50. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში გაეროს წესდების VII თავის
ამოქმედების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 16 ივლისი.
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში გაეროს წესდების VII თავის ამოქმედების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ
საქართველოს პარლამენტი ადასტურებს აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით 1996, 1997,
2001 და 2002 წლებში მიღებული დადგენილებებისადმი ერთგულებას და სერიოზულ
უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ საქართველოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ არ
გაატარა ამ დადგენილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ:
არ სრულდება დსთ-ის მეთაურთა საბჭოს 1996 წლის 19 იანვრის გადაწყვეტილება, რომლის
თანახმადაც, დსთ-ის წევრმა ქვეყნებმა იკისრეს ვალდებულება, საქართველოს თანხმობის ფარეშე
არ განეხორციელებინათ სავაჭრო-ეკონომიკური, ფინანსური, სატრანსპორტო და სხვა ოპერაციები
აფხაზეთის სეპარატისტულ&ნბსპ;&ნბსპ;ხელისუფლებასთან და არ დაემყარებინათ მასთან
ოფიციალური ურთიერთობა;
დსთ-ის მანდატით მოქმედი რუსეთის ფედერაციის სამშვიდობო ძალები არ ასრულებენ
მანდატით
გათვალისწინებულ
ვალდებულებას,
რომელიც
გულისხმობს
აფხაზეთის
კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოგვარების ხელშეწყობას, პირველ რიგში,იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნებისათვის
აუცილებელი პირობების შექმნა;
არ სრულდება დსთ-ის მეთაურთა საბჭოს 1999 წლის 2 აპრილის გადაწყვეტილება, რომლის
თანახმადაც, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების შეფერხებისას
განხილული უნდა იქნეს აფხაზეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის ფორმატის შეცვლის
საკითხი გაეროს წესდებით გათვალისწინებული დებულებების საფუძველზე;
აფხაზეთის
სეპარატისტულიხელისუფლება
უგულებელყოფს
საერთაშორისო
თანამეგობრობის მიერ კონფლიქტის მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას, კერძოდ, უარს
აცხადებს,
განსახილველად
მიიღოს
გაეროს
გენერალური
მდივნის
სპეციალური
წარმომადგენლის მიერ მომზადებული დოკუმენტი “თბილისსა და სოხუმს შორის
კომპეტენციათა განიჯვნის შესახებ~, ასევე არ თანხმდება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის
წარმომადგენლებთან თანამშრომლობაზე;
მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთში ქართველთა წინააღმდეგ განხორციელებული
ეთნუიკური წმენდა დადასტურდა ეუთოს ბუდაპეშტის, ლისაბონისა და სტამბოლის სამიტების
გადაწყვეტილებებით, რომლებსაც გაეროს მიერ
აფხაზეთის საკითხზე მიღებული
რეზოლუციებიც ითვალისწინებს, დღემდე გრძელდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართველი
მოსახლეობის დევნა, იძუელბით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთრების
გასხვისება და განადგურება, ქართულ ენაზე სწავლისა და სწავლების აკრძალვა, ქართული
კულტურის ძეგლების განადგურება.
საქართველოს პარლამენტიო გუდაუთაში სამხედრო ბაზის დახურვის შესახებ რუსეთის
მხარის განცხადებაზე დაყრდნობით მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, დათანხმდეს ამ ბაზის
ინსპექტირებას და საერთაშორისო სამართლის ნორმებით გათვალისწინებული სხვა
პროცედურების განხორციელებას.
საქართველოს პარლამენტი ადასტურებს აფხაზეთის კონფლიქტის პილიტიკური გზით
მოგვარების პრიორიტეტულობას და თვლის, რომ მისი მშვიდობიანი მიწესრიგებისათვის ყველა
რესურსი უნდა იქნეს ამოწურული, ამასთან, მხარს უჭერს კონფლიქტის მოგვარებასთან
დაკავშირებით
საქართველოს
ეროვნული
უშიშროების
საბჭოს
მიერ
მიღებულ
გადაწყვეტილებებს.

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:
1. დაევალოს საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას:
ა) მიმართოს გაეროს უშიშროების საბჭოს აფხაზეთში გაეროს წესდების VII თავის
ამოქმედების მიზნით;
ბ) განაგრძოს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა აფხაზეთში განხორციელებული ეთნიკური წმენდისა და ქართული კულტურის ძეგლების განადგურების
დამადასტურებელ მასალებზე შემდგომი რეაგირებისათვის;
გ) გადადგას სესაბამისი ნაბიჯები კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის
ფორმატის სეცვლის მიზნით და მოამზადოს მისი ტრანფორმაციისა და ინტერნაციონალიზაციის
წინადადებები, რომლებშიც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა სახელმწიფოთა მზადყოფნა,
მონაწილეობა ნიიღონ სამშვიდობო ოპერაციაში;
დ) საქართველოს პარლამენტის 2002 წლის 20 მარტის დადგენილების შესაბამისად
უზრუნველყოს აფხაზეთის საკითხზე მიღებული ნორმატიული აქტების, საერთაშორისო
ხელშეკრულებების
სამართლებრივ-პოლიტიკური
ექსპერტიზა
მათზე
შემდგომი
რეაგირებისათვის;
ე) გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს
პარლამენტის მიერ ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესასრულებლად.
2. ამ დადგენილების შესრულების შესახებ ინფორმაცია მოსმენილ იქნეს საქართველოს
პარლამენტის 2003 წლის საშემოდგომო სესიის პირველივე სასესიო კვირაში.
საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარენინო ბურჯანაძე
თბილისი, 2003 წლის 16 ივლისი.
