
პოლიტიკის დოკუმენტი

მოკლე შინაარსი

2015 წლის ბოლოს, ევროკომისიის მიერ საქართველოში ვიზალიბერალიზაციის 
სამოქმედო გეგმის დადებითმა შეფასებამ2, რეალური გახადა უახლოეს მომავალში 
საქართველოს პასპორტის მქონე პირებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის 
პერსპექტივა. მართალია, საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო ბარიერების 
მოხსნის ზუსტი თარიღი ჯერ კიდევ უცნობია, თუმცა, ევროპასთან უვიზო მიმოსვლა 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთა საქართველოს სახელმწიფოსკენ 
შემობრუნების რეალურ მექანიზმად და ნაწილობრივ დემოკრატიზაციის პროცესის 
ხელშემწყობ ფაქტორადაც მიიჩნევა. 

ევროპეიზაცია გარკვეულწილად  დემოკრატიზაციის წამახალისებელ პროცესად 
მიიჩნევა, რადგან ინტეგრაციის გზა მოითხოვს რეფორმებს, დემოკრატიული 
სტანდარტების მიღწევას, ადამიანის უფლებების დაცვას თუ კანონის უზენაესობის 
უზრუნველყოფას. ევროინტეგრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯების პარალელურად, 
საქართველოს მთავრობა მუდმივად სთავაზობს აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს 
“ევროპულ პერსპექტივას”, თუმცა არაღიარებული ხელისუფლებებისთვის ევროპასთან 
საქართველოს გავლით დაახლოვება მიუღებელია.

* ანა წურწუმია-ზურაბაშვილი - ქალაქ დუბლინის უნივერსიტეტის  Marie Sklodowska-Curie 
სახელობის სადოქტორო მკვლევარი 

* კვლევა ჩატარებულია NED-ის (“ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის”) მხარდაჭერით, 
პროექტის N:2015-807 “დემოკრატიზაციის ანალიზი საქართველოში” ფარგლებში.

ანა წურწუმია-ზურაბაშვილი

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი  

პოლიტიკის დოკუმენტი/ 2016 წლის მაისი 

ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებზე 

მცხოვრებთა ევროპული არჩევანის და 
დემოკრატიზაციის პერსპექტივები
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ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებზე 
მცხოვრებთა ევროპული არჩევანის და დემოკრატიზაციის პერსპექტივები

ამავე დროს, რუსეთის ფედერაციასთან გაფორმებული სამოკავშირეო ხელშეკრულებები, 
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივ ანექსიაზე მიუთითებს. ეს რეგიონები თავდაცვის, 
სამხედრო, ეკონომიკურ თუ სოციალურ სფეროებში მთლიანად რუსეთზე არიან დამოკიდებული 
და საზღვარგარეთ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის პასპორტით მიემგზავრებიან.2

საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაცია არამარტო უვიზო მიმოსვლას, არამედ  ღრმა და 
ყოვლისმომცველ ვაჭრობასაც ითვალისწინებს, რაც სურვილის შემთხვევაში, საქართველოს 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც გავრცელდება, რადგან თანამშრომლობის ფორმატი საქართველოს 
საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებს ეხება.3

ევროინტეგრაციის პროცესში, კანონმდებლობისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გამართვის, 
დემოკრატიზაციის კუთხით არაერთი მოთხოვნა იქნა წამოყენებული საქართველოსთვის. თუმცა, 
ასოცირების წინაპირობად არასოდეს დაუყენებიათ ქვეყნის ტერიტორიული პრობლემების 
მოგვარება. 

