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I. მოკლე ცნობები 

1. 2016 წლის 10 ნოემბერს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას (CRP) გადაეგზავნა 

შესაბამისობის შესწავლის მოთხოვნა, რომელიც ეხებოდა აზიის განვითარების ბანკის (ADB) სესხს 

#3063 „მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა ტრანში 3 (პროექტი) 

საქართველოში“. იგი წარმოადგენს შესაბამისობის შესწავლის მეორე მოთხოვნას აღნიშნული 

პროექტის ერთი და იგივე მონაკვეთთან დაკავშირებით. 1 ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 

პოლიტიკისა და მისი საოპერაციო წესებისა და პროცედურების2 შესაბამისად, CRP-მა წინასწარ შეაფასა 

საჩივარი, დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს შესაბამისობის შესწავლის ფუნქციის მანდატს და 

განაგრძო შეფასება უნდა გამოცხადდეს თუ არა პროექტი დასაშვებად შესაბამისობის შესწავლისთვის.   

 
2. მეორე საჩივარი ეხება 16 ა/ბ კორპუსს, რომელიც მდებარეობს თბილისში, რუსთავის 

გზატკეცილის 12-33 კვარტალში. 2016 წლის იანვარში CRP-ში შევიდა 12 ვ/გ კორპუსის 81 

მაცხოვრებლის საჩივარი. ორივე შენობა მდებარეობს შენობების ერთსა და იმავე ჯგუფში, რომელიც 

ADB-ის #3063 სესხის დაფინანსებით ასაშენებელი რუსთავ-თბილისის ახალი ავტომაგისტრალის მე-2 

მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზეა. CRP-მა დაასრულა შესაბამისობის შესწავლის ანგარიში 

პირველ საჩივართან დაკავშირებით და ამჟამად შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშზე მუშაობს. 3 

ADB-ის დირექტორთა საბჭომ (საბჭო) დაამტკიცა  CRP-ის რეკომენდაცია პირველი საჩივრის 

გამოძიების პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებით.4 2016 წლის 11-14 სექტემბერს შესრულდა 

CRP-ის მისია საქართველოში პირველ საჩივართან დაკავშირებით, ხოლო 2016 წლის 10-13 ოქტომბერს 

განხორციელდა მომდევნო ტექნიკური მისია. CRP-ის საბოლოო ანგარიშის საბჭოსთვის წარდგენა 2017 

წლის 13 თებერვალს იგეგმება. 

 

3. წინამდებარე ანგარიშში შეჯამებულია CRP-ის დასკვნები შესაბამისობის მიმოხილვისთვის 

მეორე საჩივრის დასაშვებობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული დასაშვებობის 

ანგარიშის მოსამზადებლად 2016 წლის 12-15 დეკემბერს შედგა CRP-ის მისია. დასაშვებობის მისია 

ხელმძღვანელობდა CRP-ის შტატგარეშე წევრი არნტრაუდ ჰარტმანი. მისიაში ასევე მონაწილეობდნენ 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისის (OCRP) მრჩეველი მუნავარ ალამი; OCRP-ის 

შესაბამისობის განხილვის ოფიცერი ჟოზეფინა მირანდა; და საერთაშორისო კონსულტანტი. 

 

II. პროექტი 

4. პროექტი არის $1.1 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროგრამის (2010-

2020) ნაწილი, რომლის მიზანია საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის, 

ხარისხისა და უწყვეტობის გაუმჯობესება. მისი ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით, 2010 წლის 

ივლისში ADB -ის მიერ დამტკიცდა მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტი (MFF) 300 

მილიონი აშშ დოლარის მაქსიმალური თანხის ოდენობით. აღნიშნული MFF, რომელიც 2010 – 2018 

წლამდე უნდა განხორციელდეს, მიზნად ისახავს (i) ურბანული ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის 

გაფართოებას, რეაბილიტაციას და გაუმჯობესებას ანაკლიაში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთში, რუსთავში 

და თბილისში; (ii) ინსტიტუციონალური ეფექტიანობის ამაღლებას, მათ შორის, რეორგანიზაციასა და 

რეფორმებს თბილისის მუნიციპალიტეტში, სხვა მუნიციპალიტეტებში და საქალაქო ტრანსპორტის 

                                                 
1   პროექტის შესაბამისობის მიმოხილვის პირველი მოთხოვნა შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 2016 წლის 14 მარტს 

გადაეგზავნა 12 ვ/გ კორპუსის 81 მაცხოვრებლის მიერ ანიკო ნიჟარაძის ხელმძღვანელობით. პირველი საჩივრის დეტალები 

და სტატუსი მოცემულია მისამართზე https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/alldocs/JABM-A848U5?OpenDocument. 
2  აზიის განვითარების ბანკი (ADB). 2012. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა. მანილა და ADB. 2012. ოპერაციების 

სახელმძღვანელო ნაწილი ანგარიშვალდებულების მექანიზმის შესახებ (OM Section L1: ბანკის პოლიტიკა და ოპერაციული 

პროცედურები), გამოცემული 2012 წლის 24 მაისს. მანილა  
3  https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-R40-16-FOR%20WEB.pdf/$FILE/GEO-R40-16-FOR%20WEB.pdf 
4  https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-BoardDecision21June2016.pdf/$FILE/GEO-BoardDecision21June2016.pdf 
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მომსახურების მიმწოდებლებლებში; და (iii) პროგრამის მართვის გუნდის შექმნას, რომელსაც ექნება 

უნარი და თანხები პროექტის და ტექნიკური დიზაინის მოსამზადებლად, ტენდერებისთვის, 

კონტრაქტების შეფასებისა და მინიჭებისთვის, კონტრაქტების ზედამხედველობის, წინსვლის 

მონიტორინგისა და ანგარიშგებისთვის. 5 MFF-ის ფარგლებში დაფინანსებული ინვესტიციები 

გააუმჯობესებს სატრანსპორტო სისტემას და ინფრასტრუქტურას ქალაქებში. ინვესტიციები მოიცავს 

ორ ქვეპროექტს: (i) საერთაშორისო სტანდარტის თბილისი–რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო 

კვანძი – მონაკვეთი 2 (4.0-10.8 კმ); და (ii) ანაკლიის სანაპირო ზოლის გაუმჯობესება – ეტაპი 2. 