საქართველოს პარლამენტისდადგენილება&ნბსპ;აფხაზეთში გაეროს წესდების VII თავის ამოქმედების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ
საქართველოს პარლამენტი ადასტურებს აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით 1996, 1997,
2001 და 2002 წლებში მიღებული დადგენილებებისადმი ერთგულებას და სერიოზულ
უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ საქართველოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ არ
გაატარა ამ დადგენილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ:
არ სრულდება დსთ-ის მეთაურთა საბჭოს 1996 წლის 19 იანვრის გადაწყვეტილება, რომლის
თანახმადაც, დსთ-ის წევრმა ქვეყნებმა იკისრეს ვალდებულება, საქართველოს თანხმობის ფარეშე
არ განეხორციელებინათ სავაჭრო-ეკონომიკური, ფინანსური, სატრანსპორტო და სხვა ოპერაციები
აფხაზეთის სეპარატისტულ&ნბსპ;&ნბსპ;ხელისუფლებასთან და არ დაემყარებინათ მასთან
ოფიციალური ურთიერთობა;
დსთ-ის მანდატით მოქმედი რუსეთის ფედერაციის სამშვიდობო ძალები არ ასრულებენ
მანდატით
გათვალისწინებულ
ვალდებულებას,
რომელიც
გულისხმობს
აფხაზეთის
კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოგვარების ხელშეწყობას, პირველ რიგში,იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნებისათვის
აუცილებელი პირობების შექმნა;
არ სრულდება დსთ-ის მეთაურთა საბჭოს 1999 წლის 2 აპრილის გადაწყვეტილება, რომლის
თანახმადაც, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების შეფერხებისას
განხილული უნდა იქნეს აფხაზეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის ფორმატის შეცვლის
საკითხი გაეროს წესდებით გათვალისწინებული დებულებების საფუძველზე;
აფხაზეთის სეპარატისტული&ნბსპ;&ნბსპ;ხელისუფლება უგულებელყოფს საერთაშორისო
თანამეგობრობის მიერ კონფლიქტის მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას, კერძოდ, უარს
აცხადებს,
განსახილველად
მიიღოს
გაეროს
გენერალური
მდივნის
სპეციალური
წარმომადგენლის მიერ მომზადებული დოკუმენტი “თბილისსა და სოხუმს შორის

კომპეტენციათა განიჯვნის შესახებ~, ასევე არ თანხმდება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის
წარმომადგენლებთან თანამშრომლობაზე;
მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთში ქართველთა წინააღმდეგ განხორციელებული
ეთნუიკური წმენდა დადასტურდა ეუთოს ბუდაპეშტის, ლისაბონისა და სტამბოლის სამიტების
გადაწყვეტილებებით, რომლებსაც გაეროს მიერ
აფხაზეთის საკითხზე მიღებული
რეზოლუციებიც ითვალისწინებს, დღემდე გრძელდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართველი
მოსახლეობის დევნა, იძუელბით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთრების
გასხვისება და განადგურება, ქართულ ენაზე სწავლისა და სწავლების აკრძალვა, ქართული
კულტურის ძეგლების განადგურება.
საქართველოს პარლამენტიო გუდაუთაში სამხედრო ბაზის დახურვის შესახებ რუსეთის
მხარის განცხადებაზე დაყრდნობით მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, დათანხმდეს ამ ბაზის
ინსპექტირებას და საერთაშორისო სამართლის ნორმებით გათვალისწინებული სხვა
პროცედურების განხორციელებას.
საქართველოს პარლამენტი ადასტურებს აფხაზეთის კონფლიქტის პილიტიკური გზით
მოგვარების პრიორიტეტულობას და თვლის, რომ მისი მშვიდობიანი მიწესრიგებისათვის ყველა
რესურსი უნდა იქნეს ამოწურული, ამასთან, მხარს უჭერს კონფლიქტის მოგვარებასთან
დაკავშირებით
საქართველოს
ეროვნული
უშიშროების
საბჭოს
მიერ
მიღებულ
გადაწყვეტილებებს.
საქართველოს პარლამენტიადგენს:
1. დაევალოს საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას:
ა) მიმართოს გაეროს უშიშროების საბჭოს აფხაზეთში გაეროს წესდების VII თავის
ამოქმედების მიზნით;
ბ) განაგრძოს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა აფხაზეთში განხორციელებული ეთნიკური წმენდისა და ქართული კულტურის ძეგლების განადგურების
დამადასტურებელ მასალებზე შემდგომი რეაგირებისათვის;
გ) გადადგას სესაბამისი ნაბიჯები კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის
ფორმატის სეცვლის მიზნით და მოამზადოს მისი ტრანფორმაციისა და ინტერნაციონალიზაციის
წინადადებები, რომლებშიც გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა სახელმწიფოთა მზადყოფნა,
მონაწილეობა ნიიღონ სამშვიდობო ოპერაციაში;
დ) საქართველოს პარლამენტის 2002 წლის 20 მარტის დადგენილების შესაბამისად
უზრუნველყოს აფხაზეთის საკითხზე მიღებული ნორმატიული აქტების, საერთაშორისო
ხელშეკრულებების
სამართლებრივ-პოლიტიკური
ექსპერტიზა
მათზე
შემდგომი
რეაგირებისათვის;
ე) გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს
პარლამენტის მიერ ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესასრულებლად.
2. ამ დადგენილების შესრულების შესახებ ინფორმაცია მოსმენილ იქნეს საქართველოს
პარლამენტის 2003 წლის საშემოდგომო სესიის პირველივე სასესიო კვირაში.
საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარე ნინო ბურჯანაძე
თბილისი, 2003 წლის 16 ივლისი.
(www.parliament.ge)