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ,  რუსეთის ფედერაციამ ოფიციალურად 
აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. რუსეთის “აღიარების პოლიტიკის” საპასუხოდ,  2009 
წლის დეკემბერში ევროკავშირის პოლიტიკურმა და უსაფრთხოების კომიტეტმა  მიიღო ახალი 
დოკუმენტი ”აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში ევროკავშირის არაღიარების 
და ევროკავშირის ჩართულობის პოლიტიკის პარამეტრების შესახებ”.  ამ ორი პრინციპიდან 
პირველი (არაღიარება) არის რეაქცია რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცალმხრივ 
აღიარებაზე, რაც ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და 
სუვერენიტეტის მხარდაჭერას ეფუძნება. მეორე (ჩართულობა) მოტივირებულია კონფლიქტის 
რეგიონების „დეიზოლაციისაკენ“ მისწრაფებით, რაც ასევე გულისხმობს რუსეთზე ცალმხრივი 
დამოკიდებულების შემცირებას, ალტერნატიული (ევროპული) ღირებულებების გავრცელებას, 
ნდობის მშენებლობას, საქართველოს საერთო სივრცესთან მეტ ინტეგრაციას და, საბოლოო ჯამში, 
ევროკავშირისათვის მის უშუალო სამეზობლოში „თეთრი ლაქებისა“ თუ „შავი ხვრელებიდან“  
გამომდინარე საფრთხის ნიველირებას.4  

საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების მიერ ევროპული არჩევანის გაკეთების პერსპექტივის 
შესაფასებლად, წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტის წარმოაჩენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
არსებულ მდგომარეობას, როგორც დემოკრატიზაციის ისე რუსეთთან ინტეგრაციის საშიში 
პროცესის კუთხით.

მოლდოვასა და კვიპროსის მაგალითების მიმოხილვით, დოკუმენტი წარმოაჩენს იმ 
გამოცდილებას, რომელიც ამ ქვეყნებმა მიიღეს სეცესიური რეგიონებისთვის ევროპული 
პერსპექტივის შეთავაზების შედეგად. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირთან უვიზო 
მიმოსვლით, საქართველოს საშუალება ეძლევა ხელშესახები სიკეთეები შესთავაზოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებს, საჭიროა გაანალიზდეს ამ შეთავაზებების 
მოსალოდნელი შედეგები. 

პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს შესაბამისი დაინტერესებული 
მხარეებისთვის, რათა ნათლად იყოს წარმოჩენილი ის საფრთხეები, რასაც საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთის ფედერაციასთან მეტი ინტეგრაცია შეიცავს, აგრეთვე 
ისიც, თუ როგორ შეიძლება ევროპასთან ინტეგრაციის/დემოკრატიზაციის დაპირისპირება ამ 

პროცესთან. 
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ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებზე 
მცხოვრებთა ევროპული არჩევანის და დემოკრატიზაციის პერსპექტივები

არსებული ვითარების ანალიზი

არაღიარებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი 
(ცხინვალის რეგიონი) საქართველოს საერთაშორისო 
დონეზე აღიარებულ საზღვრებში არიან მოქცეული 
და საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის 
გაღრმავების პარალელურად, მოიაზრებიან 
ევროპული სიკეთეების მიმღებებად. 

თუმცა, მაშინ როდესაც, ევროპული ინტეგრაციის 
გზაზე საქართველოსთვის მთავარი ტესტი 
დემოკრატიული პროცესების წარმართვა იყო, ამ 
ორ რეგიონში დემოკრატიზაციის პერსპექტივა 
ნაკლებად შეინიშნება. საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიების დემოკრატიზაციის 
მიმართ მომძლავრებული სკეპტიციზმი რამდენიმე 
ფაქტორით არის განპირობებული. აღსანიშნავია, 
რომ არაღიარებული ხელისუფლებები აფხაზეთში 
და ცხინვალის რეგიონში დემოკრატიულ პროცესებზე 
და ე.წ. თავისუფალ არჩევნებზე თუ ხელისუფლების 
რეგულარულ ცვლილებებზე მიუთითებს. უფრო 
მეტიც, აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობა ამტკიცებს, 
რომ ტერიტორიაზე მრავალპარტიული არჩევნები 
ტარდება. თუმცა, ამ ორ რეგიონში მიმდინარე 
პროცესები ბევრი ასპექტით ეწინააღმდეგება 
დემოკრატიზაციის ნიშნებს. მაგ. აფხაზეთის დე 
ფაქტო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, 2015-
2016 სასწავლო წელს გალის რაიონის ყველა 
დაწყებითი კლასის მოსწავლემ (1-4 კლასი) სწავლა 
რუსულად, რუსეთის ფედერაციაში გამოცემული 
სახელმძღვანელოებით დაიწყო. შედეგად, 
ქართველებს ეზღუდებათ მშობლიურ ენაზე 
სასკოლო განათლების მიღების უფლება და ეს ქმნის 
ხარისხიანი განათლების მიღებისა და განათლების 
ხელმისაწვდომობის პრობლემას.5 

