტემბრის დადგენილებით.

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი - საქართველოში ძალაშია 
1994 წლის 3 აგვისტოდან.

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი - საქართველოში ძალაშია 1994 წლის 3 
აგვისტოდან.

ევროპის სოციალური ქარტია - საქართველოში ძალაშია 2005 წლის 1 ოქტომბრიდან, თუმცა არა ქარტის ყველა მუხლი; 
საქართველომ, საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 1 ივლისის დადგენილებით, სავალდებულოდ აღიარა ქარტიის 
მხოლოდ ზოგიერთი მუხლი (ან ამა თუ იმ მუხლის კონკრეტული პუნქტები). მაგალითისთვის, საქართველოს არ აქვს 
აღიარებული ქარტიის: მე-3 მუხლი, რომელიც უსაფრთხო და ჰიგიენური სამუშაო პირობებით სარგებლობის უფლებას 
ეხება; მე-13 მუხლი, რომელიც სოციალური და სამედიცინო დახმარების მიღების უფლებას ეხება; 23-ე მუხლი, რომელიც 
ხანდაზმულთა მიერ სოციალური დაცვით სარგებლობის უფლებას ეხება; ასევე, 31-ე მუხლი, რომელიც საცხოვრებელ 
ადგილზე უფლებას ეხება. 

ზოგადად, საცხოვრისი (როგორც საქალაქო, ისე სასოფლო დასახლებებში) ადეკვატურად შეიძლება 
ჩაითვალოს იმ შემთხვევაში, თუ სრულდება შემდეგი მინიმალური სტანდარტები: 
• დაცულია საკუთრებისა და სარგებლობის უფლება, რაც გულისხმობს, ასევე, იძულებითი 

გამოსახლებისგან დაცულობას;
• უზრუნველყოფილია ძირითად სერვისებზე ხელმისაწვდომობა - ეს მოიცავს განათლებას, ჯანდაცვას, 

სასმელი წყლით და საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას, ელექტროენერგიის მიწოდებას, 
კანალიზაციის არსებობას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სერვისის არსებობას, სატრანსპორტო 
და დასვენების საშუალებების, ბაღ-პარკების არსებობას და ასევე, ზოგადად, ჯანსაღი გარემოს 
არსებობას;

• გამოყენებულია შესაფერისი და ადეკვატური მასალები ადამიანის ყოფის უზრუნველსაყოფად - ეს 
გულისხმობს ადეკვატურ ფართს და ეფექტურ დაცვას სიცივის, წვიმის, ქარის, ხანძრის, წყალდიდობის, 
დანგრევის რისკის ან ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისადმი რისკის შემცველი სხვა საფრთხეებისგან;

• პრიორიტეტი ენიჭება განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ისეთ ჯგუფებს, როგორიცაა ქალები 
და მოწყვლადი ჯგუფები – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები, ბავშვები, 
ფსიქიკური პრობლემების და აივ-შიდსის მქონე პირები, უმცირესობები და სხვა ისტორიულად 
მარგინალიზებული ჯგუფები; 

• უზრუნველყოფილია საარსებო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა - ეს გულისხმობს მიწაზე, 
ინფრასტრუქტურაზე, ბუნებრივ რესურსებზე, სამუშაოზე და არსებობის სხვა საშუალებებზე 
ხელმისაწვდომობას; 

• უზრუნველყოფილია კულტურული ადეკვატურობა - ეს გულისხმობს ისეთი მასალებისა და 
სტრუქტურების გამოყენებას და სივრცის იმგვარად ორგანიზებას, რომ შეესაბამებოდეს მაცხოვრებელთა 
კულტურულ მოთხოვნებსა და უპირატესობებს;

• უზრუნველყოფილია ფინანსური ხელმისაწვდომობა - საცხოვრებლის შენახვასთან დაკავშირებული 
ხარჯები არ უნდა წარმოადგენდეს გადამეტებულ ფინანსურ ტვირთს ოჯახისთვის; სხვა სიტყვებით, 
საცხოვრებელთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა იყოს ოჯახის შემოსავლის დონის თანაზომიერი;  

• უზრუნველყოფილია მოქალაქეთა/საზოგადოების მონაწილეობა საცხოვრისთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის ყველა ეტაპზე;

• უზრუნველყოფილია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, უსაფრთხოება და ძალადობისგან 
დაცულობა; 

• უზრუნველყოფილია გასაჩივრების საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა ძალადობის შემთხვევაში.  
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1.2 იძულებითი გამოსახლება და განსახლება

იძულებითი გამოსახლება და განსახლება შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით იყოს განპირობებული. ეს 
სახელმძღვანელო ეძღვნება ე.წ. “განვითარების პროექტებით” განპირობებულ იძულებით გამოსახლებას და 
განსახლებას. ასეთი პროექტების შედეგად ადგილი აქვს ადამიანების, ოჯახებისა და თემების საცხოვრებელი 
ადგილებიდან გამოყვანას და ახალ ადგილზე გადასახლებას. 

ჩანართი 3. რა არის განვითარების პროექტი?

განვითარების პროექტები მიმართულია ეკონომიკურ და სოციალურ ცვლილებებზე. ისინი, როგორც წესი, ხორციელდება 
„საზოგადოებრივი მოთხოვნილებების“ დაკმაყოფილების საბაბით.

ენერგეტიკული პროექტები (კაშხლები და დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა), მოპოვებითი მრეწველობის პროექტები 
(ნავთობი, გაზი, მინერალური რესურსები), სატრანსპორტო ქსელების განვითარების პროექტები (გზები, საავტომობილო 
და სარკინიგზო მაგისტრალები, პორტები, აეროპორტები), ურბანული განვითარების პროექტები (ურბანული განახლება, 
ღარიბი, „ბარაკის ტიპის“ უბნების განაშენიანება, ქალაქების ცენტრების რეაბილიტაცია), სასოფლო-სამეურნეო პროექტები, 
მასშტაბური სპორტული და კულტურული ღონისძიებებისთვის საჭირო ინფასტრუქტურის მოწყობის პროექტები, ბუნებრივი 
კატასტროფებისამი მოწყვლად ადგილებში რისკის შესამცირებლად ან აღსაკვეთად გამიზნული პროექტები, გარემოს 
აღდენისა და კონსერვაციის პროექტები - ესაა განვითარების იმ პროექტების მაგალითები, რომელთაც ხშირად მოჰყვება 
იძულებითი გამოსახლება და განსახლება.

იძულებით გამოსახლებას და განსახლებას მოჰყვება ღრმა და შორსმიმავალი შედეგები, მათ შორის, 
ფსიქოლოგიური ტრავმაც, ვინაიდან, ხშირად, იძულებით გამოსახლებას და განსახლებას თან ახლავს 
სისასტიკე და ძალადობა, ადამიანები და ოჯახები ზოგჯერ უსახლკაროდ რჩებიან, ან ახალი რეალობის 
შედეგად მოკლებულნი არიან არსებობის ძირითად საშუალებებს. 

იძულებითი გამოსახლება, თავისთავად, წარმოადგენს საერთაშორისოდ აღიარებული ადამიანის მთელი რიგი 
სხვა უფლებების დარღვევას, მათ შორის, მაგალითად, ადამიანის და მისი საცხოვრებლის უსაფრთხოების 
უფლების დარღვევას. ძალადობისა და არასწორად წარმართული პროცესის შემთხვევაში, იძულებითი 
გამოსახლებისა და განსახლებისას, როგორც წესი, ირღვევა ადამიანის ისეთი უფლებები, როგორიცაა 
ჯანმრთელობის, საკვების, წყლის, სამუშაოს და განათლების ხელმისაწვდომობის, სისასტიკის, არაჰუმანური და 
ღირსების დამამცირებელი მოპყრობისგან დაცულობის და გადაადგილების თავისუფლების უფლებები. 

ჩანართი 4. რას ნიშნავს იძულებითი გამოსახლება?

იძულებით გამოსახლებას გაერო-ს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტი შემდეგნაირად 
განმარტავს: პირების, ოჯახების და/ან თემების მუდმივი ან დროებითი გაცლა თავისი საცხოვრებელი სახლებიდან და/
ან დაკავებული მიწიდან მათი ნების გარეშე, შესაბამისი სამართლებრივი ან სხვა ტიპის დაცვის უზრუნველყოფისა და 
ხელმისაწვდომობის გარეშე.

გაერო რეკომენდაციას უწევს სახელმწიფოებს, რომ მათ მიიღონ შესაბამისი კანონები იძულებითი 
გამოსახლების წინააღმდეგ; სწორედ ამ კანონებმა უნდა შექმნან საფუძველი ადამიანის უფლებათა დაცვის 
ეფექტური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად პირთათვის, რომლებიც შესაძლოა დაზარალდნენ განვითარების 
პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლების გამო. კანონმდებლობა უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის 
უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებს და ითვალისწინებდეს სანქციებს ამ უფლებათა დარღვევის 
შემთხვევაში. გაერო-ს თანახმად: 

⇒ ცხოვრების ან ბინადრობის სამართლებრივი სტატუსის მიუხედავად და აგრეთვე, მიუხედავად 
იმისა, ფლობენ, თუ არა თავიანთი სახლების, მიწის ან საკუთრების მფლობელობაზე ოფიციალურ 
დოკუმენტებს, ადამიანებს უფლება აქვთ, დაცული იყვნენ არასამართლიანი გამოსახლებისგან. 

⇒ გამოსახლება შეიძლება დაშვებულ იქნეს მხოლოდ “განსაკუთრებული პირობების” არსებობისას, 
რაც გულისხმობს აბსოლუტურად აუცილებელ შემთხვევებს - როდესაც საკითხი ეხება ჯანმრთელობის და 
კეთილდღეობის დაცვას და როდესაც არავითარი რეალური ალტერნატივა არ არსებობს. 

⇒ ზოგჯერ გამოსახლება შეიძლება ჩაითვლოს აუცილებლად, მაგალითად, მაშინ, როდესაც ადამიანები 
ცხოვრობენ არასაიმედო ადგილას, მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის დიდი რისკის ქვეშ – 
როგორიცაა, მაგალითად, დანგრევის ან გარდაუვალი წყალდიდობის რისკის მქონე უბნები. 

⇒ ნებისმიერი გამოსახლება უნდა იყოს: 
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o ნებადართული კანონით; 
o აღსრულებული ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო სამართლის 

მოთხოვნების შესაბამისად; 
o განხორციელებული ერთადერთი მიზნით - მოემსახუროს ადამიანთა კეთილდღეობის 

გაუმჯობესებას; 
o გონივრული და პროპორციული; 
o რეგულირებული, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სრული და ადეკვატური კომპენსაცია და 

რეაბილიტაცია. 
⇒ გამოსახლება შეიძლება ჩაითვალოს მართლზომიერად, თუ ის დაკავშირებულია სამუშაოებთან და 

პროექტებთან, რომლებიც საზოგადოებრივ ინტერესს ემსახურება. ასეთ შემთხვევებში “საზოგადოებრივი 
ინტერესი” უნდა დადგინდეს თანამონაწილეობითი პროცესის შედეგად, რაც ნიშნავს იმას, რომ 
ჯეროვნად უნდა იქნეს გაითვალისწინებული იმ ადამიანების შეხედულებები და ინტერესები, 
რომლებსაც შესაძლოა მოუწიოთ განსახლება ან სხვაგვარად მოექცნენ დაგეგმილი პროექტის 
ზეგავლენის ქვეშ. საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელი პროექტის განხორციელების შედეგად 
თემები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აღმოჩნდნენ იმაზე უარეს მდგომარეობაში, ვიდრე პროექტის 
განხორციელებამდე იყვნენ. 

⇒ განვითარების ნებისმიერი პროექტის საჭიროების და შესაძლებლობების დასადგენად უნდა ჩატარდეს 
ანალიზი; გასათვალისწინებელია, რომ ანალიზი ყოველთვის უნდა ჩატარდეს გამჭვირვალედ 
და აუცილებლად უნდა არსებობდეს ალტერნატიული ვარიანტების წარმოდგენისა და განხილვის 
შესაძლებლობები. ყველა მხარემ, ვისაც შესაძლოა რამენაირად შეეხოს განსახლება, უნდა მიიღოს 
ადეკვატური და დროული ინფორმაცია დაგეგმილი განსახლების შესახებ; მათ უნდა ჰქონდეთ საშუალება, 
მიიღონ მონაწილეობა და წამოაყენონ ალტერნატივები, რომლებიც მინიმუმამდე დაიყვანს განსახლების 
მასშტაბს და შეამცირებს უარყოფით გავლენას ადამიანთა ცხოვრებაზე. პროექტი, რომელსაც მოჰყვა 
იძულებითი განსახლება, არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებს, თუ 
ის დაიგეგმა და გადაწყვეტილება პროექტის შესახებ მიღებულ იქნა პროცესში დაინტერესებული მხარეების 
ჩართვის გარეშე. 

⇒ იძულებითი გამოსახლება მიიჩნევა არაკანონიერად, როდესაც ის ხორციელდება ფიზიკური ძალის ან 
ძალადობის გამოყენებით. ამასთან, მშვიდობიანად მიმდინარე გამოსახლება ასევე შესაძლოა ჩაითვალოს 
ადამიანის უფლებების დარღვევად მაშინ, როდესაც ის ხორციელდება სრული სამართლებრივი 
დასაბუთების ან სათანადო პროცედურული დაცვისა და შესაბამისი პროცესის გარეშე.

⇒ მთავრობებმა უნდა მიიღონ ყველა ზომა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული არაუცილებელი (უსარგებლო) 
გამოსახლება და ასევე დაცული იყო იძულებით განსახლებას დაქვემდებარებული თემების უფლებები. 
გარდა ამისა, მთავრობები ასევე პასუხისმგებელნი არიან, დაიცვან თემები იმ შემთხვევაში, როდესაც 
იძულებით განსახლებას მესამე მხარე ახორციელებს. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არ ათავისუფლებს 
კერძო პირებს ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან და ამავე დროს, სახელმწიფო, 
თავისი აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებებით, ვალდებულებულია 
თავიდან აიცილოს იძულებითი გამოსახლება. 
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ჩანართი 5. ადეკვატური საცხოვრისის უფლება და განვითარების პროექტებით გამოწვეული 
იძულებითი განსახლება საქართველოს კანონმდებლობაში

ადეკვატური საცხოვრისის უფლებასთან და განვითარების პროექტებით გამოწვეულ იძულებით განსახლებასთან 
დაკავშირებული კანონმდებლობა საქართველოში მეტად ფრაგმენტული და არასრულყოფილია; ამ სფეროში მოქმედი 
სამართლებრივი ნორმები გაბნეულია საქართველოს სხვადასხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ 
აქტში, მათ შორის, უმთავრესია საქართველოს კონსტიტუცია.

საქართველოს კონსტიტუცია არ მოიცავს პირდაპირ მითითებებს საცხოვრისის უფლებაზე ან ადეკვატურ საცხოვრისზე, 
თუმცა კონსტიტუციის მე-7 მუხლით აღიარებულია, რომ „სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ 
აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს“. ამასთან, მუხლი 
იქვე განმარტავს, რომ „ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ უფლებებითა 
და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით“. უნდა ვიგულისხმოთ, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო 
აქტებით, მათ შორის, მაგალითად, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო 
პაქტით დაცული საცხოვრისისა და საკუთრების უფლებები ასევე იგულისხმება მე-7 მუხლში. 

საგულისხმოა ასევე კონსტიტუციის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტიც, რომლის თანახმად, საქართველოს კანონმდებლობა 
უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. გარდა ამისა, 
ამავე პუნქტის თანახმად, „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება 
საქართველოს კონსტიტუციას, კონსტიტუციურ შეთანხმებას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდასახელმწიფოებრივი 
ნორმატიული აქტების მიმართ“.

კონსტიტუციის 21-ე მუხლით აღიარებულია საკუთრების უფლება, თუმცა ამავდროულად, ამავე მუხლის მე-2 პუნქტი 
ადგენს ამ უფლების შეზღუდვის შესაძლებელობას, მე-3 პუნქტი კი, აყალიბებს ნორმებს საკუთრების ჩამორთმევის 
შემთხვევებისთვის. საკუთრების ჩამორთმევასთან დაკავშირებული ნორმები, კონსტიტუციურ ნორმებზე დაყრდნოთ, 
შემდგომ გაშლილია ორ საკანონმდებლო აქტში, ესენია: 

• საქართველოს ორგანული კანონი „საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის გადაუდებელი აუცილებლობისას საკუთრების 
ჩამორთმევის წესის შესახებ“

კანონის დებულებები გამოიყენება „გადაუდებელი აუცილებლობისას“ - ისეთი ვითარებისას, როდესაც ეკოლოგიური 
კატასტროფის, სტიქიური უბედურების, ეპიდემიის ან ეპიზოტიის გამო, საფრთხე ექმნება ადამიანთა სიცოცხლესა და 
ჯანმრთელობას, სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ უშიშროებას.

• საქართველოს კანონი „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“

კანონი განსაზღვრავს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის (ექსპროპრიაციის) 
განხორციელების წესს და ასევე ადგენს განვითარების იმ პროექტების ჩამონათვალს, რომელთა განსახორციელებლად 
შესაძლოა დადგეს ექსპროპრიაციის საჭიროება; ესენია: 

o გზისა და მაგისტრალის გაყვანა-მშენებლობა;
o რკინიგზის ხაზების გაყვანა;
o ნედლი ნავთობის, ბუნებრივი გაზისა და ნავთობპროდუქტების მილსადენების გაყვანა;
o ელექტროენერგიის გადამცემი და გამანაწილებელი ხაზების მშენებლობა;
o წყალმომარაგების, კანალიზაციისა და ატმოსფერული ნალექების კოლექტორული ხაზების გაყვანა;
o სატელეფონო ხაზების გაყვანა;
o სატელევიზიო კაბელების გაყვანა;
o საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის აუცილებელი ნაგებობისა და ობიექტის მშენებლობა;
o ეროვნული თავდაცვისათვის საჭირო სამუშაოები;
o სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება.

1.3 გაერო-ს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტი და სპეციალური 
მომხსენებელი

გაერო-ში არაერთი სტრუქტურა არსებობს, რომლებიც მონიტორინგს უწევენ ქვეყნების მიერ გაერო-ს ეგიდით 
აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ერთ-ერთი ასეთი სტრუქტურაა ეკონომიკურ, სოციალურ და 
კულტურულ უფლებათა კომიტეტი, რომელიც აწარმოებს ქვეყნების მიერ ეკონომიკური, სოციალური და 
კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის შესრულების მონიტორინგს. კომიტეტი ასევე 
იხილავს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების რეალიზებასთან დაკავშირებულ საჩივრებს 
და გამოსცემს განმარტებებს პაქტის დებულებების შესახებ, რომლებიც ცნობილია როგორც „ზოგადი 
კომენტარები“.
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სწორედ ამ კომიტეტის 1991 წელს გამოცემული მე-4 ზოგადი განმარტების თანახმად, „საცხოვრისის უფლება 
არ უნდა იქნეს განმარტებული ისეთი ვიწრო ან შეზღუდული მნიშვნელობით, რომელიც გაუთანაბრებს მას, 
მაგალითად, თავშესაფარს, რომელსაც გააჩნია სახურავი ან წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ საქონელს. 
[საცხოვრისის უფლება] განხილული უნდა იყოს როგორც ადამიანის უფლება, იცხოვროს სადმე 
უსაფრთხოდ, მშვიდობიანად და ღირსეულად“.

კომიტეტის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ადეკვატური საცხოვრისის უფლება აღიარებულია მრავალი 
საერთაშორისო თუ რეგიონული შეთანხმებით, ხშირია ამ უფლების ხელყოფის შემთხვევები. ყოველწლიურად 
ასეულობით ათასი ადამიანი იძულებულია დატოვოს თავისი საცხოვრებელი სახლი და მიწა, ხოლო 
დაახლოებით 100 მილიონ ადამიანს უწევს თავშესაფრის გარეშე ცხოვრება. 

არაადეკვატური საცხოვრისის არსებობის ძირითად მიზეზებს შორის კომიტეტი, მათ შორის, გამოყოფს: 
არასაკმარის დაფინანსებას ღარიბი მოსახლეობის ადეკვატური საცხოვრებლით უზრუნველყოფისთვის, 
მიწითა და ქონებით სპეკულაციას, ექსპროპრიაციასა და იძულებით განსახლებას, სოფლების დაცარიელებას 
და ქალაქებში გაღატაკებული უბნების ზრდას, მოწყვლადი ჯგუფების - ქალების, ბავშვების, ლტოლვილების, 
მიგრანტების, მოხუცების დისკიმინაციას, საზოგადოებრივი მომსახურეობის პრივატიზაციას და სხვ.