 

5. პროექტი ფინანსდება MFF-ის  მესამე ტრანშის ფარგლებში, რომელიც 2013 წლის 25 ნოემბერს 

დამტკიცდა. პროექტის საერთო ღირებულებაა 118.2 მილიონი აშშ დოლარი და ADB ამ ტრანშის 

ფარგლებში $73 მილიონს აფინანსებს. საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს მსესხებელს, ხოლო 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) – შემსრულებელს. პროექტს, რომელიც 

ADB-ის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის ურბანული განვითარებისა და წყლის 

განყოფილების მიერ ხორციელდება, მინიჭებული აქვს გარემოზე ზემოქმედების B კატეგორია; 

არანებაყოფლობითი განსახლების ზემოქმედების A კატეგორია; მკვიდრ მოსახლეობაზე 

ზემოქმედების თვალსაზრისით კი C კატეგორია. პროექტის ფარგლებში მშენებლობა ჯერ კიდევ არ 

დაწყებულა. პროექტის საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების (IEE) სამუშაო ვერსია დასრულდა და 

2013 წლის სექტემბერში ADB-ის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ჩატარდა IEE შესწორება ვიბრაციისა და 

ხმაურის შესასწავლად. შესწორებული IEE განთავსდა ADB-ის ვებსაიტზე 2015 წლის დეკემბერში. 6,8 

კმ მონაკვეთი 2–ის მშენებლობა მოიცავს 312 მიწის ნაკვეთის შესყიდვას (29,5 ჰექტარი ფართობით), 692 

კონსტრუქციის ნგრევას (82 საცხოვრებელი ნაგებობა, 90 სამრეწველო და კომერციული ნაგებობა, 520 

მცირე ნაგებობა). სულ 282 კომლი და 33 ბიზნესი იქნება ზემოქმედების ქვეშ. ADB–ის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულების (SPS) 6   შესაბამისად, მიწის შესყიდვის და განსახლების ჩარჩო (LARF) 

მომზადდა MFF-ის დამტკიცებამდე. შემდგომ მომზადდა მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა 

(LARP), რომლის განხორციელება ამჟამად მიმდინარეობს. 

 

6. საჩივარი ეხება პირველ ქვეპროექტს: თბილისი–რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი 

(მონაკვეთი 2), რომელიც ითვალისწინებს არსებული გზის მოდერნიზაციას და ახალი გზის 

მშენებლობას ფონიჭალიდან რუსთავამდე. დასრულების შემდეგ ამ პროექტის მთლიანი გზის სიგრძე 

იქნება 6.8 კმ, აქედან 3.8 კმ – ახალი გზის სიგრძეა, რომელიც მდინარე მტკვრის გასწვრივ აშენდება. 

დასრულების შემდეგ უნდა მივიღოთ საერთაშორისო სტანდარტების, პირველი კატეგორიის 

გზატკეცილი 4–დან 6–მდე ზოლით, 120 კმ/სთ სიჩქარით. ზოგან გათვალისწინებულია სიჩქარის 

შემცირება ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად. 

 

III. სარჩელი 

7. ეს სარჩელი შემოიტანა რუსთავის გზატკეცილზე მდებარე 5-სართულიანი 16 ა/ბ კორპუსის 72 

მაცხოვრებელმა (ლუკა მელაშვილი, რამაზ როკაშვილი და 70 სხვა მოსარჩელე). CRP-მა გადაამოწმა 

რამდენიმე მოსარჩელის ვინაობა 2016 წლის 12-15 დეკემბრის მისიის დროს. მოსარჩელეებმა საჩივრის 

ფორმაში განმარტეს, რომ სურთ პროექტში გათვალისწინებული იქნას გზის მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, განსაკუთრებით საცხოვრებლის უსაფრთხოებაზე 

ზემოქმედება განსახლების პერსპექტივით. წამოჭრილი საკითხები პირველ საჩივარში მოხსენიებულის 

მსგავსია. მოსარჩელეები აღიარებენ გზის პროექტის მნიშვნელობას, მაგრამ შიშობენ, რომ ხმაურის და 

ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედება მათი ცხოვრების მნიშვნელოვან გაუარესებას გამოიწვევს, იმის 

გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეზღუდული შესაძლებლობებისაა, 

ხოლო ბინების დიდი ნაწილი ერთოთახიანი და ფანჯრები მხოლოდ გზის პროექტის მიმართულებით 

                                                 
5  http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-pds. 
6  ADB. 2009. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება. მანილა. 
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მდებარეობს. მოსარჩელეები ამტკიცებენ, რომ გზა აშენდება მათი კორპუსის უშუალო სიახლოვეს და 

მოსახლეობა განიცდის ხმაურის, ვიბრაციის და დაბინძურების მნიშვნელოვან ზემოქმედებას გზის 

მშენებლობისა და მისი შემდგომი ექსპლუატაციის პროცესში. მოსარჩელეები წუხილს გამოთქვამენ 

საკუთარი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გამო, რადგან, მათი განცხადებით, რუსთავის 

გზატკეცილზე მდებარე 16 ა/ბ კორპუსი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და შესაძლოა ვერ გაუძლოს 

გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ზემოქმედებას. მოსარჩელეების მტკიცებით, უსაფრთხოების 

რისკის გამო საჭიროა მათი სხვა ადგილას განსახლება. სარჩელი მომზადდა ქართული არასამთავრობო 

ორგანიზაციის, „მწვანე ალტერნატივა“-ის, დახმარებით. „მწვანე ალტერნატივა“ დაეხმარა 

მოსარჩელეებს საჩივრის მომზადებასა და ADB-ის ანგარიშვალდებულების მექანიზმის საჩივრის 

მიმღები ოფიცრისთვის გაგზავნაში. 

 

ნახ. 1: რუსთავის გზატკეცილის 16 ა/ბ კორპუსი, რომელიც თბილისის, ფონიჭალის რაიონში მდინარე 

მტკვრის კალაპოტში ასაშენებელი გზის მოსაზღვრედ მდებარე ერთ-ერთ კორპუსს წარმოადგენს. 