გარდა ამისა, აფხაზეთში მწვავედ დგას 
ადამიანის უფლების საკითხები: მაგ. ეთნიკურად 
ქართველ მოსახლეობაზე გაცემული ადგილობრივი 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების 
კონფისკაციის საკითხი მუდმივად არის 
წინასაარჩევნო სპეკულირების თემაა. 

Human Rights Watch-ის ანგარიშის მიხედვით 6, 
აფხაზეთში პერმანენტულად ირღვევა ადამიანის 
გადაადგილების თავისუფლება, რაც გამოწვეულია 
ადმინისტრაციულ საზღვარზე ქართველებისთვის 
შექმნილი გადაადგილების სირთულეებით. 
მდგომაროება გაუარესდა 2008 წლის ომის შემდეგ, 
როცა ენგურზე რუსი მესაზღვრეები ჩააყენეს და 
აფხაზებმა პრაქტიკულად დაკარგეს კონტროლი ე.წ. 
საზღვარზე.

იმ პირობებში, როდესაც დღევანდელი 
აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეთნიკური აფხაზების 
გარდა ცხოვრობენ ქართველები, რუსები და 
სომხები (მოსახლეობის ნახევარზე მეტი) - აფხაზები 
ერთადერთი ჯგუფია, რომელსაც პოლიტიკური თუ 
სხვა სახის თავისუფლებები სრულად ეძლევა. აფხაზი 
ჟურნალისტის განცხადებით: “აფხაზები ერთადერთი 
ჯგუფია, რომელიც თავისუფლად ცხოვრობს.”7 
ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო, დღევანდელი 
აფხაზეთი, გამოხატული ეთნოკრატიაა.

ამ კუთხით ცხინვალის რეგიონი კიდევ უფრო 
მწვავე კრიტიკის ობიექტია,. ბოლო რამდენიმე 
წელია,  მიმდინარეობს საზღვრის გადმოწევისა და 
ბორდერიზაციის პროცესი, რომელსაც რუსეთის 
ჯარი ახორციელებს. ამ პროცესში ათეულობით 
ქართული ოჯახის კარ-მიდამო მავთულხლართებს 
მიღმა აღმოჩნდა. ამავე დროს, ხშირია ადამიანების 
ცხინვალის მიმართულებით გატაცების და დაკავების 
ფაქტები. პერიოდულად იზღუდება ახალგორის 
მოსახლეობის გადაადგილების უფლებები. ისევე 
როგორც აფხაზეთში, ეთნიკური ქართველები 
ცხინვალშიც პოლიტიკური პროცესების მიღმა არიან 
დარჩენილი.8  

უახლესი მონაცემებით, სამხრეთ ოსეთი 
რუსეთთან მიერთების საკითხზე რეფერენდუმის 
გასამართად ემზადება, რაც ჩატარების შემთხვევაში 
არალეგიტიმურად ჩაითვლება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების 
არაღიარება, მათი არსებობის ცალკე განზომილებაა.

ამჟამად, აფხაზეთს და ცხინვალს რუსეთი, 
ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ აღიარებს. 