ადეკვატური საცხოვრისით უზრუნველყოფის კონტექსტში, კომიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს 
იძულებითი გამოსახლების საკითხს და მას სპეციალურ მე-7 ზოგად განმარტებასაც უძღვნის. 1997 წელს 
გამოცემულ მე-7 ზოგად განმარტებაში კომიტეტი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ იძულებითი გამოსახლება 
შეუთავსებელია ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო 
პაქტით განსაზღვრულ ვალდებულებებთან. 

კომიტეტი აღნიშნავს, რომ იძულებითი გამოსახლება და განსახლება მოჰყვება არამარტო შეიარაღებულ 
კონფლიქტებსა და ბუნებრივ კატასტროფებს, არამედ ე.წ. განვითარების პროექტებსაც. კერძოდ, მე-7 ზოგად 
კომენტარში კომიტეტი აღნიშნავს: „იძულებითი განსახლების სხვა შემთხვევებს ადგილი აქვს განვითარების 
საბაბით. გასახლება შეიძლება მოხდეს მიწაზე უფლებების რეალიზებასთან დაკავშირებული კონფლიქტებისას, 
განვითარების და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას, როგორიცაა, მაგალითად, კაშხლების 
მშენებლობა ან სხვა მსხვილმასშტაბიანი ენერგეტიკული პროექტები, ურბანული განვითარებისთვის, 
საცხოვრებლების და ქალაქის კეთილმოწყობისთვის მიწის მოპოვებისას, სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის 
მიწის გამოთავისუფლებისას, მიწით უკონტროლო სპეკულაციას, ან ისეთი მნიშვნელოვანი სპორტული 
ღონისძიებების ჩატარებისას, როგორიცაა ოლიმპიური თამაშები“.

მართლაც, განვითარებისთვის მოწოდებული ისეთი პროექტები, როგორიცაა, მაგალითად, კაშხლების 
მშენებლობა, ყოველწლიურად, ასობით ათასი ადამიანის იძულებით გასახლებას იწვევს საცხოვრებელი 
ადგილებიდან. ასე, მაგალითად, თურქეთში, მდინარე ტიგროსზე ილისუს კაშხლის მშენებლობის გამო, 
თურქეთის ქურთისტანიდან 50  ათასი ქურთი იქნა გაძევებული. ინდოეთში ურბანულ მოდერნიზებას ღატაკი 
უბნებიდან მოსახლეობის მასიური გაძევება მოჰყვა; აზიაში ერთ-ერთი უდიდესი ღარიბი დასახლების, დარავის 
(ბომბეი) „რეაბილიტაციის“ შედეგად, რამოდენიმე თვის განმავლობაში, დაახლოებით 300  ათასი ადამიანი 
იქნა გაძევებული. პეკინის ოლიმპიური თამაშების შედეგად, დაახლოებით მილიონ ნახევარი ადამიანი 
იქნა გასახლებული ყოველგვარი გასაჩივრების შესაძლებლობის გარეშე. 1988 წელს სეულის ოლიმპიადის 
შემთხვევაში კი, დაახლოებით 720 ათასი ადამიანი იქნა გასახლებული.

ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი მოითხოვს, რომ მხარეებმა 
გაატარონ ყველა სათანადო ღონისძიება, მათ შორის, მიიღონ შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც 
უზრუნველყოფს პაქტით აღიარებული ყველა უფლების დაცვას. კომიტეტი თავის მე-7 ზოგად კომენტარში 
აღნიშნავს, რომ იძულებითი განსახლების შემთხვევაში, აუცილებელია, კანონმდებლობით იქნეს 
უზრუნველყოფილი ეფექტური დაცვის სისტემის არსებობა. კანონმდებლობამ უნდა უზრუნველყოს (ა) 
სახლებისა და მიწის მფლობელთა/მომხმარებელთა დაცვის მაღალი დონე, (ბ) შესაბამისობა პაქტთან, და (გ) 
მკაცრი კონტროლის დაწესება იმ პირობებზე, რომელშიც შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს გამოსახლებას და 
განსახლებას. 

2000 წელს გაერო-ს ადამიანის უფლებათა კომისიამ (ამჟამად ამ ორგანოს გაერო-ს ადამიანის უფლებათა 
საბჭო ეწოდება) დააფუძნა ადეკვატური საცხოვრისის უფლების საკითხში გაერო-ს სპეციალური 
მომხსენებლის პოსტი. სპეციალური მომხსენებლის ფუნქციებში შედის: მსოფლიოს ქვეყნებში ადეკვატური 
საცხოვრისისა და ამ უფლებასთან დაკავშირებული სხვა უფლებების რეალიზების მდგომარეობაზე 
ანგარიშგება; დახმარების გაწევა მთავრობებისთვის, გაერო-სა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ამ 
უფლებების განმტკიცებაში; ასევე, ამ უფლებების უკეთ რეალიზებისთვის რეკომენდაციების გაწევა.
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პოსტის დაფუძნებიდან დღემდე, ადეკვატური საცხოვრისის უფლების საკითხში გაერო-ს სპეციალური 
მომხსენებელი ეწვია არაერთ ქვეყანას უფლების რეალიზებასთან დაკავშირებული მდგომარეობის ადგილზე 
შესასწავლად, ჩაატარა არაერთი კვლევა და შეიმუშავა რეკომენდაციები საცხოვრისთან დაკავშირებულ ისეთ 
საკითხებზე, როგორიცაა: ქალთა უფლება ადეკვატურ საცხოვრისზე; მიწა, საკუთრება და მემკვიდრეობა; 
დისკრიმინაცია საცხოვრისზე ხელმისაწვდომობაში; იძულებითი გამოსახლება და განსახლება; საერთაშორისო 
ფინანსური კრიზისის გავლენა ადეკვატური საცხოვრისის უფლებაზე და სხვა. 

2004 წელს სპეციალურმა მომხსენებელმა თავისი ყოველწლიური ანგარიში იძულებითი გამოსახლებების 
თემას მიუძღვნა; 2007 წელს კი, შეიმუშავა „განვითარებით განპირობებული გამოსახლებისა და 
განსახლების ძირითადი პრინციპები და სახელმძღვანელო მითითებები“ (შემდგომში - სახელმძღვანელო 
მითითები). სახელმძღვანელო მითითებების გამოცემის მიზანია, დახმარება გაეწიოს სახელმწიფოებს 
იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების სფეროში, რათა ასეთი შემთხვევების დადგომისას 
უზრუნველყოფილ იქნეს საერთაშორისო სამართალსა და სტანდარტებთან შესაბამისობა და დაცული იყოს 
განსახლებას დაქვემდებარებული მოსახლეობის უფლებები. სახელძღვანელო ეფუძნება ადამიანის უფლებათა 
დაცვის სფეროში მოქმედ საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ 
უფლებათა კომიტეტის ზემოხსენებულ მე-4 და მე-7 ზოგად განმარტებებს. მომდევნო თავებში წარმოდგენილი 
ინფორმაცია მნიშვნელოვანწილად სწორედ აღნიშნულ სახელმძღვანელო მითითებებს ეფუძნება.

2. როგორ უნდა განხორციელდეს პროექტი, რომელიც იძულებით განსახლებას 
ითვალისწინებს?

წინა თავში აღნიშნულ გაერო-ს სახელმძღვანელო მითითებებში მოცემულია რეკომენდაციები, როგორ 
უნდა იქნეს თავიდან აცილებული იძულებითი გამოსახლება და განსახლება; სახელმძღვანელოში ასევე 
შემოთავაზებულია რეკომენდაციები და პრაქტიკული მითითებები იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც გატარებული 
ზომების მიუხედავად, იძულებითი გამოსახლება და განსახლება გარდაუვალია. ასეთი შემთხვევებისთვის, 
სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია მითითებები, თუ როგორც უნდა განხორციელდეს ეს პროცესი 
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფილ იქნეს განსახლებას 
დაქვემდებარებული ადამიანებისა და თემების უფლებების დაცვა. 

სახელმძღვანელო მითითებები მოიცავს ადამიანთა გადაადგილების მთელ პროცესს – განვითარების პროექტის 
შემუშავებიდან დაწყებული, ადამიანთა/თემის ახალ ადგილზე საბოლოო ჩასახლებით დამთავრებული. 
ამდენად, სახელმძღვანელო მითითებები და შესაბამისად, ამ თავის მომდევნო ქვეთავები სტრუქტურირებულია 
შემდეგი სამი ეტაპის მიხედვით: გამოსახლებამდე პერიოდი, გამოსახლების პერიოდი და განსახლების 
(გამოსახლების შემდგომ) პერიოდი (იხ. დიაგრამა ქვემოთ).

გამოსახლებამდე გამოსახლებისას განსახლებისას

აქვე, სანამ ზემოაღნიშნული ეტაპების დახასიათებაზე გადავალთ, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ 
საზოგადოების ინფორმირებისა და მონაწილეობის უზრუნველყოფის საკითხზე. სახელმძღვანელო მითითებების 
თანახმად, განვითარების პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული, განსახლებას დაქვემდებარებული 
მოსახლეობის ინფორმირება და ჩართვა პროექტის დაგეგმვის და პროექტის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღების ყველა ეტაპზე, აუცილებელი მოთხოვნაა!

გამოსახლებისა და განსახლების მთელ პროცესში მოსახლეობის ყველა ჯგუფის ეფექტური მონაწილეობის 
უზრუნველსაყოფად, უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი ძირითადი პირობები: 
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⇒ პროექტის შესახებ სრული ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი წინასწარ, მარტივი და ნათელი 
ტერმინებით და განსახლებას დაქვემდებარებული მოსახლეობის ენაზე;

⇒ გამოსახლებისა და განსახლების პროცესის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ პირებს უფლება აქვთ, მიმართონ 
დამოუკიდებელ კონსულტანტებს ალტერნატიული პროექტების გამოვლენის და შემუშავების მიზნით; 

⇒ ყველა მამაკაცს და ქალს უნდა ჰქონდეს თავისი შეხედულებების და მოსაზრებების თავისუფლად 
გამოხატვის უფლება, ყოველგვარი დაშინების გარეშე. ეს შეხედულებები და მოსაზრებები, კონკრეტული 
თემისთვის დამახასიათებელ კულტურულ თავისებურებათა გამოხატულებით, ყოველთვის უნდა იქნეს 
გათვალისწინებული.

როგორც განსახლებას დაქვემდებარებულ თემებს, ისე სახელმწიფოს, უნდა ჰყავდეთ თავიანთი 
წარმომადგენლები, რომლებიც გაწვრთნილნი იქნებიან მოლაპარაკებების წარმოებაში, რათა მიღწეულ იქნეს 
ურთიერთმისაღები გადაწყვეტილებები.

2.1 გამოსახლებამდე პერიოდი

იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების თავიდან აცილება 
მას შემდეგ, რაც ჩამოყალიბდება განვითარების პროექტის განხორციელების იდეა, რომელსაც შესაძლოა 
მოჰყვეს ცალკეული პირების ან თემების გამოსახლება და განსახლება, ჯერ კიდევ პროექტის დაგეგმვის 
დაწყებამდე, ზედმიწევნით უნდა შეფასდეს პროექტის საჭიროება და მისი განხორციელების შესაძლებლობები. 
ამ ეტაპზე პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვებს: 

• ეს პროექტი ერთადერთი და შეუცვლელია?
• ვინ მიიღებს სარგებელს პროექტის განხორციელების შედეგად? 
• რა ზეგავლენა (შედეგები) ექნება პროექტს? 
• არსებობს, თუ არა ნაკლებად საზიანო ალტერნატივები?

ამ შეკითხვებს პასუხი უნდა გაეცეს ყველა ჩართული მხარის/ადამიანის უფლებათა ზედმიწევნით დაცვით, 
ვინაიდან ნებისმიერი მსგავსი პროექტი უმნიშვნელოვანეს ზეგავლენას მოახდენს ადამიანთა მომავალზე, 
ოჯახების ყოფასა და ცხოვრებაზე. ზემოაღნიშნულ კითხვებზე პასუხის გაცემისას, ანუ პროექტის საჭიროების 
შეფასების ჩატარებისას, დაცული იქნეს თანამონაწილეობითი პრინციპი - ყველას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, 
გამოხატოს თავისი მოსაზრება და პოზიცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით.

იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია გატარდეს შემდეგი 
ღონისძიებები: 

 განსახლებას დაქვემდებარებული თემის დეტალური აღწერა (ინვენტარიზაცია)

უნდა ჩატარდეს ყველა იმ პირის დეტალური აღწერა, ვისაც პირდაპირ ან ირიბად შეიძლება შეეხოს დაგეგმილი 
გამოსახლება და განსახლება. ინვენტარიზაციისას უნდა დადგინდეს თემის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები. 
ამასთან, ინვენტარიზაციისას, გასათვალისწინებელია, რომ დაზარალებული მოსახლეობა (ან სხვა 
სიტყვებით - გამოსახლება-განსახლების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობა) შედგება არამარტო 
იმ ჯგუფებისგან, ვინც დაექვემდებარება გადაადგილებას, არამედ ასევე ადამიანებისგან, ვისაც 
შეეზღუდება იმ რესურსებთან ხელმისაწვდომობა, რომელიც აუცილებელია მათთვის ჩვეულ რეჟიმში 
ცხოვრების გასაგრძელებლად, ან ვინც დაკარგავს ან ვისაც შეუმცირდება დასაქმების შესაძლებლობა, 
შემოსავალი ან საარსებო საშუალებები. დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილია, ასევე: (ა) ადამიანები/
ოჯახები/თემები, რომლებიც ცხოვრობენ პროექტის განხორციელების ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე - 
ისინი ზარალდებიან თავიანთ თემთან მოწყვეტილობის გამო; (ბ) გადასახლების ადგილზე ან გადასახლების 
ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები/ოჯახები/თემები; (გ) კაშხლების მშენებლობის 
შემთხვევაში, მდინარის ქვედა ბიეფში მცხოვრები მოსახლეობა. დაზარალებულ თემებად შეიძლება 
ჩაითვალონ, ასევე, ამა თუ იმ საკუთრების მფლობელები და მოსარგებლეები, მოიჯარეები, პარტნიორები, 
მობინადრეები, საცხოვრებლების მეპატრონეები და ქირის გადამხდელები, არაოფიციალურად დასაქმებული 
პირები და სხვა ჯგუფები. 
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 გამოსახლება-განსახლებით გამოწვეული ზემოქმედების შეფასება 

აუცილებელია, შეფასდეს პროექტის განხორციელებით გამოწვეული ზეგავლენა სხვადასხვა რეცეპტორზე 
(ბუნებრივი გარემო, ადამიანთა ჯანმრთელობა, კულტურული მემკვიდრეობა და სხვ.) და ასევე, პროექტის 
განხორციელების შემთხვევაში გამოსახლება-განსახლების შედეგები; ანუ ჩატარდეს „განსახლების 
ზეგავლენის შეფასება“. ასეთი შეფასების ჩასატარებლად კი, თავის მხრივ, აუცილებელია, თავდაპირველად, 
ნათელი კრიტერიუმების შერჩევა. 
 
შეფასების ჩატარებისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს არამარტო პროექტის ეკონომიკურ შედეგებზე, 
არამედ სოციალურ და კულტურულ ასპექტებზეც, თემის შიგნით და თემებს შორის განსახლებამდე არსებული 
ურთიერთობებზე, საცხოვრებელ პირობებზე, ასევე, ზემოქმედების ისეთ არამატერიალურ ფორმებზე, 
როგორიცაა ფსიქოლოგიური ტრავმა, განათლებასა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის დაკარგვა ისეთი 
ჯგუფებისთვის, როგორიცაა ქალები, ბავშვები, ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 
და ავადმყოფები, ან სხვა მარგინალიზებული ადამიანები. 

„განსახლების ზეგავლენის შეფასების“ კრიტერიუმები უნდა შეირჩეს სრულფასოვანი საკონსულტაციო 
პროცესის შედეგად და ჩატარდეს დაზარალებული მოსახლეობის მონაწილეობით. ქალებს უნდა მიეცეთ 
მონაწილეობის თანაბარი პირობები და თავიანთი შეხედულებების გამოხატვის საშუალება. 

„განსახლების ზეგავლენის შეფასების“ შედეგები უნდა გამოქვეყნდეს და სწორედ მათ საფუძველზე უნდა 
გადაწყდეს, გაგრძელდეს, თუ არა პროექტი. 

 განსახლების პროცესის დაწყებამდე მისაღები სხვა ზომები

• თემს წერილობით უნდა ეცნობოს გამოსახლების და ახალ ადგილზე განსახლების ზუსტი თარიღი. 
• გაწეულ უნდა იქნეს შესაფერისი ძალისხმევა და არსებობდეს საშუალებები დაზარალებული პირებისთვის 

სამართლებრივი, ტექნიკური და სხვა სახის კონსულტაციის გასაწევად, მათი უფლებებისა და შესაძლო 
ალტერნატივების შესახებ. დაზარალებულ თემს უფლება აქვს, დაიცვას თავისი უფლებები და 
შეხედულებები, ასევე გააპროტესტოს გასახლება, მათ შორის, სასამართლოსთვის მიმართვის გზით. 
საჭიროების შემთხვევაში, დაზარალებულ პირებს უფლება აქვთ, მიიღონ უფასო სამართლებრივი 
კონსულტაცია. 

• გამოსახლება-განსახლებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები უნდა გამოქვეყნდეს წერილობით, 
ადგილობრივ ენაზე და ეცნობოს უშუალოდ ყველა დაზარალებულ პირს. გამოსახლების შესახებ 
შეტყობინება უნდა შეიცავდეს მიღებული გადაწყვეტილების დეტალურ დასაბუთებას, შეთავაზებული 
ალტერნატივების შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით. თუ არ არსებობს გონივრული, დასაბუთებული 
ალტერნატივები, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა გამოსახლება-განსახლების თავიდან აცილება, 
მაინც საჭიროა იმის დემონსტრირება, რომ განსახლება “გარდაუვალია”; ასევე, იმის დემონსტრირება, 
რომ წინასწარ გათვლილი და მიღებული იქნება ყველა ზომა, რათა მინიმუმამდე დავიდეს განსახლებით 
გამოწვეული ნებისმიერი სახის უარყოფითი ზემოქმედება და დაცული იქნება გამოსახლება-განსახლებას 
დაქვემდებარებულ პირთა უფლებები.

• თემის წევრებს უნდა მიეცეთ სათანადო დრო იმისათვის, რომ ჩაატარონ იმ საკუთრებისა და უფლებების 
დეტალური აღწერა, რომლებიც გამოსახლება-განსახლების ზეგავლენის ქვეშ ექცევა.  

• დაზარალებულ თემსა და გამომსახლებელ უწყებას შორის უთანხმოების შემთხვევაში, გამოსახლება-
განსახლების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს დამოუკიდებელმა ორგანომ, 
რომელმაც შესაძლოა დაარეგულიროს უთანხმოება განხილვის, მედიაციის ან მორიგების საშუალებით. 
აღნიშნული დამოუკიდებელი ორგანო შეიძლება იყოს დაკავშირებული როგორც აღმასრულებელ, ისე 
საკანონმდებლო ან სასამართლო ხელისუფლებასთან. 

• განსახლების ადგილი მზად უნდა იყოს მაცხოვრებელთა მისაღებად - აშენებული უნდა იყოს სახლები, 
გაყვანილი უნდა იყოს წყალმომარაგების და ელექტროენერგიის მიწოდების ქსელი, საკანალიზაციო 
სისტემა, უნდა არსებობდეს სკოლები და მისასვლელი გზები, გამოყოფილი უნდა იყოს მიწის ნაკვეთები. 
ყველაფერი ეს უნდა გაკეთდეს მანამ, სანამ თემი ახალ ადგილზე ჩასახლდება. ზემოთ ჩამოთვლილი 
უნდა შესაბამებოდეს ადეკვატური საცხოვრისის ძირითად კრიტერიუმებსა და პირობებს. 
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2.2 გამოსახლების პერიოდი

⇒ გამოსახლება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განხორციელდეს უფლებამოსილი და სპეციალურად 
შერჩეული სამთავრობო წარმომადგენლების დასწრების გარეშე, რომელთა მოვალეობაა, გაუწიოს 
ზედამხედველობა გამოსახლების პროცესში მყოფი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 

⇒ პროცესს უნდა დაესწრონ სპეციალურად შერჩეული დამოუკიდებელი დამკვირვებლები, რომლებმაც 
არ უნდა დაუშვან ძალის, ძალადობის ან დაშინების გამოყენების ფაქტები და უზრუნველყონ პროცესის 
გამჭვირვალობა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო პრინციპებთან შესაბამისობა.