პირველი საჩივარი შემოტანილი იქნა რუსთავის გზატკეცილი 12 ვ/გ კორპუსის მაცხოვრებლების 

მიერ.  
 

 
        წყარო: OCRP 
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ნახ. 2: მოსარჩელეთა შენობის ზედა გვერდითა ხედი. 

 

 
წყარო: OCRP 

 
8. მოსარჩელეების განცხადებით მათ 2013 წლის ზაფხულში მგფ-გან შეიტყვეს პროექტის შესახებ. 

მათი ურთიერთობა მგფ-თან 2015 წლის თებერვლიდან დაიწყო, რადგან სურდათ დაზუსტებული 

ინფორმაციის მიღება პროექტის შესახებ, რომელიც, მოსარჩელეების აზრით, მნიშვნელოვან გავლენას 

მოახდენდა მათ სიცოცხლესა და უსაფრთხოებაზე. 2015 წლის მაისში, სხვა კორპუსებში მცხოვრებ 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ მოსახლეობასთან ერთად მათ გადაკეტეს რუსთავი-თბილისის 

ავტომაგისტრალი, რადგან მათი აზრით ვერ ახერხებდნენ ხელისუფლებისგან მყარი გარანტიების 

მიღებას, რომ მათი ინტერესები გათვალისწინებული იქნებოდა პროექტის განხორციელებისას.      2016 

წლის მეორე კვარტალიდან მოსარჩელეები წერილობით მიმართავდნენ სხვადასხვა სახელისუფლებო 

უწყებებს, რომლებსაც მოსარჩელეების აზრით შეეძლო მათი წუხილების მოგვარება პრემიერ-

მინისტრის აპარატის ჩათვლით, ხოლო ასლი მგფ-ში იგზავნებოდა. 2016 წლის აგვისტოში მათ 

წერილობით მიმართეს აგბ-ის საქართველოს წარმომადგენლობას საკუთარი წუხილების 

გაზიარებისთვის. მოსარჩელეთა მიერ განხორციელებული ხსენებული ძალისხმევა შესაძლოა 

ჩაითვალოს მოსარჩელეთა მიერ ADB-ის შესაბამისი დეპარტამენტთან საკითხების მოსაგვარებლად 

გაწეულ „კეთილსინდისიერ ძალისხმევად“ ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 142 (ii)  

პარაგრაფის შესაბამისად.  

 

IV. ხელმძღვანელობის რეაგირება 

9. CRP-ისადმი გაგზავნილ პასუხში ADB-ის მენეჯმენტმა შეაჯამა პროექტის ქმედებების 
უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებასთან (SPS) შესაბამისობა და რომ მან განახორციელა საჭირო 
სამართლებრივი კვლევა (due diligence) გარემოსთან და სოციალური დაცვის გარანტიებთან 
დაკავშირებით (იხ. დანართი 2). საჩივარზე რეაგირებისას, ADB-ის მენეჯმენტმა მოსარჩელეებს 
მიაწოდა ინფორმაცია, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასება (IEE) 2013 წლის სექტემბერში 
გამოქვეყნდა. IEE-თვის საჯარო კონსულტაციები 2013 წლის ივლის-აგვისტოში ჩატარდა, ხოლო 
დამატებით კონსულტაციებს ადგილი ჰქონდა 2014 წლის დეკემბერსა და 2015 წლის სექტემბერში. 
ამასთან, ADB-ის მენეჯმენტმა შეატყობინა მოსარჩელეებს, რომ პროექტის დიზაინიდან გამომდინარე, 
ასაშენებელი გზიდან მოსარჩელეთა კორპუსამდე უმოკლესი მანძილი სარჩელში ნახსენები 12 მეტრის 
ნაცვლად 22 მეტრს შეადგენდა. 
 
10. მე-2 მონაკვეთის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. 2016 წლის 25 ნოემბერს ADB-მა გამოაქვეყნა 

თანხმობა ხელშეკრულების მინიჭების თაობაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ადგილების 

ნაწილობრივ გადაცემის შემთხვევაში. ის ქვემონაკვეთები, სადაც მოსარჩელეები ცხოვრობენ 

ფონიჭალაში კონტრაქტორს გადაეცემა საკითხების გადაწყვეტის, ან შესაბამისობის მიმოხილვის 

შედეგების შემდგომ. ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხში მოხდა მოსარჩელეების ინფორმირება, რომ 
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ADB-მა ჩაატარა შეხვედრები მოსარჩელეებთან 2016 წლის 1 აგვისტოს (მოსარჩელეების მიერ ADB-

თვის წერილის გაგზავნამდე 2016 წლის 17 აგვისტოს) და 2016 წლის 22 სექტემბერს. ADB-ის 

ხელმძღვანელობის პასუხში არ იყო მოცემული დამატებითი დეტალები აღნიშნული შეხვედრების 

თაობაზე. ამის ნაცვლად მოსარჩელეებს გადაეგზავნათ ცენტრალური და დასავლეთ აზიის 

დეპარტამენტის ურბანული განვითარებისა და წყლის განყოფილების დირექტორის წერილი, 

რომელშიც აღნიშნული იყო: მოსარჩელეების წუხილი; რომ განხორციელდა სამართლებრივი კვლევა 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების სავარაუდო ზიანის თავიდან ასაცილებლად;  

რომ არსებული ვარიანტი თავდაპირველად განხილულ ვარიანტებთან შედარებით ნაკლებ სოციალურ 

ზემოქმედებას იწვევდა; რომ მიმდინარეობდა ფონიჭალის ტერიტორიაზე პროექტის დეტალური 

განხილვა და რომ მოსარჩელეებს თავის დროზე მიეწოდებოდათ ინფორმაცია; წერილი დამატებით 

ურჩევდა მოსარჩელეებს მგფ-თან კონსტრუქციული დიალოგის გაგრძელებას.  

