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VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ - CƏMİYYƏT MARAĞIM

Biz, Borçalıda hə-
mişə fəxr etdiyimiz 
və diqqət verdiyimiz 
ağsaqqal lar ımızın 
sözlərini axtarmaqda 
davam edirik. Mən 
“ağsaqqallar birli-
yi”  adlanan texniki 
seçkiqabağı qrupu 
nəzərdə tutmuram. 
Bu təşkilatı asanlıqla 

KVN-nə göndərmək olar. 
Ulu babalarımızın məsləhətlərinə bizim böyük 

ehtiyacımız var.
Axı bu gün:
• Azərbaycan icmasının gənclərini özlərindən 

bixəbər istifadə edirlər. Bizim gəncləri necə 
tərbiyə etməyimizdən Gürcüstanda biz azər-
baycanlıların qorunması və sayımızın artması, 
onun müasir, perspektivli, effektiv, inkişaf et-
məkdə olması, lakin eyni zamanda asan olma-

yan müasir dövrdə özünü millət kimi itirməmək 
və orijinallıqdan məhrum olmamaq da asılıdır.
• İcmaya qarşı onu fəlakətə aparan layihələr 

həyata keçirilir. • Bütün xalqa məğlubiyyətçilik 
əhval-ruhiyyəsi aşılanır.
• Bizim tarixi təcrübəmiz göstərir ki, mədə-

ni şüur, mənəvi-əxlaqi dəyərlər, dəyər kodları 
amansız rəqabət, açıq informasiya qarşıdur-
ması və yaxşı  tərtib edilmiş təbliğat hücumla-
rı sahəsidir və bu fobiyalar deyil, bu, rəqabət 
mübarizəsinin bir formasıdır.
• Xalqın dünyasına təsir siyasəti, öz iradəsinə 

tab etmək cəhdi, özünün dəyərlər və anlayışlar 
sistemini zorla qəbul etdirmək – bu tam reallıq-
dır. Mineral resurslar uğrunda mübarizə kimi. 
• Biz Gürcüstanın Azərbaycan icmasının ta-

rixi-əxlaqi şüurunun necə təhrif olunduğunu 
görürük və bu da hökmən bütün icmanın fə-
lakətinə, zəifləməsi, parçalanması və yekun 
nəticədə tədricən məhv olmasına gətirib çıxa-
racaq. 

• İnformasiya məkanında Azərbaycan icma-
sının reallaşması antiAzərbaycan istiqamətin-
də gedir və buna biz özümüz şərait yaratmı-
şıq. Heç kəs Gürcüstanda gələcək Azəbaycan 
icmasının obrazı barədə bir şey deyə bilmir. 
Gələcəyin obrazı bizə yad və qəbuledilməz kimi 
zorla qəbul etdirilib. 
• Milli ideyaya istiqamətlənmiş insanlar tə-

bəqəsinin sayı fəlakətli səviyyədə azdır. 
• İcmadan olan degeneratlar və dönük “icti-

mai fəal xadim”lərdən və  istənilən səviyyədəki 
məmurlardan olan nəsil tərbiyə olunur. 
• Nə Azərbaycançılıq, nə də türkçülüyü qəbul 

edən və aydın olmayan xəyali istiqamət üzrə 
gedən gənc nəsil tərbiyə olunur və ona görə 
də işlərimizin hara getdiyi məlum deyil.   
• Bu gün bizdən olan məmurların dəqiq tuş-

lanmış vəzifələri var – xalqı amorf vəziyyətinə 
gətirmək.  

Elbrus Məmmədov

İdeologiyası olmayanların qisməti – 
t a r i x i n  k ə n a r ı n d a  p i k n i k
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Уважаемый господин Вашакмадзе

Правозащитная мониторинговая группа национальных 
меньшинств MRMG   ведет регулярный  мониторинг  
религиозных прав и свобод религиозных меньшинств в 
Грузии. Несмотря на усилия  аппарата Омбудсмена, которое 
регулярно констатирует факты грубого и систематических 
нарушений прав  и свобод мусульманской общины,   
рекомендации  международных организаций, призывающих 
официальные исполнительные органы Грузии пресекать, 
нарушение прав и свобод мусульманской общины, все еще  

происходят. 