⇒ გამოსახლებასთან დაკავშირებით მიღებული ოფიციალური გადაწყვეტილება წინასწარ უნდა ეცნობოს 
წერილობით ყველა პირს, ვისაც გამოსახლება შეეხება. გამოსახლების დღეს უფლებამოსილმა 
სამთავრობო წარმომადგენლებმა უნდა წარადგინონ მათთვის გამოსახლების უფლების მიმნიჭებელი 
ოფიციალური დოკუმენტი.

⇒ შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს (სამართლებრივ, სოციალურ და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე 
უწყებებს) უნდა ეცნობოს გამოსახლება-განსახლებასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიების შესახებ.

⇒ გამოსახლებულ პირებს უნდა გაეწიოთ დახმარება სახლების დატოვებისას და გადასახლების ადგილებზე 
გადასვლისას.

⇒ განსახლებაზე პასუხისმგებელმა უწყებებმა უნდა დაფარონ ოჯახების და მათი კუთვნილი ნივთების 
გადასახლების ადგილზე ტრანსპორტირების ხარჯები. საჭიროების შემთხვევაში, პასუხისმგებელმა უწყებამ 
უნდა უზრუნველყოს, ასევე, განსახლებას დაქვემდებარებული თემის კუთვნილი ნივთების დროებითი 
განთავსება (შენახვა).

⇒ შესაფერისი დახმარება უნდა გაეწიოთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფებს. 
  

⇒ გამოსახლების თარიღი და დრო უნდა იყოს გონივრული, ადეკვატური და წინასწარ შეთანხმებული 
შემდეგზე:

o გამოსახლება დაუშვებელია ღამით, ცუდ ამინდში (წვიმაში, თოვლში, ძლიერ სიცივეში ან სიცხეში);
o გამოსახლებამ არ უნდა იმოქმედოს ბავშვების, მოზარდების და ახალგაზრდების განათლებაზე – 

ამდენად, გამოსახლება არ უნდა ჩატარდეს გამოცდებისას ან მათ დაწყებამდე;
o გათვალისწინებულ უნდა იქნეს თემის რელიგიური და სხვა დღესასწაულები; გამოსახლება არ 

უნდა დაემთხვეს ამგვარ დღეებს;
o გამოსახლება, ასევე, არ უნდა დაემთხვეს მოსავლის აღების პერიოდს. 

⇒ არანებაყოფლობით დატოვებული საკუთრება და ნივთები უნდა იქნეს დაცული. 

⇒ გამოსახლებისას დაუშვებელია: 
o ძალადობა და დაშინება;
o გამოსასახლებელ პირთა ღირსების და უფლებების შელახვა;
o პროცესის დისკრიმინაციულად წარმართვა ან დისკრიმინაციის ხელშეწყობა;
o პირების ან ოჯახების უსახლკაროდ დატოვება, ან მათი იმგვარ მდგომარეობაში ჩაყენება, რაც მათ 

სხვა უფლებებს მოწყვლადს გახდის;
o სახლების დანგრევა, ან საკუთრების ან მოსავლის განადგურება, როგორც სადამსჯელო ზომის ან 

თემისადმი მუქარის გამოხატულება;
o გამოსასახლებელი მოსახლეობის ქონების განადგურება, დაზიანება; 
o ვინმეს იძულება, გაადანგუროს თავიანთ სახლი ან საკუთრება;
o ქალებისა და მოწყვლადი ჯგუფების (ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, 

ბავშვების და სხვა ჯგუფების) განსაკუთრებულ საჭიროებათა უგულვებელყოფა;
o გენდერული ნიშნით ძალადობის ან ქალთა დისკრიმინაციის გამოწვევა, ასევე, ბავშვთა 

უფლებების დარღვევა. 
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2.3 განსახლების (გამოსახლების მომდევნო) პერიოდი

თუკი შესაძლებელია, პრიორიტეტულად უნდა განიხილებოდეს დროებით ადგილნაცვალი მოსახლეობის 
თავდაპირველი დასახლების ადგილებში დაბრუნება. ამასთან, ყველა ადამიანს, ჯგუფს და თემს აქვს 
განსახლების უფლება, რაც მოიცავს იმავე ან უკეთესი ხარისხის ალტერნატიული მიწის ნაკვეთის და 
ადეკვატური საცხოვრებლის მიღების უფლებას.

დაბრუნების ან განსახლების გეგმები უნდა შემუშავდეს დაზარალებულ მოსახლეობასთან კონსულტაციით 
და უნდა იყოს მაქსიმალურად საჯარო, მათ შორის, ისეთი ინფორმაციაც, როგორიცაა განსახლებას 
დაქვემდებარებულ პირების/ჯგუფები და მათი რაოდენობა. 

⇒ პირები, ჯგუფები და თემები თანახმა უნდა იყვნენ განსახლებაზე. განსახლებას დაქვემდებარებული 
პირების, ჯგუფებისა და თემებისთვის გარანტირებული უნდა იყოს განსახლებასთან დაკავშირებით „სრული 
და წინასწარ ინფორმირებული თანხმობის უფლება“, ახალ ადგილზე განსახლებამდე ან თავდაპირველი 
განსახლების ადგილებში დაბრუნებამდე. 

⇒ განსახლების განმახორციელებელ მხარეებს კანონი უნდა ავალდებულებდეს, რომ მათ დაფარონ 
განსახლებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი. გამოსახლების დაგეგმვის და განხორციელების ეტაპებზე, 
ასევე განსახლებისას ან დაბრუნების ეტაპებზე, შესაძლოა საჭირო გახდეს სამედიცინო და ფსიქოლოგიური 
დახმარება.

⇒ დაზარალებული თემებისთვის უნდა შემუშავდეს ტექნიკური დახმარების და სოციალური რეაბილიტაციის 
პროგრამები, როგორც ახალ ადგილზე განსახლების, ისე თავდაპირველ ადგილზე დაბრუნების 
შემთხვევისთვის. 

⇒ განსახლებისას სათანადოდ და თანაბრად უნდა იყოს დაცული ქალების, ბავშვების, მკვიდრი მოსახლეობის 
და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებები, მათ შორის, საკუთრებისა და რესურსების ხელმისაწვდომობის 
უფლებები.

⇒ ყველა გადასახლებული პირი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს:
o სამართლიანი კომპენსაციით;
o სათანადო ალტერნატიული განთავსების ადგილით;
o უსაფრთხო ხელმისაწვდომობით:

 აუცილებელ საკვებზე, სასმელ წყალსა და კანალიზაციის სისტემაზე; 
 დროებით თავშესაფარსა და ელემენტარულ საცხოვრებელ პირობებზე;
 შესაფერის ტანსაცმელზე;
 ძირითად სამედიცინო მომსახურებებზე;
 საარსებო წყაროებზე და პირუტყვის საკვებზე;
 საერთო საკუთრებაში არსებულ რესურსებზე;
 საგანმათლებლო და ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებებზე 

⇒ მიღებულ უნდა იქნეს ზომები, რათა დროებითი, საგანგებო მდგომარეობით გამოწვეული საცხოვრებელი 
არ იქცეს მუდმივად, როგორც ეს ხშირად ხდება, რის შედეგად ადამიანები წლების მანძილზე დროებით 
თავშესაფრებში ცხოვრობენ.

⇒ გამოსახლება-განსახლებისას, უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს, რომ: 
o არ ჰქონდეს ადგილი ქალთა მიმართ ძალადობას და დისკრიმინაციას; 
o საჭიროების შემთხვევაში, ქალებს ხელი მიუწვდებოდეთ ქალთა ჯანმრთელობის საკითხებზე 

მომუშავე სამსახურებზე, ასევე ისეთ მომსახურებაზე, როგორიცაა, მაგალითად, რეპროდუქციული 
ჯანდაცვა, სექსუალური და სახის ძალადობის მსხვერპლთათვის საკონსულტაციიო მომსახურება;

o ქალები სარგებლობდნენ თანაბარი ხმის უფლებით განვითარების პროექტის დაგეგმვისა 
და პროექტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მათ შორის, ისეთ საკითხებზე 
გადაწყვეტილებების მიღებისას, როგორიცაა თავდაპირველ ადგილზე დაბრუნება ან რესტიტუცია. 
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2.4 სამართლებრივი დაცვის საშუალებები 

⇒ ყველას, ვისაც შეეხო ან შესაძლოა შეეხოს იძულებითი გამოსახლება და განსახლება, აქვს უფლება, 
დროულად იყოს უზრუნველყოფილი სამართლებრივი დაცვის საშუალებებით. 

⇒ სამართლებრივი დაცვის საშუალებები, სხვა საშუალებებს შორის, მოიცავს: მიუკერძოებელ განხილვებს, 
სამართლებრივ დახმარებას, ადვოკატის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობას, ასევე, თავდაპირველ 
ადგილზე დაბრუნებას, რესტიტუციას (ქონების დაბრუნებას), განსახლებას, რებილიტაციას და 
კომპენსაციას. 

 რესტიტუცია და თავდაპირველ ადგილზე დაბრუნება

განვითარების პროექტების ხასიათის და პირობების გამო, ქონების რესტიტუცია და ადამიანთა (ან თემის) 
თავდაპირველ ადგილზე დაბრუნება, უმეტეს შემთხვევაში, შეუძლებელია. მიუხედავად ამისა, მაშინ როდესაც ეს 
შესაძლებელია, დროებითი განთავსების ამოწურვის შემდეგ, სწორედ რესტიტუციას და თავდაპირველ ადგილზე 
დაბრუნებას უნდა მიენიჭოს პრიორიტეტი. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ თემს ან ცალკეულ ოჯახებს არ სურთ 
დაბრუნება, მათი იძულება, დაბრუნდნენ თავდაპირველი დასახლების ადგილებში, დაუშვებელია.  

⇒ რესტიტუციის შემთხვევაში, პროექტზე პასუხისმგებელმა მხარეებმა უნდა გადასცენ დაზარალებულ 
მოსახლეობას სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს მათ აუცილებელ დაბრუნებას 
პროექტის დასრულების შემდგომ.

⇒ როდესაც დაბრუნება შესაძლებელია და სასურველი, სახელმწიფომ უნდა დაადგინოს პირობები 
და უზრუნველყოს საშუალებები, ფინანსური სახსრების ჩათვლით, ცალკეული პირების და თემების 
ნებაყოფლობითი დაბრუნებისთვის, მათი უსაფრთხოების და ღირსების დაცვით. 

⇒ სამთავრობო უწყებებმა უნდა უზრუნველყონ თავდაპირველი დასახლების ადგილებზე დაბრუნებული 
მოსახლეობის რეინტეგრაცია და უზრუნველყონ ცალკეული პირების, ჯგუფების და თემების სრულფასოვანი 
ჩართულობა დაბრუნების პროცესის დაგეგმვასა და მართვაში. 

⇒ პასუხისმგებელი უწყებები უნდა დაეხმარონ დაბრუნების პროცესში მყოფ პირებს, დაიბრუნონ საკუთრება, 
რომლებიც მათ გადაადგილების შედეგად დატოვეს ან რომლებზეც უფლებები მათ განსახლების შედეგად 
დაკარგეს. 

 განსახლება

როდესაც თავდაპირველი დასახლების ადგილზე დაბრუნება შეუძლებელია (და ხშირად, ეს ასეა, მათ 
შორის, უსაფრთხოების და ჯანდაცვის მიზეზების გამო), განსახლება უნდა ჩატარდეს სამართლიანად და 
მიუკერძოებლად, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ნორმებთან სრული შესაბამისობით. 

⇒ განსახლების ადგილებზე რეაბილიტაციის პოლიტიკა უნდა შეიცავდეს სპეციალურ პროგრამებს 
ქალებისთვის და მარგინალიზებული და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, რათა მათი უფლებები სრულფასოვნად 
იყოს დაცული. 

⇒ განსახლების ადგილი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა საჭირო რესურსით მანამ, სანამ დაიწყება 
გამოსახლება.

⇒ განსახლების ადგილი უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სამართლით დადგენილ ადეკვატური 
საცხოვრისის კრიტერიუმებს.

⇒ ახალი საცხოვრებელი, მიწა ან ტერიტორია უნდა იყოს თავდაპირველზე უკეთესი ან თავდაპირველის 
მსგავსი ხარისხის. ეს, მათ შორის, გულისხმობს იმავე გარემო პირობებს, გეოგრაფიულ და სტრუქტურულ 
თავისებურებებს, როგორიცაა, მაგალითად, საარსებო და სამუშაო, სასოფლო-სამეურნეო და საირიგაციო 
პირობებს, ადგილებს სოციალური ურთიერთკავშირებისთვის და სხვ. 

⇒ ახალი საცხოვრებელი განთავსებული უნდა იყოს თავდაპირველი დასახლების ადგილთან და საარსებო 
რესურსებთან მაქსიმალურად ახლოს, თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული თემთან. გათვალისწინებულ 
უნდა იქნეს, ასევე, კულტურული თანხვედრის საკითხები და თემის ტრადიციები.
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⇒ სამსახურში ან ძირითად მომსახურებათა მიწოდების ადგილებზე მისასვლელად აუცილებელი 
სატრანსპორტო ხარჯები უნდა იყოს განსახლებული ოჯახების შემოსავლების პროპორციული.

⇒ განსახლების ადგილი არ უნდა მდებარეობდეს დაცულ ტერიტორიებზე, ასევე დაბინძურებულ მიწაზე ან 
დაბინძურების წყაროებთან ახლოს; განსახლებული ადამიანები არ უნდა აღმოჩნდნენ ისეთ პირობებში, 
რომ დაირღვეს მათი უფლება ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი უმაღლესი 
მიღწევადი სტანდარტებით უზრუნველყოფის შესახებ.

⇒ განსახლების პროცესი უნდა იყოს სამართლიანი და მიუკერძოებელი. დაუშვებელია განსახლების 
პროცესის განხორციელებისას კონკრეტული ჯგუფების დისკრიმინაცია, ისევე როგორც სეგრეგირებული 
უბნების და გეტოების შექმნა. 

⇒ განსახლებამ არ უნდა გამოიწვიოს ადგილნაცვალი მოსახლეობის ადამიანის უფლებების დარღვევა, ან იმ 
მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებზე უარყოფითი ზეგავლენა, რომელიც უკვე ცხოვრობდა აღნიშნულ 
ტერიტორიაზე.

 ადეკვატური და სამართლიანი კომპენსაცია

უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს სამართლიანი და მიუკერძოებელი კომპენსაცია ყველა სახის პირადი და 
მატერიალური დანაკარგის, მათ შორის, ქონებისა და ნივთების დანაკარგის, ასანაზღაურებლად. ფულადი 
კომპენსაციის სამართლიანი ოდენობის დასადგენად, შეიძლება დამოუკიდებელი ექსპერტების მოწვევა. 

⇒ კომპენსაციამ უნდა მოიცვას როგორც მატერიალური, ისე არამატერიალური ხარჯები და 
დანაკარგები, მათ შორის: 
o ხელფასების, შემოსავლის, არსებული შესაძლებლობების დაკარგვა, დასაქმების ჩათვლით;
o განათლებაზე, ჯანმრთელობის და სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის, სოციალური 

შეღავათების დაკარგვა; 
o მანქანა-დანადგარების, პირუტყვის, ხე-მცენარეების, ნათესების, მოსავლის დაკარგვით, ასევე 

ბიზნეს-აქტივობის შენელებით ან შეჩერებით გამოწვეული დანაკარგები;
o სატრანსპორტო ხარჯების ზრდით გამოწვეული დანახარჯები;
o მედიკამენტებსა და სამედიცინო სამსახურებზე, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ მომსახურებაზე 

გაწეული ხარჯები. 
o სამართლებრივ ან ექსპერტულ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები

⇒ ნებისმიერ გამოსახლებულს, მიუხედავად იმისა, აქვს, თუ არა მას საკუთრების ან სარგებლობის 
უფლების დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტი, უნდა მიეცეს კომპენსაცია დანაკარგებისა 
და ხარჯებისთვის, მათ შორის, ქონების (მიწის, შენობა-ნაგებობების, ნივთების) დაკარგვის 
ან დაზიანების გამო, ასევე, ქონების დროებითი განთავსების და ტრანსპორტირების ხარჯების 
დასაფარად. 

⇒ მიწის ნაკვეთის კომპენსირება უნდა მოხდეს ხარისხით, ზომითა და ღირებულებით მსგავსი ან უკეთესი 
მიწის ნაკვეთით.

⇒ დაუშვებელია მიწით, ასევე, საერთო სარგებლობის რესურსებზე ხელმისაწვდომობის რეალური 
კომპენსაციის ფულადი კომპენსაციით ჩანაცვლება. 

⇒ ქალები და მამაკაცები უნდა იყვნენ ყველა საკომპენსაციო პაკეტის თანაბარი ბენეფიციარები. მარტოხელა 
ქალებს და ქვრივებს უნდა მიეცეთ საკუთარი წილი კომპენსაცია. 

⇒ გამოსახლებამდე, გამოსახლებისას ან განსახლებისას ადამიანის უფლებათა დარღვევის შედეგად 
მიყენებული ნებისმიერი ზიანი უნდა აისახოს კომპენსაციაში; საკომპენსაციო თანხები უნდა იყოს ადამიანის 
უფლების დარღვევის სიმძიმის და კონკრეტული შემთხვევის გარემოებების პროპორციული. 

⇒ როდესაც განსახლება ხდება განსახლების ინიციატორის ან/და განმახორციელებლის ჩართულობის გარეშე 
და როდესაც ის არ უზრუნველყოფს ადამიანებს დროებითი საცხოვრებლით, დროებით საცხოვრებელთან 
დაკავშირებული ხარჯები უნდა იქნეს კომპენსირებული. 
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2.5 სახელმწიფო პოლიტიკა იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების სფეროში

სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს მუდმივმოქმედი პოლიტიკა იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების 
თავიდან ასაცილებლად. პოლიტიკა ამ სფეროში და მასთან დაკავშირებული პროცესები უნდა მოიცავდეს 
შემდეგს: 

⇒ ქვეყანაში მიმდინარე განსახლების პროცესების უწყვეტ მონიტორინგს, დაზარალებული თემების 
მონაწილეობით;

⇒ ყველა იმ მსხვილმასშტაბიანი პროექტის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, რომელსაც მოჰყვა 
იძულებითი გამოსახლება და განსახლება, მათ შორის, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას დაზარალებული 
ოჯახების რაოდენობის და მათი საცხოვრებელი პირობების შესახებ; 

⇒ იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების სფეროში ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის პერიოდულ 
შეფასებას; 

⇒ „განსახლების ზეგავლენის შეფასების“ ჩატარებას ყველა შემთხვევაში;

⇒ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მიღება;

⇒ გამოსახლება-განსახლების საკითხებში სპეციალიზებულ თანამშრომელთა ტრენინგს და განათლებას 
ადამიანის უფლებათა საკითხებში; თუ შესაძლებელია, იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების 
საკითხებში კომპეტენტური სპეციალური ორგანოს შექმნას. 

ჩანართი 6. განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი 
განსახლების პოლიტიკა საქართველოში

მაშინ, როდესაც კონფლიქტების და ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად ადგილნაცვალ პირთა აღრიცხვის საკითხი 
საქართველოში მეტნაკლებად მოგვარებულია, არ არსებობს განვითარების იმ პროექტების შესახებ მონაცემთა შეგროვების 
ერთიანი სისტემა, რომელსაც იძულებითი გამოსახლება და განსახლება მოჰყვა; შესაბამისად არ არსებობს მეტნაკლებად 
სანდო მონაცემები მაინც იმ ადამიანების და თემების შესახებ, რომელთაც განიცადეს იძულებითი გამოსახლება და 
განსახლება (თუ ცალკეული პროექტების მონაცემებით ვიმსჯელებთ, ბოლო 20 წლის მანძილზე იძულებითი განსახლება 
განიცადა ათასობით მოქალაქემ).

საქართველოში, სამწუხაროდ, არ არსებობს იძულებითი გამოსახლებისა და განსახლების პრევენციის ერთიანი ან 
თემატური (წყაროების მიხედვით - კონფლიქტები, ბუნებრივი კატასტროფები, განვითარების პროექტები) სახელმწიფო 
პოლიტიკის განმსაზღვრელი რაიმე დოკუმენტები. 

საქართველოში ასევე არ არსებობს უწყება (ან უწყებები), რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა განვითარების პროექტებით 
გამოწვეული იძულებითი განსახლების სფეროში პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავებაზე, მონიტორინგს 
გაუწევდა განსახლებებს და ჩაატარებდა პერიოდულ შეფასებებს, უზრუნველყოფდა ინფორმაციის განახლებას და 
ხელმისაწვდომობას განვითარების ყველა იმ პროექტის შესახებ, რომელსაც მოჰყვა ან შესაძლოა მოჰყვეს იძულებითი 
გამოსახლება და განსახლება (პოტენციურად, ასეთ სახელმწიფო უწყებად შეიძლება განვიხილოთ საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, 
თუმცა, ამჟამად კანონმდებლობით განსაზღვრულ მის კომპეტენციებში, განვითარების პროექტებით გამოწვეულ იძულებით 
გამოსახლებასთან და განსახლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ვერ ვხვდებით). 