ამ ორი რეგიონიდან, საგარეო ლეგიტიმაციის 
მოპოვების და გარკვეული ფასადური 
დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბების 
მცდელობები უფრო მეტად აფხაზეთში შეინიშნება. 
აფხაზეთის კულტურული ანსამბლები თუ სპორტული 
გუნდები ხშირად იღებენ მონაწილეობას აფხაზეთს 
გარეთ გამართულ ღონისძიებებში. გარდა ამისა, 
ხშირია სოხუმის მცდელობები საერთაშორისო 
ტურისტულ სიმპოზიუმებში მიიღოს მონაწილეობა და 
რეგიონის ტურისტული პოტენციალი განავითაროს.

ზემოთ ჩამოთვლილ ღონისძიებებში აფხაზები 
რუსული პასპორტებით მიემგზავრებიან. აფხაზეთის 
მაცხოვრებლებს საზღვარგარეთ გასამგზავრებელ 
ვიზაზე განაცხადის გაკეთება ადგილობრივი 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით არ 
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შეუძლიათ, რადგან მას არც ერთი საკონსულო არ 
აღიარებს (ნიკარაგუას, ვენესუელას და ნაურუს 
გარდა).

აფხაზეთში მცხოვრები ეთნიკური აფხაზები 
ძირითადად რუსეთის ფედერაციის მიერ გაცემული 
პასპორტებით იღებენ ევროპის ვიზებს. თუმცა, ისინი 
ხშირად აცხადებენ, რომ სავიზო განყოფილებები 
აფხაზეთში მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებზე 
გაცემულ პასპორტებს ადვილად არჩევენ და ეს 
გავლენას ახდენს მათ გადაწყვეტილებებზე.

რუსეთის ფედერაციის აქტიური პასპორტიზაციის 
პოლიტიკის საპასუხოდ, 2011 წელს საქართველოს 
მთავრობამ აფხაზებს და ოსებს ნეიტრალური 
სამგზავრო დოკუმენტი და პირადობის მოწმობა 
შესთავაზა. სამგზავრო დოკუმენტი 10-ზე მეტმა 
სახელმწიფომ აღიარა, მაგრამ არაღიარებულ 
ერთეულებში მცხოვრებთათვის ეს შეთავაზება 
მიმზიდველი არ აღმოჩნდა. 

წინა წლებისგან განსხვავებით, კოალიცია 
“ქართული ოცნების” ხელისუფლებაში მოსვლის 
შემდეგ, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 
სამინისტროს ანგარიშები არ შეიცავს ინფორმაციას, 
იმის შესახებ თუ რა რაოდენობის ნეიტრალური 
პირადობის მოწმობები და სამგზავრო დოკუმენტები 
გაიცა. მინისტრის, პაატა ზაქარეიშვილის 
განცხადებით, მოქმედი მთავრობის პირობებში 
ამ დოკუმენტებზე მოთხოვნა არ არსებობს და 
წინა ხელისუფლების პირობებშიც განაცხადების 
რაოდენობა საერთო ჯამში, რამდენიმე ასეულს არ 
აჭარბებდა.9 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის 
განწყობები

რუსეთის ფედერაციის მიერ 2014 წელს 
აფხაზეთთან და ცხინვალთან ინიცირებული 
შეთანხმებები „თანამშრომლობის, ინტეგრაციის 
და პარტნიორობის“ შესახებ, ითვალისწინებს 
ურთიერთშეთანხმებული საგარეო პოლიტიკის 
განხორციელებას,  საერთო თავდაცვის და 
უსაფრთხოების სივრცისა და საერთო სოციალური 
და ეკონომიკური სივრცის შექმნას. ცხინვალისგან 
განსხვავებით, რომლისთვისაც რუსეთის 
ფედერაციაში ინტეგრაცია მისაღებია, სოხუმში 
დოკუმენტმა დე ფაქტო ხელისუფლებისადმი 
ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური ჯგუფების 
პროტესტი გამოიწვია. იმ დროს, როცა სოჭში რუსეთის 