По заявлению 
ряда мусульманских 
организаций и 
рядовых граждан 
Грузии, они  не могут  
согласиться с тем, что 
в последнее время язык 
нетерпимости и  вражды 
стало в массовом 
порядке наблюдается  
на печатных  СМИ 
и телеканалах в 
Грузии, в заявлении  
ряда политиков  
о т н о с и т е л ь н о  
приемлемости или 
н е п р и е м л е м о с т и 
строительства мечети в 

Грузии.

Еще одним беспокойством  мусульманской общины стало 
расширение диапазона подачи информации населению 
посредством низкопробных передач в телевидении и 
безответственных заявлений со стороны ряда  граждан 
Грузии, где мусульманские  мечети стали  предметом 
разговора и таким образом желающих поднять свой рейтинг 
и сочувствие в среде националистов. 

 Тема  мечетей является темой, которая напрямую касается 
прав религиозной общины Грузии, которые  закреплены  
в  Грузинской Конституции. Необоснованные заявления 
об отсутствии  право строить мечети,  в каком бы ни было 

месте в Грузии гражданами Грузии, являются незаконными и 
противоречащими Конституции Грузии. 

Правозащитная мониторинговая группа 
национальных меньшинств MRMG  провела очередные 
запланированный мониторинг мечетей в районе Адигени, 
которые остались после депортации месхов в 1944 году.

Из предварительного запроса в Министерство культуры 
Грузии нами было получен список мечетей, которые попали 
в список  Министерства  Культуры как объекты культурного 
наследия Грузии и защищены со стороны государства и  
неприкасаемы.

 Мониторинговая группа  посетила  населенные пункты, 
в числе которых есть и те, которые не попали в список , 
который был получен из Министерства культур Грузии: Село  
Квемо Энтели, Село Земо Энтели, Село  Боладаури , Село 
Смада, Село Кахарети. 

На мечетях , исследованных мониторинговой группой 
были отмечены многочисленные следы переделки, факты 
скобления и удаления следов, которые в будущем могли бы 
дать возможность идентификации их как мечетей. Такие 
противозаконные действия были отмечены на всех 5 мечетях. 
Мечети в ряде случаев  превращены в сарай  и места для 
содержания скота и свиней.

В селении Кахарети мониторинговая группа стала 
свидетелем того, как происходит переделка мечети, 
предположительно в церковь,  хотя и данный объект  – мечеть 
является официально внесенным  в  список культурного 
наследия Грузии. К  сожалению, у нас есть обоснованные 
опасения, что такое же положение находятся и другие мечети 
в Адигенском районе.

Вместе с этим я хотел бы отметить то, что Управление 
мусульман Грузии, а именно крыло отвечающее за 
суннитскую  мусульманскую общину в лице  муфти Ясин 
Алиев оставляет вне внимания такое важное дело как защита 
и консервирование мечетей в Джавахети , в частности в 
данных населенных пунктах. Работу  данного муфтия не 
отвечает никаким критериям мусульманской общины ввиду 
того, что мечети фактически оставлены без внимания, без 
надзора  и без соответствующих предпосылок со  стороны 
муфти Ясин Алиев, что привело бы  к появлению над 

мечетями государственной защиты. 

Конечно же мы понимает, что Управление Мусульман 
Грузии имеет разграниченное свое управление, где 
участие руководимой вами Комитета не имеет на ними 
властных полномочий. Однако хотел бы отметить, что 

такое пренебрежительное отношение к своим полномочиям 
и функциям муфтий Ясин Алиева  к мечетям в Адигени 
напрямую нарушают установки и правовые нормы страны, 
что в дальнейшем  соответственно подпадает и приводит 
вышеуказанное беззаконие  под юрисдикцию  Комитета по 
вопросам Религии.

Уважаемый господин Вашакмадзе

Исходя и вышесказанного прошу вас дать указание 
соответствующим органам Комитета провести тщательную 
проверку каждой мечети в Адигенском Районе. Прошу 
Вас дать соответствующее распоряжении по консервации 
данных мечетей, а в дальнейшем провести совместно с 
Министерством  культуры Грузии, при возможности при 
участии представителей общины, оценку для возможного  
внесения в реестр культурного наследия Грузии и дать 
государственную защиту памятникам мечетям. 

Прошу вас ответить на наше письмо , которое соответственно 
будет обнародовано и переведено  для ознакомления в 
мусульманской общине Грузии.