ზემოაღნიშნულ საკითხებზე დეტალურ კვლევას შეგიძლიათ გაეცნოთ მწვანე ალტერნატივას მიერ 2012 წლის 
დასასრულს გამოცემულ პუბლიკაციაში „განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლება: 
თანამედროვე მიდგომები და საქართველოს გამოწვევები“. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ორგანიზაციის ვებ-
გვერდზე: www.greenalt.org 
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3. საჩივრების განხილვის მექანიზმი, როგორც საზოგადოების ჩართულობის 
უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი

სახელმძღვანელოს წინა თავში არაერთხელ გამახვილდა ყურადღება საზოგადოების ინფორმირებისა და 
მონაწილეობის უზრუნველყოფის საკითხზე. განვითარების პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული, 
განსახლებას დაქვემდებარებული მოსახლეობის ინფორმირება და ჩართვა პროექტის დაგეგმვისა და 
პროექტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე, აუცილებელი მოთხოვნაა.

საზოგადოების ჩართულობას (გარდა იმისა, რომ ეს შესასრულებლად სავალდებულო მოთხოვნაა) პრაქტიკული 
დატვირთვაც აქვს კომპანიებისთვის. დღეს სულ უფრო მეტი კომპანია აღიარებს პროექტების ზეგავლენის 
ქვეშ მოქცეული ადგილობრივი თემების ჩართულობის, მათთან კარგი ურთიერთობების ჩამოყალიბების და 
არსებული ან პოტენციური კონფლიქტების დროულად და ეფექტურად მოგვარების მნიშვნელოვნებას. ამის 
ერთ-ერთ ინსტრუმენტად კი, საჩივრების განხილვის მექანიზმი (grievance mechanism) განიხილავს. 
ეს მექანიზმი გათვლილია პროექტების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ადგილობრივი თემების 
მიზანმიმართული ჩართულობის უზრუნველყოფაზე, იმისათვის, რათა მოპოვებულ იქნეს მათი ნდობა და 
ასევე, სათანადო პასუხი გაეცეს ადგილობრივთა მიერ წამოყენებულ ნებისმიერ, მნიშვნელოვან თუ უმნიშვნელო 
პრობლემურ საკითხს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც, თუნდაც უმნიშვნელო 
საჩივრების მოუგვარებლობა, შეიძლება დავაში ან ძალადობრივ კონფლიქტშიც კი გადაიზარდოს. ეს კი, 
შესაძლოა დამანგრეველი აღმოჩნდეს ადგილობრივი თემებისთვის. რაც შეეხება კომპანიას, ამას შესაძლოა 
მოჰყვეს კომპანიის რეპუტაციის შელახვა, დროის და ფინანსური სახსრების დაკარგვა და ასევე, შესაძლოა, 
რისკის ქვეშ დადგეს მომავალი საინვესტიციო შესაძლებლობები. ამგვარად, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ 
არსებობდეს ეფექტური გზები, რომელთა საშუალებით პროექტების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ადამიანები 
შეძლებდნენ პრობლემური საკითხების დაფიქსირებას და მოგვარებას. 

ზოგადად, სადავო საკითხების განხილვა-მოგვარებისთვის, როგორც წესი, ქვეყნებში არსებობს ისეთი 
ფორმალური მექანიზმები, როგორიცაა სასამართლო ან ტრიბუნალები; თუმცა, ეს ორგანოები, განვითარებად 
და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში, ხშირად, არაეფექტურია, კორუფციულია ან მიკერძოებულია ბიზნეს-
სექტორის მიმართ (არ სურთ „ბიზნესისთვის ხელის შეშლა“). სწორედ ამიტომ, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში 
მომუშავე ნავთობისა და გაზის, სასარგებლო წიაღისეულისა და ხე-ტყის მომპოვებელი მსხვილი კომპანიები 
თავის ორგანიზაციებში აარსებენ ფორმალურ მექანიზმებს ადგილობრივთა საჩივრების განხილვისა და 
მოგვარებისთვის. საჩივრების განხილვის მექანიზმები აუცილებელი ხდება იმისათვის, რათა კომპანიებმა 
დროულად, სიტუაციის დაძაბვამდე შეძლონ პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირება და გადაჭრა. 

ჩანართი 7. რა არის საჩივრების განხილვის მექანიზმი?

კომპანიებსა და ადგილობრივ თემებს შორის სადავო საკითხების განხილვის მექანიზმის - საჩივრების განხილვის 
მექანიზმის - საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული რამოდენიმე განმარტება არსებობს, რომელთა 
საერთო მახასიათებლების განზოგადებით, მექანიზმი, შეიძლება, შემდეგნაირად განიმარტოს: 

საჩივრების განხილვის მექანიზმი არის პროექტის ან კომპანიის საქმიანობის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული თემების 
საჩივრების დროულად და თანმიმდევრულად მიღების, შეფასების და მოგვარების პროცესი / პროცედურები. საჩივრების 
განხილვის მექანიზმს შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ წარმართავდეს კომპანია. 

ზოგ შემთხვევაში, საჩივარი შესაძლოა ეხებოდეს კონკრეტულ დამდგარ (ან მოსალოდნელ) ფაქტს, 
მაგალითად, ქონებისთვის მიყენებულ ზიანს; ასეთ შემთხვევაში, საჩივარზე რეაგირებისთვისაც კონკრეტული 
ფიზიკური ღონისძიებების გატარება ხდება საჭირო. ზოგ შემთხვევაში, ესა თუ ის არაპრობლემური საკითხი 
შესაძლოა, პრობლემურად აღიქმებოდეს და მოსახლეობის ძლიერი შეშფოთების საგანიც კი იყოს. ასეთ 
შემთხვევაში, ხშირად, საჩივრის მოგვარება შესაძლებელია დიალოგით და დროული და სწორი ინფორმაციის 
მიწოდებით. 

საჩივრების განხილვის მექანიზმი იძლევა პრობლემური საკითხების დადგენის და გადაჭრის საშუალებას, 
მანამდე სანამ ისინი გამძაფრდება და ძნელად სამართავი გახდება. საჩივრების განხილვის მექანიზმი, როგორც 
ადგილობრივი თემების (ან დაინტერესებული მხარეების) ჩართულობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის 
ნაწილი, ეხმარება კომპანიებს დაინტერესებული მხარეების ნდობის მოპოვებაში, საქმიანობის რისკების 
შემცირებაში, პროექტების შედეგების მართვასა და მოსახლეობასთან ურთიერთობაში. 

ხშირად, კომპანიები საჩივრების განხილვის მექანიზმს ნერგავენ იმისათვის, რათა მოიპოვონ დაფინანსება ან 
სერტიფიკატი რომელიმე საერთაშორისო ინსტიტუტიდან. ამ მექანიზმის არსებობის აუცილებლობა, როგორც 
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წესი, დაკავშირებულია ამ ინსტიტუტების მიერ დაწესებული კონფლიქტების მოგვარებისა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის მოთხოვნების შესრულებასთან (ქვემოთ იხ. ასევე „საჩივრების განხილვის მექანიზმის 
დანერგვის დადებითი მხარეები“).  

ჩანართი 8. რა არის „დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა“?

„დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა“ უფრო ფართო ცნებაა ვიდრე „საჩივრების განხილვის მექანიზმი“. ისინი 
არათუ არ ანაცვლებენ, არამედ ავსებენ ერთამანეთს. 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა მოიცავს დაინტერესებულ მხარეთა დადგენას და ანალიზს, კომუნიკაციას 
და ურთიერთობის დამყარებას, ასევე ადგილობრივ თემთა გარკვეული ჯგუგების, მაგალითად, ქალთა ან 
სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების გაძლიერებას. 

გარდა ჩამოთვლილისა, „ჩართულობის“ ცნებაში სულ უფრო მეტად მოიაზრება, ასევე, „კონსულტაციაც“. „კონსულტაცია“ 
გულისხმობს, რომ ადგილობრივ თემებთან უნდა ჩატარდეს კონსულატაციები და ზოგ შემთხვევაში, მოპოვებულ 
უნდა იქნეს ფორმალური ან არაფორმალური თანხმობაც კი, კომპანიის მიერ დაგეგმილი პროექტის უარყოფითი 
შედეგების თავიდან აცილებისა და შერბილების საუკეთესო გზების შესახებ. „კონსულტაცია“ დიალოგის ფორმით 
წარმართული ორმხრივი კომუნიკაციის პროცესია, რომელშიც სათანადო ყურადღება უნდა დაეთმოს ენობრივ, კულტურულ, 
გენდერულ ან სხვა ბარიერებს, ასევე კომპანიასა და ადგილობრივი თემებს შორის ურთიერთობაში თანასწორობის დაცვას. 

მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის კანონმდებლობა, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და სხვადასხვა საინვესტიციო 
ორგანიზაცია, სულ უფრო ხშირად მოითხოვენ კორპორაციებისგან, რომ მათ გაწიონ ძალისხმევა ადგილობრივი თემების 
გამოსავლენად, კონსულტაციის ჩასატარებლად და ჩასართავად, რათა მაქსიმალურად იქნეს თავიდან აცილებული და 
შერბილებული ნეგატიური სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური შედეგები; ასევე, დადგინდეს, თუ როგორ, რა 
გზებით, შეიძლება აღმოჩნდეს ინვესტიცია ყველაზე სასარგებლო ადგილობრივი თემებისთვის.

საგულისხმოა, რომ მსოფლიოში ამ მექანიზმის გამოყენების პრაქტიკის მკვლევართა აზრით, უკანასკნელი 
5-10 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა მექანიზმის უფრო ფართო და სიღრმისეული გამოყენება. მექანიზმის 
უფრო ფართო გამოყენებაში იგულისხმება ის ფაქტი, რომ სულ უფრო მეტი, განსაკუთრებით, სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვებით დაკავებული კომპანია ნერგავს საჩივრების განხილვის მექანიზმს და თანაც არა 
მხოლოდ კონკრეტული პროექტების დონეზე, არამედ თავად კომპანიის დონეზე; რაც ნიშნავს იმას, რომ 
კომპანიის საჩივრების განხილვის მექანიზმი გამოყენებადია ყველა მისი ოპერაციის/საქმიანობის/პროექტის 
მიმართ, რომელსაც თან ახლავს მნიშვნელოვანი რისკები ადგილობრივი თემებისთვის.

მექანიზმის უფრო სიღრმისეული გამოყენება შემდეგს გულისხმობს: უფრო მეტად ხდება გაცნობიერება 
იმისა, რომ საჩივრების განხილვის მექანიზმი არ არის უბრალოდ მექანიკური პროცესი ან ინსტრუმენტი; 
ის საჭიროებს კორპორატიული კულტურის, კონფლიქტების მოგვარებისა და დაინტერესებულ მხარეთა 
ჩართვისადმი კომპანიის დამოკიდებულებაში ფუნდამენტურ ცვლილებას. ეს გულისხმობს პრობლემების 
გამომწვევი მიზეზების სისტემურ ანალიზს და შესაბამის ცვლილებებს კომპანიის პოლიტიკაში. 

მიუხედავად ზემოაღწერილი ტენდენციებისა, მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ მსოფლიოში მოღვაწე არაერთ 
დიდ და ცნობილ კომპანიას ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი საჩივრების განხილვის მექანიზმის 
გამართულად ამუშავებისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფისთვის. მათ კი, ვისაც ჯერ კიდევ არ დაუნერგავს 
ასეთი მექანიზმი, ხშირად, სჭირდებათ დარწმუნება მის სარგებლიანობასა და ეფექტიანობაში. მექანიზმის 
მკვლევართა აზრით, ზოგ შემთხვევაში, მექანიზმის დანერგვის სურვილი ადამიანთა და ადგილობრივ თემთა 
უფლებების პატივისცემის თანდაყოლილი, პერსონალური ფასეულობიდან მოდის. უმეტეს შემთხვევაში კი, 
კომპანიების მენეჯერებს მექანიზმის მომგებიანობის მაჩვენებელი დამაჯერებელი არგუმენტები სჭირდებათ. 
ქვემოთ, მომდევნო ქვეთავებში წარმოდგენილია მკვლევართა მიერ გამოვლენილი სამი ძირითადი არგუმენტი, 
რომელიც საჩივრების განხილვის მექანიზმის დანერგის სასარგებლოდ მეტყველებს. ამ არგუმენტების 
მიმოხილვის შემდეგ კი, წარმოდგენილია მოსაზრებები, რომლებიც ხშირად მოჰყავთ მექანიზმის დანერგვის 
საწინააღმდეგოდ.

3.1 საჩივრების განხილვის მექანიზმის დანერგვის დადებითი მხარეები

• სხვა მხარეებისა სტანდარტებისა და მოლოდინების დაკმაყოფილება
სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ კომპანიებისთვის დაწესებული სტანდარტებით ან ნებაყოფლობით 
შესასრულებელი აქტებით, სულ უფრო მეტად მოითხოვება (ან რეკომენდირებულია, როგორც კარგი პრაქტიკა) 
საჩივრების განხილვის მექანიზმის დანერგვა. ასეთებს შორისაა: საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია 
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(International Finance Corporation, IFC), მსოფლიო ბანკი (the World Bank), რეგიონული განვითარების ბანკები 
და კერძო დამფინანსებლები. ეკვატორის პრინიციპების (Equator Principles) ხელმომწერი დამფინანსებლები 
(აერთიანებს 80-მდე ფინანსურ ინსტიტუტს), მაგალითად, მოითხოვენ საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაციის სტანდარტის შესრულებას. 

არსებობს, ასევე, მაგალითები იმისა, რომ მსხვილი საპენსიო და საინვესტიციო ფონდები, რომლებიც 
განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხს, ასევე ითხოვენ საჩივრების 
განხილვის მექანიზმის დანერგვას და გაძლიერებას, როდესაც ისინი ინვესტირებას ახდენენ ბუნებრივი 
რესურსების მომპოვებელ და გადამამუშავებელ კომპანიებში/პროექტებში. მრეწველობის სხვადასხვა დარგების 
(განსაკუთრებით, მოპოვებითი მრეწველობის) პროექტების დაგეგმვისას და განხორციელებისას საჩივრების 
განხილვის პროცედურებისა და კონფლიქტების მოგვარების მექანიზმების არსებობა შესაძლოა, ამა თუ იმ 
ქვეყნის კანონმდებლობის მოთხოვნაც იყოს (როგორც წესი, ეს მოთხოვნა [ბუნებრივ და სოციალურ] გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ნაწილია). 

ისეთი მასერტიფიცირებელი ინიციატივები, მაგალითად, როგორიცაა, ტყის მეურვეობის საბჭო (Forest 
Stewardship Council, FSC) და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (International Organization 
for Standardization, ISO) ISO 14001 სტანდარტი (გარემოსდაცვითი მართვის სისტემები) ასევე მოითხოვენ 
საჩივრების განხილვის მექანიზმის ჩამოყალიბებას გარემოსთან დაკავშირებული და სოციალური 
საკითხების მოსაგვარებლად. გარდა აღნიშნულისა, ასევე ყურადსაღებია ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 
„სახელმძღვანელო პრინციპები მრავალნაციონალური საწარმოებისთვის“ (OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises) და ISO 26000 „სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო პრინციპები“ (Guidance on 
Social Responsibility) - ეს ცოტა ხნის განახლებული სტანდარტები ასევე მოიცავენ მოთხოვნებს საჩივრების 
განხილვის მექანიზმთან დაკავშირებით. 

დასასრულს, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს გაერო-ს მიერ დაწესებული მოთხოვნების შესახებ, რომელმაც 
უბიძგა მსოფლიოს არაერთ ორგანიზაციას, მათ შორის, ზემოხსენებულებს, თავის პოლიტიკებში აესახათ 
ან/და გადაეხედათ საჩივრების განხილვის მექანიზმთან დაკავშირებული მოთხოვნები. ესაა გაერო-ს 
ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ 2011 წლის ივნისში მიღებული „ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების 
შესახებ სახელმძღვანელო პრინციპები“ (Guiding Principles on Business and Human Rights). სხვადასხვა 
ორგანიზაციათა ფორმალურ სტანდარტებში ასახვის გარდა, „სახელმძღვანელო პრინციპების“ მხარდაჭერის 
და გაზიარების ღია განცხადებები გააკეთეს მსოფლიოში ცნობილმა მსხვილმა კომპანიებმა და მათმა 
გაერთიანებებმა. 

• დავებისა და (ძვირადღირებული) კონფლიქტების გამძაფრების თავიდან აცილება
ადგილობრივ თემებთან კონფლიქტი მეტად ძვირადღირებული შეიძლება აღმოჩნდეს. ამის ყველაზე ნათელი 
მაგალითია სასამართლო დავები, რომლებმაც გარდა ძვირადღირებული ადვოკატებისთვის და სასამართლო 
წარმოებისთვის გაწეული სხვა ხარჯებისა, შესაძლოა, კომპანიების რეპუტაციას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს.

განსაკუთრებით ყურადსაღებია ადგილობრივი თემების პროტესტი, გზების გადაკეტვა, მუშათა გაფიცვა და 
სხვ. საწარმოო პროცესების ასეთი მიზეზების გამო შეჩერება შესაძლოა, ძალზე ძვირი დაუჯდეს კომპანიებს; 
მაგალითად, ნავთობის მოპოვების ერთ დღით შეჩერებამ შესაძლოა მილიონობით დოლარის ოდენობის 
დამატებითი ხარჯი გამოიწვიოს, ანდა მშენებლობის დროულად დაუმთავრებლობას შესაძლოა საჯარიმო 
სანქციები მოჰყვეს. აქ კარგად ჩანს, რომ საჩივრების განხილვის გამართული მექანიზმის მთავარი 
მახასიათებელი ის არის, რომ მისი საშუალებით შესაძლებელი უნდა იყოს მცირე უთანხოების დროულად 
იდენტიფიცირება და მშვიდობიანად გადაჭრა მანამდე, სანამ ის გადაიქცევა უმართავ დავად, რომელსაც 
ყველაფერთან ერთად, დიდი დანახარჯები მოჰყვება. გამძაფრებული სადავო სიტუაციებით გამოწვეულ 
დანახარჯებში, ასევე, მოაზრებული უნდა იყოს, მაგალითად, გაფართოების, მომავალი პროექტების 
განხორციელების ან აქტივების სარფიანად გაყიდვის დაკარგული შესაძლებლობები; ასევე, კომპანიის 
თანამშრომლების, განსაკუთრებით, ხელმძღვანელობის მიერ კონფლიქტის მოგვარებისთვის გამოყოფილ 
დროსთან დაკავშირებული ხარჯები. 

• სწავლა და განვითარება უკეთესი გადაწყვეტილებებისა და შედეგების მისაღებად
კომპანიათა მართვის ექსპერტები საჩივრების განხილვის მექანიზმს სულ უფრო მეტად განხილავენ არა 
მხოლოდ დავების გადაჭრის, არამედ „სწავლის მექანიზმად“. კვლევების თანახმად, საჩივრების განხილვის 
მექანიზმი აიოლებს მონაცემთა შეგროვებას საჩივართა რაოდენობაზე, ხასიათსა და მიზეზებზე, იძლევა 
ანალიზისა და ფასეული გაკვეთილების გამოტანის შესაძლებლობას. მექანიზმის სრულფასოვნად ამოქმედების 
და გამოყენების შემთხვევაში, ანალიზისა და სწავლის პროცესი დაეხმარება კომპანიებს ადგილობრივ 
თემებთან უკეთესი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში და მომავალში დავების თავიდან აცილებაში. ეს 
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კი, თავის მხრივ, შესაძლოა დაეხმაროს კომპანიას გაიუმჯობესოს რეპუტაცია (ან თავიდან აიცილოს 
რეპუტაციის შელახვის შესაძლებლობა) ადგილობრივი მოსახლეობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
მომხმარებლებისა და ინვესტორების თვალში, ასევე, შეინარჩუნოს და მოიზიდოს კვალიფიციური კადრი.  

3.2 საჩივრების განხილვის მექანიზმის დანერგვის საწინააღმდეგო არგუმენტები

კომპანიების მენეჯმენტში ხშირად არიან საჩივრების განხილვის მექანიზმის დანერგვის ან არსებულის 
გაფართოებისადმი სკეპტიკურად განწყობილნი. მათი კონტრ-არგუმენტები, როგორც წესი, შემდეგია: 

• მექანიზმის დანერგვა ბევრ რესურსს მოითხოვს - ის მოითხოვს თანხას, დროსა და კადრებს. ასეთი 
არგუმენტისას, მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რომ მექანიზმი კომპანიის მართვის სისტემის და მექანიზმზე 
უფრო ფართო, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის სტრატეგიის ნაწილია და ამდენად, დამატებითი 
რესურსების მოძიების საჭიროება აღარ დგება ან მცირედ იზრდება. აქვე უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ 
რაც მეტი „ჩაიდება“ დავების პრევენციაში, მით ნაკლები დაიხარჯება მოგვარებაში, მათი აღმოცენების 
შემთხვევაში. 

