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შესავალი 

 

აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში წლების წინ დასრულებული საომარი 
მოქმედებების მიუხედავად, უსაფრთხოება ისევ რჩება რეგიონში მცხოვრები 
ადამიანებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
მცხოვრები მოქალაქეები, უსაფრთხოების არაერთ გამოწვევასთან ერთად, თავისუფლად 
გადაადგილების უფლების შეზღუდვის წინაშეც დგანან.  
 
მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ორივე რეგიონი საქართველოს 
განუყოფელ ნაწილად აღიარა 12, ცენტრალური ხელისუფლება მოცემულ ტერიტორიებზე 
ფაქტობრივ კონტროლს მაინც ვერ ახორციელებს. მიმდინარე პროცესებზე, პასუხისმგებელი 
რუსეთის ფედერაციაა, რომელმაც 2008 წლის 26 აგვისტოს3 ოკუპირებული რეგიონები 
„სუვერენულ სახელმწიფოებად“ გამოაცხადა. რუსეთი წლებია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს 
ფინანსურ4 და სამხედრო „დახმარებას“5უწევს. შედეგად, ორივე რეგიონი მეტად გახდა 
რუსეთზე დამოკიდებული და დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული.6 
 
ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებთან ერთად, 
ყურადღებას იქცევს მოქალაქეებისთვის გადაადგილების თავისუფლების კუთხით შექმნილი 
დაბრკოლებები. პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას აფხაზეთის შემთხვევაში - გალში, 
ხოლო სამხრეთ ოსეთის მხარეს - ახალგორის რაიონში. ადამიანებს, რომლებმაც კონფლიქტის 
მიუხედავად საკუთარი სახლები არ დატოვეს, დე ფაქტო უწყებები გადაადგილების 
თავისუფლების კუთხით სხვადასხვა ბარიერების უწესებენ; როგორიცაა ე.წ. დოკუმენტების 
შემოღება და საკონტროლო-გამშვები პუნქტების არაპროგნოზირებადი დაკეტვა. ეს საკითხები 
მოსახლეობის მდომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს, ართმევს მათ სრულფასოვანი ჯანდაცვის 
სერვისების მიღების, საკვები პროდუქტების, მედიკამენტების შემოტანისა და ოჯახური 

                                                           
1Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the signature of a “Treaty on Alliance and Strategic 
Partnership" between the Russian Federation and Georgia's breakaway region of Abkhazia   24.11.2014. 
2 United Nations, Security Council, Resolution 1808 (2008). 
3მედვედევმა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, civil.ge, 26.08.2008. 
4რუსეთის დუმა აფხაზეთში რუსეთის პასპორტის მფლობელთა პენსიების ზრდაზე იმსჯელებს, ნეტგაზეთი, 
21.07.2015. 
5რუსეთი აფხაზეთის არმიას ხელახლა აღჭურავს, ჯემ ნიუსი, 27.09.2018; სამხრეთ ოსეთის არმია რუსეთის არმიად 
გადაქცევას იწყებს, ჯემ ნიუსი, 15.03.2017; სამხრეთ ოსეთის არმია რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის 
შეიარაღებულ ძალებთან გაერთიანდება, for.ge. 28.05.2015. 
6კონფლიქტის საფასური-ქართულ-სამხრეთოსური კონტაქტები, ავტორები: დინა ალბოროვა, გიორგი კანაშვილი, 
მედეა ტურაშვილი, სვეტლანა ვალიევა, ვახტანგ ჭარაია, ფატიმა ჯიოევა, საბინ ფრეიზერი, სერგეი მარკედოვი, 
კორი ველტი 2016.  
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კავშირების შენარჩუნების შესაძლებლობას. წინამდებარე ანგარიშის მომზადების პერიოდს 
დაემთხვა ახალგორში მოსაბრუნის საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ხანგრძლივი დროით 
ჩაკეტვა, რის გამოც ახალგორი ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე დადგა. გადაუდებელი 
სამედიცინო საჭიროების მიუხედავად, ადამიანებმა ვერ შეძლეს ახალგორის დატოვება, 
რითაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა როგორც მათი ჯანმრთელობა, ასევე, რიგ შემთხვევაში, 
სიცოცხლეც. 
 
ორივე კონფლიქტურ რეგიონში დე ფაქტო უწყებების სასაზღვრო პოლიტიკა მძიმე ფინანსურ 
ტვირთად აწევს მოსახლეობას. თითოეული საბუთის მომზადება თანხებთანაა 
დაკავშირებული, დამატებითი ხარჯია ასევე საბუთების უქონლობაც, რომელსაც უსაბუთოდ 
დარჩენილი დაკავებული მოქალაქეები თავისუფლების სანაცვლოდ იხდიან. ამ ტიპის 
დაკავებებთან ერთად, ადგილი აქვს მოსახლეობის გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე 
გატაცებას, განსაკუთრებით, სამხრეთ ოსეთის გამყოფი ხაზის გასწვრივ. ე.წ. საზღვრის 
უკანონო კვეთის ბრალდებით დაკავებულთა შორის არიან ქალებიც და არასრულწლოვნებიც.  
 
განსაკუთრებით დიდი მატერიალური და მორალური ზიანი ადგებათ უშუალოდ გამყოფი 
ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებ ოჯახებს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში ორი ოჯახის მდგომარეობა შეისწავლა, რომელთაც 
შეზღუდული აქვთ გადაადგილების უფლება. რუსი სამხედრო ძალები საქართველოს 
კონტროლირებად ტერიტორიებზე სკოლაში მისასვლელად გამყოფ ხაზზე გადმოსვლის 
უფლებას მხოლოდ ბავშვებს და ადგილობრივ პედაგოგს აძლევენ. ხელოვნური 
დაბრკოლებები ყოველდღიურობაა ე.წ. საზღვრის სიახლოვეს მდებარე ყველა 
დასახლებისთვის. ამ პოლიტიკის ნაწილია ე.წ. ბორდერიზაციაც, რომელიც ახლაც გრძელდება 
და სასაზღვრო ნიშნების, ღობეებისა და მავთულხლართების ცალმხრივად დამონტაჟებაში 
გამოიხატება.7 მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესი ადგილობრივ მოსახლეობას სახნავ-
სათეს მიწებს და საძოვრებს; ოჯახების ნაწილს კი საკარმიდამო მიწებს და სახლებს ართმევს.8 
რიგითი მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვასთან ერთად, 2019 წელს 
დაზარალებულთა შორის აღმოჩნდა ევროკავშირის სადამკვირველო მისიაც (EUMM). 24 
ოქტომბერს, დღის მეორე ნახევარში სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების შეიარაღებულმა 
წარმომადგენლებმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წევრები ჩორჩანა-წნელისის 
მიდამოებში დააკავეს.9 მომხდარის შემდეგ, ცხინვალთან გააქტიურდა ცხელი ხაზი და EUMM-
ის დამკვირვებლები გაათავისუფლეს. ამ ვითარების ფონზე, მნიშვნელოვანია ადამიანის 

                                                           
7მავთულხლართების ზონა  - ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 
გამყოფ ხაზებზე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, 2019. 
8გუგუტიანთკარი - ახალი ოკუპაციის ორი კვირა, რადიო თავისუფლება, 22.08.2019. 
9Unarmed civilian Monitors of the EU Monitoring Mission - Georgia detained by South Ossetian security personnel, 
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფიციალური ვებგვერდი, 24.10.2019. 
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უფლებების დარღვევის ფაქტების დოკუმენტირება, გაანალიზება და შესაბამისი 
რეკომენდაციების მომზადება. 
 

1. მეთოდოლოგია 

ანგარიში დაფუძნებულია ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების სხვადასხვა მეთოდზე. 
შექმნილი გარემოებიდან გამომდინარე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადგილზე ვიზიტები 
და მოსახლეობის გამოკითხვა ვერ მოხერხდა. შესაბამისად, ინტერვიუები ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან მომზადდა მხოლოდ ზუგდიდის (სოფლები: განმუხური, ხურჩა, რუხი, 
ორსანტია, შამგონა) და შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების (სოფლები: ზარდიაანთკარი და 
გუგუტიანთკარი) გამყოფ ხაზთან მდებარე დასახლებებში. ადგილობრივი მოსახლეობა 
შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით გამოვკითხეთ:  

 უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობა  
 გადაადგილების საკითხი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე  
 ე.წ. დოკუმენტების დე ფაქტო უწყებებისგან მიღების პროცესი  
 ე.წ. საზღვრის კვეთის ბრალდებით უკანონო დაკავებები  
 დასახლებაში ამჟამად არსებული ეკონომიკური სირთულეები  

ინტერვიუების ნაწილი მომზადდა უშუალოდ ენგურის ხიდზეც, სადაც მოქალაქეები ორივე 
მიმართულებით კვეთდნენ ე.წ. საზღვარს. რესპონდენტები აფხაზეთში არსებულ 
მდგომარეობაზეც გამოვკითხეთ. ყველა ტენდენცია, რომელიც ინტერვიუების შედეგად 
გამოიკვეთა, წარმოადგენს ანგარიშის ნაწილს და გვეხმარება შესაბამისი რეკომენდაციების 
მომზადებაში. სულ  აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზთან 
მცხოვრები 56 მოქალაქე გამოიკითხა.   

ანგარიშის ფარგლებში ასევე გამოვითხოვეთ და დავამუშავეთ საჯარო ინფორმაცია შემდეგი 
უწყებებისგან: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია. 
საერთო ჯამში სახელმწიფო სტრუქტურებში გაიგზავნა 9 წერილი. სახელმწიფო უწყებებისგან 
მიღებული ინფორმაცია რიგ გამოწვევებზე მიუთითებს.  

ანგარიშის მომზადებისას, კონფლიქტური რეგიონებიდან ინფორმაციის მისაღებად 
მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენდა თანამშრომლობა საკონტაქტო პირებთან, რომლებიც 
გვაწვდიდნენ ინფორმაციას შემდეგი მიმართულებით: გალისა და ახალგორის რაიონებში 
არსებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, გადაადგილების სირთულეები, 
საბუთების მიღების პროცედურები და ღირებულება, უკანონო დაკავებები ე.წ. საზღვის 
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კვეთის ბრალდებით, ახალგორის იზოლაციასთან (მოსაბრუნის ე.წ. რაზდახანის 
საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვასთან) დაკავშირებული პრობლემები: საკვების, 
მედიკამენტების და დროულ ჯანდაცვის სერვისზე წვდომის საკითხები. ახალგორის 
იზოლაციის შედეგად დაზარალებული მძიმე პაციენტების მდგომარეობა - მცდელობა 
გამოსულიყვნენ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე, ექიმ ვაჟა 
გაფრინდაშვილის „სასამართლო პროცესის“ მიმდინარეობა. 

ანგარიშის მომზადებისას შევისწავლეთ სხვა თემატური დოკუმენტები/კვლევები.  ანგარიშის 
მომზადების პროცესში ასევე ვაწარმოებიდით კონფლიქტური რეგიონების თემატიკაზე 
მომუშავე ქართულენოვანი და რუსულენოვანი მედიასაშუალებების10 ყოველდღიურ 
მონიტორინგს.   

2. მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების საკითხი აფხაზეთში 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს თითქმის სამი ათეული წელია არ აქვს 
შესაძლებლობა აფხაზეთის შესახებ სტატისტიკა აწარმოოს. შესაბამისად, საქართველოს 
ოფიციალური უწყებები დე ფაქტო ხელისუფლებების სტატისტიკური მონაცემებით 
სარგებლობენ. აფხაზეთის შესახებ დე ფაქტო უწყებების მიერ წარმოებული სტატისტიკა 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის  წერილიდან მივიღეთ:11 

მოსახლეობის რაოდენობა აფხაზეთში12 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

240 705 

 

241 414 

 

242 028 

 

242 756 

 

243 206 

 

243 564 

 

243936 

 

244 832 

 

მოსახლეობის რაოდენობა აფხაზეთის რაიონებში - 2016 წლის მონაცემებით13 

სოხუმი 64 441 

სოხუმის რაიონი 11 513 

გაგრის რაიონი 39 625 

გუდაუთის რაიონი 37 922 

                                                           
10 netgazeti.ge, oc-media.org, jam-news.net, ekhokavkaza.com, kavkaz-uzel.eu, radiotavisupleba.ge, chai-khana.org 
11 შენიშვნა: უწყებამ წერილი, პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერის და ბეჭდის გარეშე გამოაგზავნა.   
12 დე ფაქტო ხელისუფლების მონაცემებზე დაყრდნობით. 
13 დე ფაქტო ხელისუფლების მონაცემებზე დაყრდნობით, 2016 წლის მონაცემები. 
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გულრიფშის რაიონი 17 973 

ოჩამჩირეს რაიონი 25 458 

ტყვარჩელის რაიონი 16 385 

გალის რაიონი 30 247 

 

კონფლიქტურ რეგიონებში გადაადგილება მუდმივად იყო სირთულეებთან  დაკავშირებული, 
თუმცა აფხაზეთის შემთხვევაში, ვითარება განსაკუთრებით 2016 წლის აპრილიდან14 დაიძაბა. 
დე ფაქტო მთავრობამ გამყოფ ხაზთან არსებული ექვსი საკონტროლო-გამშვები პუნქტიდან 
ორი - მუჟავა-ლეკუხონა და შამგონა-თაგილონი ჩაკეტა. 2017 წლის 6 მარტს კი, კიდევ ორი 
გამშვები პუნქტი - ხურჩა-ნაბაკევი და ორსანტია-ოტობაია ჩაიკეტა.  

თავისუფალი გადაადგილების კუთხით მოსახლეობისთვის ხელოვნური დაბრკოლებების 
შექმნას გამოეხმაურა როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ასევე საერთაშორისო 
საზოგადოება. 

„ეს ცალმხრივი გადაწყვეტილება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული  მოსახლეობისთვის 
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობებისა და გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის 
მუშაობის ვალდებულებებს ეწინააღმდეგება. გარდა ამისა, ეს გადაწყვეტილება 
ეწინააღმდეგება სიტუაციის ნორმალიზების ძალისხმევას ისეთი  ატმოსფეროს შექმნით, 
რომელიც ხელს არ უწყობს კონფლიქტის გრძელვადიან მოგვარებას და რეგიონში 
ყოვლისმომცველ სტაბილურობას“, - ნათქვამია ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის  
პრეს-მდივნის განცხადებაში.15 

საკონტროლო-გამშვები პუნქტების დახურვას გამოეხმაურა აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი. 
„გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და 
ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არა მხოლოდ ართულებს  
ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების 
ნდობასა და რწმენას, დააზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც 
კონფლიქტისაგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული 
საკითხების განსახილველ მექანიზმადაა აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს 
აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის, ხოლო 
მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, 

                                                           
14სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, წერილი 22.10.2019. 
15განცხადება საქართველოს თვითგამოცხადებული რეგიონის აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ 
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესახებ, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფიციალური 
ვებგვერდი, 25.02.2017. 
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ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ“16 - 
აღნიშნული იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.  

 

2013 წელი, ორსანტია-ოტობაიას  საკონტროლო გამშვები პუნქტი. კადრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
სიუჟეტიდან. მოქალაქეები აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოდიან17 

საკონტროლო-გამშვები პუნქტების ჩაკეტვა უარყოფითადაა შეფასებული გაეროს ადამიანის 
უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის ანგარიშშიც. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 
ადმინისტრაციულო საზღვრის ზოლზე გადასასვლელების გაუქმება და ე.წ. ბორდერიზაცია 
ხელს უშლის ადგილობრივებს გადაადგილების უფლების რეალიზებაში, რაც რიგ სხვა 
უფლებებსაც ზღუდავს.18 

ხურჩა-ნაბაკევი და ორსანტია-ოტობაიას გადასასვლელების ჩაკეტვამ, საშუალოდ 1 00019 
ადამიანზე იქონია გავლენა, რითაც ისინი და მათი ოჯახები მეტ იზოლაციაში მოაქცია.  

მოცემულ პერიოდში [2020 წლის 20 თებერვალი], აფხაზეთის მიმართულებით გადაადგილება 
ენგურის ხიდით (რუხი-ჭუბურხინჯი) და საბერიო-ფახულანის გამშვები პუნქტებით ხდება, 
თუმცა ე.წ. საზღვრის კვეთის უფლება მხოლოდ ქალებს და ბავშვებს აქვთ. მამაკაცების 
შემთხვევაში კი ასაკობრივი ზღვარია დაწესებული. 

ე.წ. საზღვრების ჩაკეტვის საკითხი რთულად პროგნოზირებადია. ამ დროისთვის ღიად 
დარჩენილ საკონტროლო-გამშვებ პუნქტებზეც გადასვლა პერიოდულად იზღუდება. ბოლო 
შეზღუდვა 2019 წლის 22 ნოემბერს20 მოსახლეობისთვის მოულოდნელად დაწესდა. 22 
ნოემბერს, ენგურის ხიდის ჩაკეტვამდე რამდენიმე საათით ადრე, ადგილობრივი დროით 14:30 

                                                           
16United States Deeply Concerned by Closure of Crossing Points in Georgia’s Abkhazia Region, ამერიკის სახელმწიფო 
დეპარტამენტის ოფიციალური ვებგვერდი, 06.03.2017. 
17რუსი სამხედროები ქართველ მოსწავლეებს ოკუპირებული აფხაზეთის სკოლებში აღარ უშვებენ, საქართველოს 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 13.01.2013. 
18Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on cooperation with Georgia, 17.08.2017.  
19Statement of Niels Scott, Resident Coordinator, on behalf of the United Nations Country Team regarding announced closure 
of crossing points along the Inguri River, 26.01.2017. 
20ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში მგზავრებს გადაადგილება ეკრძალებათ, ლაივპრესი, 
23.11.2019. 
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საათზე, სოხუმის ცენტრში ორი ადამიანი მოკლეს.21 სწორედ ამ ფაქტს დაუკავშირეს გამყოფ 
ხაზზე გადაადგილების შეზღუდვის დაწესება. „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის“ 
ინფორმაციით, გარდა აღნიშნული გარემოებისა, შეზღუდვის დაწესება ასევე ემსახურებოდა 
გადაადგილების მსურველი მოსახლეობისგან „მეტი თანხის გამოძალვას“.  