ფედერაციისა და თვითაღიარებული აფხაზეთის 
პრეზიდენტები “მოკავშირეობისა და სტრატეგიული 
პარტნიორობის შესახებ” ხელშეკრულებას აწერდნენ 
ხელს, სოხუმში ხელშეკრულების გაფორმების 
მოწინააღმდგეების აქცია იმართებოდა.10  

ფაქტობრივი ანექსიისკენ მიმართული ამ 
შეთანხმებების მიღებამდე, ჯერ კიდევ 2010 წელს, 
აფხაზი მაღალჩინოსანი ირაკლი ხინთბა წერდა, 
რომ “ევროკავშირის რბილი ძალა კონფლიქტების 
ტრანსფორმირების, მთლიანად საზოგადოებისა 
და სახელმწიფო ინსტიტუტების მოდერნიზების 
ეფექტური მექანიზმია. თუმცა, ევროკავშირის 
ჩართულობა არ უნდა ეფუძნებოდეს ნულოვანი ჯამის 
თამაშს რუსეთთან მიმართებაში. არამედ, ქართულ-
აფხაზურ კონტექსტში მექანიზმები უნდა იყოს 
შემუშავებული მაქსიმალური თანამშრომლობისა 
და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. აფხაზეთი 
დაინტერესებულია ევროპის ჩართულობით, რადგან 
უპირველესია დეიზოლაციის საჭიროება. თუმცა, 
ამ პროცესის პოლიტიზება და ევროკავშირის 
აფხაზეთში ჩართულობა საქართველოს გავლით, 
გამოიწვევს აფხაზეთის ჩაკეტვას ნებისმიერი სახის 
დასავლური გავლენებისგან, რაც თავისთავად არ 
უნდა წარმოადგენდეს ევროკავშირის ინტერესს.’’11 

ნათელია, რომ ამჟამად საქართველოს 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ინდივიდებს 
არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია ევროპეიზაციის 
დადებითი მხარეების და რუსეთის ფედერაციაში 
ინტეგრაციის შესაძლო შედეგების შესახებ. უფრო 
მეტიც, როგორც ჩანს, საკმარისად ხელშესახები არ 
არის საქართველოს მეშვეობით ევროკავშირთან 
დაახლოების ის პირდაპირი სარგებელი, რომლებიც 
ანტი-დასავლური, იმპერიალისტური ზრახვების 
მქონე ძალის, რუსეთის ფედერაციის ალტერნატივად 
შეიძლება იქნას განხილული ამ საზოგადოებებში.

საქართველოს შეთავაზება - “ ევროპული 
პერსპექტივა”

2014 წელს, ბრიუსელში ასოცირების 
ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის ცერემონიაზე 
სიტყვით გამოსულმა იმჟამინდელმა საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, 
ყურადღება გაამახვილა იმ შესაძლებლობებზე, 
რომელსაც ევროინტეგრაცია იძლევა ტერიტორიული 
მთლიანობის აღდგენის კუთხით. ღარიბაშვილმა 
დასძინა, რომ ევროინტეგრაციის სიკეთეებით 
სარგებლობას შეძლებენ აფხაზები და ოსები.12 
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მსგავსი მოსაზრება გამოთქვა საქართველოს 
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 
ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის დღეს: 
“ეს გზა უნიკალურია ჩვენი მთავარი პრობლემის 
,ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის 
მოგვარების კუთხით, რადგან ჩვენ აფხაზ და 
ოს ძმებს ვთავაზობთ ყველა იმ სიკეთეს, რასაც 
ევროკავშირთან ასოცირებით მივიღებთ. ჩვენ 
მათ შევთავაზებთ ევროპული საქართველოს 
მშენებლობას და ამ სახელმწიფოში დაცული იქნება 
ნებისმიერი ეთნიკური, პოლიტიკური და სოციალური 
ჯგუფის უფლებები”.13  