• „პანდორას ყუთის“ გახნის შიში - ამ დრომდე უცნობი საკითხების წამოწევის შიში, განსაკუთრებით, 
მემკვიდრეობასთან (მაგალითად, ე.წ. ისტორიულ დაბინძურებასთან) დაკავშირებული საკითხების მიმართ. 

• საჩივრების პირად მარცხად განხილვა - დაფიქსირებული/განხილული საჩივრები უარყოფით ზეგავლენას 
მოახდენს კომპანიის თანამშრომელთა სამუშაოს შესრულების ხარისხის შეფასებაზე.

• საჩივრების განხილვის ფორმალიზებულმა მექანიზმმა შესაძლოა უფრო მეტი საჩივრის „მადა 
გააღვიძოს“ - მკვლევარების დაკვირვებით, ზოგ კომპანიაში არსებობს შიში იმისა, რომ საჩივრების 
განხილვის ფორმალური მექანიზმის ჩამოყალიბებამ შესაძლოა, ხელი შეუწყოს უფრო მეტი და 
არასასურველი დავის წამოჭრას და ასევე, საშუალება მისცეს ადგილობრივი თემების წარმომადგენლებსა 
და მესამე მხარეებს (მაგალითად, პროფესიულ გაერთიანებებს) წინ წამოწიონ და განამტკიცონ თავისი 
ინტერესები, მათ შორის, კომპანიაზე ზეწოლით, მოითხოვონ დაუსაბუთებელი დათმობები ან გადასახადები. 

3.3 როგორი უნდა იყოს საჩივრების განხილვის ეფექტური მექანიზმი? 

საჩივრების განხილვის მექანიზმის მკვლევარები გამოარჩევენ მექანიზმის ეფექტურობის კრიტერიუმებს - ანუ იმ 
„მახასიათებლებს“, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საჩივრების განხილვის მექანიზმი იმისათვის, რომ ის 
ჩაითვალოს წარმატებულად, საშუალოდან გრძელვადიან პერსპექტივაში. მკვლევართა თანახმად, საჩივრების 
განხილვის ეფექტური მექანიზმი უნდა იყოს:

(ა) ლეგიტიმური: უნდა იყოს სანდო იმ დაინტერესებული მხარეებისთვის, ვისთვისაც გამიზნულია მექანიზმი; ის 
უნდა უზრუნველყოფდეს საჩივრის განხილვის პროცესის სამართლიანობას. 

(ბ) ხელმისაწვდომი: მექანიზმის არსებობა ცნობილი უნდა იყოს იმ დაინტერესებული მხარეებისთვის, 
ვისთვისაც გამიზნულია ის; ასევე უნდა უზრუნველყოფდეს ადეკვატური დახმარების გაწევას მათთვის, 
ვისთვისაც მექანიზმზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია, რაიმე ბარიერის გამო.

(გ) პროგნოზირებადი: ჩამოყალიბებული უნდა იყოს პროცედურები, სადაც ნათლად იქნება განსაზღვრული 
საჩივრის განხილვის ყველა ეტაპი თავისი ვადებით, ყველა ეტაპის შესაძლო შედეგები, ასევე, საჩივრის 
გადასაჭრელად საჭირო შეთანხმებული ქმედებების შესრულების მონიტორინგის შესაძლებლობები. ეს 
პროცედურები ცნობილი უნდა იყოს იმ დაინტერესებული მხარეებისთვის, ვისთვისაც გამიზნულია მექანიზმი. 

(დ) თანასწორი: მექანიზმი უნდა მიისწრაფოდეს იმისკენ, რომ უზრუნველყოს დაზარალებული მხარის 
გონივრული ხელმისაწვდომობა ინფორმაციის, კონსულტაციისა და ექსპერტიზის იმ წყაროებზე, რომელიც 
შესაძლებელს გახდის დაზარალებული მხარის სამართლიან, ინფორმირებულ და ღირსეულ მონაწილეობას 
საჩივრის განხილვის პროცესში.

(ე) გამჭვირვალე: მექანიზმმა უნდა უზრუნველყოს ჩართული მხარეების ინფორმირება საჩივრის განხილვის 
პროცესის მიმდინარეობაზე, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საკმარისი ინფორმაცია მექანიზმისადმი ნდობის 
უზრუნველსაყოფად; მან უნდა დააკმაყოფილოს საზოგადოებრივი ინტერესი.

(ვ) სამართლებრივად/უფლებრივად სწორი: შედეგები და საშუალებები უნდა შეესაბამებოდეს 
საერთაშორისოდ აღიარებულ ადამიანის უფლებებს.
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(ზ) უწყვეტი სწავლის პროცესის წყარო: მექანიზმი უნდა განსაზღვრავდეს პროცედურებს, რომლებიც 
შესაძლებლობას მისცემს კომპანიას, გამოავლინოს მექანიზმის გამოყენების შედეგები და გაკვეთილები, 
ასევე გაუმჯობესების შესაძლებლობები, რათა მომავალში საჩივრების თავიდან ასაცილებლად. 

(თ) დაფუძნებული ჩართულობასა და დიალოგზე: უნდა ტარდებოდეს კონსულტაცია მექანიზმის მოწყობასა 
და მუშაობაზე იმ დაინტერესებულ მხარეებთან, ვისთვისაც გამიზნულია ის; საჩივრების განხილვა და 
მოგვარება დიალოგის გზით უნდა წარიმართოს. 

4. მიწის შეძენა განვითარების პროექტისთვის: ფინანსური რისკები 

როგორც სახელმძღვანელოს შესავალ ნაწილში აღინიშნა, ბოლო წლებში საქართველოში არაერთი 
მსხვილმასშტაბიანი პროექტი განხორციელდა, რომელთა შედეგად საქართველოს ათასობით მოქალაქემ 
სამუდამოდ ან დროებით დაკარგა მიწა. განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლების 
სფეროში პოლიტიკის, სტანდარტებისა და პროცედურების არარასებობის, ასევე, თავად პროექტების 
შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის უკიდურესი გაუმჭვირვალობის გამო, ხშირი იყო მიწაზე 
საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების ხელყოფის შემთხვევები. სამწუხაროდ, სახელმწიფო ორგანოები 
(და მათთან ერთად, პროექტების განმახორციელებელი კომპანიები), სარგებლობდნენ არასრულფასოვანი 
საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოთი და მოქალაქეების ინტერესების უგულვებელყოფითა და 
საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების ხელყოფით, ცდილობდნენ „მარტივად“ დაპატრონებოდნენ მიწას 
და სხვა საკუთრებას1. 

დაზარალებულ მოქალაქეთა ნაწილი, არასამთავრობო ორგანიზაციათა დახმარებით, შეეცადა, სასამართლოსთვის 
მიმართვის გზით, დარღვეული უფლებების აღდგენას. ზოგ შემთხვევაში, ეს წარმატებით დასრულდა, თუმცა, 
მოქალაქეებმა საბოლოოდ მაინც ვერ მიიღეს მიყენებული ზიანის შესაფერისი კომპენსაცია. უფრო ხშირი იყო 
შემთხვევები, როდესაც სასამართლოები ვერ თუ არ იცავდნენ დაზარალებულთა ინტერესებს. არსებობს ასევე 
მოქალაქეთა ნაწილი, რომელთაც, სხვადასხვა მიზეზთა (მათ შორის, არაინფორმირებულობის, უსახსრობის და 
სასამართლოსადმი დაბალი ნდობის) გამო, არ უცდიათ სამართლებრივი გზებით შელახული უფლებების აღდგენა. 
საბოლოო ჯამში, მოქალაქეთა ყველა ეს ჯგუფი დღემდე ცდილობს ან ელის დარღვეული უფლებების აღდგენას. 
ყურადსაღებია, რომ მიწაზე დავებმა ზეგავლენა მოახდინეს თავად პროექტების მიმდინარეობაზე - ზოგი პროექტი 
გახანგრძლივდა, ზოგი - შეჩერდა, ზოგი პროექტის გამო კი, დღემდე მიმდინარეობს დავა მიწაზე სხვადასხვა 
ინსტანციებში. 

2012 წელს, მიწისა და ტყის პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე გლობალური გაერთიანების2 დაკვეთით, 
ჩატარდა კვლევა (შემდგომში, ამ თავში მოხსენიებულია როგორც „კვლევა“)3, რომელმაც აჩვენა, რომ 
მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებებთან დაკავშირებული კონფლიქტები ზრდიან იმ კომპანიების 
ფინანსურ რისკებს, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ, მოპოვებითი მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და 
სატყეო პროექტებს ახორციელებენ. მიწასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო პროქტების შეფერხება, 
თავის მხრივ, პროექტის ხარჯების მნიშვნელოვან გაბერვას იწვევს; ზოგ შემთხვევაში, დანაკარგები იმდენად 
დიდია, რომ კომპანიის მომავალიც კი დგება საფრთხის ქვეშ. ანალიზმა აჩვენა, რომ მიწის საკუთრებისა და 
სარგებლობის უფლებებთან დაკავშირებული რისკები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ის საჭიროებს დიდ 
ყურადღებას როგორც თავად კომპანიებისგან, ისე მათი პროექტების დამფინანსებელი ინსტიტუტებისგან. 

შემთხვევების კვლევისას გამოვლინდა კომპანიები, რომლებმაც მიწის საკუთრებისა და სარგებლობის 
უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო:

• მიიპყრეს სარეიტინგო სააგენტოების ყურადღება (იხ. ქვემოთ კომპანია Vedanta-ს შემთხვევა);
• განიცადეს დიდი ფინანსური დანაკარგები პროექტების შეფერხების/გადავადების ან ნაჩქარევი 

შეწყვეტის გამო (იხ. ქვემოთ კომპანიების Sime Darby-სა და SN Power-ის მაგალითები);
• კომპანიის მომავალი საფრთხის წინაშე დადგა (იხ. კომპანია SEKAB-ის მაგალითი ქვემოთ).

არაერთი სასოფლო-სამურნეო, მოპოვებითი და ინფრასტრუქტურული პროექტის კვლევის შედეგად, 
მკვლევარები მივიდნენ შემდეგ სამ მნიშვნელოვან დასკვნამდე:

1 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. მწვანე ალტერნატივას პუბლიკაცია „განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლება: 
თანამედროვე მიდგომები და საქართველოს გამოწვევები, 2012
2 The Rights and Resources Initiative (RRI), http://www.rightsandresources.org/ 
3 The Munden Project LLC, (2012). Financial risks of insecure land tenure: An Investment View, Rights and Resources Initiative. The Rights and 
Resources Initiative. ხელმისაწვდომია: http://www.rightsandresources.org/documents/fi les/doc_5715.pdf
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1. მიწის საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების საკითხი არ არის უბრალო „გარე ფაქტორი“. ეს საკითხი 
რეალურ საფრთხეს უქმნის კომპანიების მოგების სტაბილურობას და ამდენად, მიწასთან დაკავშირებული 
ინვესტიციების დაგეგმვისას, საკითხი გათვალისწინებულ უნდა იქნეს რისკების შეფასების ჩატარების დროს, 
ასევე სარეიტინგო და სადაზღვევო კვლევებისას.

2. მიწის საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების საკითხის გაუთვალისწინებლობით გამოწვეული 
ფინანსური რისკები მრავალმხრივია და უკავშირდება, მაგალითად, მშენებლობის პერიოდის 
გახანგრძლივებას, მიწაზე უფლების მოპოვების გაჭიანურებით გამოწვეულ ფულად დანაკარგებს და სხვა 
მიზეზებს. ამასთან, რისკი, შესაძლოა, ძალზე სწრაფად და შეუქცევადად გაიზარდოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ 
საჭიროა რისკის მართვის ტრადიციული მეთოდების გაძლიერება / მოდერნიზება.

3. კომპანიების წინაშე მდგარი ამ რისკების ზეგავლენის ხარისხი ვარირებს მნიშვნელოვანიდან 
კატასტროფულამდე. მოდელირებამ აჩვენა, რომ „ტიპიური ინვესტიციის“ განხორციელებისას, რომელსაც 
მოჰყვება მიწასთან დაკავშირებული პრობლემები, ხარჯები ძალზე მნიშვნელოვნად იზრდება. პროექტის 
დაგეგმვისას, ამ დანახარჯების სიდიდის გათვითცნობიერება, წესით, საკმარისი უნდა იყოს კომპანიების 
მიერ პროექტის განხორციელება-განუხორციელებლობაზე სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად. 

პრაქტიკული მაგალითებიდან ჩანს, რომ ფიზიკური რეალობა - გარემო, რომელშიც ხორციელდება ინვესტიცია, 
ხშირად მეტად რთული და ქაოტურია; ამის მიზეზი, ძირითად ის ადამიანებია/თემებია, რომლებიც ისტორიულად 
იყენებდნენ იმ მიწას, რომლის გამოყენებაც იგეგმება საინვესტიციო პროექტის განხორციელებისას. 

4.1 რა იწვევს პრობლემას?

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ხშირად ვხვდებით მიწის მართვის ისეთ გაუმართავ სისტემებს, სადაც 
ინვესტორს შეუძლია შეიძინოს მიწის ფართობები ისე, რომ ამ მიწაზე დამოკიდებულმა ათასობით ადამიანმა 
ვერც კი შეიტყოს მიწის გასხვისების შესახებ. როგორც წესი, ეს ადამიანები თაობებით არიან დაკავშირებული 
თავის მიწასთან და არ აქვთ ინტერესი ან შესაძლებლობა, ან არ თვლიან გონივრულად მიწის მიტოვებას 
და ურბანულ დასახლებებში გადასახლებას. ამგვარად, ასეთი მიწების შეძენისას ინვესტორთა რისკი 
გარდაუვალია.

მიწის საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემის არსებობის პირველი და 
საუკეთესო ინდიკატორია ადგილობრივთა წინააღმდეგობა. თუ წინააღმდეგობა ძლიერია, ეს დიდი ფინანსური 
დანაკარგების მომასწავებელია - დანაკარგების რისკი მაღალია. 

ადგილობრივთა წინააღმდეგობა შესაძლოა სხვადასხვა მიზეზით იყოს გამოწვეული. მაგალითად, ზოგ 
შემთხვევაში, ადგილობრივთა წინააღმდეგობას იწვევს არასათანადო კომპენსაცია, ან განსახლებისას 
მიწაზე საკუთრების კანონით ან ტრადიციით აღიარებული უფლებების დარღვევა. კვლევის ავტორები, 
ადგილობრივების წინააღმდეგობიდან მომავალ ამ საფრთხეს, საშუალო სიძლიერის, მაგრამ მნიშვნელოვან 
ფინანასურ რისკად აფასებენ.

კვლევის ავტორთა აზრით, რისკი განსაკუთრებით ძლიერია მაშინ, როდესაც ინვესტორი ან პროქტის 
განმახორციელებელი (შესაძლოა, უნებლიედ) ზღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას 
საკვებზე, წყალზე, ენერგიასა და ადგილობრივთათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სხვა რესურსზე. როდესაც 
ადამიანებს ართმევენ მიწას, რომელზეც სარჩო მოჰყავთ, ართმევენ სამუშაოს, სხვაგან გადაისვრიან მდინარეს, 
რომლის წყალსაც იყენებენ სასმელად, სარწყავად ან სხვა მიზნებით, უზღუდავენ ტყის რესურსების გამოყენებას 
- ასეთ შემთხვევებში, ადამიანები/თემები არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ ეგზისტენციალური, საარსებო 
გამოწვევების წინაშე დგებიან.  

ასეთ პირობებში, ადგილობრივ თემებს უჩნდებათ თავისი ინტერესების პირდაპირი მოქმედების გზით 
(მაგალითად, საპროექტო არეალის ბლოკადით, გზის გადაკეტვით ან მშვიდობიანი სამოქალაქო 
დაუმორჩილებლობის სხვა ფორმებით) დაცვის ძლიერი მოტივაცია. გარდა ამისა, თუ ადგილობრივები 
ხელისუფლების ორგანოთა ქმედებებს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ, ძალზე დაბალია შანსი იმისა, რომ 
პროექტი ადგილობრივებისგან ე.წ. სოციალურ ლიცენზიას მოიპოვებს.

განვითარებად ქვეყნებში (ისევე როგორც საქართველოში), გარდა იმისა, რომ მოქალაქეებს ხშირად არ აქვთ 
ფორმალურად აღიარებული უფლებები მიწაზე (უფლებები არ არის რეგისტრირებული სპეციალურ ორგანოში), 
მოქალაქეები განიცდიან სადავო საკითხების განხილვის ხელმისაწვდომი და სამართლიანი, სანდო და 
მიუკერძოებელი მექანიზმების (ადმინისტრაციული, სასამართლო ან ალტერნატიული, კვაზი-სასამართლო 
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პროცედურების) ნაკლებობას. ამ პირობების გამო, სამართლებრივი გზებით ბრძოლა, ადგილობრივთათვის, 
უბრალოდ, არაპრაქტიკული ხდება. 

თუ პროექტის განმახორციელებელი არ რეაგირებს ადგილობრივთა საჩივრებზე, ასეთ შემთხვევაში, 
პრობლემის გადაჭრის ერთდერთ გზად, პროექტის ნებისმიერი საშუალებით შეჩერება ხდება. ეს, 
ამავდროულად, ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო დონეზე მხარდაჭერის მოპოვების საუკეთესო 
საშუალებაცაა. 

4.2 რისკის ხარისხი

ადგილობრივი წინააღმდეგობის ისეთმა სუსტმა ფორმამ, როგორიცაა საჩივრების წარდგენა ადგილობრივ 
ორგანოებში და სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანოებში, შეიძლება გამოიწვიოს პროექტის შეფერხება/
გადავადება და წინასწარი ინვესტირება გარკვეულ ღონისძიებებში.

დანაკარგები კატასტროფულად იზრდება, როდესაც ადგილობრივთა უკმაყოფილება უყურადღებოდ რჩება და 
მწიფდება; ამას მოჰყვება მასობრივი აქციები (მაგ., გზის გადაკეტვა, საბოტაჟი) და თანდათან კონფლიქტები 
სულ უფრო ძალადობრივ ხასიათს იძენს. თუ პროექტის განმახორციელებელი საწყის ეტაპზევე კარგავს 
ადგილობრივთა ნდობას, მან ძალზე სწრაფად და ფრთხილად უნდა იმოქმედოს, რომ თავიდან აიცილოს 
პროექტის შეჩერება. სამწუხაროდ, დასაწყისში უარყოფითი გამოცდილების შემდეგ, მომდევნო ეტაპებზე 
დიალოგის მცდელობა, ყოველთვის არაგულწრფელად აღიქმება. 

თუ კომპანია გადაწყვეტს, რომ არ ჩაერთოს ადგილობრივებთან კომუნიკაციაში და სანაცვლოდ, უფრო მეტად 
დაეყრდნობა სახელმწიფო იძულებას და ქვეყნის ხელისუფლების მხარდაჭერას, ეს მის რეპუტაციასთან 
დაკავშირებულ რისკებს მნიშვნელოვნად გაზრდის. ასეთი შემთხვევები სწრაფად ექცევა საერთაშორისო 
მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღების ქვეშ. ასევე, მსგავს შემთხვევებში, მცირდება მოგება 
და იზრდება ბიუროკრატიასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

ადგილობრივთა უწყვეტ წინააღმდეგობას შეუძლია ძალზე ადვილად გამოუთხაროს ძირი მთელ საინვესტიციო 
პროექტს და საბოლოოდ მისი გაუქმებაც კი გამოიწვიოს. ეს შესაძლოა მოჰყვეს რეგულარულ შეფერხებებს 
(გზების გადაკეტვას, გაფიცვას, ბუნტს) და გამოწვიოს პროქტის კომერციული სიცოცხლისუნარიანობის 
შემცირება. ასევე ეს შესაძლოა მოჰყვეს, საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად, ქვეყნის მთავრობის პოზიციის 
ცვლილებას. ეს უკანასკნელი პოლიტიკური თვითგადარჩენითაც კი შეიძლება იყოს მოტივირებული. 