 

V. დასაშვებობა 

11. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 179–ე პარაგრაფის თანახმად CRP საჩივრის 

დასაშვებობას შემდეგნაირად განსაზღვრავს: 

 

„მენეჯმენტის პასუხის მიღებიდან 21 დღის განმავლობაში CRP განსაზღვრავს სარჩელის 
დასაშვებობას. CRP განიხილავს სარჩელს, მენეჯმენტის პასუხს და სხვა დოკუმენტებს. 
სარჩელის დასაშვებობისთვის CRP უნდა დარწმუნდეს, რომ საჩივარი აკმაყოფილებს ყველა 
კრიტერიუმს და არ ექცევა გამონაკლისებში (პარ. 142 და 145-149). CRP უნდა დარწმუნდეს, 
რომ (i) არსებობს შეუსაბამობის მტკიცებულებები; (ii) არსებობს მტკიცებულება რომ 
შეუსაბამობამ მიაყენა, ან შეიძლება მიაყენოს პირდაპირი და მატერიალური ზიანი პროექტის 
ზეგავლენის ქვეშ მყოფ ადამიანებს; და (iii) შეუსაბამობა საკმარისად სერიოზულია იმისთვის, 
რათა გამართლებული იყო ამ შეუსაბამობის შესწავლა."  

 
12. CRP-ის მიერ საჩივრის განხილვის; ADB-ის ხელმძღვანელობის რეაგირების; პროექტის 

შესაბამისი დოკუმენტაციის მიმოხილვის; და საქართველოში 2016 წლის 12-15 დეკემბერს 

განხორციელებული მისიის საფუძველზე CRP-მა შეაფასა არსებობს თუ არა შეუსაბამობისა და მასთან 

დაკავშირებული ზიანის prima facie მტკიცებულება. საქართველოში განხორციელებული მისიის 

პერიოდში CRP შეხვდა მოსარჩელეებს; ესტუმრა და შეაფასა კორპუსი და პროექტის ტერიტორია; 

შეხვდა მგფ-ს; შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციას „მწვანე ალტერნატივა“ და ჰქონდა შეხვედრები 

ADB-ის საქართველოს წარმომადგენლობის თანამშრომლებთან; CRP საკუთარ შეფასებებში ასევე 

ხელმძღვანელობდა საგამოძიებო მისიის პერიოდში შესრულებული სამუშაოთი და პირველ 

საჩივრებთან დაკავშირებული შეფასებებით. წინამდებარე დასაშვებობის ანგარიშისთვის 

განხორციელებული შეფასებების ფარგლები შეზღუდულია და იგი მხოლოდ იმის დადგენას ისახავს 

მიზნად, CRP გაუწევს თუ არა საბჭოს სრული შესაბამისობის მიმოხილვის განხორციელების 

რეკომენდაციას. წინამდებარე დასაშვებობის ანგარიშში განხორციელებული შეფასება სრულყოფილად 

არ აფასებს ADB-ის წესებთან და პროცედურებთან შეუსაბამობას და მხოლოდ prima facie 

მტკიცებულებას აფასებს. შესაძლებელია არსებობდეს ADB-ის წესებთან და პროცედურებთან 

შეუსაბამობის დამატებითი საკითხები, რომლებიც არ არის განხილული წინამდებარე დასაშვებობის 

ანგარიშში.  

 

13. CRP განიხილავს შეუსაბამობის prima facie მტკიცებულებებს ADB-ის შემდეგ საოპერაციო 

წესებთან და პროცედურებთან მიმართებით: 

(i) უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება (2009); 

(ii) საჯარო კომუნიკაციის პოლიტიკა (2011); 

(iii) საოპერაციო სახელმძღვანელო (OM) ნაწილი F1 (უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულება) გამოცემული 2013 წლის 1 ოქტომბერს; 
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(iv) OM ნაწილი C3 (სოციალური ასპექტების გაერთიანება ADB-ის ოპერაციებში) 

გამოცემული 2010 წლის 6 დეკემბერს; და 

(v) OM ნაწილი L3 (საჯარო კომუნიკაცია) გამოცემული 2012 წლის 2 აპრილს. 

 

14. CRP-მა ასევე განიხილა ADB-ის საოპერაციო წესებთან და პროცედურებთან შეუსაბამობით 

გამოწვეული ზიანის prima facie მტკიცებულებები. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 

179-ე მუხლის შესაბამისად, „CRP უნდა დარწმუნდეს, რომ ... (ii) არსებობს მტკიცებულება, რომ 

შეუსაბამობამ მიაყენა, ან შეიძლება მიაყენოს პირდაპირი და მატერიალური ზიანი პროექტის 

ზეგავლენის ქვეშ მყოფ ადამიანებს“;... 

 
A.  შეუსაბამობისა და მასთან დაკავშირებული ზიანის მტკიცებულება  

 

 (i) ხმაურის ზემოქმედება 

 

15. მოსარჩელეების მტკიცებით, მათი ცხოვრების ხარისხი გაუარესდება გზის მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის შედეგად. პირველი სარჩელის გამოძიებიდან არსებობს მტკიცებულება, რომ გზის 

მშენებლობა და ექსპლუატაცია გამოიწვევს ხმაურის ADB-ის საოპერაციო წესებით და პროცედურებით 

დადგენილ დონეებზე უფრო მაღალ ზემოქმედებას. IEE-ით შემოთავაზებული შერბილების ზომები, 

რომლებიც ხმაურის დონეს შეამცირებს 65 დბ-მდე დღის, და 55 დბ-მდე ღამის განმავლობაში. CRP-ის 

მიერ დაქირავებული ექსპერტის მიერ პირველ მოსარჩელეთა შენობაზე ჩატარებული 

მოდელირებული კვლევებით აღინიშნა 54 დბ მოსარჩელეთა შენობის ყველაზე დაბალ და 64.5 დბ 

ყველაზე მაღალ სართულზე გზის ექსპლუატაციის დროს დღის საათებში. ღამის განმავლობაში 

ხმაურის სავარაუდო დონეებია 47.7 დბ პირველ მოსარჩელეთა შენობის ყველაზე დაბალ და 58.2 დბ 

ყველაზე მაღალ დონეზე. ეს ხმაურის დონეები შენარჩუნდება IEE-ის მიერ შემოთავაზებული 9 მ. 

სიმაღლის ხმაურისგან დამცავი ბარიერის მშენებლობისა და სიჩქარის 80 კმ/სთ-მდე შემცირების 

შემთხვევაშიც. ხმაურის აღნიშნული დონეები აღემატება ADB-ის წესების შესაბამისად დასაშვებ 

დონეს, რომლებიც ზღუდავს ხმაურის დონეებს 55დბ-მდე დღისა და 45 დბ-მდე ღამის მანძილზე (იხ. 