С уважением Эльбрус Мамедов

Dəyərli oxucular, milli düşüncəli ziyalılar! 
“Məktəb + müəllim= millətin gələcəyinin inki-
şafı, tərəqqisidir” formulası bəşəri dünyamızda 
hər bir millətin qəbul edilmiş amalıdır. Bu qəbul 
edilmiş amalı saxlamaq üçün zamanın inkişafı 
ilə əlaqədar olaraq hər bir millət ayaqlaşa bilirsə, 
millət özünün dilini, dinini,mədəniyyətini, tarixi-
ni və s. saxlaya bilir. 

Əks halda millət tarixlər boyu saysız – hesabsız 
itkilər, əziyyətlər hesabına nail olduğu varlıqlarını 
zaman-zaman itirir.

Bax, bu zaman-zaman millətin nail olduğu 
varlıqların itirilməsi prosesi Vətənimiz Gürcüs-
tanda yaşayan və Dövlətin qəbul etdiyi Konstitu-
siyadamilli azlıq kimi qəbul edilən türk köməkli, 
türk mənşəli azərbaycanlıların həyatında özünü 
qabarıq formada göstərməsi danılmazdır və göz 
önündədir. 

Keçmiş İmperiyanın süqutundan artıq 30 il ke-
çir. Keçən əsrin son 10 illəri, XXI əsrin ilk on il-
liklərində yaşanan və baş verən hadisələr Gürcüs-
tanda yaşayan və böyük tarixi önəmə sahib olan 
azərbaycanlıların həyat tərzi tərəqqiyə dorğu yox, 
tənəzzülə doğru yönəlibdir...

...Bir neçə məsələyə müqayisəli yanaşaq: Keç-
miş İmperiya dövründə azərbaycanlıların sayı 
735 mindən artıq idi, 183 milli məktəbi və həmin 
məktəblərdə işləyən milli kadrların sayı 6500, 
təhsil alan şagirdlərin sayı 41 000-dən artıq idi. 
Gürcüstan Təhsil Nazirliyində və rayon-şəhər 
təhsil şöbələrində milli kadrlar çalışırdı. Demək 

olar ki, azərbaycanlı kəndlərdə məktəbəqədər tər-
biyə ocaqları –uşaq bağçaları, mədəniyyət evləri 
(klublar) fəaliyyət göstərirdi. 

Millətin milli dəyərlərinə qiymət verilirdi, tam 
mənada toxunulmazlığı mövcud idi. Əhali işlə tə-
min olunmuşdu, ümumiyyətlə banklardan kredit 
götürmə anlayışı yox idi. Tarixi milli mədəniy-
yətimizin bir növü olan –tarixi ünvanlarımız, to-
ponimik adların toxunulmazlığı qorunurdu. Milli 
kadrlarımız bütün sahələrdə çalışırdı... 

Bir sözlə millət zaman-zaman dinamik inki-
şafa–tərəqiyyə doğru addımlayırdı. Düzdür, dini 
mədəniyyətin təbliği, icrası kommunist rejiminə 
görə biz azərbaycanlıların açıq – aşkarfəaliyyəti 
hiss olunmasada, millət özünün daxili dünyasın-
da, zehni düşüncəsində daimi saxlayıb, yaşadırdı. 
Ümumi dil öyrənişi (rus dili nəzərdə tutulur - Ə. 
Qarabağlı) dilində mənimsəyirdi, öyrənirdi, təhsil 
alırdı...

... İmperiyanın süqutundan sonra Gürcüstan 
dövləti özünün siyasi cəhətdən beynəlxalq hüquqi 
statusuna nail olduqdan sonra, biz azərbaycanlılar 
bu hüququ-demokratik dövlətdə yuxarıda sada-
ladığımız və bir çox məsələlərdə düşündüyümüz 
vəziyyətə nəzər yetirək...