ზოგიერთი ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით მათთვის რომელიც ხასიათდება ფინანსური და გეოგრაფიული 
კონცენტრაციის მაღალი ხარისხით, ამ დონის დანაკარგები გამანადგურებელი შეიძლება აღმოჩნდეს. 
კომპანიები, რომლებიც მაინც შეძლებენ ამ „განსაცდელის“ გადალახვას, შესაძლოა აღმოჩნდენენ 
საერთაშორისო საზოგადოების შესაბამისი ჯგუფებიდან გარიყულების როლში; ასეთ მდგომარეობაში ისინი 
შესაძლოა აღმოჩნდნენ იმის და მიუხედავად, რომ რეპუტაციული ზიანის გამომწვევი ქმედებები ქვეყნის 
ხელისუფლებამ, მათი თანხმობის გარეშე გაატარა.

ამგვარად, პრობლემური საკითხების საფუძველშივე იგნორირება, შესაძლოა ძალზე სარისკო აღმოჩნდეს. 
კვლევამ აჩვენა, რომ ტრადიციული საკუთრების უფლების სისტემების, კონსულტაციების ჩატარების, 
ადეკვატური კომპენსაციების გაცემის ან სადავო საკითხების მოსაგვარებლად მექანიზმების არსებობის 
აუცილებლობის იგნორირებამ შესაძლოა კომპანიას დაუზოგოს თანხები მოკლევადიან პერსპექტივაში, მაგრამ 
გამოიწვიოს მნიშვნებლოვანი ხარჯები მოგვიანებით. 

ბევრი ინვესტორი ფიქრობს, რომ ქრთამით ან სახელმწიფო იძულების გამოყენებით, შეძლებს მიწის 
საკუთრებისა და მიწით სარგებლობის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრას, მაგრამ 
პრაქტიკა აჩვენებს, რომ იძულება და კორუფცია, დასუსტების ნაცვლად, აძლიერებს და განამტკიცებს 
ადგილობრივთა წინააღმდეგობას. კონფლიქტის გამიზნულად ესკალაცია კი, საღ აზრს მოკლებულია. ეს 
აუცილებლად შექმნის ინვესტიციისთვის არასასურველ გარემოს. ქვეყნის ხელისუფლებასთან კავშირები და 
სახელმწიფო იძულების გამოყენება არ არის ყოველთვის რთული ვითარებიდან გამოსავალი. 

მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებებთან დაკავშირებული რისკების უკეთ წარმოსაჩენად, 
მკვლევარებმა შეარჩიეს ხუთი შემთხვევა ლათინური ამერიკიდან, აფრიკიდან და აზიიდან. კვლევის ავტორთა 
განმარტებით, განხილული შემთხვევები არ გამოირჩევიან რაიმე დრამატული შედეგებით - ისინი, უბრალოდ, 
კარგად წარმოაჩენენ ინვესტორთათვის და პროექტების განმახორციელებელთათვის მეტად ნაცნობ 
სიტუაციას, როდესაც საქმე ეხება მიწასთან დაკავშირებულ დავებს. კვლევისთვის შერჩეული შემთხვევები 
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სამ სექტორს ეხება, ესენია: სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა და მოპოვებითი მრეწველობა. ეს ის 
სექტორებია, რომლებიც მიწათსარგებლობის არსებული ფორმის ცვლილებას იწვევენ და ასევე, ასეთ 
პროექტებს ხშირად თან სდევს მიწაზე უფლებებთან დაკავშირებული დავები. შემთხვევები, მკვლევარებმა, 
ასევე, დაყვეს ორ ფართო კატეგორიად: პირველ კატეგორიაში მოქცეულ ორ შემთხვევაში - კომპანია Sime 
Darby ლიბერიაში (აფრიკა) და TIPNIS-ის გზის პროექტი ბოლივიაში (ლათინური ამერიკა) - კომპანიებმა 
განიცადეს მნიშვნელოვანი ფინანსური დანაკარგები. მეორე კატეგორიაში მოექცა დანარჩენი სამი შემთხვევა 
- კომპანიების Vedanta-ს, SN Power-ისა და SEKAB-ის პროექტები; ამ შემთხვევებში, ადგილი ჰქონდა მძაფრ 
მოვლენებს ან დიდ რისკებს, რომელთა გამოც, კომპანიებმა, საბოლოოდ, პროექტები იძულებითი მიატოვეს. 
ქვემოთ, მოკლედ განხილული გამოკვლეული შემთხვევები; თავდაპირველად, სწორედ მეორე კატეგორიას 
მიკუთვნებული პროექტებია განხილილი. 

4.3 პროექტების იძულებით მიტოვება

Vedanta (ინდოეთი)
Vedanta მსხვილი სამთომომპოვებელი კომპანიაა (ძირითადად, კონცენტრირებულია ბოქსიტისა და 
თუთიის წარმოებაზე). კომპანია თავისი საქმიანობის დიდ ნაწილს ინდოეთში აწარმოებსა და სწორედ 
აქ, ორისაში (ინდოეთის ერთ-ერთი შტატი) კომპანიის მცდელობას, მოეპოვებინა და გადაემუშავებინა 
ბოქსიტი, ფართომასშტაბიანი ადგილობრივი წინაღმდეგობა მოჰყვა. ადგილობრივთა წინააღმდეგობას, 
მოჰყვა ძლიერი საერთაშორისო რეაქცია, რის გამოც მთავრობა იძულებული გახდა გამოეკვლია მიწაზე 
საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებებთან დაკავშირებული დავები; გარემოსდაცვითი ორგანოს დასკვნის 
შემდეგ კი, კომპანიას საერთოდ უარი ეთქვა ტყით დაფარული ტერიტორიების ათვისებაზე. არასამთავრობო 
ორგანიზაციათა კამპანიისა და რეპუტაციის შელახვის გამო, კომპანიამ ასევე განიცადა გახმაურებული 
საინვესტიციო დანაკარგები. 

შემთხვევა განსაკუთრებით საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ სარეიტინგო სააგენტოებმა მიწასთან 
დაკავშირებული დავებისა და დანაკარგების გამო, Vedanta უარყოფითად შეაფასეს. მსოფლიოს ერთ-ერთმა 
ყველაზე ცნობილმა და გავლენიანმა სააგენტომ Standard & Poor’s-მა 2012 წელს განაცხადა, რომ Vedanta-ს 
საოპერაციო რისკები იზრდება წიაღითსარგებლობის ლიცენზირებასთან დაკავშირებული სირთულეების 
გამო. ეს განცხადება გაკეთდა მაშინ, როდესაც კომპანიის გადახდისუნარიანობის საკითხი განსაკუთრებული 
ყურადღების ქვეშ იყო. 

Vedanta-ს პრობლემები შეექმნა მაშინ, როდესაც კომპანიამ მკვიდრი მოსახლეობისთვის განსაკუთრებული 
კულტურული და სულიერი მნიშვნელობის ტერიტორიებზე ბოქსიტის მოპოვება გადაწყვიტა. სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვების გამო, ადგილობრივებს მოუწევდათ მკვიდრი ადგილების დატოვება - იმ ადგილებისა, 
რომლებთანაც თაობებით იყვნენ დაკავშირებული. Vedanta-ს შეეძლო თავისი საქმიანობით გამოწვეული 
ნეგატიური გარემოსდაცვითი და სოციალური შედეგების შერბილება, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, კომპანიამ ეს 
ძვირად მიიჩნია. 

მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ იცოდა მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებებთან დაკავშირებული 
სადავო საკითხების არსებობის შესახებ, კომპანიამ არ ჩაატარა კონსულტაციები მკვიდრი მოსახლეობის 
ჯგუფებთან. კომპანიამ, ასევე, არ გაატარა სათანადო უსაფრთხოების ზომები ინფრასტრუქტურისა და 
ნარჩენების მართვისთვის, რის გამოც ადგილი ჰქონდა ფატალურ საგზაო შემთხვევებს. კომპენსაციის 
მოთხოვნის გარდა, ადგილობრივი მოსახლეობა აქციებსაც მართავდა. საგზაო და სარკინიგზო ხაზების 
გადაკეტვით ადგილობრივებმა შეძლეს კომპანიის საქმიანობის შეჩერება. 

შემთხვევამ საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო და ინდოეთის მთავრობის ზედამხედველობის ქვეშ მოექცა. 
კომპანიამ რამდენჯერმე მიმართა მთავრობას ზემოხსენებულ გამორჩეულ ადგილზე წიაღითსარგებლობის 
ლიცენზიის მოსაპოვებლად, მაგრამ ვერცერთხელ მოიპოვა ლიცენზია. კომპანიამ ასევე დამალა მიწასთან 
დაკავშირებული დავების არსებობა და მოიტყუა, რომ მისი პროექტი არ მოითხოვდა მოსახლეობის იძულებით 
განსახლებას. 

პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მკვიდრი მოსახლეობა მიიჩნევდა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება 
გარიგებაში შევიდა კომპანიასთან; ამან ორისაში გამოიწვია ამბოხი და ადგილობრივებმა დაიწყეს 
„ალტერნატიული ხელისუფლების“ ძიება, რომელიც მათ ინტერესებს დაიცავდა. ინდოეთის მთავრობა, 
თავდაპირველად, კომპანიას უჭერდა მხარს, თუმცა, საბოლოოდ, იძულებული გახდა, საკუთარი მდგომარეობის 
შესანარჩუნებლად, კომპანიის მიმართ მკაცრი ზომები გაეტარებინა. ამგვარად, კომპანიისა და პროექტისადმი 
დამოკიდებულებების ასეთმა ცვლილებამ პროექტის საბოლოო შეწყვეტა გამოიწვია.  
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SN Power (ჩილე)
SN Power-ი განახლებადი ენერგიის სფეროში მოღვაწე კომპანიაა, ის ჰიდროენერგეტიკაზეა ორიენტირებული. 
კომპანიის განცხადებით, ის სპეციალიზებულია განვითარებად სარისკო ბაზრებზე საყოველთაო მოგების 
გენერირებაზე. კომპანიას ფლობს ორი ნორვეგიული სახელმწიფო კომპანია Statkraft-ი და Norfund-ი; ის 
მსოფლიოს 14 ქვეყანაში ოპერირებს. SN Power-ი ჩილეში 2005 წელს გააქტიურდა; 2006 წელს კომპანიამ 
შეიძინა 80%-იანი წილი პროექტში, რომელიც მაქუეოს (Maqueo) ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას 
მოიცავდა. ცუდად ჩატარებული კონსულტაციებისა და ადგილობრივთა უწყვეტი წინააღმდეგობის გამო, SN 
Power-მა განიცადა მნიშვნელოვანი დანაკარგები და საბოლოოდ, იძულებული გახდა შეეწყვიტა პროექტი.

SN Power-მა ვერ გაიცნობიერა, რომ მაპუჩეს ხალხის კულტურაში საგვარეულო, წინაპართა მიწებს 
განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. კომპანიამ, ასევე, ვერ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ ჩილელებს 
უკვე ჰქონდათ უცხოური კომპანიების მიერ მეტად სადავო კაშხლების პროექტების განხორციელებით 
მიღებული უარყოფითი გამოცდილება და SN Power-ს უნდა ეზრუნა ჩამოყალიბებული ნეგატიური განწყობის 
შეცვლაზე. კომპანიამ კიდევ უფრო გაართულა თავისი მდგომარეობა მაშინ, როდესაც გადაწყვიტა, რომ არ 
მიჰყოლოდა საკუთარ სტანდარტებს და სანაცვლოდ, თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა ჩილეს ეროვნულ 
კანონმდებლობაში არსებული ნაკლოვანებები. 2010 წლის მაისში კომპანია შეეცადა ძირეულად შეეცვალა 
თავისი მიდგომები, მაგრამ ზიანი უკვე სახეზე იყო; ძალზე რთული აღმოჩნდა ადგილობრივთა ნდობის 
მოპოვება. 

მაპუჩე უდიდესი ძირძველი, მკვიდრი ხალხია ჩილეში; მაპუჩეს, მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის 
უფლებებთან დაკავშირებით, სახელმწიფოსთან დავის ხანგრძლივი ისტორია აქვს. მე-20 საუკუნეში მათი 
ბრძოლა უფლებებისა და ავტონომიისთვის ხასიათდებოდა წარმატებითაც და წარუმატებლობითაც. მაპუჩეს 
ხალხის მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესდა 1993 წელს, მკვიდრების შესახებ კანონის მიღებით, თუმცა, 
მაპუჩეს წინააღმდეგობის სტრატეგიის მთავარ მახასიათებლად დარჩა ძალადობრივი აქციების, მათ შორის, 
ხანძრების გაჩენის, ტაქტიკური გამოყენება. 

SN Power-ის ჩილეში გააქტიურების პერიოდი დაემთხვა მაპუჩეს მიწისათვის ბრძოლას უცხოურ ხე-ტყის 
მომპოვებელ კომპნიებსა და მსხვილ ჩილელ ფერმერებთან. ძალადობრივი აქციების გარდა, მაპუჩე იყენებდა 
ბრძოლის არაძალადობრივ მეთოდებსაც, მათ შორის, ეწეოდა მოკავშირეებისა და მხარდამჭერების მოზიდვას 
სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებიდან.

მაპუჩეს ხალხს განსაკუთრებული უნდობლობა ჰქონდა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ. ისინი ძალზე 
უარყოფითად განეწყვნენ SN Power-ის მიმართაც, იმის გამო, რომ კონსულტაციების ჩატარებისას კომპანიის 
თანამშრომლებს მუდმივად თან ახლდა ჯარისა და პოლიციის სპეციალური დანიშნულების რაზმები. SN Power-ი 
ცდილობდა რამენაირად დაესრულებინა პროექტი, მაგრამ ამაში მას ხელს უშლიდა მისი პარტნიორის - ჩილეს 
მთავრობის - რეპუტაცია.

კომპანიისა და მაპუჩეს წარმომადგენლების ერთ-ერთ პირველ შეხვედრაზე, ადგილობრივებმა შეიტყვეს რომ 
SN Power-ს, ადგილობრივების თანხმობის გარეშე, უკვე დაწყებული ჰქონდა საპროქტო კვლევების ჩატარება. 
როგორც კომპანია ხსნიდა, ეს კვლევები საჭირო იყო პროექტის ისეთი დეტალების დასადგენად, რომლებიც, 
სავარაუდოდ, დააინტერესებდა ადგილობრივებს, მაგალითად, დასატბორი ტერიტორიის ფართობი, ანდა რა 
ზეგავლენას მოახდენდა პროექტი ადგილობრივთა წყალზე ხელმისაწვდომობაზე და სხვ. ადგილობრივთა 
თანხმობის გარეშე, ასეთი სამუშაოების დაწყება, პრობლემური აღმოჩნდა.

ადგილობრივთა პირველ წინააღმდეგობას SN Power-მა, გამიზნულად, მაპუჩეს ხალხში განხეთქილების შეტანის 
მიდგომით უპასუხა. კომპანია ადგილობრივი ლიდერების დისკრედიტაციას, გამოდევნას და მათი დამყოლი 
ადამიანებით ჩანაცვლებას შეეცადა. ამას უკუშედეგი მოჰყვა - კომპანია მთელი თემის, მათ შორის, ეკო-
ტურიზმის ოპერატორებისა და ფერმერების, გაკიცხვის საგანი გახდა. კომპანიის ტექნიკა ადგილობრივებმა 
საპროექტო ტერიტორიიდან გაიტანეს, რამაც პრობლემური გახადა კვლევის გაგრძელება. 

SN Power-ის გადაწყვეტილებაზე, შეეწყვიტა პროექტი, განსაკუთრებული ზეგავლენა იქონია შემდეგმა 
გარემოებამ: 2008 წლის იანვარში, სანტიაგოში, ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს SN Power-ის 
შვილობილი კომპანიის მენეჯერს. მსროლელი, როგორც აცხადებდნენ, დაკავშირებული იყო მაპუჩეს ერთ-ერთ 
ორგანიზებულ გაერთიანებასთან, რომელიც მაპუჩეს მიწების დაცვისთვის იბრძოდა (თავად ეს ორგანიზაცია 
უარყოფდა მსროლელის ორგანიზაციასთან კავშირს). 2010 წელს SN Power-მა გადაწყვიტა შეეჩერებინა 
ოპერირება და შეეცვალა მიდგომები. კომპანია შემდგომ აცხადებდა, რომ ცვლილების შედეგად პროექტი 
კვლავ დაიძრა; თუმცა, მიუხედავად ასეთი განცხადებებისა, კომპანიამ უკვე ვეღარ შეძლო საკმარისი იმპულსის 
გენერირება პროექტის გასაგრძელებლად. 2011 წლის აპრილში SN Power-მა განაცხადა, რომ ის წყვეტდა 
პროექტში ინვესტირებას; კომპანიამ ასევე აღიარა, რომ მხოლოდ 2010 წელს მან 130 მილიონი ნორვეგიული 
კრონის ოდენობის დანაკარგი განიცადა. 



27

ზემოაღწერილი მაგალითი მნიშვნელოვანია იმის გასაცნობიერებლად, რომ განვითარებად ქვეყნებში 
პროექტების განხორციელებაში გამოცდილმა ისეთმა კომპანიამაც კი, როგორიც SN Power-ია, ვერ 
გაითვალისწინა მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების საკითხის მნიშვნელობა და უგულვებელყო 
ის პროექტის რისკების შეფასებისას. ახლა SN Power-ი აღიარებს, რომ მისი მიდგომები არასრულყოფილი იყო 
და საჭიროებდა გარე დახმარებას საკითხის სწორედ წარმართვისთვის. 

SEKAB (ტანზანია)
SEKAB-ი ბიოსაწვავის უმსხვილესი იმპორტიორია ევროპაში; ის აკმაყოფილებს შვედეთის ეთანოლზე 
მოთხოვნის 90%-ს. კომპანიის 70%-ი შვედეთის მუნიციპალიტეტების საკუთრებაშია, დარჩენილ 30%-ს კი, 
კომპანია EcoDevelopment-ი ფლობს. 2005 წელს SEKAB-მა დაგეგმა ტანზანიაში თავდაპირველად 22 ათასი 
ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარით აღება ბიოსაწვავის საწარმოებლად საჭირო შაქარშემცველი ე.წ. 
„ენერგო-კულტურების“ მოსაყვანად; კომპანია შემდგომ გეგმავდა დამატებით 400 ათასი ჰექტარი სასოფლო-
სამეურნეო მიწის შეძენას.

როგორც აღმოჩნდა, კომპანიამ არ შეასრულა წინა-საპროექტო ტექნიკური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი 
კვლევები და გამოაქვეყნა უხარისხო და მცდარი ინფორმაციის შემცველი, პროექტის ზემოქმედების 
შეფასების ანგარიში. შედეგად, SEKAB-მა ვერ მიიღო მიწაზე უფლება და ვერც პროექტის დასაფინანსებლად 
აუცილებელი საკრედიტო გარანტია. ამან აიძულა კომპანია, სულ მცირე, 20 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის 
დანაკარგებით, მიეტოვებინა ტანზანია და აღმოსავლეთ აფრიკის რეგიონი.

ეს შემთხვევა ყურადსაღებია ორი მნიშვნელოვანი ასპექტის წარმოსაჩენად: პირველი - სახელმწიფოს მიერ 
იძულებითი ღონისძიებების გამოყენების შემთხვევაშიც კი, პროექტის ზეგავლენის მცდარი/ყალბი შეფასებით, 
კომპანია ვერ შეძლება პოლიტიკური რისკების დაზღვევას. მეორე - ამ პროექტის ფარგლებში წარმოებული 
ბიო-საწვავი ვერ დააკმაყოფილებდა ევროკავშირის მდგრადობის კრიტერიუმებს, რომლებიც მათ შორის, 
მოითხოვენ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას და ადგილობრივთა საჭიროებების დაკმაყოფილებას. ამდენად 
წარმოებული პროდუქტის ბაზრებზე დაშვება მეტად შეზღუდული იქნებოდა. 

SEKAB-მა, ნაცვლად იმისა, რომ წვლილი შეეტანა ტანზანიაში მიწის მმართველობის გაუმჯობესების საქმეში 
(პროექტი ხორციელდებოდა ნორვეგიისა და შვედეთის მთავრობების მხარდაჭერით), პირიქით, შეეცადა 
ეპოვნა სუსტი ადგილები და ესარგებლა ამით. კომპანიამ თავდაპირველად ხელში ჩაიგდო 22 ათასი ჰექტარი 
სასოფლო-სამეურნეო მიწა ტერიტორიაზე, რომელსაც ზანზიბარის რევოლუციური მთავრობა აკონტროლებდა 
და რომელსაც უამრავი ტრადიციული მფლობელი იყენებდა. 