„სოხუმის სანაპიროზე მომხდარი მკვლელობის გამო ხიდი ისევ დაიკეტა. ამჟამად მხოლოდ 
ქალებს და ბავშვებს შეუძლიათ იქით [საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე] 
გადასვლა. პირველ დღეს მამაკაცებს 3000-5000 რუბლს ართმევდნენ, რომ გაეტარებინათ. ასევე, 
საღამოობით ახერხებდა ხალხი გადმოსვლას და ისინიც 3000 რუბლს იხდიდნენ. ამბობენ, რომ 
„საზღვარს“ ახალ წლამდე არ გახსნიან, რადგან ასე უფრო მეტი ფული უგროვდებათ. 
საახალწლო დღეებში ხალხს აქტიური გადაადგილება სჭირდება.“22  

ე.წ. საზღვრის აღნიშნულ ჩაკეტვას წინ უძღოდა 2019 წლის იანვარში აფხაზეთის ე.წ. 
უსაფრთხოების სამსახურის მიერ შემოღებული ორთვიანი გადაადგილების შეზღუდვა. 
კერძოდ, დე ფაქტო უწყება მაშინ აღნიშნავდა23, რომ საქართველოში მასობრივად 
გავრცელებული H1N1 ვირუსის გამო აუცილებელი იყო „საზღვრის“ ორი თვით ჩაკეტვა. 
აფხაზეთთან არსებული გამშვები პუნქტები  2019  წლის ივნისშიც ჩაიკეტა. მაშინ შეზღუდვის 
მიზეზად დე ფაქტო მთავრობამ „საქართველოში მიმდინარე პროვოკაციული ხასიათის“ 
აქციები დაასახელა.24 აღნიშნული შეზღუდვა მხოლოდ 2019 წლის 2 ნოემბერს მოიხსნა.  

 

2.1. „დოკუმენტების“ საკითხი აფხაზეთში და დაკავებები „საზღვრის უკანონოდ 
კვეთის“ ბრალდებით 
 

დე ფაქტო მთავრობის უწყებები გამყოფი ხაზის გასწვრივ განთავსებულ საკონტროლო-
გამშვებ პუნქტებზე გადაადგილებისთვის და ასევე აფხაზეთში ცხოვრებისთვის, 
ადგილობრივებს სხვადასხვა ე.წ. დოკუმენტებს: ე.წ. საშვებს („პროპუსკებს“), ფორმა N9-ს, 
აფხაზურ პასპორტს და ბინადრობის ნებართვას სთხოვენ.25 თითოეული დოკუმენტის 
ღირებულებაზე და პროცედურებზე, რომლის გავლაც მოქალაქეებს მათ მისაღებად უწევთ, 
ინფორმაცია „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ კონფლიქტური რეგიონებიდან მიიღო.  

                                                           
21აფხაზური მედია იუწყება, რომ ნიღბიანმა პირებმა სოხუმში მოქალაქეებს ესროლეს, ლაივპრესი, 22.11.2019. 
22 ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი, 2019 წელი, ნოემბერი. 
23Введено ограничение на пересечение государственной границы с Республикой Грузия сроком на 2 месяца, 
აფხაზეთის დეფაქტო უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი, 11.01.2019. 
24Введено временное ограничение на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией, 
აფხაზეთის დეფაქტო უსაფრთხოების სამსახურის ვებგვერდი, 27.06.2019. 

25საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, წერილი 22.10.2019. 
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გალის რაიონში რთულია გადაადგილება. მოსახლეობის უმრავლესობას არ აქვს შესაბამისი 
დოკუმენტაცია, რაც  დაკავშირებულია ბევრ, უპირველესად კი, ფინანსურ პრობლემებთან. 
უამრავი ოჯახი ცდილობს პირველ რიგში ოჯახის იმ წევრზე მიიღოს საბუთები, ვისაც 
ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ამისთვის კი ერთ ადამიანს სულ ცოტა 5 000 რუბლი 
სჭირდება. სწორედ ამიტომაც ამბობენ გალელები, რომ მათ „რუსულ რუბლებად“ აღიქვამენ. 
 
გალის რაიონში გადაადგილება აფხაზური პასპორტით ხდება, რომელიც ძალიან ცოტას აქვს.26 
ცოტას აქვს ფორმა N9-ც, რომელიც ყოველთვე უნდა გააგრძელონ და დაამოწმონ, რაც ასევე 
ფასიანია. ამასთანავე, რეგიონში ცხოვრებისთვის აუცილებელია ბინადრობის ნებართვის 
ქონა. ფორმა N9 და ბინადრობის ნებართვის მისაღებად საჭირო ცნობებს სოფლის 
ადმინისტრაცია გასცემს. ამისთვის საჭიროა მომზადდეს:  

1. ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, რაც 500 რუბლი27 ღირს;   
2. ცნობა ბინადრობის შესახებ, რაც ასევე 500 რუბლი ღირს;  
3. ფორმა N1, რომელიც მოიცავს ოჯახის წევრების საპასპორტო მონაცემებს და რომლის 
ღირებულებაც 500 რუბლია;   
4. ერთი ფოტო ფორმა N9-ისთვის (100 რუბლი28);  
5. ერთი ფოტო ბინადრობის ნებართვის დოკუმენტისთვის (100 რუბლი).  
 
ფასიანია დოკუმენტების ჩაბარებაც - 500 რუბლი. ცხოვრების ნებართვის გაცემის დროს ბანკში 
ოფიციალურად არის შესატანი 1 650 რუბლი. ცხოვრების ნებართვის მიღებას საშუალოდ ორი 
თვე სჭირდება. ყველა სოფელს აქვს საბუთების ჩაბარების  კონკრეტული დღე, რაც კიდევ 
ერთი კორუფციის წყაროა.29 
 
აღნიშნული ინფორმაცია რამდენიმე წყაროსთან გადავამოწმეთ. დამატებით ისიც გვითხრეს, 
რომ ყველა დოკუმენტის გაცემა ხდება „ადამიანებისთვის დამამცირებელ ვითარებაში.“ 
„ფორმა N9-ის მისაღებად ათასი რამაა მოსაგროვებელი: ადგილობრივი ადმინისტრაციის 
ცნობები, წყლის, ნარჩენებების, ელექტროენერგიის გადახდის ქვითრები. ყველა ამ 
დოკუმენტის წარდგენას კი ახლავს მოსახლეობის დაცინვა და შეურაცხყოფა. ზოგჯერ 
რამდენიმე კვირა სჭირდება საბუთების მოგროვებას. მათი ოფიციალურად შეტანაც ძვირია და 
მუდმივი შემოსავლის არმქონე ადამიანებისთვის ეს დიდი ტვირთია,“30 - გვიხსნის ჩვენი 
საკონტაქტო პირი გალიდან.  

                                                           
26დე ფაქტო უწყებების გავრცელებული ინფორმაციით, 2019 წელს, გალის რაიონში 563 ე.წ აფხაზური პასპორტი 
გაიცა, ლაივპრესი, 24.08.2019. 
27 დაახლოებით 8 აშშ დოლარი.  
28 დაახლოებით 1.62 აშშ დოლარი. 
29 ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი აფხაზეთში, ინფორმაციის მიღების თარიღი: ოქტომბერი, 2019 წელი. 
30 ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი. 
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პოლიციის შენობა გალში. ეთნიკური ქართველები ბინადრობის ნებართვის ასაღებად რიგში დგანან. 
ინფორმაციის/ფოტოს წყარო: chai-khana.org 

 
58 წლის ქალი სოფელ ლეკუხონადან (სოფელი გალის რაიონში) ყვება, რომ უკვე ორი წელია 
ბინადრობის ნებართვას ელოდება. თუმცა, ამ დოკუმენტის მიღების შემთხვევაშიც, გალში 
ელემენტარული უფლებებითაც ვერ ისარგებლებს. მაგალითად, მას არ შეეძლება სახლი 
იყიდოს ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრე გახდეს, ვერც „არჩევნებში“ მიიღებს 
მონაწილეობას. ამბობს, რომ ოჯახის სამ წევრთან ერთად ბინადრობის ნებართვის მისაღებად 
ორ კვირაზე მეტია  დილიდან გვიან ღამემდე რიგში დგომა უწევს.31 

2017-2018 წლებში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად სულ 10 332 განაცხადი გაკეთდა და 
მათგან 4 528 მოწმობა გაიცა32. 2018 წლის აგვისტოდან საბოლოოდ აიკრძალა საბჭოთა 
პასპორტით, ხოლო 2019 წლის იანვრიდან - ე.წ. ძველი აფხაზური პასპორტით გადაადგილება. 
2019 წლიდან ენგურის ხიდზე გადაადგილება დაიშვება მხოლოდ ე.წ. ახალი აფხაზური 
პასპორტით, ფორმა №9-ით ან ბინადრობის მოწმობით, ხოლო 14 წლამდე პირებისთვის - 
დაბადების მოწმობით. გადაადგილება ასევე დასაშვებია ქართული პასპორტით მხოლოდ იმ 
პირებისათვის, რომელთაც აქვთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა (ე.წ. ვიზა).33 

საოკუპაციო ძალების პოლიტიკის ნაწილად შეიძლება ჩაითვალოს ე.წ. გვარების შეცვლის 
„შეთავაზებაც,“ რომელმაც აქტიური  სახე 2019 წლის ზაფხულში მიიღო. აფხაზეთში მცხოვრებ 
ქართველებს აფხაზური გვარის მიღების შემთხვევაში სოხუმი ე.წ. მოქალაქეობას და ახალ 

                                                           
31 შიში და გაურკვევლობა: როგორ ცხოვრობენ ქართველები გალში. გამოცემა: ჩაიხანა, 09.10.2019. 
32 სახალხო დამცველის ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2018. 
33 სახალხო დამცველის ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2018. 
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პასპორტს სთავაზობს. დე ფაქტო ხელისუფლება ამ პროცესს მეგრელებისთვის ძირძველი 
აფხაზური გვარების დაბრუნებას უწოდებს. 

გალში მცხოვრებმა რესპონდენტმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების დაცვის 
მიზნით არ მოისურვა, საინფორმაციო ვებგვერდ „ლაივპრესს“ სატელეფონო საუბარში მოუყვა: 
„შემომთავაზეს ჩემი გვარის ემხვარად გადაკეთება. ვუთხარი, არ გავაკეთები მას, რაც არ 
შეშვენის ჩემს შთამომავლობას. მე ამას არასდროს გავაკეთებ, მაგრამ არის კატეგორია, 
რომლებმაც გააკეთეს ასეთი რამ და ასეთი არაერთია. პასპორტს მიიღებენ, სადაც წერია 
ეროვნება აფხაზი და მათი აზრით ამით ერთი ნაბიჯით წინ არიან. თუ აფხაზი ხარ უფრო მეტი 
გავლენა გაქვს, უფრო მეტი ფასი გაქვს და ამიტომაც აკეთებენ ამას“.34 

გალში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის „მურზაყანელი აფხაზების საბჭოს“ 
ინფორმაციით, 400-ზე მეტ გალელს შესაძლებლობა მიეცა დაებრუნებინა აფხაზური გვარი.35 
გამოცემა „აფხაზია ინფორმი“ საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ედიშერ 
ზუხბაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ორგანიზაციის დაარსებიდან ხუთ წელიწადში, საბჭოს 
აფხაზური გვარების დასაბრუნებლად  900-მდე ადამიანმა მიმართა. 

პარალელურად გრძელდება ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ადამიანების 
დაკავება და გატაცება, მათ შორის, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზეც.  

ოფიციალური ინფორმაციით, აფხაზეთის მიმართულებით საოკუპაციო ხაზის სიგრძე 
დაახლოებით 145 კმ-ია, ხოლო რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ მოწყობილი 
ღობეების, მავთულხლართების, ტრანშეების და მიწათხრილების საერთო სიგრძე 48 კმ. ე.წ. 
„ბორდერიზაციის“ უკანონო პროცესი გალის რაიონის სოფლების: ფიჩორის, ოტობაიას, 
ნაბაკევის, თაგილონის, დიხაზურგას, საბერიოს და ლეკუხონას მიმდებარე ტერიტორიებზე 
ფიქსირდება.36 

აფხაზეთის მიმართულებით ე.წ. საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით, რუსმა 
სამხედროებმა 2017 წელს - 52, 2018 წელს - 28, ხოლო 2019 წელს - 26 პირი დააკავეს. მათ შორის, 
2017 წელს 10 ქალი და 14 არასრულწლოვანი, 2018 წელს - 1 ქალი, ხოლო 2019 წელს 2 ქალი და 
2 არასრულწლოვანი. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის განმარტებით, საქართველოს 
ხელისუფლების მიერ იდენტიფიცირებულ ე.წ. საზღვრის უკანონოდ კვეთის ბრალდებით 
დაკავებულ პირთა რაოდენობა ჯამური ციფრის დაახლოებით 10-15 %-ს შეადგენს.37 

                                                           
34 აფხაზური გვარი მეტი უფლებებისთვის? ლაივპრესი, 26.07.2019.  
35 БОЛЕЕ 400 ЖИТЕЛЕЙ ГАЛСКОГО РАЙОНА ВОССТАНОВИЛИ СВОИ ИСКОННО АБХАЗСКИЕ ФАМИЛИИ, 
საინფორმაციო სააგენტო: აფხაზია ინფორმი, 24.07.2019. 

36 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, წერილი 22.10.2019. 
37 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, წერილი 22.10.2019. 
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ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს რუსეთის ფედერაციის საზღვრის დაცვის სამსახურის 
მონაცემებიც, რომლის თანახმად, აფხაზეთში დაკავებულთა რაოდენობა 2009-2016 წლებში 14 
000 ადამიანს შეადგენდა.38 

აფხაზეთის გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ადგილობრივების განმარტებით, დაკავების 
რამდენიმე შემთხვევა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოხდა. ერთ-ერთი 
დაკავებული პირის ინფორმაციით, აფხაზეთის გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლიდან 
საქონელი ხშირად გამყოფი ხაზის მიმართულებით მიდიოდა და  მავთულხლართებში 
ებმებოდა. ერთხელაც, როდესაც საქონელი მორიგ ჯერზე დაიკარგა და მათ მოსაძებნად 
წავიდა, მავთულხლართებთან მივიდა, თუმცა გამყოფი ხაზი არ გადაუკვეთავს. რადგან 
საქონელი ვერ იპოვა, უკან მობრუნდა, მაგრამ ოთხი ავტომატით შეიარაღებული ფორმიანი 
ადამიანი დაედევნა, დაიჭირეს, ხელბორკილები დაადეს და გალში წაიყვანეს. მოქალაქეს 
გათავისუფლებსთვის ჯარიმის გადახდა დასჭირდა. 

აფხაზეთის გამყოფი ხაზის გასწვრივ დაკავებული ერთ-ერთი პირის ინფორმაციით, 
დაკავების შემდეგ, მისი სასამართლო პროცესი გალში გაიმართა და სხდომა რუსულ ენაზე 
მიმდინარეობდა. თარჯიმანი არ მოუთხოვია, რადგანაც რუსული ენა კარგად იცოდა. თუმცა, 
სასამართლო პროცესზე მისთვის „საერთოდ არაფერი უკითხავთ“39. 

2015 წლის სექტემბერში, ორსული ქალი მაშინ დააკავეს, როდესაც სამედიცინო მომსახურების 
მიღების მიზნით აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცდილობდა 
გადმოსვლას. „დილის 5 საათზე წამოვედით. 7-8 კილომეტრი ფეხით ვიარეთ. საზღვარს რომ 
მივუახლოვდით, ვერ შევნიშნეთ. იქვე მდგარან და დაგვაკავეს ადგილზე. გვითხრეს, იქით 
არაა ჩვენი კონტროლირებადი ტერიტორია და ვერ გადაგიშვებთო. წაგვიყვანეს დროებითი 
მოთავსების საკანში. რაც უფრო მეტს დააკავებდნენ, მით უფრო მალე გადაჰყავდათ. ჩვენ 
შვიდნი ვიყავით ბავშვებიანად. არც წყალი მოგვცეს, არც საჭმელი. მიწისქვეშა გვირაბში 
ვიყავით, ცუდად გავხდი. 12 საათისთვის წაგვიყვანეს გალში. ჯარიმები იყო გადასახდელი - 
თითო ადამიანზე, თუ იქ მცხოვრები იყავი, ქართული ფულით, ალბათ 120 ლარი, ხოლო თუ 
სხვა რაიონიდან - მაშინ უფრო მეტი. შეიძლება სოხუმის სასამართლომდეც მისულიყო საქმე.“ 
დაკავების შემდეგ ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაურთულდა: „ჰიპერტონუსი დამემართა, 
ორი დღე ძალიან ცუდად ვიყავი. დახუთული ჰაერი იყო, ფანჯრები კი - არა. 4 მეტრი ჰქონდა 
სიგრძე, მხოლოდ ჭუჭრუტანაში შემოდიოდა სინათლე. არც ლეიბი იყო. იატაკი კი 
ნორმალური იყო. არც საბანი მოუციათ და არაფერი.“40 

                                                           
38საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2016 წელი. გამოქვეყნდა 2017 წელს.  
39 იქვე. 
40მავთულხლართების ზონა  - ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 
გამყოფ ხაზებზე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი. 
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აფხაზეთის გამყოფ ხაზთან მოქალაქეთა „საზღვრის“ უკანონო კვეთის ბრალდებით 
დაკავებები კვლავ გრძელდება. 

 

2.2. განათლება თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის პირობებში - აფხაზეთი 
 

მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშის მიზანს არ წარმოადგენს გალის რაიონში სასწავლო 
პროცესის შესახებ ინფორმაციის შესწავლა, ვფიქრობთ, რომ განათლების 
ხელმისაწვდომობაზე გადაადგილების შეზღუდვის გავლენის გააზრება აუცილებელია.  