*... Belə ki, azərbaycanlı əhalinin sayı ölkədəki 
siyasi ziddiyyətlər, iqtisadiçətinliklər və işsizlik 
ucbatından 735 mindən... , milli  məktəblərimizin-
sayı 183- dən 120 - yə, məktəblərdə çalışan milli 
kadrlarımızın sayı 6500 – dən 3200 - ə, şagirdləri-
mizin sayı 41 mindən 26 minə düşdü. Məktəbləri-

mizdə hal-hazırda çalışan 3200 müəllimin 95%-i 
təqaüdçü və ya təqaüd yaşı ərəfəsindədir. Milli 
məktəblərimiz üçün yeni milli kadr anlayışı yox 
dərəcəsindədir. Sabiq prezident Mixail Saakaşvi-
linin prezidentlik dövründə 63 milli məktəbimiz 
bağlandı...

* Gürcüstanda azərbaycanlılarınyaşadığı 205 
kənd var(bunların bəzilərinin tarixi adlarının 
dəyişdirilməsinə baxmayaraq) və bu kəndlər-
də məktəbə qədər yaş dövründə olan kiçik yaşlı 
uşaqlar üçün nə uşaq tərbiyəsi müəssisəsi, nədə 
uşaq bağçası var. Yalnız , müstəsna olaraq  Qa-
balda bir uşaq bağçası var ki, burada işgüzarlıq 
iki dildə aparılır. (bu vəziyyət Ginessin rekordlar 
kitabına düşə bilər).

* Kəndlərimizdə  mədəniyyət evləri- klublar 
özəlləşdirilib, ləğv edilib, qalanları varsa da yal-
nız siyasi seçki məsələlərinə xidmət edir.

* Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı ailələrin 
hər üçündən biri və ya ikisi özəl və dövlət bankla-
rına bağlanıb. (bank işçiləri kənd - kənd gəzərək 
ailələri bankla işləməyə sövq edirlər. Bu real fak-
tdır), hətta ailədə olan ailə üzvlərindən biri və 
ya ikisi cəlb olunub. Bunun əsas səbəbi odur ki, 
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı əhalinin 90-
95%-i işsizdir. Bu isə ailələrin ilk sosial –təminat 
göstəricisidir.  Azərbaycanlı ailələr vəziyyətdən 
bank variantını özləri üçün çıxış yolu kimi götür-
sələrdə..., nəticədə ev-eşiyi də bankın ixtiyarına 
keçir...

* Milli dəyərlərimizin vacib sahəsi sayılan ta-

rixi-coğrafi toponimik adların heç bir əsas olma-
dan dəyişdirilməsi, “eybəcər” adların verilməsi 
millətin mənəvi heysiyyatına psixoloji təsiri, bu 
və digər formada dolayısı addımların hansı is-
tiqamətə getməsiheç bir hüquqi normaya uyğun 
gəlmir... (keçid dövründə bir gecənin içində 38 
kəndin adının dəyişdirilməsi... - Ə. Qarabağlı).

* Dini mədəniyyət sahəsində tolerant, hüquqi, 
demokratik dövlət kimi dünyaya özünü təqdim 
edən Vətənimiz Gürcütsanın dövlət rəhbərləri 
milli azlığa verilən hüquqlara imza ataraq, öhdə-
lik götürərək hüquqi qanun kimi qəbul edib rəs-
miləşdirirsə də, praktiki-əməli işdə tam mənada 
əksinə öz təsirini göstərir. Dini mədəniyyətin ilk 
tərbiyəsi-təbliği təhsil sistemində yerinə yetiril-
məlidir. Ancaq milli Azərbaycan dilli məktəb-
lərdə dini mədəniyyət dərsinin keçirilməsi “ya-
saqdır”... O ki, qaldı azərbaycanlıların öz İslam 
dini ilə məşğulluğu ilə yanaşı “şiə-sünni” məz-
həblərinə rəsmi “icazə” verilsə də, qeyri-rəsmi 
bir neçə dini cərəyan tüğyan edir, faciələr törədir. 
Bu məsələlərə mədəni surətdə hələlik ki, göz yu-
mulur...

* Vətənimiz Gürcüstanda komfort yaşayan 
azərbaycanlıların yaşadığı məkanlarda: Borçalı- 
Marneuli, Bolnisi, Qarayazı, Başkeçid və Kaxe-
tiya bölgəsi: Saqareco rayonunun İor – Muğanlı 
diyarı; Telavi rayonunun Qaracalar, Laqodexi 
rayonunun Qabal bölgəsi tarixən Ulu diyarımı-
zın olduğu tarixi faktlara görə danılmazdır, qa-
çılmazdır. 