საქართველოს მიერ ევროკავშირთან 2014 წლის 
ივნისში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამ, 
შესაბამისი რეაქცია გამოიწვია აფხაზეთის დე 
ფაქტო ხელისუფლებაში. კერძოდ, 2014 წლის 30 
ივნისს არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის 
განცხადებით: „მიუხედავად იმისა, რომ თბილისსა 
და ბრიუსელს შორის პარტნიორობის გაღრმავება არ 
გამოიწვევს რამე სახის მნიშვნელოვან და პირდაპირ 
გავლენას აფხაზეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
უსაფრთხოებაზე, დასავლეთის გეოპოლიტიკური 
გაძლიერება კავკასიაში და აფხაზეთის, როგორც 
რუსეთის მოკავშირის სტრატეგიული მდებარეობა 
დასავლეთის გავლენის სფეროების საზღვარზე, 
შეიძლება აფხაზეთისთვის გახდეს საფუძველი 
დამატებითი ძალისხმევა მიმართოს რუსეთის 
ფედერაციასთან სტრატეგიული პარტნიორობის 
განსამტკიცებლად და გასაღრმავებლად.”14  

მსგავსი იყო აფხაზეთის რეაქცია 2015 წლის 
ბოლოს, ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო 
გეგმის შესრულების დადებითი შეფასების 
შემდეგ: “საქართველოს განცხადება აფხაზეთის 
მოქალაქეებისთვის ბიომეტრიული პასპორტების 
გაცემის გამარტივებაზე – მორიგი მცდელობაა 
მოატყუონ ისინი ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის 
თაობაზე “, – ამის შესახებ განაცხადა კან ტანიამ, 
აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო 
საქმეთა მინისტრის მოადგილემ.15 

კვიპროსისა და მოლდოვას გაკვეთილები

საქართველომდე, უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან 
აღმოსავლეთის პარტნიორობის კიდევ ერთმა 
წევრმა, მოლდოვამ მიიღო. საქართველოს მსგავსად, 
მოლდოვაც ვერ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს 
საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების 
ფარგლებში, მისგან გამოყოფილ დნესტრისპირეთში. 

მოლდოვის მოქალაქეების დიდ ნაწილს (300,000) 
უკვე ჰქონდა მინიჭებული რუმინეთის მოქალაქეობა, 
რაც მათ ევროკავშირში გამგზავრებას უადვილებდა. 
ბრიუსელის გადაწყვეტილება მოლდოვისთვის 
უვიზო რეჟიმის მინიჭების შესახებ, უფრო მეტად 
მიმართული იყო მოლდოვას და მათ შორის 
დნესტრისპირეთის ევროპასთან დასაახლოებლად. 
დნესტრისპირეთი, პოსტსაბჭოთა სივრცეში 
არსებული სხვა არაღიარებული ერთეულების 
მსგავსად, რუსეთის ფედერაციის მხარდაჭერით 
არსებობს.

მოლდოვას სასაზღვრო პოლიციის მონაცემებით, 
მხოლოდ 2014 წელს დნესტრისპირეთის დაახლოებით 
27 000-მა მცხოვრებმა გააკეთა განაცხადი მოლდოვას 
ბიომეტრიულ პასპორტზე, რაც აუცილებელია 
ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლისთვის.

აღსანიშნავია, რომ ღრმა პოლიტიკურ კრიზისში 
მყოფ მოლდოვას, უვიზო მიმოსვლისა და ღრმა და 
ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების 
ამოქმედების შემდეგ, დნესტრისპირეთის 
პრობლემის მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯები არ 
გადაუდგამს. მართალია, სიკეთეების სანაცვლოდ 
ევროკავშირს მოლდოვასთვის კონფლიქტის 
მოგვარების წინაპირობა არ წამოუყენებია,  ქვეყნის 
ხელისუფლებამ არ გადადგა ნაბიჯები, რათა 
დნესტრისპირეთის ევროპასთან დაახლოვება ამ 
კუთხით გამოეყენებინა.