წლების განმავლობაში გამყოფ ხაზებზე კონტროლის გამკაცრებამ მოსწავლეების რაოდენობა, 
რომლებიც გამყოფი ხაზის ერთ მხარეს ცხოვრობდნენ, სკოლა კი გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს 
ჰქონდათ, მნიშვნელოვნად შეამცირა. 2015-2016 სასწავლო წელს ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩადან გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში 5 მოსწავლე 
გადადიოდა, 2016-2017 წლებში - 4, 2017 სასწავლო წელს კი არცერთი. 2015-2016 წლებში, 
გალის რაიონის სოფელ ოტობაიადან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში 15 
მოსწავლე გადადიოდა. 2016-2017 წელს - 17 მოსწავლე, 2017-2018 წელს კი, არცერთი.41 

მოსწავლეთა მცირე ნაწილი გალის რაიონის მოქმედ სკოლებში გადავიდა, უმეტესობა კი 
საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ნათესავებთან რჩება და მხოლოდ შაბათ-
კვირას, თუ ამისი შესაძლებლობა ეძლევა, ბრუნდება სახლში. ანალოგიური მდგომარეობაა 
სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებშიც. 2016 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ხურჩის საბავშვო ბაღში გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევიდან 11 მცირეწლოვანი 
ირიცხებოდა. 2017 წლის სექტემბრიდან კი მხოლოდ ორი, რომლებიც კვირის განმავლობაში, 
მშობლებთან ერთად სოფელ ხურჩაში რჩებოდნენ. გასათვალისწინებელია, რომ სოფელ 
ნაბაკევში საბავშვო ბაღი არ არის. მსგავსი სიტუაციაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ორსანტიის საბავშვო ბაღშიც, სადაც 2016 წელს 5 აღსაზრდელი გადმოდიოდა გალის რაიონის 
სოფელ ოტობაიადან, 2017 წლის სექტემბრიდან კი არც ერთი.42 

გალის რაიონის სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლების შეზღუდვა 1995 წელს დაიწყო და 
ეტაპობრივად განხორციელდა. რაიონის ნამდვილ, ომამდელ საზღვრებში43 შემავალი 
სოფლების 11 სკოლაში ერთდროულად აკრძალეს ქართულ ენაზე სწავლება, ხოლო გალის 
რაიონის ე.წ. ზედა ზონის 9 სკოლაში, „პირველი კლასის პრინციპი“ (ყოველი პირველი კლასის 

                                                           
41საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში: გადასასვლელების გაუქმების გავლენა აფხაზეთის 
გამყოფ ხაზზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე, 2017 წელი. 
42 საბავშვო ბაღების დირექციის მიერ სახალხო დამცველის აპარატისათვის მიწოდებული ინფორმაცია, 
09.11.2017. 
431994 წელს აფხაზებმა გალის რაიონის რამდენიმე სოფელი ოჩამჩირისა და ახლად შექმნილ ტყვარჩელის რაიონებს 
მიუერთეს. რაიონის დანარჩენი ტერიტორია კი, ე.წ. ზედა და ქვედა ზონებად დაყვეს. 
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რუსულ ენაზე დაწყება) შემოიღეს.44 ამ სკოლებში რუსულ სწავლებაზე გადასვლის პროცესი 
2004-2005 წლებში დასრულდა. 

საოკუპაციო ძალები გალის რაიონის ე.წ. ქვედა ზონის სკოლებში სწავლების პროცესის 
რუსულ ენაზე გადაყვანას აქამდე ვერ ახერხებდა, სავარაუდოდ, რესურსების ნაკლებობის 
გამო. ეს სკოლები გალის დე ფაქტო ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში მხოლოდ 2006 წელს 
გადავიდა45 და მას შემდეგ არაოფიციალურად „ორმაგი იურისდიქციის“ ქვეშ აღმოჩნდა - ერთი 
მხრივ, გალის დე ფაქტო ადმინისტრაციის განათლების სამსახურს ემორჩილებიან, ხოლო 
მეორე მხრივ, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის 
სამინისტროს (დევნილობაში). დე ფაქტო უწყებებს ამ სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლება 
ოფიციალურად ნებადართული არასდროს ჰქონიათ. სწავლების ენად რუსული მიიჩნეოდა.46 

სირთულეების მიუხედავად, 2014 წლიდან, საოკუპაციო ძალებმა გეგმის სისრულეში მოყვანა 
დაიწყეს. დაწყებით კლასებში ჯერ 4-4 საათით შეამცირეს ქართული ენისა და 
ლიტერატურისთვის დათმობილი დრო, მომდევნო წელს კი, სრულად გადაიყვანეს რუსულ 
სწავლებაზე. ამავე გეგმით ყოველი მომდევნო კლასი რუსულ ენაზე გააგრძელებს სწავლას, და 
თუ ვითარება არ შეიცვალა, აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართულენოვანი სკოლების არსებობის 
თითქმის ორსაუკუნოვანი ისტორია 2022 წელს დასრულდება.47 

„ბოლო წლებში საოკუპაციო რეჟიმმა, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, იერიში მიიტანა 
ე.წ. ქვედა ზონის 11 სკოლაზე, სადაც მანამდე სწავლება ქართულ ენაზე მიმდინარეობდა.  2015-
2016 სასწავლო წლიდან დაიწყო ამ სკოლების დაჩქარებული ტემპებით 
რუსულ სწავლებაზე  გადაყვანის პროცესი, რომელიც 5 წელიწადში დასრულდება. ამასთანავე, 
მინიმუმამდეა დაყვანილი ქართული ენისთვის, როგორც საგნისთვის, გამოყოფილი საათების 
რაოდენობა (თითო საათი ენასა და ლიტერატურაში). ამრიგად, საოკუპაციო ადმინისტრაციის 
მიერ გატარებული „რეფორმების“ შედეგად, გალის რაიონის ომამდელ საზღვრებში ქართული 
სკოლა უკვე არ  არსებობს“ - განაცხადა აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 
მოადგილემ ჯემალ გამახარიამ.48 

 
 
 
 

                                                           
44საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, განათლების უფლება გალის რაიონში: 2015-2016 
სასწავლო წლის სიახლეები და თანმდევი სიახლეები, 2015 წელი. 
45Human Rights Watch, Living in Limbo: The Rights of Ethnic Georgian Returnees to the Gali District of Abkhazia, 2011 
წელი. 
46იგივე წყარო. 
47საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS), პოლიტიკის დოკუმენტი: მშობლიურ ენაზე განათლების 
შეზღუდვა გალის რაიონში: გამოსავლის ძიებაში, ავტორი: თორნიკე ზურაბაშვილი, 2016 წელი. 
48ჯემალ გამახარია - აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის მოხსენება, 26.04.2016. 
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აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე საშუალო განათლების მისაღებად 
გადმომსვლელთა რაოდენობა 

 

 
 

გალის რაიონიდან, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე, უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულთა 
სტატისტიკა 

 

 
 

განათლების კუთხით შექმნილი პრობლემა განსაკუთრებით თვალსაჩინო ხდება, როდესაც 
აბიტურიენტებს გამოცდების ჩაბარება საქართველოს კოტროლირებად ტერიტორიებზე 
უწევთ. 2019 წლის ივნისში მედიით გავრცელდა ინფორმაცია აფხაზეთში მცხოვრებ 
აბიტურიენტზე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ზუგდიდში შემოვლითი 
გზით გადმოვიდა და მავთულხლართებზე ხელი დაიზიანა. ინფორმაცია გალის 
საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ნონა შონიამ დაადასტურა.49 

2019 წლის ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტთა გადაადგილების პრობლემას კონკრეტული 
გადაწყვეტილებით გამოეხმაურა საქართველოს განათლების სამინისტრო.50 ის 
                                                           
49გალელი აბიტურიენტი, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთისას დაშავდა, გამოცდაზე გავიდა. ლაივპრესი, 
02.07.2019. 
50მიხეილ ბატიაშვილის გადაწყვეტილებით ე.წ. სასაზღვრო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო დაზარალებული 
აბიტურიენტები გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან, საქართველოს განათლების სამინისტროს ოფიციალური 
ვებგვერდი, 24.07.2019. 
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აბიტურიენტები, რომლებმაც ენგურის ხიდზე მდებარე ე.წ. სასაზღვრო გამშვები პუნქტის 
ჩაკეტვის გამო 2019 წლის ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებში მონაწილეობის 
მიღება ვერ შეძლეს, გამოცდების გარეშე ჩაირიცხნენ მათთვის სასურველ სახელმწიფო 
უმაღლეს საგანმანთლებლო დაწესებულებებში საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამებზე. 
ამასთან, გადაწყდა რომ სახელმწიფო სტუდენტების სწავლას სახელმწიფო 
სასწავლო/სამაგისტრო გრანტის მაქსიმალური ოდენობით დააფინანსებდა.  

გადაწყვეტილება შეეხო ყველა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ აბიტურიენტს, ვინც 
გამოცდაზე დარეგისტრირდა და გამოხატა სურვილი, სწავლა გაეგრძელებინა ავტორიზებულ 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მაგრამ სრულად ან ნაწილობრივ შეეზღუდა ეს 
უფლება. 

განათლების სამინისტროს ინიციატივის პასუხად, 2019 წლის ნოემბერში აფხაზეთში, გალის 
რაიონის იმჟამინდელმა დე ფაქტო ხელმძღვანელმა თემურ ნადარაიამ განაცხადა,51 რომ 
ზომებს მიიღებს გალიდან და ტყვარჩელიდან აბიტურიენტების საქართველოში გადინების 
შესაჩერებლად. „160 მოზარდი წავიდა საქართველოში სასწავლად, ტყვარჩელისა და გალის 
რეგიონიდან, 30-მა კი აფხაზეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებები აირჩია. რეგიონის 
მოსახლეობის ინტეგრაციის ყველა ჩვენი მცდელობა იბლოკება საქართველოს ასეთი 
გადაწყვეტილებებით. ჩვენ სხვა ღონისძიებას მივმართავთ: იმ რაიონებში მცხოვრებთა 
უმრავლესობას, რომლებიც საქართველოში ირჩევენ სწავლას, აქვთ ბინადრობის ნებართვა და 
კანონის თანახმად, პირებს, რომლებსაც აქვთ ცხოვრების უფლება და არ ცხოვრობენ 
აფხაზეთში ექვს თვეზე მეტს, ეს უფლება ჩამოერთმევათ. გვინდა ვუთხრათ 
უფროსკლასელებს, რომ მათ აქვთ უფლება აირჩიონ საქართველო სასწავლებლად, მაგრამ 6 
თვის შემდეგ მათ ჩამოერთმევათ აფხაზეთში ცხოვრების უფლება და აქ ჩამოვლენ, როგორც 
უცხოეთის მოქალაქეები, ვიზით. ეს ერთ-ერთი ღონისძიებაა, რაზეც იძულებული ვართ 
წავიდეთ.“52 

აღნიშნული მუქარის საპასუხოდ, საქართველოს მთავრობას ამ დრომდე შემხვედრი  - ზიანის 
შემამცირებელი მექანიზმი არ შეუმუშავებია.  

2.3. ჯანდაცვა თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვის პირობებში - 
აფხაზეთი 
 

გამყოფ ხაზთან არსებული საკონტროლო-გამშვები პუნქტების პერიოდული დახურვა, ასევე 
გადაადგილების კუთხით არსებული სხვა შეზღუდვები (ე.წ. დოკუმენტების საკითხი), 

                                                           
 
51გალის დეფაქტო გამგებელი: ქართული ენის ნაცვლად სკოლაში შეგვიძლია ვასწავლოთ მეგრული, ნეტგაზეთი, 
23.11.2019.  
52Торговать с Грузией – содержать армию врага, – Темур Надарая, ნუჟნაია გაზეტა, 22.11.2019. 
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ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის 
უფლებას არღვევს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც გადაუდებელი საჭიროების მქონე 
პაციენტის ტრანსპორტირება საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე დროულად ვერ 
ხდება. ასევე, ადგილი აქვს შემთხვევებს, როდესაც სპეციალური სამედიცინო საჭიროების 
პაციენტები გადმოყავთ ტრანსპორტით, რომელიც არ არის აღჭურვილი საჭირო სამედიცინო 
აპარატურით. ამ მხრივ 2019 წელს სირთულეები ათობით ადამიანს შეექმნა. უსაფრთხოების 
მოსაზრებიდან გამომდინარე, გამოკითხულთა ინიციალები შეცვლილია.  

აფხაზეთში მცხოვრები ი.ბ. ნევროლოგის კონსულტაციას და თავის ტვინის კვლევას 
საჭიროებდა. მისი საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანა ვერ 
მოხერხდა, ვინაიდან პაციენტს  ფორმა N9 არ ჰქონდა.  

ა.ჯ.,  რომელსაც საშარდე გზების და მუცლის ღრუს ულტრაბგერით კვლევა სჭირდებოდა, ამ 
სერვისის ადგილზე უქონლობის გამო, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 
გადმოყვანას საჭიროებდა. სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ პაციენტი ენგურის გამშვებ 
პუნქტამდე მიიყვანა, რის შემდეგაც ის მინივენის ტაქსიში გადაიყვანეს, რადგან სასწრაფო 
სამედიცინო  დახმარების ავტომობილს ხიდზე გადასასვლელად საჭირო ნებართვა არ აქვს. 
ტაქსის მომსახურება ფასიანია და ცხადია, მას არ აქვს სამედიცინო აპარატურა. 
  
ქ.ო.-ს, დიაგნოზით ინტოქსიკაცია დაუდგენელი ნივთიერებით, საქართველოს 
კონტროლირებად  ტერიტორიაზე  გადაყვანა ვერ მოხერხდა, საბუთების  წესრიგში არქონის 
გამო. მოქალაქეს მხოლოდ ძველი აფხაზური პასპორტი ჰქონდა. 
 
საბუთების უქონლობის გამო ვერც ე.ლ. გადმოიყვანეს საქართველოს კონტროლირებად 
ტერიტორიაზე, რომელსაც საშვილოსნოდან პათოლოგიური სისხლდენა ქონდა. 
 
ს.ო.-ს აღენიშნებოდა მუცლის ძლიერი ტკივილი. ყველა საჭირო საბუთის მიუხედავად, მისი 
გადაყვანა ზუგდიდში ვერ მოხერხდა, ვინაიდან, მისი გადაყვანა ღამის 2 საათზე გახდა 
საჭირო,  საკონტროლო-გამშვები პუნქტები კი საღამოს 8 საათზე იხურება.  
 
ა.პ.-ს (დიაგნოზი - თირკმლის ჭვალი) ენგურის ხიდიდან გადაყვანა ვერ მოხერხდა, რადგან 
ადგილზე არ იყო მინივენი, რომელსაც შეუძლია ხიდზე მოძრაობა. ამის გამო პაციენტი 
ფახულანის გამშვები პუნქტიდან გადაიყვანეს. შედეგად, ა.პ.-ს 35 კილომეტრიან დაზიანებულ 
გზაზე მოუხდა მგზავრობა.  
 
პაციენტი ი.ხ. ეპილეფსიური გულყრით, უგონო მდგომარეობაში გადმოიყვანეს ენგურის 
ხიდიდან ფასიანი მინივენით მაშინ, როდესაც ის შესაბამისი აპარატურით აღჭურვილი 
ტრანსპორტით გადაყვანას საჭიროებდა. 
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ვ.წ. სახისძვლების ტრავმით და მენჯ-ბარძაყის ღია მოტეხილობით, ენგურის ხიდიდან 
საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე მინივენის ტაქსით, სამედიცინო 
სტანდარტების დარღვევით გადმოიყვანეს. 
 
პაციენტის გადმოსაყვანად საჭიროა გარკვეული პროცედურების გავლა, რომელსაც 
დაახლოებით 2-3 საათი სჭირდება. პაციენტების გადაადგილების კუთხით რისკებს ზრდის 
ისიც, რომ საკონტროლო-გამშვები პუნქტები 20:00 საათზე იხურება. როგორც წესი, ენგურის 
ხიდზე, სასწრაფო სამედიცინოს მანქანა დროულად ვერ გადმოდის რუსეთის ფედერაციის ე.წ. 
სასაზღვრო ძალებთან შეთანხმების საჭიროების გამო, რაც დამატებით დროს ითხოვს,  და 
შესამბამისად ზრდის რისკებს. აღნიშნული დაბრკოლების გამო, გადაუდებელი სამედიცინო 
საჭიროების მქონე პაციენტების ტრანსპორტირება სამედიცინო აღჭურვილების არმქონე 
მინივენით ხდება. მინივენის მომსახურება ფასიანია და რიგ შემთხვევაში მისი გამოძახებაც 
რთულია.  
 
გალის რაიონში სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო აღჭურვილობა და ტრანსპორტი 
მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას. პრობლემებია ადამიანური რესურსის და 
ხელფასების მხრივაც. შეინიშნება კადრების გადინება, რასაც საქართველოს კონტროლირებად 
ტერიტორიებზე სამედიცინო პერსონალის ბევრად მაღალი ანაზღაურება და უკეთესი სამუშაო 
პირობები განაპირობებს. ასევე, საჭიროა სამედიცინო პერსონალის, განსაკუთრებით კი, 
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიმართულებით მომუშავეთა გადამზადება. 
აღნიშნული გამოწვევები საქართველოს ხელისუფლებისგან საჭიროებს ყურადღებას.  
 

2.4 გამყოფ ხაზთან მცხოვრები53 მოქალაქეები არსებული პრობლემების შესახებ 
 

                                                           
53 პროექტის ფარგლებში შესრულებულია საველე სამუშაოები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში რუხი - 
ენგურის ხიდი, ხურჩა, ორსანტია, განმუხური, შამგონა, 2019 წლის ნოემბერში.  
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მოქალაქეები შსს-ს საპოლიციო საგუშაგოს გავლით ენგურის ხიდისკენ მიემართებიან. მათ ჯერ არ იციან, რომ 
რამდენიმე საათში ე.წ. საზღვარი ჩაიკეტება. 2019 წლის 22 ნოემბერი, დღის პირველი ნახევარი 

ზუგდიდის ავტოსადგურზე დილის 8 საათიდან იკრიბებიან აფხაზეთში გადასვლის 
მსურველი მოქალაქეები. ენგურის ხიდამდე მისვლა 2 ლარი უჯდებათ. სამარშუტო 
მიკროავტობუსები აქ მოსვლისთანავე ივსება. საშუალოდ, არაოფიციალური მონაცემებით, 
ორივე მიმართულებით, ხიდს დღეში 800 ადამიანი კვეთს. ნ.დ. (ინიციალები შეცვლილია) 
ამბობს, რომ 950 რუსული რუბლი დაუჯდა გალის რაიონში ცხოვრებისთვის ე.წ. ბინადრობის 
ნებართვის გაკეთება. გვიხსნის, რომ ნებართვა 5 წლიანია, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ 
გადაადგილება ნებისმიერ დროს შეეძლება. ყველაზე მეტად, რაც მას და სხვა გალელ 
რესპონდენტებს აწუხებთ, ე.წ. საზღვრის ხშირი და არაპროგნოზირებადი ჩაკეტვაა. 