დანართი 1, SPS-ის პარ. 33, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების 

რეგულაციები, რომელშიც მოცემულია კონკრეტული ხმაურის სტანდარტები). 7  SPS-ის პირველი 

დანართის 33-ე პარაგრაფი ნაკლებად მკაცრი დონეების გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა იმ 

შემთხვევაში, თუ პროექტის კონკრეტული გარემოებები ასეთ დაბალ დონეებს უზრუნველყოფს. 

მაგრამ ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია სრულყოფილი და დეტალური დასაბუთება. IEE-ში არ არის 

დასაბუთებული, თუ რატომ არის შესაძლებელი პროექტისთვის ADB-ის წესებით 

გათვალისწინებულზე უფრო მაღალი ხმაურის დონეების გამოყენება. ამასთან, IEE-ში არ არის 

მოცემული ხმაურის ზემოქმედების შეფასება მშენებლობის დროს. ხმაურის ზემოქმედება 

მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, ვინაიდან 16 ა/ბ კორპუსი გზიდან მხოლოდ 22 მეტრში მდებარეობს, 

ხოლო მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები მოსარჩელეების შენობიდან სულ რაღაც 10-15 

მეტრში განხორციელდება.  

 

16. არსებობს საკმაოდ ბევრი მტკიცებულება, რომ გარკვეულ დონეზე მეტი ხმაური გაღიზიანებას 

და ზიანს იწვევს. კვლევები გვიჩვენებს, რომ მაღალი ხმაურის ზემოქმედება იწვევს ძილის მოშლას და 

უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. 8  ამასთან, გულის დაავადებებისა და 

ინსულტის რისკი 20%-ით იზრდება, დღის განმავლობაში 65 დბ-ზე მაღალი ხმაურის დონის 

შემთხვევაში. არსებობს სერიოზული წუხილი მოსარჩელეთა კორპუსში მცხოვრებ 

                                                 
7  მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, 2007. გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების რეგულაციები. ვაშინგტონი. 
8  იხ. მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ეროვნული ინსტიტუტი, გზის, რკინიგზის და 

თვითმფრინავების ხმაურის ჯანმრთელობის შედეგები ევროკავშირში, 2014 წ. Sachverständigen Rat für Umweltfragen: Umwelt 

und Verkehr (ექსპერტთა აზრი მოძრაობასთან დაკავშირებულ გარემოსდაცვით საკითხებზე), 2004. 
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მხედველობადაქვეითებულ პირებზე ხმაურის ზემოქმედებასთან დაკავშირებით. CRP-მა შეიტყო, რომ 

129 მხედველობადაქვეითებული პირი ცხოვრობს ფონიჭალაში მდებარე შენობების ჯგუფში, 

რომელთა შორისაც არის მოსარჩელეთა კორპუსი. CRP-ს მოსარჩელეებმა აცნობეს, რომ 16 ა/ბ 

კორპუსში მცხოვრები 90 ოჯახიდან 16 მხედველობადაქვეითებულია. CRP-მა ვერ შეძლო ამ 

ინფორმაციის გადამოწმება, მაგრამ შეხვდა რამდენიმე მხედველობადაქვეითებულ პირს შენობაში 

ვიზიტის დროს. შენობების აღნიშნული ჯგუფი თავდაპირველად აშენდა მხედველობადაქვეითებული 

პირების განსახლების მიზნით, რითაც აიხსნება მხედველობადაქვეითებულთა დიდი რაოდენობა. 

რადგან მხედველობადაქვეითებული ადამიანები ორიენტაციისთვის დიდწილად დამოკიდებულნი 

არიან სმენაზე, მშენებლობის პერიოდში არსებული საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხმაურის ზემოქმედება 

ნამდვილად მოახდენს მათი ყოველდღიური ცხოვრების დეზორიენტაციას და ისინი ვეღარ შეძლებენ 

ყოველდღიური ცხოვრების მართვას, ისე როგორც ამას დღეს აკეთებენ.  

 

17. CRP ადგენს, რომ არის მტკიცებულება მსოფლიო ბანკის გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების ზოგადი სახელმძღვანელოს შესაბამისად დადგენილ ხმაურის სტანდარტებთან, 

რომლებიც ADB-ის სტანდარტის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს, რაც მოცემულია SPS-ის I 

დანართის 33-ე პარაგრაფით. ხმაურის სტანდარტებთან შეუსაბამობა სავარაუდო ზიანს იწვევს. ზიანი 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბევრი მხედველობადაქვეითებული პირისთვის, რომლებიც 

მოსარჩელეთა შენობებში ცხოვრობენ.  

  

 (ii) ვიბრაციის ზემოქმედება 

 

18. მოსარჩელეები წუხილს გამოთქვამენ, რომ შესაძლოა მოხდეს მათი კორპუსის დაზიანება ან 

ნგრევაც კი ვიბრაციის ზემოქმედებით. მოსარჩელეების მტკიცებით, მათი კორპუსი 1968 წელს აშენდა, 

არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და შესაძლოა ვერ გაუძლოს გზის მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის ზემოქმედებას.   

 
19. ვიბრაციის ზემოქმედების შესაფასებლად IEE-ის ფარგლებში განხორციელდა ვიბრაციის 

შენობაზე ზემოქმედების კვლევა. 9  კვლევაში შეფასდა მოსალოდნელი ვიბრაციის ზემოქმედება 

მაცხოვრებელთა ჯანმრთელობასა და შენობის კონსტრუქციაზე. კვლევამ აჩვენა, რომ ვიბრაცია გზის 

მშენებლობისა და შემდგომი ექსპლუატაციის შედეგად არ გამოიწვევს შენობის დამატებით 

დაზიანებას. კვლევაში აღნიშნულია, რომ მოსალოდნელია შენობის შემდგომი დაზიანება, თუმცა ეს არ 

იქნება განპირობებული გზის მშენებლობითა და ექსპლუატაციით.  