მოლდოვასგან განსხვავებით, კვიპროსი 10 წელზე 
მეტია, რაც ევროკავშირის წევრი გახდა, თუმცა, 
ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი 
კვლავ გადაუჭრელია. კვიპროსმა ევროკავშირის 
წევრობაზე განაცხადი 1990 წელს გააკეთა. 1997-
დან 1999 წლამდე ევროგაერთიანება კვიპროსის 
გაწევრიანების წინაპირობად ჩრდილოეთ 
კვიპროსის კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას 
აყენებდა. 1999 წელს, ეს წინაპირობა მოიხსნა და 
2004 წელს კვიპროსი ევროკავშირის წევრი გახდა 
ჩრდილოეთ კვიპროსის პრობლემით.

კვიპროსის გაერთიანება რეალობად 
მაშინ იქცა, როდესაც თურქული კვიპროსის 
მოსახლეობისთვის ნათელი გახდა ევროკავშირში 
შესვლის ეკონომიკური ბენეფიტები. თუმცა, ანანის 
გეგმას, რომელიც თურქული ნაწილის კვიპროსის 
ფედერაციაში შესვლას ითვალისწინებდა, 
მხოლოდ არაღიარებულმა ჩრდილოეთ 
კვიპროსმა დაუჭირა მხარი. მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშა თურქეთის (ოკუპანტის) ევროპულმა 
მისწრაფებებმაც, რომელმაც ნათელად დაინახა, 
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რომ ევროკავშირისთვის თურქეთის ევროკავშირში 
გაწევრიანება და ჩრდილოეთ კვიპროსის 
დამოუკიდებლობის მხარდაჭერა შეუთავსებელი 
იყო. 

როდესაც კვიპროსმა ევროკავშირის წევრობაზე 
გააკეთა განაცხადი, ევროკომისია მიიჩნევდა, 
რომ გაწევრიანების პროცესში შეთავაზებული 
პირდაპირი სარგებელი ყველაზე მეტად შეუწყობდა 
ხელს კონფლიქტის მოგვარებას.16 

კვიპროსისგან განსხვავებით, ევროკავშირი 
გაწევრიანების ნაცვლად ასოცირებას სთავაზობს 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს. სომხეთი, 
აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, 
ბელორუსია - ამ ქვეყნების უმეტესობას სეცესიისა და 
ეთნო-ტერიტორიული კონფლიქტების პრობლემა 
აქვს, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 
დაიწყო.

განხილული მაგალითებიდან შესამჩნევია 
ტენდენცია, რომ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები 
ადამიანებისთვის, ეკონომიკური სარგებელი 
დედა სახელმწიფოს მიმზიდველს ხდის. თუმცა, 
აუცილებელია სახელმწიფოს ძალისხმევა, რათა 
ევროინტეგრაციის სარგებელი კონფლიქტის 
მოგვარების საფუძვლად იქცეს.

საქართველოს უმთავრესი გამოწვევები

არსებულ ვითარებაში არ უნდა გამოგვრჩეს 
კითხვა, რა ზომებს უნდა მიმართოს საქართველოს 
ხელისუფლებამ, რომ ევროპული ინტეგრაცია და 
უმთავრესად სავიზო რეჟიმის გაუქმება დადებითად 
აისახოს აფხაზეთის/ცხინვალის რეგიონების 
დემოკრატიზაციაზე და ევროპულ მომავალზე? 

აღსანიშნავია, ის გამოწვევები, რომელთა წინაშეც 
საქართველო დგას ამ პროცესში:

ა. არსებობს მოლოდინი, რომ ევროპასთან მეტი 
ინტეგრაციის შემთხვევაში, აფხაზეთი და ცხინვალის 
რეგიონის მცხოვრებლები ბუნებრივად გააკეთებენ 
არჩევანს ევროპული პერსპექტივის სასარგებლოდ. 
თუმცა, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის პირობებში 
ეს მოლოდინი სკეპტიციზმის საფუძველს იძლევა;

ბ. (უმეტესად) აფხაზეთში იზრდება 
ანტიდასავლური განწყობები, რაც დე ფაქტო 
ხელისუფლებას მტრის ხატის შექმნასა და რუსული 
არჩევანის უალტერნატივობის დანახვისთვის 