„ასეთი შეზღუდვები არ უნდა იყოს. მე აწი მალე მოვკვდები და იმაზე ვფიქრობ, რომ ჩემ 
გასვენებაში ბიჭი [შვილი] შეიძლება არ შემოუშვან - მას არ აქვს საბუთი. სხვა რა გითხრათ, მე 
პირადად გალში ... [ასახელებს სოფელს] შიშით ნამდვილად არ ვცხოვრებ, ალბათ ცოტათი 
იმიტომ რომ სიკვდილისაც აღარ მეშინია. წელს ცოტა თხილის მოსავალი გვქონდა.  აქეთ ვინ 
გამოგატანინებდა?! იქ ჩავაბარეთ, შედარებით ნაკლებ ფასად, მაგრამ რას იზამ. 

არ არის სწორი, სახლში თავის გემოზე რომ არ უშვებ ადამიანს. მოგვხედოს ცოტა მთავრობამ! 
იცით ალბათ, ზოგი მოღალატეებს გვეძახის, რადგან იქ ვცხოვრობთ. იმ გალშიც დიდად არ 
ვუნდივართ და რა ვქნათ ჩვენ?!“ - გვეუბნება ნ.დ. (ინიციალები შეცვლილია).   

თ.რ. (ინიციალები შეცვლილია) დე ფაქტო უწყებების დაწესებულ შეზღუდვებზე გვიყვება. 
„ახლა ეს წესი შემოიღეს. მე თუ არ მაქვს ე.წ. ცხოვრების ნებართვა, მაშინ ჩემს შვილს სკოლის 
დიპლომს არ მისცემენ. იგონებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ აგვყარონ გალიდან. სკოლებში 
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იმიტომაც გადავიდნენ რუსულზე... ბევრმა ბავშვმა ვერ შეძლო სწავლა და ოჯახები 
იძულებული გახდნენ აქეთ გადმოსულიყვნენ. ვერ ვგრძნობთ, რომ ვინმე ჩვენზე ზრუნავს.“ 

ჩვენი მუშაობის დროს, ენგურის ხიდზე გალის მიმართულებით ორი სამარშუტო 
მიკროავტობუსი გადავიდა და ერთი შემოვიდა აფხაზეთის მხრიდან. მგზავრთა უმრავლესობა 
ქალები იყვნენ. ისინი, ვისთანაც გასაუბრება მოხერხდა, ხაზს უსვამენ, რომ გადაადგილების 
კუთხით არსებული შეზღუდვები ერთ-ერთი ყველაზე დიდ პრობლემაა. დასძენენ, რომ 
ხშირად ვერ ნახულობენ ოჯახის წევრებს, ვერ იღებენ სამედიცინო დახმარებას და პენსიას, 
მხოლოდ მიტომ, რომ დე ფაქტო უწყებები უმიზეზოდ კეტავენ „საზღვარს.“  

 

ენგურის ხიდი. მოქალაქეები საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოდიან. 2019 წლის 22 
ნოემბერი, დღის პირველი ნახევარი 

„ხომ ხედავთ, რამდენი ადამიანი გადადის. ჩვენ სახლი იქ გვაქვს, რომ არ გადავიდეთ სად 
ვიცხოვროთ?! ან როგორია შენი სახლის მიტოვება? მერე გადახვალ და აქეთ გრჩებიან 
ნათესავები, შვილები. იმისი თქმა მინდა, რომ გავწამდით ხალხი! მე პოლიტიკაზე არ 
ვლაპარაკობ, პოლიტიკოსები ამით არ იტანჯებიან, ჩვენ ვიჩაგრებით უკბილო და 
გაჭირვებული ხალხი“ - მოქალაქე ნ.გ. (ინიციალები შეცვლილია). 

22 ნოემბერს დღის პირველ ნახევარში, როგორც ზუგდიდის ავტოსადგურზე, ასევე ენგურის 
ხიდთან შეკრებილმა მგზავრებმა ჯერ კიდევ არ იცოდნენ, რომ სულ რაღაც 4-5 საათში ენგურის 
ხიდი ჩაიკეტებოდა.   

საოკუპაციო და დეფაქტო უწყებების მიერ გადაადგილების კუთხით დაწესებული 
შეზღუდვები მტკივნეულად აისახება აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებზე. შეზღუდვები 
ადამიანებს ართმევს უფლებას თავისუფლად გადაადგილდნენ, დროულად ისარგებლონ 
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ჯანდაცვის და სოციალური სერვისებით, შეინარჩუნონ ოჯახური კავშირები. დაწესებული 
შეზღუდვები გალის რაიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს მუდმივ შიშსა და გაურკვევლობაში 
ამყოფებს. გამოკითხულ რესპონდენტებს აქვთ განცდა, რომ საქართველოს ცენტრალური 
ხელისუფლება მათ მიმართ სათანადო ყურადღებას არ იჩენს. ისიც აწუხებთ, რომ მათ შესახებ 
ორი უკიდურესად განსხვავებული საზოგადოებრივი აზრი არსებობს. ზოგიერთის აზრით, 
ისინი „მოღალატეები“ არიან, ხოლო სხვა საჯაროდ გაცხადებული დამოკიდებულებით - 
„გმირები“, რომლებიც ბევრი დაბრკოლების მიუხდავად არ თმობენ საკუთარ სახლებს და არ 
ტოვებენ გალის რაიონს. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურჩა 

მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერით, სოფელ ხურჩაში 535 (264 კაცი, 271 ქალი) 
ადამიანი ცხოვრობს.   

გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელში, ადგილებრივების ნაწილს, საომარი მოქმედებების 
შედეგად მიყენებული ზარალის გამო, კომპენსაციები სრულად დღესაც არ მიუღია. სოფლის 
ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა 2016 წელს ხურჩა-ნაბაკევის გამშვები პუნქტის ჩაკეტვამ.54 
უმუშევარი დარჩა 40 ადგილობრივი მოსახლე, რომლებიც ტაქსის მძღოლებად მუშაობდნენ 
და ნაბაკევიდან გადმოსულ მოქალაქეებს ემსახურებოდნენ. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის 
შედეგად ხურჩაში ათობით მცირე ბიზნესმაც შეწყვიტა არსებობა.   

 

                                                           
54გალის რაიონში ე.წ. გამშვები პუნქტები ჩაიკეტა - ოფიციალური თბილისი საერთაშორისო საზოგადოების 
გამოხმაურებას ელის, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 03.05.2017. 
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სოფელი ხურჩა, რუსი სამხედროების საგუშაგო ობიექტსა და ადგილობრივი მაცხოვრებლის სახლს შორის, სულ 
რაღაც 100 მეტრამდეა. ხურჩაში ე.წ. საზღვრის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე არ არის 

საქართველოს საპოლიციო საგუშაგო 

ერთი, რაც დღეს ხურჩას არ აკლია, რუსეთის სამხედრო ნაწილების საგუშაგოებია. სოფლის 
მოსახლეობას და აღნიშნულ საგუშაგოებს შორის დაშორება რამდენიმე მეტრია.  ხურჩაში ე.წ. 
საზღვრთან, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე საქართველოს საპოლიციო 
საგუშაგოები განთავსებული არ არის.  

„ჩემი სახლი ორჯერ იყო გამოყენებული, როგორც შტაბი  ჩვენი ქართული სამხედრო ძალების 
მიერ. შედეგად გახდა ორმხრივი სროლის მსხვერპლი. სახლის ყველა კედელს მოხვდა ჭურვი 
და დაიბზარა. არაერთხელ გვყავდა კომისია, რომელმაც დაწერა, რომ ეს შენობა არ არის 
საცხოვრებლად ვარგისი.  საქმეში წინა სახალხო დამცველიც ჩაერთო,  რაც შეეძლო გააკეთა, 
ჩვენ შესახებ აგზავნა ათასი  წერილი, მაგრამ მაინც ვერ მივიღეთ კომპენსაციები. ბევრს 
არაფერს ვითხოვთ, თუ შეიძლება ამ სახლის გამაგრება, გაამაგრონ, თუ არა და რამე 
გვიშველონ. ასევე ვითხოვთ გაკეთდეს სია ან მსგავსი რაიმე, რომ ადამიანებს, ვისაც 
გარდაცვლილები გვყავს დაკრძალული ნაბაკევში (ხურჩას მოსაზღვრე სოფელი, რომელზეც 
საქართველო კონტროლს ვერ ახორციელებს) გვქონდეს შესაძლებლობა გადავიდეთ 
დღესასწაულებზე მაინც და მოვაწესრიგოთ საფლავები“ - გვიყვება ადგილობრივი ლ.პ. 
(ინიციალები შეცვლილია). ხურჩაში მცხოვრებ ლ.პ.-ს სხვა პრობლემებიც აქვს. მას მეუღლე 
საბრძოლო მოქმედებების შედეგად, ამავე სოფელში, საოკუპაციო ძალებმა მოუკლეს. 
შესაბამისი საბუთების ქონის მიუხედავად, ოჯახი მარჩენალდაკარგულის დახმარებას ვერ 
იღებს.  
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სოფელი ხურჩა. საომარი მოქმედებების შედეგად სახლის ყველა კედელი დაზიანებულია, დამწვარია დამხმარე 
ნაგებობები. ეზოს დღესაც ეტყობა თავდაცვის მიზნით, სამხედროების გათხრილი ორმოების კვალი, ჭიშკრის 

რკინის ბოძებს კი ნატყვიარები. 

ხურჩა-ნაბაკევის გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის შედეგად, სოფლისთვის მიყენებულ ზიანზე 
საუბრობენ სხვა ადგილობრივებიც. ამბობენ, რომ გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის შემდეგ ხურჩა 
ახალგაზრდებისგან დაიცალა. „მხოლოდ ტაქსი არ იყო შემოსავლის წყარო. გადმოდიოდნენ 
გადამყიდველები, რომელთაც საქონელი შეჰქონდათ აფხაზეთში, მათ შორის, გარკვეული 
საყოფაცხოვრები ტექნიკაც. ამას კიდევ ფიზიკური ძალა სჭირდებოდა. ამაშიც ეხმარებოდნენ 
ჩვენები და მუშაობდნენ. ახლა სოფელი ახალგაზრდების გარეშეა დარჩენილი, აქ არ არის 
დასაქმების შესაძლებლობა“ - საუბრობენ ადგილობრივები. 

დღეს ხურჩას ერთი ავტობუსი ემსახურება, რომელიც დღის განმავლობაში ორ რეისს აკეთებს 
(9:00 და 12:00 გამოდის სოფლიდან). ტრანსპორტი მუნიციპალურია და თანხის ნაწილს 
ადგილობრივებს ბიუჯეტი უხდის, გადასახდელი მხოლოდ 1 ლარი აქვთ. თუმცა ხურჩაში 
გვიხსნიან, რომ მოსახლეობის ნაწილისთვის ამ თანხის გაღებაც რთულია. შესაბამისად, 
ავტობუსის მძღოლს და სოფლიდან ზუგდიდში მიმავალ მგზავრებს, მეზობლებისგან 
დავალებების სია მიაქვთ. ზოგი წამალს აბარებს, ზოგი საკვებს. ადგილობრივები გვიხსნიან, 
რომ „მონდომებული და კარგი“ მძღოლი ჰყავთ, მაგრამ ავტობუსი იმდენად გაუმართავია, რომ 
თვეში სულ ცოტა 5-ჯერ შესაკეთებელი ხდება. ხურჩაში ამბობენ, რომ არ ითხოვენ  ლურჯ 
ავტობუსებს, მათ უბრალოდ ერთი გამართული ავტობუსი სჭირდებათ.  
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სოფელი ხურჩა, ავტობუსების „სასაფლაო.“ დიდი ალბათობით მათ ამჟამად მოქმედი ხურჩა-ზუგდიდის 
ერთადერთი ყვითელი ავტობუსიც შეუერთდება. ტრანსპორტს ადგილობრივების თქმით, მუდმივად სჭირდება 

შეკეთება. 

„ამ ავტობუსის გარდა სოფელს არ აქვს სხვა ტრანსპორტი. ამაზე ვართ ყველანი 
დამოკიდებული. ერთი პერიოდი, მის მოხსნაზეც იყო საუბარი. გვითხრეს 3-4 კაცი დადისო. 
კი, ნამდვილად ხდება ხოლმე ასეც, მაგრამ ამ 3-4 კაცს მთელი სოფლის დავალება მიაქვს 
ფურცლით. ოჯახებს ხშირად უჭირთ ამ 2 ლარის გადახდაც და ერთმანეთ აბარებენ ხან წამალს 
და ხანაც საკვებს. ასევე ჩვენ მძღოლს ატანენ სიას, რომელსაც რაც შეუძლია, ყველაფერს 
აკეთებს. ავტობუსი თვეში 5 ჯერ ფუჭდება. ხურჩაში ეს უკვე მერამდენე ტრანსპორტია, 
რომელიც ასეთ ბედს იზიარებს. აქვე ნახავთ ავტობუსების გარაჟსაც, სადაც მისი 
წინამორბედები არიან.“ 

„ხურჩას არ აქვს მიწები, საძოვრები - რა საძოვრებიც იყო, დარჩა ნაბაკევისკენ.  შესაბამისად, 
ჩვენ აქ მაცხოვრებლები მესაქონლეობას ვერ დავიწყებთ. ერთი ძროხა ვისაც ჰყავს, იმასაც 
ბაწრით დაჰყავს ან დაბმული ჰყავს. ერთი, რაც ჩვენთვის შეუძლია სახელმწიფოს გააკეთოს, ეს 
თევზის, ან სასათბურე მეურნეობების შექმნა-მხარდაჭერაა. ამ საქმეში ჩაბმა ბევრ 
ადგილობრივს შეუძლია და ჩვენი პირობებიდან გამომდინარე, ეს რეალისტურია. ასევე 
სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს და ბოლოს და ბოლოს გასცეს კომპენსაციები იმ ოჯახებისთვის, 
რომელთაც არ აუნაზღაურდათ ომისგან მიყენებული ზარალი. საიას დახმარებით სოფელმა კი 
მოამზადა სარჩელი, მაგრამ ვერ შეგვაქვს სასამართლოში, რადგან ერთიანობაში ამ სარჩელს 3 
ათას ლარამდე სჭირდება“ - გვიხსნიან ადგილობრივები.  

ხურჩას, რომელსაც დღეს საოკუპაციო ძალები საგუშაგოებიდან და ვიდეო კამერებიდან 
დაჰყურებენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღება 
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სჭირდება. არაოფიციალური მონაცემებით, ხურჩა-ნაბაკევის გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო, 
სოფელი შემოსავლის გარეშე დარჩენილმა 15-მა ოჯახმა დატოვა.   

ანგარიშის მომზადების პერიოდში წერილით მივმართეთ ზუგდიდის მერიას. უწყება გვწერს 
და გვაიმედებს, რომ მუნიციპალიტეტი 2020 წელს შეიძენს ახალ ავტობუსებს და აქედან ერთს 
ხურჩას გადასცემს.  

ეს არ არის ხურჩაში არსებული ყველა მთავარი პრობლემა. 

მუდმივად საფრთხეში მცხოვრები სოფელი დღემდე ტკივილით იხსენებს გიგა ოთხოზორიას 
მკვლელობას.  

 

ამჟამად ჩაკეტილი ხურჩა-ნაბაკევის საკონტროლო გამშვები პუნქტი.  2016 წლის 19 მაისს, სწორედ ამ ადგილას 
მოკლეს გიგა ოთხოზორია. აღნიშნული გადასასვლელიდან რამდენიმე მეტრში საოკუპაციო ძალების საგუშაგოა. 

სოფელსა და მათ შორის არ დგას ქართული საპოლიციო საგუშაგო 

30 წლის გიგა ოთხოზორია55 2016 წლის 19 მაისს, ხურჩა-ნაბაკევის გამშვებ პუნქტთან მოკლეს. 
მას შელაპარაკება მოუვიდა ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. საზღვართან მდგომ შეიარაღებულ 
მესაზღვრეებთან. კონფლიქტის თავიდან არიდების მიზნით, გიგა ოთხოზორიამ გამშვები 
პუნქტის ტერიტორია დატოვა და საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიისკენ 
გამოემართა. მას აფხაზი მესაზღვრეები დაედევნენ, მათ შორის, რაშიდ კანჯი-ოღლი, 
რომელმაც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რამდენჯერმე ესროლა 

                                                           
55გიგა ოთხოზორია რუსეთის წინააღმდეგ - საიამ საქმე სტრასბურგის სასამართლოში 
გაგზავნა, ტაბულა, 12.01.2018. 
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გიგა ოთხოზორიას  ქვედა კიდურებისა და მუცლის არეში. ამის შემდეგ, რაშიდ კანჯი-ოღლიმ 
წაქცეულ გიგა ოთხოზორიას თავში საკონტროლო გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი განმუხური 

გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ განმუხურში უმეტესად უსაფრთხოების საკითხი და 
ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები აწუხებთ. განმუხური ოკუპირებულ სოფელ ფიჩორს 
ესაზღვრება. ოკუპაციის პრობლემა აქ მთელ სოფელს შეეხო, თუმცა ყველაზე მეტად ორი 
ოჯახი დაზარალდა. ამ ოჯახების საცხოვრებელი სახლები გამყოფ ზოლში მოხვდა და  
საქართველოს კონტროლს მიღმა დარჩა. ოჯახებთან გასაუბრება ვერ მოხერხდა, მათთვის 
საკუთარი ეზოდან გამოსვლა რუსეთის სამხედროების მიერ აღქმულია ე.წ. საზღვრის კვეთად. 
ოჯახების სიახლოვეს არსებულ თხილნარში, ისინი დღე-ღამის განმავლობაში რამდენჯერმე 
პატრულირებენ. ამ ზონაში მოყოლილებს ახლახანს სხვა უბედურებაც შეემთხვათ - მათ 
ოჯახის წვერი დაეღუპათ.  

 

სოფელი განმუხური. სახლი, რომელიც გამყოფ ზოლში მოყვა. ოჯახს თავისუფლად გადაადგილებას რუსეთის 
სამხედრო ძალები უზღუდავენ.  