Ələddin Qarabağlı

Председателю государственного агентства по вопросам
р е л и г и и  Г - н у  З а з а  В а ш а к м а д з е  О т  п р е д с е д а т е л я 
Мониторинговой группы по вопросам защиты прав 
н а ц и о н а л ь н ы х   м е н ь ш и н с т в      

Milli varlıql arıMızın tənəzzülü, Milli MəktəbləriMizdə yaşanan probleMlər...
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Milli Azlıqların Hüquqlarının Müdafiəsi 
üzrə Minitorinq Qrupu (MRMG) Gürcüstan-
da və xaricdə keçirilən ölkənin turizm poten-
sialının tanıdılması üzrə tədbirlərdə paylanı-
lan təbliğat materialları ilə bağlı ölkənin Milli 
Turizm Administrasiyasına müraciət edib. 
Monitorinq Qrupunun müşahidələrinə əsasən, 
Gürcüstanın Kvemo Kartli və Samtsxe Ca-
vaxetiya regionlarının turizm istiqamətləri 
üzrə xəritələrdə həmin regionların mədəni, 

tarixi və irsi 
a b i d ə l ə r i 
yer almayıb. 
MRMG-nin 
Gürcüstanın 
Milli Turizm 
A d m i n i s t -
r a s i y a s ı n a 
ünvanladığı 
məktubda de-
yilir: 

“Bu xə-
r i t ə l ə r d ə 
Gürcüstanın 
t a r i x i - i r s i 
obyekti sta-
tusuna malik 
olan məscid 

və digər tarixi abidələr qeyd olunmayıb. Bu 
obyektlər adıçəkilən regionlara Gürcüstanın 
bu kateqoriyadan olan tarixi və mədəni irsinə 
maraq göstərən turistləri daha çox cəlb edə 
bilər”. 

MRMG hesab edir ki, Gürcüstanın Milli 
Turizm Administrasiyasının nəşr etdiyi və 
yaydığı xəritələr ölkənin mədəni və etnik 
müxtəlifliyini tam əks etdirmir. 

“Mədəniyyət Nazirliyi Kvemo Kartli və 
Samtsxe Cavaxetiya regionlarında olan onlar-
la məscid və digər müsəlman memarlıq ob-
yektlərini Gürcüstanın mədəni-tarixi irsi siya-
hısına daxil edib. Bu, bizə xəritələrlə bağlı bu 
vəziyyətə hüquqi qiymət verilməsi və yol ve-
rilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasını xahiş 
etməyə əsas verir”, - məktubda qeyd olunub. 

Gürcüstanın Milli Turizm Administrasiya-
sından cavab olaraq bildiriblər ki, xəritələrdə 
yol verilmiş nöqsanlarla bağlı MRMG-nin 
narahatçılığı nəzərə alınacaq.

“Cari ilin sonunda ölkənin regionları üzrə 
turizm xəritələri yenilənəcək və Kvemo Kartli 
və Samtsxe Cavaxetiyada mövcud tarixi-mə-
dəni və etnoqrafik əhəmiyyətli obyektlər ye-
nilənmiş xəritələrə daxil ediləcək”, - Admi-
nistrasiyanın məktubunda deyilir.  

Milli azlıqların mədəni-tarixi irsi 
turizmin inkişafı üzrə dövlət kon-
sepsiyasında öz əksini tapmalıdır

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო 
სააგენტო

თავმჯდომარე  ზაზა ვაშაყმაძეს 

ეროვნულ  უმცირესობათა  
უფლებების დაცვის  სამონიტორინგო  

ჯგუფის

თავმჯდომარე ელბრუს მამედოვისგან

მიმართვა

ბატონო ზაზა

ეროვნული უმცირესობების 
სამართალდამცველი მონიტორინგის 
ჯგუფი MRMG   მუდმივად აწარმოებს 
საქართველოში არსებული  ეროვნულ 
და რელიგიურ უმცირესობების, 
რელიგიური უფლებებისა და 
თავისუფლების მონიტორინგს. 
მიუხედავად სახალხო დამცველის 
აპარატის მცდელობებისა, რომელიც 
მუდმივად ახდენს მუსულმანური 
თემის უფლებათა და თავისუფლების  
დარღვევის ფაქტების კონსტატირებას, 
და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
რეკომენდაციებისა, რომლებიც 
მოუწოდებენ  საქართელოს ოფიციალურ 
აღმასრულებელ ხელისუფლებას 
აღკვეთოს მსგავსი დარღვევები, ამგვარი 
ფაქტები მაინც იჩენს თავს. 