სჭირდება და ამ პროცესში საქართველოს 
ხელისუფლებას შესაბამისი სტრატეგია ჯერ არ 
გააჩნია;

გ. აფხაზეთში და ცხინვალში მცხოვრებთა 
უმეტესობას, რომელთაც ევროპაში გამგზავრება 
სურთ, უკვე აქვთ რუსული პასპორტები და 
დაბრკოლებების მიუხედავად, ევროპული 
საკონსულოები მათ სავიზო განაცხადებს 
განიხილავენ; 

დ. რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების 
გაღრმავება და ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში, 
მასთან მიერთებაზე რეფერენდუმის გამართვის 
გადაწყვეტილება მიანიშნებს ამ რეგიონებში 
დემოკრატიული პროცესების არარსებობაზე;

ე. ევროინტეგრაციის პარალელურად, 
საქართველოსთვის გამოწვევად რჩება სტაბილური 
პოლიტიკური გარემოს და ეკონომიკური 
განვითარების ტემპის შენარჩუნება, განსაკუთრებით 
საარჩევნო წელს.

ნათელია, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის 
რეგიონების დემოკრატიზაციის პერსპექტივები 
უკიდურესად სუსტია. გარდა იმისა, რომ შიდა დონეზე 
მიმდინარე პროცესები ეთნოკრატიულ ხასიათს 
ატარებს, რუსეთის ფედერაციასთან მჭიდრო 
თანამშრომლობა თუ ფაქტობრივი ინტეგრაცია, 
ამ რეგიონებს კიდევ უფრო აშორებს როგორც 
(ისედაც) ჰიპოთეტურ დამოუკიდებლობას, ამავე 
დროს ტერიტორიაზე პროცესების დემოკრატიულად 
წარმართვის შესაძლებლობებსაც.

ამ ფონზე, საქართველოსთვის ორმაგი გამოწვევაა 
ევროპული სიკეთეებით ამ ტერიტორიებზე 
მცხოვრებთა მოზიდვა, მაშინ როცა ანტიქართულ 
განწყობებს რუსეთის ანტიდასავლური პროპაგანდა 
ემატება. 
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ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებზე 
მცხოვრებთა ევროპული არჩევანის და დემოკრატიზაციის პერსპექტივები

რეკომენდაციები

• აუცილებელია საქართველოს 
ხელისუფლებამ, ერთი მხრივ, 
გაითვალისწინოს სხვა ქვეყნების მიერ 
მიღებული გამოცდილება (მოლდოვა, 
კვიპროსი, სერბეთი) და შეიმუშაოს ისეთი 
სამოქმედო გეგმა, რომელიც ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს 
ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის 
უპირატესობას წარმოუჩენს. 

• ევროინტეგრაციის სიკეთეები არ შეიძლება 
იყოს მიჩნეული ისეთ ბუნებრივ მიზეზად, 
რომელიც თავისთავად გადაჭრის 
კონფლიქტს, სახელმწიფოს გააზრებული 
ხედვის გარეშე.

• საჭიროა, მოხდეს არსებული 
რეინტეგრაციის სტრატეგიის გადახედვა 
და ისეთი დოკუმენტის შექმნა, რომელიც 
პასუხობს დღევანდელ ვითარებას.

• იქიდან გამომდინარე, რომ აფხაზები და 
ოსები უკვე სარგებლობენ საქართველოს 
ჯანდაცვის სერვისებით, საგულისხმო იქნება 
ამ პროცესის შეფასება და წარმატებული 
ასპექტების გამოყენება ბიომეტრიული 
პასპორტებზე მოთხოვნის გაზრდის მიზნით.

• საჭიროა, რომ ევროკავშირში უვიზო 
მიმოსვლისა და თავისუფალი ვაჭრობის 
სიკეთეები განხილული იყოს საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიების 
არაღიარების პოლიტიკის კონტექსტში.
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