„გავიგეთ, რომ საჯაიებთან ასეთი უბედურება იყო. სამძიმარზე ვერ შევედით მათ სახლში. ასე 
ვიდექით ჭიშკართან ახლოს, იქ კარი გაღებული ჰქონდათ, ვხედავდით მკვდარს და სამძიმარს 
აქედან ვეუბნებოდით. ოჯახს გარდაცვლილის ჩვენსკენ გადმოსვენება უნდოდა, მაგრამ 
ეზოდან მკვდარი არ გადმოაყვანინეს. ანუ საკუთარი ჭიშკარი არ გააღებინეს და გადაცვლილი 
ენგურის ხიდიდან გადმოიყვანეს“  - გვიყვება ადგილობრივი ი.დ. (ინიციალები შეცვლილია) 
და დასძენს, რომ დღეს ამ ოჯახში საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 
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გადმოსვლის უფლება მხოლოდ ბავშვებს აქვთ, რომლებიც გამყოფ ხაზს აქეთ სკოლაში 
დადიან.  

მსგავსი ვითარება აქვს მეორე ოჯახსაც. განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ სახლსა და 
საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიას შორის, რუსეთის სამხედრო ძალებმა 
დაბრკოლებად ბეტონის კონსტრუქციები განათავსეს.  

 

 

სოფელი განმუხური. სახლი, რომელიც ასევე გამყოფ ხაზზე მოყვა. ოჯახს რუსმა სამხედროებმა თავისუფალი 
გადაადგილება შეუზღუდეს 
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დღეს ამ ოჯახიდან, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლის და შემდეგ 
სახლში დაბრუნების უფლება მხოლოდ ბავშვებს და ოჯახის ერთ წევრს აქვს, რომელიც 
პედაგოგია. გასაუბრება ვერც მათთან მოხერხდა.  

ორივე  უფლებაშელახული ოჯახის მეზობლად, რამდენიმე მეტრში, ქართული საპოლიციო 
ძალების საგუშაგოა. განმუხურელთა განცხადებით, რომ არა აღნიშნული საგუშაგო, გამყოფ 
ზოლთან მცხოვრები ოჯახების ნაწილი აუცილებლად დატოვებდა  სოფელს.  

მოქალაქე ე.დ. (ინიციალები შეცლილია) განმუხურში მეუღლის დაკავების ფაქტს იხსენებს. 
„ახლა არ ხდება დაკავებები და ესეც იმიტომ, რომ შეშა აღარ გვჭირდება,  გაზი გვაქვს და არსად 
დავდივართ. წინათ გვჭირდებოდა და იჭერდნენ ჩვენ ხალხს. დაახლოებით სამი წლის წინ 
ჩემი მეუღლე ცხენით და ურმით წავიდა შეშის მოსატანად. კაი ხანი რომ არ გამოჩნდა, წავედი 
საძებნელად. ვნახე ცხენი და ურემი მიტოვებული, მივხვდი რაშიც იყო საქმე. წითელი 
პასპორტი მქონდა და ჩავედი გალში. იქ იზოლატორში ყავდათ. ცემით არ უცემიათ, მაგრამ ეს 
თურმე არ აწერდა ხელს საზღვრის უკანონო კვეთაზე და ამაზე იყვნენ გაბრაზებული. მერე    
გამოუშვეს და ჯარიმაც არ გადაგვიხდია“, - გვიყვება ადგილობრივი ე.დ. 

განმუხურში ასევე გვიხსნიან, რომ მათი საქონელი ხშირად გადადის ე.წ. საზღვარზე, თუმცა 
ერთი გამოსავალი იპოვეს. თითქმის ყველას ჰყავს ახლობელი გამყოფ ზოლს მიღმა სოფელში, 
შესაბამისად, რეკავენ და სთხოვენ საქონლის გადმორეკვას. ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი 
აცხადებს, რომ სწორედ ამ გზით იბრუნებს, სულ ცოტა თვეში ერთხელ მაინც, საკუთარ 
ძროხას.  

სოფელს, მიუხედავად ზაფხულში ტურისტების სტუმრობისა, ეკონომიკური ხასიათის 
პრობლემები აქვს. განმუხურში გვიხსნიან, რომ არაერთ ოჯახს მოუხსნეს სოციალური 
დახმარება. ერთ-ერთი რესპონდენტის განცხადებით, მას დახმარება სახელმწიფომ მხოლოდ 
იმიტომ მოუხსნა, რომ ოჯახი წელიწადში 250 ლარს იხდის ელექტროენერგიაში. აღნიშნული 
პირის სახლს და მავთულხლართებს 150-200 მეტრამდე მანძილი ჰყოფს. კითხვაზე, ასეთი 
„მდებარეობის გამო“ გრძნობს თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას, აცხადებს, რომ 
მისი შვილის სწავლის საფასურს ფარავდა სამინისტრო და ეს იყო დახმარება. „დიახ, 
სახელმწიფო სრულად ფარავდა სწავლის ფულს, მაგრამ ამ თანხის გარდა საჭირო იყო 
თბილისში დარჩენა, ანუ ბინის ქირის და საკვების თანხა, რაც არ გვქონდა. შესაბამისად, ჩემმა 
შვილმა დროებით შეწყვიტა სწავლა და სამუშაოდ უცხოეთში წავიდა. აქ, ახალგაზრდების 
უმრავლესობა ასეა, გარბიან სოფლიდან. რამე მძიმე რომ გქონდეს ასაწევი, სახლში ან ეზოში 
შესატანი, კაცს ვერ ნახავ მთელ ქუჩაზე. ყველანი წავიდნენ ორი კაპიკის საშოვნელად 
პოლონეთში და თურქეთში. სოფელში არ არის დასაქმების პერსპექტივა. აქეთ სამი წელი 
ფაროსანამ შეგვჭამა, წელს ცოტა არაუშავდა, მაგრამ რა მოსავალიც დაგვრჩა არ არის 
გამოსაზამთრებლად საკმარისი. ტურისტები?! კი არიან, მაგრამ ხომ გესმით ეს ზაფხულში 
ხდება და არც ისეთი დიდი შემოსავალი გვაქვს, როგორც ყველას გონია,“- საუბრობს 
ადგილობრივი ქ.ო. 
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განმუხურში წუხან იმის გამოც, რომ თუ რამე შენდება სოფელში, ადგილობრივებს არ 
ასაქმებენ. ადგილობრივების ჩართულობა დაბალია სახელმწიფო პროექტებშიც, რადგან ყველა 
სახის ბიზნესის დასაწყებად მცირე შემოსავალია საჭირო. შესაბამისად, სიღარიბეში მყოფი 
ოჯახების ცხოვრება არსებული პროექტებით ვერ იცვლება.   

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ორსანტია 

მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერით, სოფელ ორსანტიაში 2 052  (1 000 კაცი, 1052 
ქალი) ადამიანი ცხოვრობს.  სოფელი გამყოფ ხაზთან მდებარეობს და გალის რაიონის სოფელ 
ოტობაიას ესაზღვრება. ორსანტიას და ოტობაიას ერთმანეთისგან მდინარე ენგური ჰყოფს. 
საქართველოს კონტროლირებად მხარეს, ჩანგრეულ ხიდთან, ახლა საქართველოს საპოლიციო 
საგუშაგოა განთავსებული.  

 

სოფელი ორსანტია. ხიდი სოფელს ოკუპირებულ ოტობაიასთან აკავშირებს. აღნიშნულ მონაკვეთზე მოქალაქეთა 
გადაადგილება აღარ ხდება. 

ე.წ. საზღვრის სიახლოვეს ადგილობრივები თევზაობენ, აგროვებენ შეშას და ერთი შეხედვით  
ადგილზე უჩვეულო არაფერი ხდება. თუმცა, ეს არ არის სოფლის ცხოვრების 
ობიექტურისურათი. ორსანტიას და ოტობაიას ერთმანეთთან ნათესავები და მეგობრები 
აკავშირებს, რომელთაც თავისუფლად მიმოსვლის უფლება არ აქვთ. ადგილობრივი მედია 
ხშირად წერს მავთულხლართებით გაყოფილ ჭირისუფლებზე.56 ორივე სოფლის ცხოვრება 
ომის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა, თუმცა ამ ერთ ცვლილებას წლების შემდეგ მეორეც 
მოჰყვა, რომელიც ორსანტია-ოტობაიას საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვით 
გამოიხატა.57 

                                                           
56მავთულხლართებით გაყოფილი ჭირისუფლები, ლაივპრესი, 09.04.2019. 
57ხურჩა-ნაბაკევისა და ორსანტია-ოტობაიას ე.წ. გადასასვლელები ჩაიკეტა, პალიტრა ნიუსი, 06.03.2017. 
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სოფელი ორსანტია. ორსანტია-ოტობაიას საკონტროლო-გამშვები პუნქტის დახურვამდე, მოსახლეობა 
აღნიშნული ხიდით გადაადგილდებოდა 

დე ფაქტო უწყებების მიერ ორსანტია-ოტობაიას საკონტროლო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვამ 
ადგილობრივ მოსახლეობას ეკონომიური მდგომარეობა დაუმძიმა. დღეს სოფელში 
უმუშევრობაზე და უცხოეთში წასულ ახალგაზრდებზე საუბრობენ. ადგილობრივების თქმით, 
საჭიროა სოფელში მოსახლეობის დასაქმებისთვის მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა.  

3. მოქალაქეთა  თავისუფალი  გადაადგილების  საკითხი  სამხრეთ  ოსეთში 

აფხაზეთის მსგავსად, სამხრეთ ოსეთშიც წლებია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ 
სამსახურს მუშაობის შესაძლებლობა არ აქვს. დღეს საქართველოს ოფიციალური უწყებები დე 
ფაქტო ხელისუფლებების სტატისტიკური მონაცემებით სარგებლობენ. შერიგებისა და 
სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
გამოგზავნილი წერილით58 ვეცნობით ცხინვალის რეგიონის შესახებ დე ფაქტო უწყებების 
წარმოებულ სტატისტიკას. 2015 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, 
აღნიშნულ რეგიონში 53 532 მოქალაქე ცხოვრობს: 

 

 

                                                           
58 შენიშნვა: უწყებამ წერილი პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერის და ბეჭდის გარეშე გამოაგზავნა. 
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დე ფაქტო უწყებების მომზადებული სტატისტიკა  სამხრეთ ოსეთის რაიონებში მოსახლეობის რაოდენობის 
შესახებ: 

 

 

სამხრეთ ოსეთიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებად 
ტერიტორიებზე გადმოსასვლელად, ახალგორის რაიონის სოფელ მოსაბრუნთან, საჩხერის 
მუნიცპალიტეტის პერევი-ქარძმანთან და პერევი-სინაგურთან არსებობს ე.წ. საკონტროლო-
გამშვები პუნქტები.59 

რუსეთის სამხედრო ძალები პერიოდულად, სხვადასხვა საბაბით კეტავენ გამშვებ პუნქტებს. 
აღნიშნული პოლიტიკა ადგილობრივ მოსახლეობას მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის, 
უზღუდავს სამედიცინო სერვისებზე, მედიკამენტებსა და საკვებ პროდუქტებზე წვდომის 
შესაძლებლობას. ხანდაზმულ მოსახლეობას პრობლემები ექმნება პენსიის მიღების 
კუთხითაც. შედეგად, ოჯახების ნაწილი ერთადერთი შემოსავლის წყაროს გარეშე რჩება. 
პროცესი აფერხებს განათლების მიღების შესაძლებლობასაც. სტუდენტები, რომლებიც 
საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე სწავლობენ, არასტაბილური გარემოს 
მსხვერპლნი არიან. ადამიანები ე.წ. საზღვრის ჩაკეტვის მუდმივი შიშით ცხოვრობენ. 

2019 წლის 4 სექტებრიდან 2020 წლის 24 იანვრამდე ახალგორის სოფელ მოსაბრუნთან 
არსებული საკონტროლო-გამშვები პუნქტი სრულად ჩაკეტილი იყო. აღნიშნულ მოვლენას წინ 
უძღოდა მიმდინარე წლის აგვისტოში, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ჩორჩანასა და 
წნელისს შორის საქართველოს შს სამინისტროს საგუშაგოს მოწყობა.60 დე ფაქტო უწყებებმა 
საქართველოს გადაწყვეტილებას პროვოკაციული და საფრთხის შემცველი უწოდეს. 
ცხინვალის რეჟიმმა საქართველოს ულტიმატუმი 2019 წლის 29 აგვისტოს ერგნეთში 
გამართულ შეხვედრაზე წაუყენა. ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დელეგაციამ ბლოკპოსტის დაშლა და 
საქართველოსგან „პროვოკაციების“ შეწყვეტა მოითხოვა. ულტიმატუმის გამხმოვანებელი 
ეგორ კოჩიევი მიიჩნევდა, რომ ქართული ბლოკპოსტი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე 
იყო განთავსებული. დე ფაქტო რეჟიმი იმუქრებოდა, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება არ 

                                                           
59სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, წერილი, 22.10.2019. 
60ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს მშენებლობა დასრულდა, იმედი ნიუსი, 30.08.2019. 
 

ჯავის რაიონი 6 567 

ზნაურის რაიონი 4 531 

ახალგორის რაიონი 4 209 

ცხინვალის რაიონი 7 793 

ცხინვალი 30 432 
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შეასრულებდა მათ მოთხოვნას, „სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ყველა კანონიერ ზომას 
მიიიღებს მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის და საზღვრის დაცვისთვის“.  

31 აგვისტოს პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ულტიმატუმი წამოაყენა: თუ ქართველები 
არ გააუქმებენ პოსტს, მას ძალისმიერად დაშლიან. ერთი დღის შემდეგ კი პრეზიდენტმა 
განაცხადა, რომ რაიმე სამხედრო დაპირისპირება, რომელსაც  საქართველო მოელის, არ იქნება. 

ამ ვითარებას ქრონოლოგიურად მოჰყვა დე ფაქტო უწყებების მიერ გაურკვეველი დროით 
ახალგორის სოფელ მოსაბრუნთან (რაზდახანთან) გამშვები პუნქტების ჩაკეტვა. 

შესაბამისად, ახალგორის რაიონის მცხოვრებლები „წნელისის კრიზისის“ ტყვეები 
აღმოჩნდნენ. გადაწყვეტილებამ ჰუმანიტარული კრიზისის სახე მიიღო. მედიით 
გავრცელებული ინფორმაციით, რუსი მესაზღვრეები პირველი სექტემბრიდან დადიოდნენ 
სოფლებში და ხალხს აფრთხილებდნენ, რომ 3 სექტემბერს საზღვარი სამუდამოდ 
დაიკეტებოდა. ამიტომაც მათ, ვისაც არ უნდოდათ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში დარჩენა, 
შეეძლოთ საქართველოში გადასულიყვნენ. შედეგად, 2 სექტემბერს მოსაბრუნთან 
საქართველოს მიმართულებით ავტომობილების კილომეტრიანი რიგები დადგა. ახალგორი 
400-მდე ადამიანმა დატოვა.61 

ახალგორის რაიონის სოფელ მოსაბრუნის საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვამ 
ადგილობრივი მოსახლეობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სერვისების გარეშე დატოვა. 
ახალგორის რაიონის სოფელ იკოთის მკვიდრი მ.მ., რომელიც, სავარაუდოდ, ინსულტის 
დიაგნოზით ცხინვალის საავადმყოფოში გადაყავდათ, 28 ოქტომბერს გზაში გარდაიცვალა. 
პაციენტი დაწესებული შეზღუდვების გამო თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე ვერ 
გადმოიყვანეს, რასაც ფატალური შედეგი მოჰყვა.62  

მომხდარს განცხადებით გამოეხმაურა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. „მსგავსი 
ტრაგიკული შემთხვევები აჩვენებს  პოტენციურ გავლენას, რომელიც ახალგორის ხეობაში 
გადაადგილების თავისუფლებაზე დაწესებულ მკაცრ შეზღუდვებს შეიძლება ჰქონდეს. 
სამხრეთ ოსეთში, ახალგორის ხეობიდან ძირითადი გადამკვეთი პუნქტი, რომელიც დღეში  
400-მდე გადაკვეთას უზრუნველყოფდა, 5 სექტემბრის შემდეგ დაკეტილია.  ეს ფაქტი 
ადგილობრივ მოსახლეობას ართმევს სწრაფი და სათანადო სამედიცინო დახმარების ქონის 
უფლებას. ასევე უარყოფითი გავლენა აქვს ცხოვრების სხვა ასპექტებზეც. ევროკავშირის მისია 
ყურადღებით აკვირდება მსგავს მოვლენათა განვითარებას. სხვა გართულებების თავიდან 
აცილების მიზნით, მნიშვნელოვანია შეზღუდვების რაც შეიძლება სწრაფად მოხსნა და 
ჰუმანური მიდგომის გამოყენება ცალკეულ შემთხვევებში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო 
მისიამ ამ  საკითხების შესახებ ცხადად წარმოაჩინა საკუთარი პოზიცია ინციდენტების 

                                                           
61 ახალგორელთა ნელი სიკვდილი ბიბილოვის ავტორიტეტის გადასარჩენად, ნეტგაზეთი, 01.11.2019. 
62 ოკუპაციის მორიგი მსხვერპლი - იკოთელი ქალი ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, რადიო 
თავისუფლება, 29.10.2019. 



35 
 

პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში ჩატარებულ უკანასკნელ 
შეხვედრაზე ერგნეთში.“63 

3 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით ახალგორში რამდენიმე მეტრის სიღრმის ჭაში 60 
წლამდე ასაკის თ.გ. ჩავარდა. თვითმხილველის ინფორმაციით, დაშავებულს სხეულზე 
მრავლობითი სისხლჩაქცევები აღენიშნებოდა და, სავარაუდოდ, მოტეხილობაც ჰქონდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ ახლობლები დაშავებულის თბილისში გადაყვანას ითხოვენ, სამხრეთ 
ოსეთის დე ფაქტო რეჟიმის მიერ დადგენილი შეზღუდვების გამო, პაციენტის საქართველოს 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოყვანა ვერ მოხერხდა და იგი ცხინვალის 
საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც სამედიცინო კადრების დაბალი კვალიფიკაციის გამო, 
პაციენტების ნაწილს მკურნალობასთან დაკავშირებით უარყოფითი გამოცდილება აქვს.64  

დე ფაქტო უწყებების პოლიტიკამ ე.წ. ადმინისტრაციული საზღვრების მიმართ ადგილობრივ 
მოსახლეობას თავისუფლად გადაადგილების, საჭირო/გადაუდებელი სამედიცინო 
სერვისების მიღების, მედიკამენტების, პროდუქტების შეძენის შესაძლებლობა წაართვა. 
მდგომარეობას ართულებს გაურკვევლობაც, ვინაიდან დე ფაქტო უწყებები ტრადიციულად 
არ განმარტავენ, როდის მოხდება ე.წ. ადმინისტრაციული საზღვრის გახსნა.  