ადგილობრივი (სოფლისა და რაიონის დონის) ჩინოვნიკების შეშფოთება გამოიწვია იმან, რომ როგორც 
აღმოჩნდა, კომპანია გამიზნულად არ რთავდა მათ პროცესში. SEKAB-ი პირდაპირ მოლაპარაკებას 
აწარმოებდა სოფლელებთან დამატებით 400 ათასი ჰექტარი მიწის შესაძენად; შემდგომმა გამოძიებამ აჩვენა, 
რომ SEKAB-ს შესყიდული ჰქონდა 18 სოფლის თითქმის მთელი მიწა. ამ სოფლების მაცხოვრებლები არ იყვნენ 
ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ SEKAB-თან გარიგებით, ისინი, ფაქტიურად, უარს ამბობდნენ თითქმის 
ყველა ბუნებრივ რესურსზე, მათ შორის, იმ მიწის გამოყენებაზე, რომელზეც საკვები მოჰყავდათ და შეშაზე, 
რომელიც ენერგიის ძირითადი წყარო იყო. ასეთ პირობებში წარმოებული ნებისმიერი სახის ბიო-საწვავი 
(როდესაც საფრთხის ქვეშ დადგა ადგილობრივთა სასურსათო უსაფრთხოება) ვერ მიიზიდავდა მყიდველს 
ევროპის ბაზრებზე.

SEKAB-ს განსაკუთრებული პრობლემები მაშინ დაეწყო, როდესაც გამომჟღავნდა, რომ კომპანიამ შეარბილა 
საკონსულტაციო კომპანიის მიერ ჩატარებული, პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების (ბსგზშ) კვლევა. ამ ფაქტის გამომჟღავნება სამართლებრივ დავაში გადაიზარდა. დავისას 
ასევე ნათელი გახდა, რომ SEKAB-ის პროექტი მნიშვნელოვან უარყოფით და შეუქცევად ზიანს მიაყენებდა 
ბიომრავალფეროვნებას. 

ზემოაღწერილი ფაქტორებისა და სრულფასოვანი ფინანსური გათვლების არარსებობის გამო, 2009 წლის 
ოქტომბერში, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტომ (SIDA) უარი უთხრა 
SEKAB-ს პროექტის მხარდაჭერაზე. სააგენტოს მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი იყო კომპანიისთვის, ვინაიდან ეს 
ტანზანიის ბანკების რესურსებზე კომპანიის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფდა.

SIDA-ს უარის შემდეგ, კომპანიამ განაცხადა, რომ ის ტოვებს აღმოსავლეთ აფრიკას. კომპანიამ ვერ იპოვნა 
ასეთი პრობლემური და გაურკვეველი მომავლის მქონე პროექტების მყიდველი და საბოლოოდ, SEKAB-ი 
იძულებული გახდა აქტივები ნომინალურ ფასად გაეყიდა; ამგვარად, კომპანიამ 20 მლნ აშშ დოლარზე მეტი 
დაკარგა. 

SEKAB-მა არამარტო დიდი ფინანსური ზარალი განიცადა, არამედ დაკარგა კარგი კომპანიის რეპუტაციაც. 
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კომპანია ჩაერთო სამართლებრივ დავებში და დაკარგა როგორც SIDA-ს, ისე შვედეთის მოქალაქეების 
მხარდაჭერა. ბოლო ინფორმაციით, სავარაუდოდ, კომპანიის აქციებს უცხოელები იყიდიან, ვინაიდან შვედეთის 
მუნიციპალიტეტებს (ამჟამინდელ მფლობელებს) აღარ სურთ კომპანიის გამო კრიტიკის ქვეშ ყოფნა. 

4.4 პროექტების დაგვიანება და შეფერხება

Sime Darby (ლიბერია)
Sime Darby-ი მსოფლიოში პალმის ზეთის უდიდესი მწარმოებელია. 2009 წელს Sime Darby-მ ხელი მოაწერა 
63-წლიან კონცესიურ შეთანხმებას ლიბერიის მთავრობასთან, 220 ათას ჰექტარ მიწაზე პალმის ზეთისა 
და კაუჩუკის მწარმოებელი პლანტაციების გასაშენებლად. კომპანიამ განაცხადა, რომ შემდგომი 15 წლის 
განმავლობაში ის ლიბერიაში 3.1 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას და დაახლოებით 35 ათასი სამუშაო 
ადგილის შექმნას აპირებდა.

კონსულტაციების პროცესის არაადეკვატურობისა და არასათანადო კომპენსაციის გამო, ეს პროექტი 
არაერთხელ შეფერხდა მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებებთან დაკავშირებული დავებით. 
კომპანია იძულებული გახდა გადაეხედა თავისი მიდგომები მას შემდეგ, რაც 2011 წლის ოქტომბერში 
ადგილობრივმა თემებმა წარადგინეს ოფიციალური საჩივარი პალმის ზეთის წარმოებასთან დაკავშირებული 
სადავო საკითხების განხილვის საერთაშორისო ორგანოში. 

იმავე წლის დეკემბერში კომპანიის 700 კონტრაქტორი შეურთდა ადგილობრივი თემების საპროტესტო აქციას; 
აქციის მონაწილეებმა დაიკავეს კომპანიის ტექნიკა; საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდნენ კომპანიის თანამშრომლები. 
საპასუხოდ, Sime Darby-მ შეაჩერა ოპერირება და მხოლოდ სამი თვის შემდეგ განაახლა წარმოება, თუმცა ვერ 
შეძლო სრულად ამუშავება. 

ისევე როგორც წინა შემთხვევებში, პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან პირდაპირი 
კავშირის დამყარების და სრულფასოვანი კონსულტაციების ჩატარების ნაცვლად, ხელისუფლების 
ორგანოებთან კავშირი არ აღმოჩნდა სასარგებლო კომპანიისთვის, ვინაიდან ლიბერიის მთავრობა არ 
აღიქმება ადგილობრივების მიერ მათ ლეგიტიმურ წარმომადგენლად. 

პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობა გაოცებული დარჩა, როდესაც კომპანიამ მიწის 
გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. სწორედ მაშინ აღმოაჩინა მოსახლეობამ, თუ რაოდენ მცირე მიწა დარჩა მათ 
საარსებოდ აუცილებელი მიწათმოქმედებისთვის და რაოდენ შეზღუდული კომპენსაცია მიიღეს დაკარგული 
პირობების აღსადგენად. სამწუხაროდ, უკმაყოფილო ადამიანებისთვის არ არსებობდა რაიმე ხელმისაწვდომი 
ორგანო, რომელიც Sime Darby-სთან დავებს მოაგვარებდა. ამდენად, ადგილობრივ მოსახლეობასა და 
კომპანიას შორის დავა, ოპერირების შეფერხებიდან და სამართლებრივი დავებიდან, ძალადობრივ აქციებში 
გადაიზარდა.  

Sime Darby-ი ირწმუნება, რომ კომპანიას არ გამოუსახლებია იძულებით კანონიერი მფლობელები (კომპანია 
ყურადღებას ამახვილებს ადგილობრივთა მიერ მიწების ფლობის კანონიერებაზე). მკვლევართა აზრით, 
კომპანიის ასეთი ხისტი დამოკიდებულება მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებების საკითხისადმი, 
გაზრდის მისი ოპერირების რისკებს, შეაფერხებს პროექტს და ზიანს მიაყენებს კომპანიის რეპუტაციას. 
მკვლევარები შიშობენ, რომ თუ კამერუნში დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტისას კომპანია იგივე მიდგომებს 
გამოიყენებს, Sime Darby-ი კვლავ პრობლემებს წააწყდება. 

TIPNIS-ის გზის პროექტი (ბოლივია)
ბოლივიის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებს შორის უკეთესი ინფრასტრუქტურული კავშირის 
დასამყარებლად, ბოლივიის მთავრობამ გადაწყვიტა აეშენებინა 300 კმ სიგრძის საავტომობილო გზა, 
რომელიც კვეთდა ბოლივიის მკვიდრი ხალხებით დასახლებულ ერთ-ერთ დაცულ ტერიტორიას -TIPNIS-ს 
(Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS). პროექტის ღირებულება 415 მლნ აშშ 
დოლარს შეადგენდა და მის დაფინანსებას ბრაზილიის განვითარების ბანკი გეგმავდა. დაფინანსების 
პირობად გზის მშენებლობისთვის ბრაზილიური სამშენებლო კომპანიის დაქირავება განისაზღვრა. ამჟამად, 
ადგილობრივთა კარგად ორგანიზებული წინააღმდეგობისა და ბრაზილიელი კონტრაქტორის დათხოვნის 
შემდეგ, პროექტი შეჩერებულია. 

ამ შემთხვევის ყურადსაღები ასპექტია პროექტის შეჩერების პერიოდის ხანგრძლივობა; ბოლივიის მთავრობასა 
და ბრაზილიურ მშენებელ კომპანიას შორის ხელშეკრულებას 2008 წელს მოეწერა ხელი. მას შემდეგ ძალზე 
მცირე მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდა და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გზის მშენებლობა 
დასრულდება. ეს შესაძლოა გასაკვირიც იყოს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ პროექტი ბოლივიის მთავრობის 
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ინიცირებულია. თუმცა, ამავე დროს ეს შემთხვევა ძალზე ნათლად წარმოაჩენს იმას, რომ თუ პროცესი არ არის 
კარგად დაგეგმილი, ორგანიზებული და საყოველთაოდ მიღებული (გაზიარებული), სახელმწიფოს მთელი 
ძალაუფლება და რესურსებიც კი არ არის საკმარისი მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებებთან 
დაკავშირებული რისკების შესამსუბუქებლად. 

საქმე იმაში იყო, რომ ბოლივიის მთავრობამ არ შეასრულა თავისივე კანონმდებლობის მოთხოვნები, 
რომლებიც ავალდებულებდა მას მკვიდრ მოსახლეობასთან კონსულტაციების ჩატარებას. მთავრობამ 
დაგეგმილი გზის პროექტის ბუნებრივ გარემოსა და მოსახლეობაზე ზემოქმედების სრულფასოვანი კვლევებიც 
კი არ ჩაატარა, რომ არაფერი ვთქვათ კვლევების გამოქვეყნებაზე. ამდენად, TIPNIS-ის მაცხოვრებელთათვის 
აბსოლუტურად მოულოდნელი აღმოჩნდა მათ ტერიტორიაზე გზის მშენებლობის გეგმები. მთავრობის გეგმების 
საპასუხოდ, 2011 წლის ივლისში ადგილობრივ ხალხთა კონფედერაციამ განაცხადა, რომ ის მოაწყობდა 
პროექტის საწინააღმდეგო ეროვნულ საპროტესტო მსვლელობას. მართლაც, საპროტესტო მსველელობა 2011 
წლის აგვისტოში დაიწყო და იმავე წლის 19 ოქტომბერს ბოლივიის დედაქალაქში, ლა-პასში დასრულდა. 

პროტესტზე მთავრობის უხეში და რეპრესიული რეაგირების გამო, ძალზე გაიზარდა ადგილობრივთა მიმართ 
ბოლივიის მოსახლეობის მხარდაჭერა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი - 
საზოგადოებრივი აღშფოთების საპასუხოდ, თავდაცვის მინისტრი კი, ადგილობრივთა მიმართ სოლიდარობის 
ნიშნად, გადადგნენ. პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად, ქვეყნის პრეზიდენტმა, ევო მორალესმა პროექტი 
შეაჩერა და მისივე ინიციატივით, პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელმაც არაკანონიერად გამოაცხადა 
TIPNIS-ის ტერიტორიაზე საავტობომობილო გზის მშენებლობა. 

ამ გადაწყვეტილებამ კრიტიკული ზეგავლენა მოახდინა მთელი პროექტის მომავალზე. პროექტის 
განვითარების პერსპექტივები კიდევ უფრო საეჭვო გახდა მას მერე, რაც 2012 წლის აპრილში, 
ბოლივიის მთავრობამ გააუქმა ხელშეკრულება ბრაზილიურ სამშენებლო კომპანიასთან, კომპანიის მიერ 
ვალდებულებების შეუსრულებლობის მიზეზით. ამ პერიოდისთვის სამშენებლო კომპანიას უკვე მიღებული 
ჰქონდა 16 მილიონი აშშ დოლარი. ამ გადაწყვეტილებით, ბოლივიამ ასევე დაკარგა ბრაზილიის განვითარების 
ბანკიდან 332 მილიონი აშშ დოლარის მიღების შესაძლებლობა. ბრაზილიის მთავრობამ ასევე მიანიშნა 
ბოლივიის ხელისუფლებას, რომ მოვლენათა ასეთი განვითარება, უარყოფით ზეგავლენას იქონიებდა 
ბრაზილიის ინვესტიციებზე ბოლივიაში. 

პროექტის გასაგრძელებლად თანხების მოძიება ჯერ კიდევ შესაძლებელია, თუმცა, პროექტის გარშემო 
არსებული დაძაბულობა, პროტესტი და ხანგრძლივი შეფერხებები, გარკვეულწილად, აფრთხობს ინვესტორებს 
გზის მშენებლობის პროექტში ინვესტირებისგან. არსებულ ვითარებაში ერთადერთი გამოსავალი, პროექტის 
საერთოდ შეწყვეტის ნაცვლად, შესაძლოა სადავო მონაკვეთზე შემოვლითი გზის მშენებლობა იყოს. პროექტის 
დაგეგმვისას მიწაზე საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებებისადმი მეტი ყურადღების დათმობის შემთხვევაში, 
გზის მშენებლობით დაინტერესებულ მხარეებს შეეძლოთ, დაეზოგათ როგორც მნიშვნელოვანი ფინანსური 
სახსრები, ისე პოლიტიკური კაპიტალი. ასევე, მათ ექნებოდათ პროექტის შესრულების უფრო მეტი შანსი, 
რომელმაც განვითარებული მოვლენების გამო, შორეულ მომავალში გადაინაცვლა. 

5. მსოფლიო ბანკი და მისი იძულებითი განსახლების პოლიტიკა

ამ სახელმძღვანელოს პირველ თავში ნახსენები გაერო-ს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 
უფლებების კომიტეტი თავის მე-4 ზოგად კომენტარში ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ საერთაშორისო 
საფინანსო ინსტიტუტებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ თავისი დაფინანსების ფარგლებში განხორციელებულმა 
ღონისძიებებმა არ შელახონ ადეკვატური საცხოვრისის უფლება. 

კომიტეტი, თავის მე-7 ზოგად კომენტარში ხაზგასმით აღნიშნავს, შემდეგს: „კომიტეტისთვის ცნობილია, რომ 
საერთაშორისო სააგენტოების მიერ წევრი სახლმწიფოების ტერიტორიაზე დაფინანსებულ განვითარების 
სხვადასხვა პროექტს შედეგად იძულებითი გამოსახლება მოჰყვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით, კომიტეტი 
უბრუნდება თავის მე-2 ზოგად კომენტარს (1990), რომელიც, მათ შორის, ამბობს, რომ „საერთაშორისო 
სააგენტოებმა თავი უნდა აარიდონ ისეთ პროექტებში ჩართვას, რომელიც, პაქტის მოთხოვნათა 
საწინააღმდეგოდ, მაგალითად... ხელს უწყობს ან აძლიერებს დისკრიმინაციას პირებისა და ჯგუფების მიმართ, 
ან ითვალისწინებს ფართომასშტაბიან გამოსახლებას ან ადამიანთა გადაადგილებას, შესაფერისი დაცვისა 
და კომპენსაციის უზრუნველყოფის გარეშე. გაწეული უნდა იქნეს სრული ძალისხმევა იმისათვის, რომ პაქტით 
განსაზღვრული უფლებები სრულფასოვნად იქნეს გათვალისწინებული განვითარების პროექტის ყოველ 
ეტაპზე“.
ამავე ზოგად კომენტარში კომიტეტი აგრძელებს: „ზოგიერთმა ინსტიტუტმა, როგორიცაა მსოფლიო ბანკი და 
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ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD), მიიღო სახელმძღვანელოები 
გამოსახლებისა ან/და განსახლების საკითხებზე იმისათვის, რომ შემცირდეს იძულებითი გამოსახლებების 
მასშტაბი და ადამიანებისთვის მიყენებული ზიანი. ასეთი პრაქტიკა, ხშირად, თან სდევს განვითარების 
მსხვილმასშტაბიან პროექტებს როგორიცაა, მაგალითად, კაშხლების მშენებლობა და სხვა დიდი 
ენერგეტიკული პროექტები. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სახელმძღვანელოები, იმდენად, რამდენადაც 
ისინი ასახავენ პაქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, სრულფასოვანად შეასრულონ როგორც თავად 
სააგენტოებმა, ისე პაქტის მხარე სახელმწიფოებმა“. 

ამგვარად, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს (როგორიცაა, მაგალითად, მსოფლიო ბანკი, ევროპის 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი და სხვ.) მოეთხოვებათ არამარტო 
ეფექტური პოლიტიკისა თუ სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება, არამედ მათი ეფექტური შესრულებაც, 
ადამიანის უფლებათა შესახებ საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. 

1980 წელს, მსოფლიო ბანკმა, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის პირველმა, შეიმუშავა 
იძულებითი განსახლების პოლიტიკა და მისი განხორციელების პროცედურა. ბანკი აღიარებს, რომ იძულებითი 
განსახლება შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური (ადამიანების გამოსახლება მათი სახლებიდან), ისე 
ეკონომიკური - ადამიანები კარგავენ საარსებო წყაროს და შედეგად იძულებული არიან გადასახლდნენ. 
ბანკმა, აღიარა რა ადამიანის უფლებების დარღვევის რისკი განვითარების პროექტების განხორციელებისას, 
თავისი პოლიტიკები და პროცედურები შემდეგ პრინციპებს დაამყარა:

• გადასახლების თავიდან აცილება და მინიმიზაცია;
• საარსებო გარემოს აღდგენა და გაუმჯობესება; 
• ფიზიკური და ეკონომიკური გადასახლების მართვა;
• მოწყვლად ჯგუფებზე ფოკუსირება.

დღეისათვის, აზიის განვითარების ბანკს, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარებისა ბანკს, აფრიკის 
განვითარების ბანკს, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებსა და მთელ რიგ ბილატერალურ 
განვითარების სააგენტოებს, ზოგ შემთხვევაში, შემუშავებული აქვთ საკუთარი პოლიტიკა და დეტალური 
სახელმძღვანელო პრინციპები, ზოგჯერ კი, ეყრდნობიან რომელიმე სხვა ბანკის (მაგალითად, მსოფლიო 
ბანკის) პოლიტიკას, ან ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD) სახელმძღვანელო პრინციპებს. OECD-ის განვითარების 
დახმარების კომიტეტის „სახელმძღვანელო დახმარების სააგენტოებისთვის განვითარების პროექტებში 
იძულებით გამოსახლებასა და განსახლებაზე“, შესასრულებლად სავალდებულოა როგორც 
ევროკავშირის ქვეყნებისათვის, ისე ევროკავშირის ან მისი წევრი ქვეყნების მიერ დაფინანსებული 
ბილატერალური სააგენტოებისთვის. OECD-ის სახელმძვანელო პრინციპები, ისევე როგორც სხვა 
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სახელძღვანელო პრინციპები, აგებულია მსოფლიო ბანკის 
პოლიტიკის მოდელზე და შესაბამისად, მსგავსება მათ შორის საკმაოდ დიდია. 

როგორც უკვე აღინიშნა, მსოფლიო ბანკი ერთ-ერთი პირველია საფინანსო ინსტიტუტებს შორის, რომელმაც 
იძულებითი განსახლების პოლიტიკა შეიმუშავა. პოლიტიკის პირველი ვერსია 1980 წელს შემუშავდა და მას 
ბანკი შიდა საოპერაციო სახელმძღვანელოდ იყენებდა. ეს პოლიტიკა წლების განმავლობაში მრავალჯერ 
გადაიხედა და განახლდა. ამჟამად ბანკი ხელმძღვანელობს 2001 წლის დეკემბერს შემუშავებული და 2011 
წელს განახლებული საოპერაციო პოლიტიკის დოკუმენტებით: OP 4.12 იძულებითი განსახლება და OP 4.12 
დანართი A - იძულებითი განსახლების ინსტრუმენტები და ასევე, ბანკის პროცედურებით BP 4.12 - იძულებითი 
განსახლება.

მომდევნო ქვეთავებში დეტალურადაა განხილული მსოფლიო ბანკის იძულებითი განსახლების პოლიტიკა. ეს 
პოლიტიკა საქართველოში უკვე გამოყენებულ იქნა განვითარების არაერთი პროექტის განხორციელებისას. 
აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მართალია, მსოფლიო ბანკისა და სხვა საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების პრინციპები, ძირითადად, შეესაბამება გაერო-ს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 
უფლებების კომიტეტის სახელმძღვანელო პრინციპებს, პრაქტიკაში, სამწუხაროდ, ხშირია პრინციპების 
დარღვევის შემთხვევები.
 