რამოდენიმე მუსულმანური 
ორგანიზაციისა და საქართველოს 
რიგითი მოქალაქეების განცხადებების 
თანახმად, ისინი ვერაფრით ეგუებიან  
იმას, ომ ბოლო დროს დაუნდობლობისა 
და მტრობის ენა ინტენსიურად 
შეინიშნება საქართველოს ბეჭდვით 
მედიასა და სატელევიზიო არხების 
ეთერში, რიგი პოლიტიკოსების 
განცხადებებში იმის შესახებ, თუ 
რამდენად მისაღებია საქართველოში 
მეჩეთის მშენებლობა.

მუსულმანური თემის კიდევ ერთი 
თავსატეხი კი მდარე ხარისხის 
საინფორმაციო საშუალებების 
გამოყენება და საქართველოს რიგითი 

მოქალაქეების მიერ გაკეთებული 
უპასუხისმგებლო განცხადებებია, 
სადაც მუსულმანური მეჩეთი გახდა 
განხილვის საგანი და ამგვარად იმატა 
იმათმა რცხვმა, რომელთაც საკუთარი 
რეიინგის გაზრდა და ნაციონალისტების 
მხარდაჭერის მოპოვება დაუსახავს 
მიზნად. 

მეჩეთები გახლავთ სწორედ ის თემა, 
რომელიც საქართველოს რელიგიური  
თემის უფლებების დაცვასთანაა 
პირდაპირ კავშირში, რომელთაც იცავს 
საქართველოს კონსტიტუცია. მეჩეთის 
მშენებლობის საწინააღმდეგოდ 
გამოთქმული უსაფუძვლო 
განცხადებები საქართველოს ნებისმიერ 
ადგილას საქართველოს მოქალაქეების 
მიერ, სრულიად უკანონო და 
საქართველოს კონსტიტუციის 
საწინააღმდეგოა. 

ეროვნული უმცირესობების 
სამართალდამცველი მონიტრინგის 
ჯგუფმა  1944  წელს მესხების 
დეპორტაციის შემდგომ დარჩენილი 
მეჩეთების   მონიტორინგი ჩაატარა 
ადიღენის რაიონში. 

საქართველოს კულტურის 
სამინისტროსაგან  წინასწარ მივიღეთ 
მეჩეთების ჩამონათვალი, რომლებიც 
მოხვდნენ კულტურის სამინისტროს 
კულტურული მემკვიდრეობის 
ობიექტების ჩამონათვალში, რომელთაც 
იცავს სახელმწიფო და არიან 
ხელშეუხებელნი.  

მონიტორინგის ჯგუფი ეწვია 
დასახლებულ რამდენიმე პუნქტებს, იმ 
ადგილების ჩათვლით, რომლებიც ვერ 
მოხვდნენ საქართველოს კულტურის 
სამინისტროს მიერ მოწოდებულ 
ნუსხაში: სოფელი ქვემო ენთელი, 
სოფელი ზემო ენთელი, სოფელი 
ბოლადაური, სოფელი სმადა, სოფელი 
კახარეთი. 

მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 
გამოკვლეულ მეჩეთებზე 
აღინიშნებოდა უამრავი კვალი 

გადაკეთებისა, გადაფხეკისა და კვალის 
დაფარვისა, რასაც მომავალში შეეძლო 
მოეცა მეჩეთების იდენტიფიცირების 
საშუალება. ამგვარი უკანონო ქმედებები 
აღინიშნებოდა ხუთივე მეჩეთში. რიგ 
შემთხვევებში, მეჩეთები ქცეულა 
საქონლისა და ფრინველის სადგომად. 

მონიტორინგის ჯგუფი თავად გახდა 
მოწმე იმისა, თუ როგორ ხდება მეჩეთის 
გადაკეთება სავარაუდოდ, ეკლესიად, 
მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული 
ობიექტი ოფიციალურად შეტანილია 
საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის ნუსხაში. სამწუხაროდ, 
ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი შიში, რომ 
ადიღენის რაიონის არაერთი მეჩეთია ამ 
მდგომარეობაში. 