იზოლაციაში მყოფ ადამიანებს არ ეძლევათ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე 
დარჩენილ ნათესავებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა. თუ ე.წ. საზღვრის სხვა დროს 
ჩაკეტვისას, მოქალაქეებს ახლობლების დაკრძალვაზე ჩამოსვლა მაინც შეეძლოთ, ამ 
შემთხვევაში ეს საკითხიც პრობლემად იქცა. ახალგორის იზოლაციის პერიოდში, 
ადგილობრივ საავადმყოფოში სავარაუდოდ ტუბერკულოზის დიაგნოზით ორმოცდაათი 
წლის მამაკაცი ვ.ხ. გარდაიცვალა. „ეხო კავკაზას“ მიერ გავრცებული ინფორმაციით, ვ.ხ.-ს 
ახლობლები გამყოფ ხაზზე არ გადაუშვეს და არც ცხედარი გადასცეს. გარდაცვლილის 
გასვენების ხარჯი თანასოფლელებმა დაფარეს.65 

ახალგორელები შექმნილ არაერთ პრობლემაზე ინფორმაციას მედიას აწვდიან:66  

 „მამიდა მომიკვდა და მამაჩემი ვერ გადმოდის.“ 
 

 „ახალგორში ინფორმაციული ჩაკეტილობაა და ნებისმიერი სახის ინფორმაციის 
გამავრცელებელი შეიძლება რაღაც ფორმით დაისაჯოს. რატომ? იმიტომ, რომ იქ 
უკონტროლო სიტუაციაა, ეს არის მათთვის „სიმართლის გავრცელების საფრთხე“. თუ 
ადამიანი სწავლობს, მუშაობს ან უბრალოდ ცხოვრობს იქ – ეს უკვე საფრთხეა. დიახ, 

                                                           
63ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის განცხადება, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფიციალური 
ვებგვერდი, 24.10. 2019. 
64ახალგორში 60 წლამდე ქალი ჭაში ჩავარდა, ის ცხინვალში გადაჰყავთ, ნეტგაზეთი, 03.11.2019. 
65Кто попал в «черный список» КГБ?, ეხო კავკაზა, 22.11.2019. 
66“მამაჩემი დის დაკრძალვაზე ახალგორიდან თბილისში ვერ ჩადის” – იზოლაციის 51 დღე, ნეტგაზეთი, 25.10.2019. 
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გვაშინებენ, რომ სიმართლე გარეთ არ გავიტანოთ და ეს არ არის ახალი ამბავი. ახლა 
მთავარია, ვინ გაბედავს და ვინ გარისკავს, რომ ხმა ამოიღოს და ყველას გააგებინოს 
სიმართლე.“ 

 „შეიძლება საზღვარი არ გაიხნას, მაგრამ იმედი ხომ მაინც უნდა ჰქონდეს ხალხს? 
მთავრობა მათ ამასაც კი არ აძლევს. შეიძლება ბევრი რამე ვერ მოხდეს ისე, როგორც 
გვინდა, მაგრამ ხალხს მინიმუმ იმედი მაინც სჭირდება და ამ მხრივაც არაფერია.“ 
 

 „ჩემი ინფორმაციით, ახალგორში ბევრი ონკოლოგიური პაციენტია, ბევრს ესაჭიროება 
ისეთი წამალი, რომელიც ადგილზე არ იშოვება, არიან გეგმიურ მკურნალობაზე. მინდა 
გავიხსენო ერთი შემთხვევა. ახალგორში იყო შეხვედრა თანამდებობის პირთან, სადაც 
ადამიანები მედიკამენტებით იყვნენ მისულები და ჰქონდათ მხოლოდ ერთი კითხვა - 
„ეს მედიკამენტები თუ გამოგველევა, შეიძლება დავიხოცოთ და რა ვქნათ?“ რა თქმა 
უნდა, ამ კითხვაზე პასუხი ვერავინ გასცა და მათთვის არც საზღვარი გახსნილა.“ 
 

 „თუ ეს მდგომარეობა გაგრძელდება, რამდენიმე ჩემი ნაცნობი, ვისი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობაც რთულია, შეიძლება დაიღუპოს.“ 

მოსაბრუნის საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის შემდეგ, კონკრეტული ინფორმაციის 
მისაღებად, ადგილობრივები რამდენიმეჯერ შეხვდნენ ე.წ. რაიონული ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელ ვიტალი მამიტოვს67, თუმცა ის ყველას განსხვავებულ ინფორმაციას აწვდიდა. 
მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს ეუბნებოდა, რომ საზღვარი სამუდამოდ ჩაიკეტა, ნაწილს კი 
უდასტურებდა, რომ გამშვებ პუნქტს გახსნიდნენ, თუმცა არ უკონკრეტებდა - როდის. რაიონის 
მოსახლეობა ე.წ. დეპუტატ ზაზა დრიაევსაც შეხვდა, თუმცა მან ვერანაირი დამაიმედებელი 
ინფორმაცია ვერ მიაწოდა და იგივე გაუმეორა, რასაც ახალგორელები სხვებისგან ისმენდნენ. 
გამოუვალ მდგომარეობაში მყოფმა მოსახლეობამ 10 სექტემბერს დე ფაქტო პრეზიდენტ 
ანატოლი ბიბილოვს ღია წერილით მიმართა, რომლითაც მას საკითხის გადაწყვეტა სთხოვეს. 
წერილს ხელი 242 ადამიანმა მოაწერა, თუმცა მაშინ მას არც დე ფაქტო პრეზიდენტის და არც 
ე.წ. ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია.68 

უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ მოხუცები და ის მარტოხელა ადამიანები, რომელთაც 
თბილისში და წეროვანში მცხოვრები ნათესავები ფინანსურად ეხმარებოდნენ. ოთხ თვეზე 
მეტი ხნის განმავლობაში, პენსიონერებმა ქართული პენსიის აღება ვერ მოახერხეს. 
შესაბამისად, მაღაზიებიდან საკვებს ნისიად იღებდენ.  

საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვა შეაფასა საქართველოს შერიგებისა და 
სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან 

                                                           
67 ორგანიზაციის საკონტაქტო პირის ინფორმაცია. 
68Пока президент молчит, район живет слухами, ეხო კავკაზა, ხელმისაწვდომი იყო 06.11.2019. 
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ციხელაშვილმა. მისი განცხადებით, ცხინვალის რეგიონის აბსოლუტური და სრული 
იზოლაცია უმძიმეს ვითრებაში აგდებს ადგილობრივ მოსახლეობას.69 საკითხს 
გამეხმაურნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები და 
საოკუპაციო რეჟიმს გამყოფ ხაზზე ყველა გადასასვლელი პუნქტის დაუყოვნებლივ 
გახსნისკენ მოუწოდეს.70 

2015-2019 წლებში სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები 26 პირი ჩაირიცხა საქართველოს კონტროლირებად 
ტერიტორიაზე არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში71 

 
 
თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვა აისახა სტუდენტების ცხოვრებაზეც. 
ახალგორელი ე.რ. (ინიციალები შეცვლილია), რომელიც თბილისის ერთ-ერთ სასწავლებელში 
სწავლობს, საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო ვერ ახერხებს სწავლის 
გაგრძელებას. სწავლის საფასურის ნაწილი გადახდილი აქვს და არ იცის ლექციების გაცდენა 
რა გავლენას იქონიებს მისი სწავლის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებაზე.  ასევე ვერ 
ახერხებს სწავლის გაგრძელებას ახალგორელი ნ.რ. (ინიციალები შეცვლილია) და 
იძულებულია ერთი წელი აკადემიური შვებულება აიღოს. საკონტროლო-გამშვები პუნქტის 
ჩაკეტვის გამო, სკოლაში სიარულს ვერ ახერხებს საშუალო სკოლის მოსწავლეც, რომელიც 
საზღვრის ჩაკეტვის დროს წეროვანში იმყოფებოდა.72 აქვე, სამხრეთ ოსეთიდან საშუალო 
განათლების მისაღებად, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე არც ერთი 
მოსწავლე არ დადის.73 

22 ნოემბერს ახალგორის დაბის საბჭოს შენობაში „შავი სიები“ გამოჩნდა. სიებს „შავი“ მისი  
შინაარსის გამო დაარქვეს. აღნიშნულ სიებში შეყვანილი იყო 36 ადგილობრივი მოსახლე, 
რომლებსაც თვითაღიარებული რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმა (კგბ) უარი უთხრა 
საშვის მიღებაზე, და შესაბამისად, თავისუფალი გადაადგილების უფლებაზე.74 

                                                           
69ქეთევან ციხელაშვილი - გამშვები პუნქტის ჩაკეტვა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საოკუპაციო რეჟიმისთვის 
ადამიანებსა და მათ ინტერესებს მნიშვნელობა არ აქვს, ხელმისაწვდომი იყო 01.11.2019. 
70ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები საოკუპაციო რეჟიმს გამყოფ ხაზზე ყველა 
გადასასვლელი პუნქტის დაუყოვნებლივ გახსნისკენ მოუწოდებენ, ინტერპრესნიუსი, 06.11.2019. 
71სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, ოფიციალური წერილით გამოგზავნილი მონაცემები, 11.12.2019. 
72ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი, ინფორმაციის მიღების თარიღი: ნოემბერი, 2019 წელი. 
73სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია, ოფიციალური ფოსტით გამოგზავნილი მონაცემები, 11.12.2019. 
74 Кто попал в «черный список» КГБ?, ეხო კავკაზა, 22.11.2019. 
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მედიის ინფორმაციით, ყოველი კვირის ხუთშაბათს ახალგორის დაბის საბჭოში ცხინვალიდან 
ჩამოდის კგბ-ს წარმომადგენელი, რომელიც ადგილობრივებისაგან იბარებს საშვისთვის 
საჭირო დოკუმენტებისა და განცხადებების პაკეტს. შემდეგ ყველა ეს ქაღალდი 
განსახილველად მიაქვს ცხინვალში, სადაც ხდება საშვების დაშვება მათთვის, ვისი 
„საბუთებიც მოიწონეს,“ დანარჩენთა გვარები კი შეაქვთ „შავ სიაში“. აღნიშნული სია საბოლოო 
არ არის და ის შესაძლოა გაიზარდოს კიდეც საბუთების განხილვის პარალელურად. 

სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის განცხადებით, პირველი, რაც სიის გაცნობისას 
თვალში მოგხვდება, ასაკობრივი სხვაობაა - აქ არიან ადამიანები 3-დან 75 წლამდე. „სიაში 
შეტანილია ი.ე., ადგილობრივი ჩინოვნიკი, დაბის საბჭოს თავმჯდომარე. მასთან ერთად სიაში 
ირიცხება სამი წლის ბ.ზ. გოგონას უარი უთხრეს, მაგრამ მის მშობლებს საშვები მისცეს. არ 
ვიცი რა მიზეზით, მაგრამ უარი უთხრეს პენსიონერ ვ.ქ.-საც, თუმცა მის მეუღლეს, როგორც 
ჩანს, საშვი მისცეს. ყოველ შემთხვევაში, მისი გვარი „შავ სიაში“ შეტანილი არ არის. . .  აქვეა 
ერთი სკოლადამთავრებული ბიჭი. დედამისს მისცეს საშვი, თვითონ ბიჭს კი - არა“. თამარ 
მეარაყიშვილის თქმით, ამ სიაში არანაირი ლოგიკა არის და ის ეწინააღმდეგება რაიონის 
ხელმძღვანელების მიერ გაცემულ ყველა წინა დაპირებას.75 

ახალგორის თითქმის სამთვიანი იზოლაციის შემდეგ, შეზღუდვების შერბილების იმედი 2019 
წლის 2 დეკემბერს გაჩნდა, როდესაც ე.წ. უშიშროების საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება -  
„რაზდახანის“ საგუშაგოს გავლით, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადასვლის შესაძლებლობა მიეცათ ახალგორის იმ 
მაცხოვრებლებითვის, რომელთაც სასწრაფო და მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო 
დახმარება ესაჭიროებათ.76 ამასთან, საოკუპაციო ძალების განცხადებით, სპეციალური 
პირობები შეიქმნებოდა პენსიონერებისთვის, რომელთაც არ აქვთ სამხრეთ ოსეთის და/ან 
რუსეთის მოქალაქეობა და პენსიას მხოლოდ საქართველოდან იღებენ. თუმცა, ახალგორის 
იზოლაციის პრობლემა ამით არ მოხსნილა.  
 
ორგანიზაციის საკონტაქტო პირის ინფორმაციით, მზადდება კონკრეტული სქემა, რომლის 
მიხედვითაც, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე გადმოსვლის შესაძლებლობა 
ორ თვეში ერთხელ მიეცემათ იმ პენსიონერებს, რომელთაც მხოლოდ ქართული პენსია აქვთ. 
თუმცა, ასეთი პენსიონერების რაოდენობა მცირეა ორი გარემოების გამო. დე ფაქტო 
მთავრობის მიდგომით, მოქალაქეები 5 წლით ადრე გადიან პენსიაზე, ასევე „ოსური“ პენსია 
რიგ შემთხვევაში აღემატება ქართულს, რადგან გაიცემა სამუშაო სტაჟის მიხედვით. წყარო 
დასძენს, რომ სტაჟის საკითხი და პენსიის ოდენობის განსაზღვრა ოკუპირებულ რეგიონში 

                                                           
75იგივე წყარო. 
76Заседание Совета безопасности Южной Осетии прошло в Цхинвале, 02.12.2019. 
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კორუფციის ერთ-ერთი წყაროა და კონკრეტული ოდენობის პენსიის დასანიშნად 
„არაოფიციალური ფასია“ გადასახდელი.77 

„პენსიონერებზე საბოლოოდ გადაწყვიტეს გამოშვება, მხოლოდ მათი, ვისაც ოსური პასპორტი 
არ აქვს. ძალიან მცირე ნაწილია ეს მოსახლეობის და დანარჩენ მოქალაქეებში დიდი 
უკმაყოფილება გამოიწვია. ფიქრობენ, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლი გახდნენ, თუნდაც ის 
ხალხი, ვისაც შვილები აქეთ ყავთ, ან სტუდენტები. როგორც ამბობენ, ახლა უფრო 
მტკივნეულად აღიქვეს ეს შეზღუდვები. გარდა ამისა, ის პენსიონერები, ვისაც ოსური 
პასპორტები აქვთ, მცირე ნაწილმა საუბარი დაიწყო, რომ უარი თქვან ოსეთის მოქალაქეობაზე 
და იქაურ პენსიაზე, რათა რაიონიდან წამოსვლის უფლება მიიღონ. ეს რამდენად იქნება 
შესაძლებელი არ ვიცით და რა დრო დასჭრდება, თუმცა, სავარაუდოდ, ამ ხალხს მომავალში 
პრობლემები შეექმნება. გარდა ამისა, ოსური პენსია სამუშაო სტაჟის მიხედვით განისაზღვრება 
და ქართულზე ბევრად მაღალია. მოქალაქეობაზე უარის თქმით კი ამ პენსიას უკან ვეღარც 
დაიბრუნებენ და შემდეგ მხოლოდ ქართული პენსიით როგორ მოახერხებენ არსებობას, 
რთული სათქმელია. თუმცა აქედანაც ჩანს, რამდენად მძიმე მდგომარეობაში არიან, რომ 
იქაურ პენსიაზეც კი უარს ამბობენ, მხოლოდ იმიტომ, რომ რამდენიმე დღით შეძლონ 
თბილისში ჩამოსვლა.“78 
 
საკონტროლო-გამშვები პუნქტები წარსულშიც არაერთხელ ჩაკეტილა. ტრადიციულად, 
გამშვები პუნქტები არჩევნების და დღესასწაულების პერიოდში იკეტებოდა. თუმცა, 2019 
წლის დასაწყისში, ცხინვალის მიმართულებით 11 იანვარს ჩაკეტილი გამყოფი ხაზი, რაც დე 
ფაქტო უწყებებმა საქართველოს ტერიტორიაზე H1N1 გრიპის ვირუსის გავრცელებას 
დაუკავშირეს, მხოლოდ 15 მარტს გაიხსნა.79 გადაადგილების შეზღუდვამ მაშინაც იმოქმედა 
ადგილზე საკვები პროდუქტების და მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე. ამავე პერიოდში, 
8 დღე-ღამის განმავლობაში ჩაკეტილი იყო ტრანსკავკასიური მაგისტრალიც. პროდუქტებზე 
ფასები გაიზარდა როგორც ცხინვალში, ისე აფხაზეთში. ადგილობრივი მოსახლეობა, 
რომელიც ქართულ პენსიას ან სხვა დახმარებას იღებდა, რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. 
ახალგორის რაიონში 2 თვის განმავლობაში ვერ დაბრუნდნენ დასაქმებულები, რომლებიც 
მცირე ხნით იყვნენ გასული რაიონიდან და შესაბამისად, ვერ შეძლეს შრომის ანაზღაურების 
მიღება.80 
დე ფაქტო უწყებების პოლიტიკა ე.წ. ადმინისტრაციული საზღვრების მიმართ ადგილობრივ 
მოსახლეობას თავისუფლად გადაადგილების, საჭირო/გადაუდებელი სამედიცინო 

                                                           
77ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი, 09.12.2019. 
78 საკონტაქტო პირი, 2019 წლის დეკემბერი. 
7920 თებერვალს 3 დღით ცალმხრივად გაიხსნა გამშვები პუნქტები და საქართველოს მიერ კონტროლირებად 
ტერიტორიაზე.  
გადმოსვლა 200-ზემეტმა პირმა შეძლო, საკონტაქტო პირის მიერ სახალხო დამცველისათვის მიწოდებული 
ინფორმაცია, 2019 წლის მარტი. 
80სახალხო დამცველისათვის საკონტაქტო პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, თებერვალი, 2019. 
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სერვისების მიღების, მედიკამენტების, პროდუქტების შეძენის შესაძლებლობას ართმევს. 
იზოლაციაში მყოფი ადამიანები ვერ ახერხებენ საქართველოს კონტროლირებად 
ტერიტორიებზე დარჩენილ ნათესავებთან ურთიერთობას. მდგომარეობას ართულებს 
გაურკვევლობაც, ვინაიდან დე ფაქტო უწყებები, როგორც წესი, არ განმარტავენ როდის 
გაიხსნება საკონტროლო-გამშვები პუნქტები.  