20. პირველი საჩივრის შესაბამისობის განხილვის მისიისა და მეორე საჩივრის დასაშვებობის 

განხილვის მისიის დროს CRP-მა დაიქირავა საერთაშორისო კონსულტანტი ვიბრაციის კვლევების 

მეთოდოლოგიისა და დასკვნების შესაფასებლად. მეორე საჩივრის დასაშვებობის განხილვის მისიის 

პერიოდში ექსპერტმა შეაფასა შენობის მდგომარეობა. დასკვნაში ნათქვამია, რომ მოსარჩელეთა 

კორპუსი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. შეფასებაში ნათქვამია, რომ 16 ა/ბ კორპუსის მდგომარეობა 

პირველი საჩივრის მოსარჩელეთა საცხოვრებელ 12 ვ/გ კორპუსის მგომარეობაზე ბევრად უარესია. 16 

ა/ბ კორპუსის ნაგებობა დაბალი ხარისხისაა. ძირითადი პრობლემაა ბეტონის ელემენტების რღვევა 

კოროზიის გამო, რაც განპირობებულია რამდენიმე მიზეზით. ნაგებობის ზოგიერთი ნაწილი, 

მაგალითად კიბე, სადარბაზო და ჭერის სხვადასხვა ნაწილი კრიტიკული მდგომარეობაშია, 

ძირითადად კოროზიის გამო და შესაძლოა ჩამოინგრეს. 

 

 

 

                                                 
9  პროექტის დასრულების საბოლოო კონსოლიდირებული ანგარიში და რეკომენდაციები N.E:P. Nord Est Progetti S.r.l. Societa di 

ingegneria, 2015 წ. მარტი. 
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ნახ. 3: იხ. სივრცე სახურავის გადახურვასა და ზედა სართულის ბინების ჭერს შორის. უკანა ფონზე 

ჩანს დაზიანებული გადახურვის საყრდენი ელემენტები.  

 

 
          წყარო: OCRP 

 

 

 

ნახ. 4: საჩეხი მეორე სადარბაზოს შესასვლელთან. მუდმივად ცვივა ბეტონის მცირე ნატეხები. 

მთლიანი კონსტრუქცია ჩამონგრევის პირასაა. ჩანს რკინაბეტონის ფოლადის ნაწილები ბეტონის 

საფარის გარეშე. ჩანს დეფორმაციები ბეტონის ელემენტის რღვევის გამო. 

 
       წყარო: OCRP 
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ნახ. 5: ჭერი სახურავის ქვეშ მდებარე 30-ე ბინაში. ძლიერ ჩამოშლილი, ჩანს დეფორმაცია, ბეტონით 

არასაკმარისად დაფარული არმატურა, შესაძლებელია ჯოხით მოცილება. 

 
     წყარო: OCRP 

 
21. განსაკუთრებით საგანგაშოა შენობის მიშენებების მდგომარეობა. ვიზუალური 

დათვალიერებით ეს მიშენებები არ არის უსაფრთხო  და შესაძლოა ჩამოინგრეს. კოროზიის, უხარისხო 

ხელობისა და დიზაინის ხარვეზების გამო ეს მიშენებები უაღრესად არამყარია. მიშენებები 

ძირითადად ღია ფუნდამენტზე დგას, რომლებიც არ არის დაცული ყინვისგან და არამყარია. უფრო 

მეტიც, შეუძლებელია იმის შეფასება, ძირითად შენობასა და მიშენებას შორის კავშირი სათანადოდ 

არის გაკეთებული თუ არა და არსებობს prima facie მტკიცებულება, რომ აღნიშნული კავშირები 

არასათანადოა. გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ვიბრაციების შედეგად შენობის რყევამ 

შესაძლოა დააჩქაროს მისი რღვევა, რაც უკვე დაწყებულია. ვიბრაცია, როგორც ასეთი, არ გამოიწვევს 

რღვევას, მაგრამ ვიბრაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს ისეთი ნაწილების მორყევა და რღვევა, რაც სხვა 

შემთხვევაში მოგვიანებით მოხდებოდა.  შენობის უაღრესად მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე, რომ ადამიანები შესაძლოა დაშავდნენ შენობის რღვევის გამო.  

 

ნახ. 6: მოსარჩელეთა შენობის მიშენებები.  

 
                           წყარო: OCRP 
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ნახ. 7: ღია ფუნდამენტის მდგომარეობა ზოგიერთ ადგილას. ზოგიერთი ფუნდამენტი გადაჭრილია და 

მთლიანად დაკარგული აქვს ეფექტურობა. 

 

 
                      წყარო: OCRP 

 

22. CRP-მა ექსპერტის მეშვეობით მიმოიხილა IEE-ის ფარგლებში განხორციელებული ვიბრაციის 

ზემოქმედების შეფასება და მისი მეთოდოლოგია. საერთაშორისო კონსულტანტის მეშვეობით, CRP 

აღიარებს, რომ ვიბრაციის კვლევისას გამოყენებული მეთოდოლოგია შეესაბამება საერთაშორისო 

პროფესიულ სტანდარტებს. თუმცა, CRP სერიოზულად წუხს, რომ ვიბრაციის ზემოქმედება შეფასდა 

მხოლოდ ძირითად შენობასთან მიმართებით. აღნიშნულ მოდელში არ იქნა გათვალისწინებული 

მიშენებების არსებობა, რომლებიც ზომის თვალსაზრისით შენობის მნიშვნელოვან ნაწილს 

წარმოადგენს. ვიბრაციის კვლევაში გამოყენებულია ძირითადი სტრუქტურის ზომები და უბრალოდ 

უგულებელყოფილია ის ფაქტი, რომ შენობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი მიშენებების ხარჯზე. 

თუმცა შენობა შედგება ძირითადი სტრუქტურისა და მიშენებებისგან და მაცხოვრებლები ცხოვრობენ 

ძირითად შენობასა და მიშენებებში. სწორედ მიშენებები წარმოადგენს 16 ა/ბ კორპუსის ყველაზე 

არამყარ ელემენტებს, რომლებიც უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი რისკების შემცველია. რადგან 

ვიბრაციის კვლევაში მიშენებები არ არის გათვალისწინებული, კვლევის შედეგები აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე მდებარე შენობებთან მიმართებით შინაარსს მოკლებულია.    