5.1 პოლიტიკის მიზანი, ამოცანები და გავრცელების სფერო

ბანკის პოლიტიკის მიზანია, ხელი შეუწყოს იძულებით განსახლებასთან დაკავშირებული რისკების წინასწარ 
განსაზღვრას, პროცესის დაგეგმვას, განხორციელებასა და მონიტორინგს, რათა მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი 
განსახლების უარყოფითი შედეგები. ბანკი სამ ძირითად ამოცანას ისახავს: 
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⇒ თავიდან აიცილოს იძულებითი განსახლება, როდესაც ეს შესაძლებელია, ან დაიყვანოს მინიმუმამდე, 
პროექტის ყველა შესაძლო ალტერნატივების შესწავლის გზით; 

⇒ თუ განსახლების თავიდან აცილება შეუძლებელია, განსახლება უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს 
მდგრადი განვითარების პროგრამის სახით; პროგრამა უნდა მოიცავდეს საკმარის საინვესტიციო რესურსებს 
იმისათვის, რომ პროექტის ფარგლებში გასასახლებელ პირებს მიეცეთ პროექტიდან სარგებლის მიღების 
საშუალება. გასასახლებლებთან უნდა ჩატარდეს დეტალური, მიზნობრივი კონსულტაციები და მიეცეთ 
შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ განსახლების პროგრამის დაგეგმვასა და განხორციელებაში; 

⇒ გადასახლებულებს უნდა გაეწიოთ დახმარება, რათა მათ რეალურ ვადებში გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი 
პირობები და ცხოვრების ხარისხი, ან მინიმუმ, აღიდგინონ გადასახლებამდე არსებულ დონემდე, ან 
პროექტის განხორციელების დაწყებამდე არსებულ დონემდე (იმის და მიხედვით, თუ რომელი იყო უფრო 
მაღალი). 

ბანკის განსახლების პოლიტიკა მიმართულია ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული საინვესტიციო 
პროექტების იმ პირდაპირი ეკონომიკური და სოციალური ზემოქმედებების (შედეგების) შემცირებაზე, 
რომლებიც გამოწვეულია:

⇒ მიწის იძულებითი ჩამორთმევით, რასაც მოჰყვა: 
o სხვა ადგილზე გადასახლება ან თავშესაფრის დაკარგვა; 
o ქონების ან მასზე ხელმისაწვდომობის დაკარგვა; და 
o შემოსავლის წყაროების ან საარსებო საშუალებების დაკარგვა, მიუხედავად იმისა, ხდება, თუ არა 

ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული პირების გადასახლება. 

⇒ კანონის შესაბამისად დაარსებულ პარკებსა და დაცულ ტერიტორიებზე, მათ გარეთ ან მათ ფარგლებში 
მცხოვრები პირებისათვის რესურსებზე ხელმისაწვდომობის არანებაყოფლობითი შეზღუდვა, რამაც 
უარყოფითი ზემოქმედება იქონია გადასახლებულთა საარსებო საშუალებებზე.

ამა თუ იმ კომპონენტის დაფინანსების წყაროს მიუხედავად, ბანკის პოლიტიკა თანაბრად ეხება იმ პროექტის 
ყველა კომპონენტს, რომელიც იწვევს იძულებით განსახლებას. სხვა სიტყვებით, მსოფლიო ბანკის პოლიტიკა 
გამოყენებულ უნდა იქნეს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კონკრეტული პროექტის დაფინანსებისას, ბანკი აფინანსებს 
პროექტის იმ კომპონენტს, რომელიც არ იწვევს განსახლებას. 

ბანკის პოლიტიკა ასევე ვრცელდება იძულებითი განსახლების გამომწვევ იმ საქმიანობებზე, რომლებიც, ბანკის 
მოსაზრებით: (ა) პირდაპირ და მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებულია ბანკის ხელშეწყობით განხორციელებულ 
პროექტებთან; (ბ) აუცილებელია პროექტის დოკუმენტში წარმოდგენილი მიზნების მისაღწევად და (გ) 
ხორციელდება ან დაგეგმილია მათი განხორციელება პროექტთან ერთად. 

5.2 პროექტის განმახორციელებლის მიერ გასატარებელი ღონისძიებები

ბანკის პოლიტიკის თანახმად, პროექტის განმახორციელებელმა (მსესხებელმა) უნდა მოამზადოს განსახლების 
გეგმა ან განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი. ეს დოკუმენტები გამოყენებული უნდა იყოს 
განსახლებას დაქვემდებარებული პირების: 

⇒ ინფორმირებისთვის განსახლებასთან დაკავშირებით არსებული ვარიანტების და უფლებების შესახებ; 
⇒ კონსულტირებისთვის არჩევანის უფლების და ტექნიკურად და ეკონომიკურად მისაღები განსახლების 

ალტერნატივების შესახებ; და 
⇒ კომპენსირებისთვის - პროექტით გამოწვეული ქონების დაკარგვის სანაცვლოდ სწრაფი და ეფექტური 

კომპენსაციების გაწევისთვის. 

თუ პროექტი მოითხოვს ფიზიკურ გადასახლებას, განსახლების გეგმა ან განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო 
დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს ღონისძიებებს, რომელთა საშუალებითაც გადასახლებას დაქვემდებარებული 
პირები უზრუნველყოფილი იქნებიან: 

⇒ დახმარებით უშუალოდ გადასახლების პროცესში (მაგ., გადასახლებასთან დაკავშირებული 
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ტრანსპორტირების ხარჯების დაფარვა);
⇒ საცხოვრებელი სახლით ან სამოსახლო ადგილით, ან საჭიროებისამებრ, სასოფლო-სამეურნეო 

მიწის ნაკვეთით, რომელიც პროდუქტიულობით, მდებარეობით და სხვა ფაქტორებით, სულ მცირე, 
გადასახლებამდე არსებული სახლის ან ადგილის ექვივალენტური იქნება. 

ბანკის პოლიტიკის    მიზნების მისაღწევად, საჭიროების შემთხვევაში, განსახლების გეგმა ან განსახლების 
პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს:

⇒ გადასახლებული პირების დახმარებას გარდამავალ პერიოდში (საარსებო საშუალებებისა და 
ცხოვრების სტანდარტების აღსადგენად საჭირო გონივრული ვადა); 

⇒ კომპენსაციების გაწევასთან ერთად, განვითარების დახმარების პროგრამის დანერგვას, მათ 
შორის, ისეთი ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა მიწის ნაკვეთის მომზადება, საკრედიტო 
შესაძლებლობების შექმნა, ტრეინინგების ჩატარება ან დასაქმების შესაძლებლობების შექმნა.

ბანკის პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სოციალურად დაუცველ 
ჯგუფებს: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფთ, უადგილმამულო (მიწის ნაკვეთის არ მქონე) პირებს/ოჯახებს, 
მოხუცებს, ქალებსა და ბავშვებს, მკვიდრ მოსახლეობას, ეთნიკურ უმცირესობებს და სხვა განსახლებულ 
პირებს, რომლებიც შესაძლოა ეროვნული კანონმდებლობით არ იყვნენ უფლებამოსილნი მიიღონ კომპენსაცია.

ბანკის პოლიტიკის თანახმად, განსახლება ან ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა უნდა მოხდეს მხოლოდ 
კომპენსაციისა და სხვა სახის დახმარების გაწევის შემდეგ. მიწისა და მასთან დაკავშირებული ქონების 
ექსპროპრიაცია დასაშვებია მხოლოდ კომპენსაციის გადახდის და საჭიროების შემთხვევაში, გადასახლების 
ადგილებითა და ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფის შემდეგ. 

ბანკი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ განსახლებისას, ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გადასასახლებელთა 
საარსებო წყარო მიწაა, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს პრინციპს - მიწა მიწის სანაცვლოდ. საკომპენსაციო 
მიწა შესაძლოა იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში ან შეძენილ იქნეს კერძო მესაკუთრეებისგან განსახლების 
მიზნებისთვის. ამ პრინციპის გამოყენებისას, მნიშვნელოვანია, რომ შეთავაზებული მიწა, სულ მცირე, 
ისეთივე ხელსაყრელი იყოს პროდუქტიულობის, ადგილმდებარეობისა და სხვა ფაქტორების კომბინაციის 
თვალსაზრისით, როგორიც ჩამორთმეული მიწა. 

თუ მიწის მიწით კომპენსირება შეუძლებელია, მიწისა და სხვა ქონების დაკარგვის სანაცვლოდ გაწეულ ფულად 
კომპენსაციასთან ერთად, უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს დასაქმების ან თვითდასაქმების შესაძლებლობების 
შე  ქმნა. საყურადღებოა, რომ ადეკვატური მიწის არარსებობა დოკუმენტურად უნდა იყოს დადასტურებული, 
ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად. ბანკის თანახმად, დანაკარგების ფულადი კომპენსირება გამართლებულია 
თუ: 

⇒ საარსებო საშუალებები მიწასთანაა დაკავშირებული, მაგრამ პროექტის საჭიროებისთვის 
ჩამორთმეული მიწის ნაწილი მცირეა, მიწის დარჩენილი ნაწილი კი, ეკონომიკურად ეფექტური;

⇒ არსებობს მიწის, უძრავი ქონების და დასაქმების მოქმედი (აქტიური) ბაზარი, გადასახლებულები 
იყენებენ მას და ბაზარი საკმარისად გაჯერებულია მიწითა და უძრავი ქონებით; ან

⇒ საარსებო საშუალებები არაა მიწასთან დაკავშირებული.

გარდა აღნიშნულისა, მსოფლიო ბანკი ითხოვს შემდეგი პირობების შესრულებას: 

⇒ აუცილებელია, რომ გადასასახლებელ პირებსა და თემებს, ისევე როგორც მათ მიმღებ / მასპინძელ 
თემებს, დროულად და შესაფერისად მიეწოდოთ ინფორმაცია, ასევე ჩატარდეს მათთან კონსულტაცია 
გადასახლების სხვადასხვა შესაძლებლობებზე (ვარიანტებზე). უნდა არსებობდეს შესაბამისი პირობები 
იმისათვის, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა გადასახლების დაგეგმვაში, განხორციელებასა და 
მონიტორინგში. აუცილებელია, რომ არსებობდეს და ხელმისაწვდომი იყოს შესაბამისი გასაჩივრების 
მექანიზმები.

⇒ გადასახლებულთათვის, ისევე როგორც მასპინძელი თემებისთვის, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
ინფრასტრუქტურა და კომუნალური მომსახურება. საზოგადოებრივ (საერთო სარგებლობის) რესურსებზე 
ხელმისაწვდომობის დაკარგვის შემთხვევაში, გადასახლებულები უზრუნველყოფილ უნდა იქნენ 
ალტერნატიული ან მსგავსი რესურსებით (სათევზაო ტერიტორიები, საძოვრები, საწვავი, პირუტყვის 
საკვები). 
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⇒ გადასახლებულებმა თავად უნდა შეარჩიონ ახალ პირობებში თემის ორგანიზების მოდელი. რამდენადაც 
შესაძლებელია, უნდა შენარჩუნდეს არსებული სოციალური და კულტურული ინსტიტუტები როგორც 
გადასახლებულთათვის, ისე მასპინძელი თემებისთვის. 

5.3 კომპენსაციის კატეგორიების დადგენის კრიტერიუმები

⇒ თუ იძულებითი განსახლება გარდაუვალია, პროექტის განმახორციელებელმა უნდა ჩაატაროს პროექტის 
ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ პირთა აღწერა, რათა დაადგინოს, ვის ეკუთვნის კომპენსაცია და ვის - არა. 

⇒ პროექტის განმახორციელებელმა ასევე უნდა შეიმუშავოს პროცედურა, სადაც აღწერილი იქნება 
კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზეც გადასახლებულებს ექნებათ უფლება, მიიღონ კომპენსაცია და 
განსახლებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის დახმარება. ამ პროცედურაში ასევე ასახული უნდა 
იყოს, თუ როგორ იქნება ორგანიზებული საგნობრივი კონსულტაციები დაზარალებულ პირებთან და 
თემებთან, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; ასევე, 
განსაზღვრული უნდა იყოს გასაჩივრების მექანიზმი. 

ზემოაღნიშნულთან ერთად, ბანკი თავად ყოფს გადასახლებულ პირებს სამ კატეგორიად:

1. პირები, რომლებსაც აქვთ კანონიერი უფლება მიწაზე (ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებული 
ჩვეულებითი და ტრადიციული უფლებების ჩათვლით); 

2. პირები, რომლებსაც აღწერის დაწყების დროისთვის არ აქვთ ფორმალური კანონიერი უფლება მიწაზე, 
მაგრამ აქვთ მოთხოვნა (პრეტენზია) მიწაზე ან ქონებაზე - თუ ქვეყნის კანონმდებლობა აღიარებს 
ასეთ მოთხოვნას, ან მოთხოვნა აღიარებული იქნება განსახლების გეგმით განსაზღვრული პროცესის 
ფარგლებში. 

3. პირები, რომლებსაც არ აქვთ აღიარებადი სამართლებრივი უფლება ან მოთხოვნა მათ მიერ 
დაკავებულ მიწაზე. 

ბანკის პოლიტიკის თანახმად:

⇒ პირველ და მეორე კატეგორიას მიკუთვნებული პირები, იღებენ კომპენსაციას დაკარგული მიწისათვის 
და ასევე სხვა სახის დახმარებას; 

⇒ მესამე კატეგორიას მიკუთვნებული პირები, დაკავებული მიწის დაკარგვაზე კომპენსაციის მიღების 
ნაცვლად, იღებენ დახმარებას გადასახლების პროცესში და სხვა დახმარებას, რომელიც აუცილებელია 
ბანკის პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად. 

⇒ ამასთან, სამივე კატეგორიას მიკუთვნებული პირები იღებენ ქონების დაკარგვაზე კომპენსაციას (მიწის 
კომპენსაციის გარდა). 

როგორც ზემოაღნიშნულიდან ჩანს, მსოფლიო ბანკის 4.12 პოლიტიკის თანახმად, მიწაზე კომპენსაცია უნდა 
მიიღონ არამარტო იმ პირებმა, რომელთაც აქვთ ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად 
აღიარებული უფლებები (მაგალითად, დარეგისტრირებული აქვთ საკუთრების ან სარგებლობის უფლებები 
საჯარო რეესტრში), არამედ იმ პირებმაც, რომელთა მოთხოვნის აღიარება მოხდება განსახლების 
გეგმაში განსაზღვრული პროცესის შესაბამისად. 

⇒ კვლავ, ბანკის პოლიტიკის თანახმად, აღიარებად მოთხოვნად ითვლება ისეთი მოთხოვნა, რომელიც, 
მათ შორის, შეიძლება ეფუძნებოდეს პირის მიერ სახელმწიფო მიწის ხანგრძლივი პერიოდის 
განმავლობაში ფლობას, მიწის ფლობას და მიწით სარგებლობას ჩვეულებითი და ტრადიციული 
სამართლის შესაბამისად, ასევე სხვა გარემოებებს. 

ბანკის OP 4.12 პოლიტიკის დანართი A (Involuntary Resettlement Instruments) დაწვრილებით აღწერს, 
თუ როგორი პროცესის შედეგად უნდა დადგინდნენ პირები, რომლებმაც საბოლოო ჯამში უნდა მიიღონ 
კომპენსაცია და დახმარება. პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია სამართლებრივი ანალიზი, 
რომელშიც მიწის კანონმდებლობასთან ერთად, გაანალიზებული უნდა იყოს ჩვეულებითი და ტრადიციული 
სამართალიც.
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5.4 განსახლების დაგეგმვა, განხორციელება და მონიტორინგი

პროექტის ტიპიდან გამომდინარე, განსახლების დასაგეგმად, პროექტის განმახორციელებელს მოეთხოვება 
ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთის მომზადება:

⇒ განსახლების გეგმა ან განსახლების შემოკლებული გეგმა - უნდა შედგეს ყველა ქმედებისათვის, 
რომელიც იწვევს 200-ზე ნაკლები პირის იძულებით განსახლებას;

⇒ განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო-დოკუმენტი - უნდა შედგეს ყველა იმ ქმედებისათვის, რომელიც 
ხორციელდება სექტორული ინვესტირების, ფინანსური საშუამავლო ოპერაციების და სხვა ბანკის მიერ 
დაფინანსებული ქვე-პროექტების დროს და რომელიც მოიცავს იძულებით განსახლებას.

⇒ პროცესის ჩარჩო-დოკუმენტი - უნდა შედგეს ისეთი პროექტების შემთხვევაში, როდესაც პარკებსა 
და დაცულ ტერიტორიებზე, მათ გარეთ, ან მათ ფარგლებში მცხოვრებ პირებს იძულებით ეზღუდებათ 
რესურსებზე ხელმისაწვდომობა.

ბანკის პოლიტიკის თანახმად, განსახლების გეგმის, განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო-დოკუმენტის ან პროცესის 
ჩარჩო-დოკუმენტის (ამ დოკუმენტებს, ერთად, მოიხსენიებენ როგორც „განსახლების ინსტრუმენტებს“) 
მომზადებაზე, განხორციელებასა და მონიტორინგზე, პასუხისმგებელია პროექტის განმახორციელებელი. 
პროექტის მიმდინარეობისას ის ასევე ვალდებულია, მუდმივად მიაწოდოს ბანკს ინფორმაცია პროექტის 
განხორციელების მდგომარეობის შესახებ.

ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტების შემუშავებისას, დაგეგმვის პროცესის ადრეულ ეტაპზევე, ხდება 
პოტენციურად განსახლებას დაქვემდებარებული პირების ინფორმირება პროექტისა და განსახლების 
საკითხებზე, ასევე, მათი მოსაზრებების მხედველობაში მიღება. მომზადებული დოკუმენტის სამუშაო 
ვერსია წარედგინება ბანკს და შესაფერისი ფორმითა და წესით, ხელმისაწვდომი ხდება ასევე განსახლებას 
დაქვემდებარებული პირებისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. მას შემდეგ, რაც 
ბანკი მიიღებს (დაამტკიცებს) დოკუმენტს, ის ხელმისაწვდომი ხდება ფართო საზოგადოებისათვის. 

5.5 საჩივრების წარდგენის შესაძლებლობები

იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის განმახორციელებელი ვერ ასრულებს მსოფლიო ბანკის პოლიტიკას (რომლის 
შესრულების ვალდებულება, როგორც წესი, ასახულია ხელშეკრულებაში), რის შედეგადაც დაზარალდა 
მოსახლეობა, დაზარალებულებს შეუძლიათ საჩივრით მიმართონ მსოფლიო ბანკის საინსპექციო საბჭოს 
(საინპექციო საბჭოში საჩივრის წარდგენა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პროექტს აფინანსებს მსოფლიო 
ბანკის ჯგუფში შემავალი შემდეგი ორი საფინანსო ინსტიტუტი - რეკონსტრუქციისა და განვითარების 
საერთაშორისო ბანკი (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) ან საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო (International Development Association, IDA)). 

ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ საინსპექციო საბჭო უფლებამოსილია, განსახილველად მიიღოს ისეთი 
საჩივრები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ბანკის ქმედების ან დაუდევრობის გამო, ზიანი მიადგა დაზარალებულ 
მხარეს. ამდენად, საინპექციო საბჭოში საჩივრის წარდგენამდე, აუცილებელია, რომ მომჩივანს დარღვეულ 
უფლებებთან და ინტერესებთან დაკავშირებული საკითხები განხილული ჰქონდეს მსოფლიო ბანკის 
თანამშრომლებთან; არადამაკმაყოფილებელი პასუხის ან პასუხის გამოუცემლობის შემთხვევაში კი, მიმართოს 
საინსპექციო საბჭოს. 

საჩივრების განხილვის კიდევ ერთ მექანიზმია მსოფლიო ბანკის ჯგუფში შემავალი კიდევ ერთი საფინანსო 
ინსტიტუტის - საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის - ომბუცმენი. საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაცია (International Finance Corporation) აფინანსებს კერძო სექტორის პროექტებს განვითარებად 
ქვეყნებში. ომბუცმენისთვის საჩივრით მიმართვა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის 
განმახორციელებელი (მსესხებელი კომპანია) ვერ ასრულებს მსოფლიო ბანკის პოლიტიკას (რომლის 
შესრულების ვალდებულება, როგორც წესი, ასევე ასახულია საკრედიტო ხელშეკრულებაში), რის შედეგადაც 
შეილახა ან შესაძლოა შეილახოს პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულთა უფლებები და ინტერესები. 
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მსოფლიო ბანკის საინსპექციო საბჭოსაც და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ომბუცმენსაც 
განსაზღვრული აქვთ საჩივრების წარდგენის, წარმოებაში მიღების, განხილვის და სადავო საკითხების 
მოგვარების წესები. ეს წესები ხელმისაწვდომია თავად ამ საფინანსო ინსტიტუტების ვებ-გვერდებზე და ასევე, 
ხელმისაწვდომია ქართულად ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას ვებ-გვერდზე. 
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