 

3.1. „დოკუმენტების“ საკითხი სამხრეთ ოსეთში და დაკავებები „საზღვრის უკანონოდ 
კვეთის“  ბრალდებით 
 

სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით გამყოფი ხაზის საერთო სიგრძე 350 კმ-ზე მეტია. გამყოფ 
ხაზზე, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 53 კმ-ზე მეტი სიგრძის მავთულხლართები და 
ღობეებია გავლებული დუშეთის, გორის, ქარელის, კასპის, ხაშურის, ონის და საჩხერეს 
მუნიციპალიტეტების სოფლების გასწვრივ.81 

როდესაც გამშვები პუნქტები გახსნილია, მათი გადაკვეთისთვის ადგილობრივებისგან 
მოითხოვენ დე ფაქტო უწყებების მიერ გაცემულ სხვადასხვა დოკუმენტებს: საშვს, ფორმა N9-
ს, ე.წ. პასპორტს და ბინადრობის ნებართვას.82 

ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებამ 2018 წლის დეკემბრის ბოლოს ახალგორში ე.წ. ოსური 
პასპორტის მქონე პირების გამყოფ ხაზზე გადაადგილების შემზღუდველი ცვლილებების 
შესახებ გაავრცელა ინფორმაცია. ცვლილება, რომელიც 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა, 
ითვალისწინებს ე.წ. ოსური პასპორტის მქონე პირებისთვის დამატებით სპეციალური საშვის 
აუცილებლობას გამშვებ პუნქტზე გადაადგილებისთვის.83 თუმცა, ამჟამად [2020 წლის 20 
თებერვლის მდგომარეობით], სასაზღვრო-გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო, ახალგორელებს 
ყველა აღნიშნული დოკუმენტის ქონის შემთხვევაშიც არ შეუძლიათ საქართველოს 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლა.  

სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით ე.წ. საზღვრის კვეთის ბრალდებით, 2017 წლის 
მონაცემებით უკანონოდ დააკავეს 126 მოქალაქე, 2018 წელს - 100, ხოლო 2019 წელს - 86. 
დაკავებულთა შორის 2017 წელს იყო 20 ქალი და 2 არასრულწლოვანი, 2018 წელს - 19 ქალი და 
8 არასრულწლოვანი,  2019 წელს კი 9 ქალი და 2 არასრულწლოვანი.84 განსხვავებულ 
სტატისტიკას ავრცელებს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი, 
რომლის მიხედვითაც გამყოფი ხაზის მიმდებარედ 2019 წლის ნოემბერში 48 ადამიანი 
დააკავეს. ოქტომბერში „საზღვრის კვეთის ბრალდებით“ აღნიშნულზე ნაკლები - 39 ადამიანი 

                                                           
81 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, წერილი, 22.10.2019. 
82 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, წერილი, 22.10.2019. 
83სახალხო დამცველის ანგარიში, იანვარი, 2019. 
84 სახალხო დამცველის ანგარიში, 2020. 
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დააკავეს85. ასევე, ცხინვალის კგბ-ს ცნობით, ნოემბერში დაკავებულთაგან, 27-მა ე.წ. საზღვარი 
დაარღვია, ხოლო 21-მა ე.წ. სასაზღვრო ზონა. ამათგან, 37 ადამიანი დააჯარიმეს, დანარჩენს 
ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს: 3 პირის (მათ შორის, ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის) 
მიმართ კი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის 
რესპუბლიკის ბიუჯეტში, მხოლოდ ნოემბერში, ჯარიმებიდან 118 000 რუბლი (5 450 ლარი) 
შევიდა.86 

საანგარიშო პერიოდში, საზოგადოების ყურადღების ცენტრში 2019 წლის 9 ნოემბერს 
ქართველი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავება მოექცა. გაფრინდაშვილი „საზღვრის 
უკანონო კვეთის“ ბრალდებით რუსეთის სამხედრო ძალებმა დააკავეს და ორთვიანი 
პატიმრობა შეუფარდეს. გაფრინდაშვილის დაკავებას საერთაშორისო საზოგადოებასთან 
ერთად, მსოფლიოს სხვდასხვა ქვეყანაში მისი კოლეგების განცხადებები მოჰყვა. ვაჟა 
გაფრინდაშვილი პატიმრობიდან მხოლოდ 28 დეკემბერს განთავისუფლდა. მისი დაპატიმრება 
საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა საერთაშორისო უფლებადამცველმა 
ორგანიზაციამ Amnesty International.87 

უახლესი დაკავებების რიცხვშია 2019 წლის 7 დეკემბერს, კასპის მუნიციპალიტეტთან 
არსებულ გამყოფ ხაზთან დაკავებული 4 მოქალაქე, რომელთაგან ერთ-ერთი 
არასრულწლოვანია. დაკავებული ე.ზ.-ს ოჯახმა ჯარიმად 5 000 რუბლი გადაიხადა და იგი 10 
დეკემბერს გამოუშვეს. ასევე ჯარიმით გაათავისუფლეს გ.ზ. მან განთავისუფლების შემდეგ 
მედიას განუცხადა, რომ მათთან ერთად დაკავებული არასრულწლოვანი უკანონო 
პატიმრობაში დღე-ნახევარი ამყოფეს და შემდეგ გამოუშვეს.88 

საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ 
შეიარაღებული პირების შიშით ტყეში დიდი ხანია, ვეღარ გადიან და მხოლოდ ფიჩხს 
აგროვებენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. თუმცა 
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მათ ხშირად უსაფრდებიან და აკავებენ. ბოჟამის 
მოსახლეობის განცხადებით, ახმაჯის მიმდებარე ტყეში ხშირია თანამოქალაქეების დაკავების 
შემთხვევები.89 

2019 წლის ნოემბერში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრები 28 წლის ზ.ბ. 
გაიტაცეს. ის ძმასთან ერთად საკუთარ ვენახში მუშაობდა, როდესაც საოკუპაციო ძალების 
წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. სროლის მუქარის მიუხედავად, ძმამ გამოქცევა მოახერხა, ზ.ბ. 

                                                           
85 ნოემბერში გამყოფ ხაზთან დაკავებულთა ჯარიმებით ცხინვალის ბიუჯეტს 118 000 რუბლი შეემატა შეემატა, 
შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი, 09.12.2019. https://www.qartli.ge/ge/akhali-ambebi/article/13293-
noembershi-de-faqto-samkhreth-osethis-biujets-118-000-rubli-sheemata 
86 იქვე.  
87Amnesty International: გაფრინდაშვილი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს, ნეტგაზეთი, 22.11.2019 
88მთავარი არხი, საინფორმაციო გამოშვება 9 საათზე, 10.12.2019. 
89საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავებები გრძელდება, რადიო თავისუფლება, 
10.12.2019. 
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კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საკუთარ ნაკვეთში დააკავეს და 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. დაკავებულის ვენახი ოკუპირებულ სოფელ არცევს 
ესაზღვრება, სადაც საოკუპაციო ძალებს სამხედრო ბაზა აქვთ განთავსებული. გავრცელებული 
ინფორმაციით, ზ.ბ. ჯერ ამ ბაზაზე წაიყვანეს, იქიდან კი ცხინვალის იზოლატორში 
გადაიყვანეს. ეს ზ.ბ.-ს დაკავების მეორე შემთხვევა იყო.90 

გასული წლის ნოემბერში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიაანთკართან 
საქართველოს მოქალაქე გენადი ბესტაევი დააკვეს. მას ცხინვალის დე ფაქტო სასამართლომ 
ორწლიანი პატიმრობა შეუფარდა. საოკუპაციო ძალებმა დაკავებისთანავე გაავრცელეს 
ინფორმაცია, რომ 51 წლის გენადი ბესტაევმა ე.წ. საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთა, ჩხრეკისას 
კი 9 გრამი მარიხუანა აღმოუჩინეს. მისი საცხოვრებელი სახლი სოფელ ზარდიაანთკარში, 
გამყოფ ხაზთან მდებარეობს. რუსმა სამხედროებმა ის ადრეც, ე.წ. საზღვრის კვეთისთვის 
დააკავეს.91 

განსაკუთრებით საგანგაშო იყო 2018 წლის 29 სექტემბერს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ხურვალეთიდან, საკუთარი ბაღიდან, სამი არასრულწლოვანის დედის 37 წლის მაია 
ოთინაშვილის გატაცება.92 ოჯახის წევრებს რამდენიმე დღის განმავლობაში არ ჰქონდათ 
ინფორმაცია დაკავებულის ზოგადი მდგომარეობის შესახებ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო 
კომიტეტმა, რომელიც ცხინვალის რეგიონში დარჩენილი ერთადერთი საერთაშორისო 
ორგანიზაციაა, დაკავებულის მონახულება მხოლოდ მე-6 დღეს შეძლო. ოთინაშვილის 
უკანონო პატიმრობა 11 დღეს გაგრძელდა. ის ლენინგორის (ახალგორის) სასამართლომ 
დამნაშვედ ცნო „საზღვრის უკანონო გადაკვეთის“ ბრალდებით, 1 წლით პირობითი 
პატიმრობა მიუსაჯა და ციხიდან გაათავისუფლა. „რადიო თავისუფლებასთან“ ოთინაშვილმა 
დაკავების შესახებ ისაუბრა. მან თქვა, რომ თავისი ბაღიდან ნიღბიანმა შეიარაღებულმა 
პირებმა გადაათრიეს. 4 დღის განმავლობაში ცხინვალის დროებითი მოთავსების 
იზოლატორში იყო, შემდეგ კი საპატიმროში გადაიყვანეს. ოთინაშვილის ინფორმაციით, 
ცხინვალში ყოფნისას ის ორჯერ დაკითხეს. იგი ე.წ. საზღვრის დარღვევას უარყოფდა, მაგრამ 
პირებმა, რომლებმაც გაიტაცეს, სხვა ჩვენება მისცეს. მაია ოთინაშვილი საპატიმროში „წითელი 
ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის“ წარმომადგენლებმა მოინახულეს. რაც შეეხება ოსური და 
რუსული მედიასაშუალებებით გავრცელებულ ვიდეო მასალას, რომელიც ცხინვალის 
საპატიმროში იყო გადაღებული, მაია ოთინაშვილის თქმით, მას საკნიდან გასვლა არ უნდოდა, 
მაგრამ საპატიმროს უფროსმა სთხოვა ვიდეოკამერების წინ გამოჩენილიყო იმის 
დასამტკიცებლად, რომ ცოცხალია. 

                                                           
90საკუთარინაკვეთიდანგატაცებულისაქართველოსმოქალაქე - დაძაბული ვითარება კონფლიქტის ზონაში, რადიო 
თავისუფლება, 07.11.2019.  
91მეზობლების ცნობით, გენადი ბესტაევს ცხინვალში ოჯახის წევრები აქცევენ ყურადღებას, Qartli.ge,13.02.2018 
92თვითმხილველების მიერ სახალხო დამცველისათვის მიწოდებული ინფორმაციით, შეიარაღებული, ნიღბიანი 
პირების მიერ მოქალაქის გატაცება საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან, მავთულხლართიდან 
დაახლოებით 50 მეტრის დაშორებით, ფიზიკური ძალადობით მოხდა. 
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დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მაია ოთინაშვილი ქართველ 
სამართალდამცავებს ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცეს, სადაც ქართველი სპორტსმენებიც 
იმყოფებოდნენ: ყოფილი ფეხბურთელი ლადო ბურდული, ჭიდაობის ფედერაციის 
პრეზიდენტი თამაზ გეგეშიძე, თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მწვრთნელი 
გიორგი იანტბელიძე. მათი თქმით, ოს კოლეგებთან არაფორმალური მოლაპარაკებების გზით 
მოხერხდა, რომ მაია ოთინაშვილი ოჯახს დაბრუნებოდა.93 

რიგითი მოქალაქეების, არასრულწლოვნების და რიგ შემთხვევაში ქალების დაკავებასთან 
ერთად, რუსეთის სამხედრო ძალების ე.წ. სასაზღვრო პოლიტიკა ევროკავშირის 
სადამკვირვებლო მისიასაც  შეეხო.  

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის დაკავებული წევრები და მათ ხელთ არსებული ციფრული ტექნიკა. 
ფოტოები ე.წ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო სააგენტომ გაავრცელა94 

 

2019 წლის 24 ოქტომბრის დღის მეორე ნახევარში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის 
(EUMM) წევრები დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მცირე 
ხნით დააკავეს. მისიის პრეს-სამსახურის განცხადებით, დაკავება მოხდა დე ფაქტო სამხრეთ 
ოსეთის უსაფრთხოების შეიარაღებული წარმომადგენლების მიერ, ჩორჩანა-წნელისის 
მიდამოებში. მოგვიანებით, მისიის წარმომადგენლები გაათავისუფლეს.  

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ახალგორელი აქტივისტის თამარ მეარაყიშვილის საქმე. ის 2017 
წლის 16 აგვისტოს დააკავეს დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მმართველი პოლიტიკური პარტიის 
„ედინაია ოსეტიას“ მიმართ ცილისწამების ბრალდებით. მას შემდეგ ოთხი სასამართლო 
პროცესი ჩატარდა ცხინვალში, ბრალდებულის სახლი არაერთგზის გაიჩხრიკა, არაერთი 
დაკითხვა ჩატარდა, თუმცა გამოძიებამ მაინც ვერ შეძლო მტკიცებულების მოპოვება 
მეარაყიშვილის დანაშაულის დასამტკიცებლად. მეორე საქმე აქტივისტის წინააღმდეგ აღიძრა 
მუხლით, რომელიც ოფიციალური დოკუმენტების, ჯილდოების, ბეჭდის, შტამპის, ბლანკის 

                                                           
93მაია ოთინაშვილი ოჯახს დაუბრუნდა, რაშუაში არიან მოჭიდავეები? რადიო თავისუფლება, 09. 10.2018. 
94Грузинские спецслужбы активно продолжают политику системных провокаций, - КГБ, ე.წ. სახელმწიფო 
საინფორმაციო სააგენტო „რესი“, 24.10.2019. 
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გაყალბებას ითვალისწინებს. პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ მეარაყიშვილმა დე ფაქტო 
რესპუბლიკის პასპორტი ქართული პასპორტის შენარჩუნებით აიღო, რაც აკრძალულია. 

მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეების გამო, თამარ მეარაყიშვილს შეზღუდული აქვს 
გადაადგილების თავისუფლება95. მთელ დროს ის ახალგორში, საკუთარ სახლში ატარებს და 
გარეთ გასვლას მხოლოდ სასამართლო პროცესზე ან დაკითხვაზე წასვლის შემთხვევაში 
ახერხებს, ისიც ადვოკატის თანხლებით. 2019 წლის 10 ივლისს დე ფაქტო ცხინვალის 
სასამართლომ აქტივისტს  ყველა ბრალდება მოუხსნა, მათ შორის, გაუქმდა გადაადგილების 
შეზღუდვაც, თუმცა პროკურატურამ გადაწყვეტილება ზედა ინსტანციაში გაასაჩივრა. 
მეარაყიშვილს წინ კვლავ სასამართლო განხილვები ელის. 96 

3.2. გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემების შესახებ   

მცოცავი ოკუპაცია გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ სულ უფრო მეტ მოქალაქეს ართმევს წვდომას 
სოფლის საძოვრებზე, საკუთარ ხეხილის ბაღებსა და მიწის ნაკვეთებზე. 

 შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტის მერეთის თემის სოფელ გუგუტიანთკარში 
ადგილობრივები ე.წ. ბორდერიზაციის შედეგად საძოვრების და ხეხილის გაშენებული 
ბაღების დაკარგვაზე გვესაუბრნენ, რომელიც მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო იყო.  

„ამ ღობეების გავლებამდე გვქონდა ერთი ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მოგვყავდა სიმინდი, 
ლობიო, ხახვი - ადამიანურად ვინახავდით ჩვენს ოჯახებს, არავიზე ვიყავით დამოკიდებული. 
ახლა გავლებულია საზღვარი და ჩვენი მიწა დაკარგულია“, - გვითხრა გუგუტიანთკარში 
მცხოვრებმა რ.ჯ.-მ. მიწის ნაკვეთი დაკარგა ადგილობრივმა ნ.გ-მაც. მისი ნაკვეთი გამყოფ 
ხაზთან ახლოსაა. ამბობს, რომ გატაცების შიშით ახლოს ვერ მიდის. 

                                                           
95 2020 წლის თებერვლის მდგომარეობით. 
96 დე ფაქტო უზენაესმა სასამართლომ მეარაყიშვილის საქმე „ყალბ პასპორტზე“ პირველ ინსტანციას დაუბრუნა, 
17.01.2020 
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გუგუტიანთკარის მსგავსად, საძოვრები აქვს დაკარგული სოფელ ზარდიაანთკარსაც. ორივე 
სოფლში არაერთი მოქალაქე ვნახეთ, რომელიც საქონელს თოკით დაატარებდა. მოგვიყვნენ, 
რომ ძროხებს საბალახოდ ვერ გაუშვებენ, რადგან საძოვრები არ აქვთ და არსებობს ე.წ. 
საზღვართან მიახლოების საშიშროება.  