 

23. CRP-ს მიაჩნია, რომ prima facie მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ადგილი აქვს SPS-ის 1 

დანართის 42-ე პარაგრაფთან შეუსაბამობას, რომელშიც ნათქვამია, რომ “მსესხებელი/კლიენტი 

განსაზღვრავს და აფასებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი თემების რისკებს და პოტენციურ 

ზემოქმედებას პროექტის დიზაინის, მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და ექსპლუატაციიდან ამოღების 

დროს და აწესებს პრევენციის ზომებს და გეგმებს, რათა მათი მოგვარება განსაზღვრული რისკებისა და 

ზემოქმედებების პროპორციული იყოს. აღნიშნული ზომები უპირატესობას ანიჭებს რისკებისა და 

ზემოქმედების პრევენციას, მათ მინიმუმამდე დაყვანასა და შემცირებასთან შედარებით.” CRP 

აღიარებს, რომ ვიბრაციის კვლევის ჩატარებით მსესხებელმა მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გასწია 

ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასების კუთხით. თუმცა, ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასება მხოლოდ 

ძირითად კონსტრუქციაზე, მიშენებებზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე, ძალიან სერიოზული 

ნაკლია, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს კვლევის შედეგებს რუსთავის გზატკეცილის 16 ა/ბ 

შენობასთან მიმართებით, რომელშიც ცხოვრობენ მეორე მოსარჩელეები. 

 

 

 

 



11 

 (iii) დაუცველ ჯგუფებზე ზემოქმედება 

24. ADB-ის საოპერაციო წესები და პროცედურები მოითხოვს სოციალური ზემოქმედების

საგულდაგულო შეფასებას და შერბილებას პროექტის მომზადების და განხორციელების პერიოდში.  

OM ნაწილი C3/საოპერაციო პროცედურები (OP), პარ. 5 აცხადებს, რომ “სავარაუდო სოციალური 

განზომილებების განსაზღვრის პროცესი, პოტენციურ ბენეფიციართა და ADB-ის მხარდაჭერით 

განხორციელებული პროექტის უარყოფითი ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირთა ჩათვლით, იწყება 

პროექტის განსაზღვრის დროს და გრძელდება უფრო და უფრო დახვეწილი ფორმით პროექტის 

მომზადებისა და განხორციელების დროს.“ 

25. IEE-ში არ არის ნახსენები, რომ ფონიჭალის შენობებში, რომლებიც უშუალოდ ესაზღვრება

გზას, არის მხედველობადაქვეითებული მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ჯგუფი. 

მხედველობადაქვეითებული პირები განიცდიან გზის მშენებლობითა და ექსპლუატაციით 

გამოწვეული ხმაურის და ვიბრაციის არაპროპორციულ უარყოფით ზემოქმედებას. ისინი არიან 

დაუცველი პირები, რომლებთანაც საჭიროა კონსულტაცია ADB-ის საოპერაციო წესებისა და 

პროცედურების შესაბამისად. საჭიროა ამ ადამიანებზე ზემოქმედების საგულდაგულო შეფასება და 

კონკრეტული შერბილების ზომების შემუშავება. CRP-ის შეფასებით არსებობს SPS-ის 1 დანართის მე-8 

პარაგრაფთან და OM ნაწილი C3/საოპერაციო პროცედურებთან (OP) შეუსაბამობის prima facie 
მტკიცებულება. აღნიშნულ საოპერაციო წესებთან და პროცედურებთან შეუსაბამობა სავარაუდოდ 

გამოიწვევს დაუცველი პირების ზიანს, რადგან ხმაური და ვიბრაცია არაპროპორციულ ზემოქმედებას 

მოახდენს მხედველობადაქვეითებულ პირებზე, რაც სავარაუდოდ მათ დეზორიენტაციას გამოიწვევს 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

 (iv) გარემოსდაცვითი კატეგორიები 

26. პროექტს მიენიჭა B კატეგორია გარემოზე ზემოქმედების კუთხით. CRP-ს მიაჩნია, რომ

გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით პროექტის კატეგორია უნდა განსაზღვრულიყო, როგორც A, 

რადგან აღინიშნება მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც შეუქცევადია და 

პროექტით განსაზღვრული ფიზიკური სამუშაოების ჩატარების ადგილზე უფრო ვრცელ 

ტერიტორიაზე ახდენს ზემოქმედებას. გზა გადის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებში, ხოლო 

გზატკეცილის მონაკვეთი მოიცავს ახალი გზის მშენებლობას სამ ქვეყანაში (თურქეთი, საქართველო 

და აზერბაიჯანი) გამავალი საერთაშორისო სამდინარო გზის, მდინარე მტკვრის გასწვრივ და მის 

კალაპოტში. გზის მშენებლობა მდინარის კალაპოტში განხორციელდება 1.66 კმ სიგრძის საყრდენ 

კედელზე, რომელიც მდინარის კალაპოტში 5-დან 6 მ-დე ვრცელდება, ხოლო სიმაღლით 3-დან 12 

მეტრამდეა. ასეთი მნიშვნელოვანი სიგრძის მქონე საყრდენი კედლის მშენებლობა მდინარეზე 

შეუქცევად ზემოქმედებას ახდენს. გზის მშენებლობა მდინარის კალაპოტში იწვევს გარემოზე 

ზემოქმედებას, რამაც შესაძლოა ფიზიკური სამუშაოების განსახორციელებელ ტერიტორიაზე უფრო 

დიდ ფართობზე მოახდინოს ზემოქმედება.  

27. 2013 წლის მაისში განხორციელებული კატეგორიების განსაზღვრის პროცედურის ფარგლებში

ADB-ის პროექტის ჯგუფმა შეადგინა გზებისა და გზატკეცილების საკონტროლო სია, რომელიც 

დაამტკიცა ADB-ის შესაბამისობის უფროსმა ოფიცერმა. კატეგორიზაციის დოკუმენტში არ არის 

მითითებული, რომ 1.66კმ-ის სიგრძის გზატკეცილი მდინარე მტკვრის კალაპოტში უნდა აშენდეს, 

რომელიც საერთაშორისო სამდინარო გზას წარმოადგენს. თუმცა, კატეგორიზაციის დოკუმენტში 

ნახსენებია „მდინარის სანაპიროს მოპირკეთება“. CRP-ის თვალსაზრისით, ის ფაქტი, რომ 1.66 კმ 

სიგრძის ახალი გზა მდინარის კალაპოტში საყრდენ კედელზე უნდა აშენდეს, გარკვევით უნდა 

ყოფილიყო მოხსენიებული. კატეგორიზაციის დოკუმენტში ასევე არ არის ნახსენები, რომ ფონიჭალის 

კორპუსებში, რომლებიც უშუალოდ ესაზღვრება გზას, ცხოვრობს მხედველობადაქვეითებული 

მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ჯგუფი. უფრო მეტიც, ის ფაქტი, რომ გზა ასობით ოჯახზე ხმაურისა და 
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ვიბრაციის ზემოქმედებას მოახდენს, ასევე უნდა ყოფილიყო ნახსენები ზემოქმედების 

სენსიტიურობის შესაფასებლად. 

28. CRP მიიჩნევს, რომ არსებობს მტკიცებულება, რომ გარემოზე ზემოქმედების გამო აღნიშნული

პროექტის კატეგორია უნდა განსაზღვრულიყო, როგორც A. 

B. გამონაკლისები 

29. CRP-მა შეამოწმა გამონაკლისები ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 142-ე და

148-ე პარაგრაფების შესაბამისად. მოსარჩელეები კეთილსინდისიერად ეცადნენ საკუთარი წუხილების 

განხილვას ADB-ის თანამშრომლებთან და ხელმძღვანელობასთან. შესაბამისად, 142-ე (ii) პარაგრაფის 

გამონაკლისის დებულებები არ ვრცელდება. თუმცა, CRP ამტკიცებს, რომ ვრცელდება 148-ე (v) 

პარაგრაფის გამონაკლისის დებულება. დებულებაში ნათქვამია, რომ გამონაკლისი შეეხება „...CRP-ის 

მიერ უკვე გათვალისწინებულ სარჩელებს, თუ მოსარჩელეებს არ გააჩნიათ ახალი მტკიცებულება, 

რომელიც ადრე არ იყო მათთვის ხელმისაწვდომი და თუ არ შეიძლება შემდგომი სარჩელის ადვილად 

გაერთიანება ადრე წარდგენილ სარჩელთან.” 

30. დასაშვებობის მისიის დროს CRP-მა შეაფასა შესაძლებელია თუ არა სარჩელის ადვილად

გაერთიანება წინა სარჩელთან. მეორე სარჩელის მიერ წამოჭრილ საკითხთა უმრავლესობა უკვე 

წარმოდგენილია პირველი სარჩელით და ხდება მათი შეფასება პირველი სარჩელის შესაბამისობის 

განხილვის ფარგლებში. აღნიშნული საკითხის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება 16 ა/ბ კორპუსის 

შეფასებას უკავშირდება. პირველი სარჩელი მხოლოდ რუსთავის გზატკეცილის 12 ვ/გ კორპუსს 

შეეხება. პირველი სარჩელის მიმდინარე შესაბამისობის მიმოხილვა არ მოიცავს 16 ა/ბ კორპუსის 

შეფასებას, ვინაიდან, ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 186-ე პარაგრაფის შესაბამისად, CRP-მა 

ყურადღება უნდა გაამახვილოს კონკრეტული სარჩელის შესაბამისობის განხილვაზე. თუმცა, CRP-ს 

მიაჩნია, რომ მეორე სარჩელში წამოჭრილი საკითხების გაერთიანება შესაძლებელია პირველ 

სარჩელთან.  თუმცა ამისათვის საჭიროა, რომ, თუ ADB-ის ხელმძღვანელობამ უნდა მოამზადოს 

შერბილების ზომები პროექტის შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის, აღნიშნული შერბილების 

ზომები მხოლოდ 12 ვ/გ კორპუსზე კი არ უნდა გავრცელდეს, არამდე უფრო ფართოდ ეხებოდეს ყველა 

შენობას, რომელიც მდებარეობს ფონიჭალის რაიონში და რომლებმაც შენობების მძიმე მდგომარეობის 

გამო შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ადამიანებს გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდში. 

CRP-ს მიაჩნია, რომ შესაძლებელია სარჩელების ასეთი გაერთიანება და შესაბამისად თვლის, რომ 

ვრცელდება ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 148-ე (v) პარაგრაფის შესაბამისი 

გამონაკლისი დებულება. 

VI. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის გადაწყვეტილება

31. CRP-ის დასკვნით არსებობს ADB-ის საოპერაციო წესებთან და პროცედურებთან შეუსაბამობის

prima facie მტკიცებულება და prima facie მტკიცებულება, რომ აღნიშნული შეუსაბამობა 

მოსარჩელეების სავარაუდო ზიანს გამოიწვევს გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დაწყების 

შემდეგ. თუმცა, ვინაიდან მეორე საჩივარში წამოჭრილი საკითხები პირველ საჩივარში წამოჭრილის 

თითქმის ანალოგიურია, შესაძლებელია მისი პირველ საჩივართან გაერთიანება. შესაბამისად, CRP 

აღნიშნულ საჩივარს დასაშვებად არ მიიჩნევს და არ მოითხოვს საბჭოს მიერ დამოუკიდებელი 

შესაბამისობის შესწავლის ჩატარების ავტორიზებას მეორე საჩივრისთვის. აღნიშნული მეორე საჩივრის 

შესაბამისად წამოჭრილი ნებისმიერი წუხილი, რომელიც არ შეესაბამება ADB-ის საოპერაციო წესებსა 

და პროცედურებს, ხელმძღვანელობის მიერ უნდა მოგვარდეს პირველი საჩივრის შესაბამისობის 

შესწავლის გამოსწორების ზომების ფარგლებში.  
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32. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 179-ე პარაგრაფიდან გამომდინარე, CRP

ასკვნის, რომ აღნიშნული საჩივარი არ არის დასაშვები. 

/S/ დინგდინგ ტანგი 

თავმჯდომარე, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

/S/არნტრაუდ ჰარტმანი 

შტატგარეშე წევრი, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

2017 წლის 16 იანვარი 

მანილა, ფილიპინები 