იმის გამო, რომ ე.წ. ბორდერიზაცია მიმდინარე პროცესია, სახლებს და მიწის ნაკვეთებს 
ოჯახები თითქმის ყოველდღიურად კარგავენ. სოფელ გუგუტიანთკარის მკვიდრი თინა 
გუგუტიშვილი ორი დღის განმავლობაში საკუთარი თვალით უყურებდა, როგორ ჩეხდნენ 
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მის დარგულ ვაშლის ხეებს, გაჩეხილი ხეების 
ადგილას კი ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ძელებს სვამდნენ. ადგილზე დაახლოებით 300 
მეტრამდე ახალი ღობეა მოწყობილი. ამ ღობის მიღმა მოექცა გუგუტიშვილებისა და 
რაზმაძეების ომის დროს დანგრეული სახლები და მიწის ნაკვეთები.97 

„შემოიჭრნენ სიღრმეში უბნის და მიაქვთ ნაწილ-ნაწილ, ნაგლეჯ-ნაგლეჯ, ნაკუწ-ნაკუწ და 
წაიღეს და ისხედით თბილისში მშვიდად, თქვენი ხომ არაფერი იკარგება ვითომდა ვითომ 
თქვენი არ არის... სულს ვღაფავთ, რომ ყოველ დღე, რომ გათენდება რა გავაკეთო, რით ვარჩინო 
ჩემი ოჯახი“, - ამბობს ადგილობრივი თინა ბიძინაშვილი.98 

                                                           
97გუგუტიანთკარი - ახალი ოკუპაციის ორი კვირა, რადიო თავისუფლება, 22.08.2019.  
98გუგუტიანთკარში სოფლის მოსახლეობა რუსული ბომბებით გადამწვარ სახლებს საკუთარი ხელით შლის, itv.ge, 
15.08.2019. 
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შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტი: სოფელი ზარდიაანთკარი, ჯ.თ. თავის, საომარი მოქმედებების შედეგად 
დაზიანებულ სახლს გვაჩვენებს 

 

მცოცავი ოკუპაციის გარდა, გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ მოსახლეობას უსაფრთხოებასთან 
ერთად  ეკონომიკური ხასიათის არაერთი პრობლემა აქვს. როგორც შიდა ქართლის, ასევე 
სამეგრელოს შემთხვევაშიც, გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილისთვის დღემდე 
არ აუნაზღაურებიათ ომის შედეგად მიყენებული ზარალი.  

 

4. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები 

როგორც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის, ისე საქართველოს 
კონსტიტუციით აღიარებულია ყველა ადამიანის თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის 
უფლება,99პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება,100თავისუფალი 
მიმოსვლისა და საცხოვრებელი ადგილის არჩევის უფლება.101 

ადამიანის თავისუფალი გადაადგილების და მიმოსვლის უფლება გარანტირებულია არაერთი 
მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დოკუმენტით. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაციის მე-3 და მე-9 მუხლები განსაზღვრავს, რომ ყოველ ადამიანს აქვს სიცოცხლის, 
თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება და არავის დაპატიმრება, დაჭერა ან 
გაძევება არ შეიძლება თვითნებურად.  

                                                           
99ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე–5 მუხლი. 
100ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე–8 მუხლი. 
101ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე–4 დამატებითი ოქმის 
მეორე მუხლი. 
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კონფლიქტურ რეგიონებში საქართველოს მოქალაქეების ე.წ „სასაზღვრო რეჟიმის“ 
დარღვევისათვის დაკავება/დაპატიმრება წარმოადგენს ადამიანების თავისუფლებისა და 
უსაფრთხოების უფლების ხელყოფას.102 

ევროპულმა სასამართლომ საქმეში „ილაშკუ და სხვები მოლდოვასა და რუსეთის წინააღმდეგ“ 
103 დაადგინა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული 
კონვენციის მე–5 მუხლის (თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება) დარღვევა, იმის 
გამო, რომ განმცხადებელთა პატიმრობა არ იყო კანონიერი, რადგან ის განაჩენი, რომლის 
თანახმადაც ისინი დააპატიმრეს, არ იყო გამოტანილი კომპეტენტური სასამართლო ორგანოს 
მიერ. ევროპული სასამართლოს შეფასებით, არც ერთი განმცხადებელი არ ყოფილა 
მსჯავრდებული სასამართლოს მიერ და რომ პატიმრობის სასჯელის გამოტანა ისეთი ორგანოს 
მიერ, როგორიც არის ე.წ „დნესტრისპირეთის რესპუბლიკის“ უზენაესი სასამართლო, არ 
შეიძლება ჩაითვალოს კანონიერ პატიმრობად.104 

აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკები არ არის აღიარებული 
საერთაშორისო საზოგადოების მიერ. მათ გაეროს წევრი მხოლოდ 5 სახელმწიფო აღიარებს: 
რუსეთი, სირია, ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ. გაეროს წევრი ქვეყნების უმრავლესობა 
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკებს არ აღიარებს და მათ საქართველოს 
ნაწილად მიიჩნევს. მათ, ასევე, არ აღიარებს საერთაშორისო სამთავრობოთაშორისო 
ორგანიზაციები: გაერო,105 ნატო,106 ევროკავშირი107 და ევროსაბჭო.108ისინი თავიანთ 
რეზოლუციებში დე ფაქტო რესპუბლიკებს საქართველოს ნაწილად მოიხსენიებენ და 
აცხადებენ, რომ აღნიშნული ტერიტორიები ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. შესაბამისად, ამ 
ტერიტორიებზე უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას 
ეკისრება.  

სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ინიციატივით, აფხაზეთში 
არსებული ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შეფასების მიზნით, თომას ჰამარბერგმა და 
მაგდალენა გრონომ მოამზადეს ანგარიში109, სადაც აფხაზეთის დე ფაქტო სასამართლო და 
სამართალდამცავი სტრუქტურების საქმიანობის ანალიზია მოცემული. აღნიშნული 
შეფასებით ჩანს, რომ აფხაზეთის დე ფაქტო სასამართლო ხელისუფლებაში არსებობს 

                                                           
102 სახალხო დამცველის სპეციალური საინფორმაციო ნარკვევი გამყოფ ხაზზე დაკავებებისა და პატიმართა 
მდგომარეობის შესახებ, 2014 წელი. 
103CASE OF ILAŞCU AND OTHERS v. MOLDOVA AND RUSSIA (Application no. 48787/99). 
104სახალხო დამცველის სპეციალური საინფორმაციო ნარკვევი გამყოფ ხაზზე დაკავებებისა და პატიმართა 
მდგომარეობის შესახებ, 2014 წელი. 
105„გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დაამტკიცა საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია“ . 
106„მოკავშირეები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ თავიანთ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ ნატო საქართველოს 
კომისიაში“ . 
107„ევროპარლამენტის რეზოლუცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორების შესახებ რუსეთის მიერ 
საქართველოში შემოჭრიდან 10 წლის შემდეგ“ . 
108„ევროსაბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველო-რუსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით“ . 
109თომას ჰამარბერგი და მაგდალენა გრონო, „ადამიანის უფლებები აფხაზეთში დღეს“ გვ. 21-22. 
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კორუფციის მნიშვნელოვანი პრობლემა. ანგარიშის თანახმად, ბევრი დაინტერესებული 
მხარის გამოკითხვის შედეგად იკვეთება, რომ დე ფაქტო სასამართლო ხელისუფლება  
სოციალური გარემოს წნეხის ქვეშ არის, სადაც დომინირებენ ეთნიკური აფხაზები და ისეთი 
სოციალური სტრუქტურა, სადაც ოჯახები მოქმედებენ ღრმა ერთგულების ნიადაგზე. მსგავსი 
მდგომარეობაა ასევე, აფხაზეთის დე ფაქტო პროკურატურისა და სამართალდამცავ უწყებებში, 
რაც პრობლემას წარმოადგენს ინდივიდუალური უფლებების რეალიზაციისათვის.  

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიშის თანახმად, დე ფაქტო ქვეყნებში, 
მათ შორის, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული სასამართლოები, ძირითადად, 
ექცევიან აღმასრულებელი ხელისუფლების ზეგავლენის ქვეშ. შესაბამისად, აღნიშნული 
სასამართლოები ვერ ჩაითვლებიან ევროკონვენციის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ 
უფლებამოსილ სასამართლოებად, პირთა დაკავებისა თუ დაპატიმრების შესახებ 
გადაწყვეტილებების მისაღებად.  

დე ფაქტო და რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ 
ოსეთის გამყოფ ხაზებზე ადამიანთა დაკავების პრაქტიკა ეწინააღმდეგება ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლით განმტკიცებულ 
პრინციპებს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტებით, როდესაც 
ადგილი აქვს თავისუფლების აღკვეთას, დაკმაყოფილებული უნდა იყოს სამართლებრივი 
სიცხადის პრინციპი. აუცილებელია, რომ დაკავების საფუძვლები იყოს ნათლად 
განსაზღვრული და კანონი იყოს განჭვრეტადი, რაც შესაძლებლობას მისცემს პირს, 
განჭვრიტოს, თუ რა სამართლებრივი შედეგი შეიძლება მოიტანოს მისმა კონკრეტულმა 
მოქმედებებმა.110 

აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზებზე გადაადგილების თავისუფლების 
შეზღუდვა, ასევე, დაბრკოლებების შექმნა ე.წ. დოკუმენტების შემოღებით, წარმოადგენს 
ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ხელყოფას, როგორც საქართველოს კონსტიტუციის 
ასევე, ადამიანის უფლებათა ძირითადი საერთაშორისო დოკუმენტების თანახმად.  

 

5. დასკვნა 

საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგაც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 
ადამიანებისთვის ცხოვრების მშვიდი და უსაფრთხო გარემო ვერ დადგა. მიუხედავად იმისა, 
რომ გალისა და ახალგორის რაიონებში ეთნიკურად ქართველმა მოსახლეობის ნაწილმა 
საკუთარ სახლებში დარჩენა შეძლო, მათი ცხოვრება მუდმივ შიშსა და გაურკვევლობაში 
გრძელდება.  

                                                           
110მავთულხლართების ზონა  - ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 
გამყოფ ხაზებზე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, 2019. 
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ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც სადამსჯელო მექანიზმად არის ქცეული ე.წ. საზღვრის 
საკონტროლო-გამშვები პუნქტების სისტემატიური და არაპროგნოზირებადი დახურვა, 
ადამიანებს წართმეული აქვთ თავისუფლი გადაადგილების უფლება, რის გამოც ვერ 
ახერხებენ დროული და სრულფასოვანი სამედიცინო დახმარების მიღებას, არ ეძლევათ 
შესაძლებლობა ისწავლონ მშობლიურ ენაზე (გალის რაიონში), შეზღუდული აქვთ საკვებსა და 
მედიკამენტებზე წვდომა (ახალგორის რაიონში) და არ აქვთ სტაბილური ეკონომიკური 
საქმიანობის შესაძლებლობა.  

ღირსების შემლახავ პირობებში ხდება გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტების მიღება, 
რაც თავის მხრივ, დე ფაქტო მთავრობებისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროა. 
თითოეული ე.წ. დოკუმენტის აღება კონკრეტილ თანხასთან ერთად დაკავშირებულია 
დამატებით ხარჯთან, რასაც „ქრთამი“ ჰქვია და რომელსაც მოსახლეობა იხდის, რომ  საბუთის 
მიღებას თვეების განმავლობაში არ ელოდოს. ფულის საკეთებელ მანქანად არის ქცეული 
ადამიანების ე.წ. საზღვრის „უკანონო კვეთის“ ბრალდებით დაკავებები. მათ შორის, ისეთი 
შემთხვევები, როდესაც მოქალაქე საკუთარ ბაღში ან ნაკვეთში დააკავეს, იზოლატორებში 
გადაიყვანეს, „გაასამართლეს“ და ჯარიმა დააკისრეს. მსგავსი ფაქტები განსაკუთრებით 
მრავლადაა სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზებთან არსებულ სოფლებში. რუსი სამხედროები 
მსგავსი ბრალდებით არასრულწლოვანთა დაკავებასაც არ ერიდებიან. ანგარიშის მომზადების 
პერიოდში, რამდენიმე ფაქტის შესახებ შევიტყვეთ, როდესაც ადამიანებს გარდაცვლილი 
ახლობლის დატირების და მისამძიმრების შესაძლებლობა არ მიეცათ.  

ახალგორის გარშემო განვითარებული მოვლენები - რაიონის  იზოლაციამ კარგად წარმოაჩინა 
არსებული განუკითხაობა. განუკითხაობის მსხვერპლნი აქ რიგითი ადამიანები არიან, 
რომლებმაც საკუთარი სახლ-კარი არ დატოვეს და სრული უუფლებობის პირობებშიც  
თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში რჩებიან. 

რუსეთის ფედერაციის არაჰუმანურ ქმედებებს ემატება საქართველოს ხელისუფლების 
არაეფეტური, არათანმიმდევრული პოლიტიკა კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონების 
მიმართ. მიუხედავად ჯანდაცვის და განათლების კუთხით მოქმედი მთელი რიგი 
პროგრამებისა, საქართველოს ხელისუფლებას სრულად არ აქვს შეფასებული ამ 
ტერიტორიებზე არსებული რისკები, შესაბამისად, ზოგიერთ შემთხვევაში არც მათთან 
გამკლავების მექანიზმები არსებობს. მთავრობის მუშაობა მეტწილად რეაქტიულია და 
ნაკლებად შედეგიანი. პროაქტიული სისტემის აწყობის და გამოწვევებზე დროული პასუხის 
გაცემის ნაცვლად, ხელისუფლება მხოლოდ მყისიერ „ხანძრებზე“ რეაგირებს. ახალგორის 
გარშემო განვითარებულმა მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ მთავრობამ რაიონში ფაქტიურ 
ტყვეობაში მყოფი მოსახლეობის მდგომარეობის შესამსუბუქებლად ვერაფერი გააკეთა.  

იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მთავრობა მეტწილად „დუმილის პოლიტიკით“ გაყვება 
რუსეთის მიერ შექმნილი დინების მიმართულებას, სულ უფრო გაუარესდება აფხაზეთსა და 
სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობა. საჭიროა მთავრობის პოლიტიკა 
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მეტად იყოს მგრძნობიარე აღნიშნული საკითხის მიმართ და თითოეულ ახალ გამოწვევას 
ახალი ინიციატივით და კონკრეტული ზიანის შემამსუბუქებელი გადაწყვეტილებით 
პასუხობდეს.  

 

6. რეკომენდაციები 

საქართველოს ხელისუფლებას 
 აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებების ხელყოფის კუთხით არსებული 

რთული ვითარების გამო, საჭიროა საქართველოს ხელისუფლების მუშაობა გახდეს 
პროაქტიული და ძირითადი რისკების საპასუხოდ შემუშავდეს სამოქმედო გეგმები, მათ 
შორის, ე.წ. საკონტროლო-გამშვების პუნქტების დაკეტვის შედეგად მიყენებული ზიანის 
შესამცირებლად.  
 

 აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები მოსახლეობის დროულ და ხარისხიან 
ჯანდაცვაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად, შემუშავდეს მექანიზმი, რომელიც 
ჰუმანიტარული ინტერესებიდან გამომდინარე, საჭიროებისამებრ უზრუნვეყოფს 
პაციენტების დღე-ღამის ნებისმიერ დროს საქართველოს კონტროლირებად 
ტერიტორიებზე გადმოყვანას. საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე 
პაციენტების დროული გადმოყვანის საკითხი, საერთაშორისო ორგანიზაციების 
დახმარებით წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული და მოლაპარაკებების რეჟიმში 
გავლილი კონფლიქტის ყველა მხარესთან.   
 

 შეიქმნას სხვადასხვა დარგის ექიმების ჰუმანიტარული სია, რომელთაც, საჭიროების 
შემთხვევაში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოდ გადაადგილების და 
სამედიცინო მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა ექნებათ.  
 

 ახალგორსა და გალის რაიონში, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 
მიმართულებით მომუშავე ექიმთა გადამზადების მიზნით შემუშავდეს და დაინერგოს 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები. გადაიდგას ნაბიჯები გალის რაიონის 
სამედიცინო დაწესებულებების სათანადო სამედიცინო ტექნიკით აღსაჭურვად. 
 

 აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მაცხოვრებელი მოსახლეობის უფლებების 
განგრძობითი დარღვევის შესაჩერებლად, განხილულ იქნეს სამართლებრივი 
მექანიზმების, მათ შორის, რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა.   
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 ახალგორის ჰუმანიტარული კრიზისის მოსაგვარებლად, გამოყენებულ იქნას ყველა 
საერთაშორისო მექანიზმი, რათა ახალგორში  საოკუპაციო ძალების მიერ შემოღებული 
რაიონის იზოლაციის პრაქტიკა მისაღებ ნორმად არ დამკვიდრდეს.  
 

 აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები მოსახლეობის 
დასახმარებლად, არსებულ საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის პროგრამებთან ერთად,  
შეიქმნას განსაკუთრებული მხარდამჭერი მექანიზმები. 
 

 უკანონო ბორდერიზაციით უშუალოდ დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად 
გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები მათ შორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების 
დახმარებით, იმისთვის, რომ აღნიშნულ ოჯახებს მიეცეთ საკუთარ ეზოში თავისუფალი 
გადაადგილების შესაძლებლობა.  
 

 გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ ოჯახებს ომის შედეგად მიყენებული ზარალის 
ასანაზღაურებლად დროულად გადაეცეთ ადეკვატური კომპენსაციები. 
 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს  

 აუცილებელია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არესებული ვითარების სისტემატიურ 
რეჟიმში დაკვირვება, შესაბამისი ანგარიშების მომზადება და მათი ღიაობის 
უზრუნველყოფა, რათა კონფლიქტის ყველა მხარეს და საზოგადოებებს ქონდეთ 
ნეიტრალური მხარის მიერ დანახული პრობლემების შეფასების და მათზე მსჯელობის 
შესაძლებლობა. 
 

 გაძლიერდეს მუშაობა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში იმ პროგრამების/ინიციატივების 
მხარდაჭერის გზით, რომელიც ემსახურება აღნიშნულ ტერიტორიებზე ადამიანის 
ფუნდამენტური უფლებების დაცვას.  
 

 გაგრძელდეს ნდობის აღდგენისკენ მიმართულ პროექტების განმახორციელებელი 
სამოქალაქო სექტორის და კონფლიქტის თემაზე მომუშავე მედია ორგანიზაციების და 
ჟურნალისტების მხარდაჭერა.   
 

 გაგრძელდეს აქტიური მუშაობა საქართველოს ხელისუფლებასთან, არსებული რისკების 
შემამსუბუქებელი ქმედითი მექანიზმების შესაქმნელად.   

 