ამასთან, მინდა აღვნიშნო, რომ 
საქართველოს მუსულმანური 
მმართველობა, რომელიც პასუხს აგებს 
სუნიტურ მუსულმანურ თემზე მუფთი 
იასინ ალიევის სახით, უყურადღებოდ 
ტოვებს ჯავახეთის მეჩეთების 
დაცვისა და დაკონსერვების საკითხს, 
განსაკუთრებით ზემოთხსენებულ 
დასახლებულ პუნქტებში. მუფთის 
მიერ განხორციელებული საქმიანობა 
არანაირად არ შეესაბამება მუსულმანური 
თემის მოთხოვნებს, ვინაიდან 
მეჩეთები ფაქტობრივად უყურადებოდ, 
ყოველგვარი ზედამხედველობისა და 
რეაგირების გარეშეა დატოვებული 
მუფთი იასინ ალიევის მხრიდან.

ცხადია ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოს 
მუსულმანურ მმართველობას საკუთარი 
მართვის საკმაოდ ფართო სფერო აქვს, 

რომელზეც ვერანაირ ზეგავლენას ვერ 
ახდენს თქვენს დაქვემდებარებაში 
მყოფი კომიტეტი.  თუმცა, მინდა 
ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მუფთი 
იასინ ალიევის  მხრიდან მისი უფლება-
მოვალეობისადმი ამგვარი აგდებული 
დამოკიდებულება ადიგენის მეჩეტებთან  
მიმართებაში ნიშნავს სახელმწიფოს 
დადგენილი  საკანონმდებლო ნორმების 
დარღვევას, რაც უშუალოდ  რელიგიის 
საკითხების კომიტეტის მოსაწესრიგებელ 
საკითხთა ნუსხას განეკუთვნება. 

ბატონო  ზაზა

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან 
გამომდინარე, უმორჩილესად 
გთხოვთ გასცეთ განკარგულება 
კომიტეტის შესაბამის ორგანოებზე, 
რათა ჩატარდეს ადიგენის რაიონში 
მდებარე მეჩეთების შემოწმებაზე. 
გთხოვთ, ასევე, გასცეთ შესაბამისი 
განკარგულება არნიშნული მეჩეთების 
დაკონსერვებისა, ხოლო შემდგომში, 
კულტურის სამინისტროსთან 
ერთად, მუსულმანური თემის 
წარმომადგენელთა მონაწილებით, მათი 
შეყვანის  საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის ნუსხაში და სახელმწიფო 
დაცვის ქვეშ აყვანის თაობაზე. 

ველით პასუხს წერილზე, რომელიც 
თარგმნილი იქნება და გამოქვეყნდება 
საქართველოს მუსულმანური 
თემისათვის. 

პატივისცემით,

ელბრუს მამედოვი 

Карты издаваемые и распространяемые 
Национальной  Администрацией  Туризма Грузии не 

отражают культурное и этническое разнообразие Грузии
Главе  Национальной  Администрации  

Туризма Грузии 

Господину Георгию Чоговадзе

От руководителя правозащитной 
мониторинговой группы  этнических 
меньшинств

Эльбруса Мамедова

Уважаемый господин Георгий

Одним из приоритетом  государственного 
экономического развития  Грузии  стал 
туризм и мы видим, что большие 
усилия и финансы вкладываются для 
поддержания и развития туризма в 
Грузии.  Вместе с этим Грузия стала 
на  путь активного структурированного 
улучшения инфраструктуры во всех без 
исключения региона страны, что вызывает 
соответствующее одобрение граждан 
Грузии. 

Вместе с этим в Грузии активно 
стали развивать и те регионы, которые 
имеют потенциал  для туризма, что дает 
возможность  увеличения экономического 
прироста и рабочие места для   местного 
населения. 

Наше внимание привлекло те 
упущения, которые привлекли внимание 
нашей организации. В Грузии для 
привлечения туристов из-за заграницы 
проводиться регулярные  ярмарки и 
выставки туристических компаний, где 
распространяется масса всевозможных 
постеров и карт, брошюр. Вместе с 
этим мы наткнулись на ряд карт по 
Квемо Картли и Самцхе джавахети, где 
полностью игнорируется и опускают 
культурное историческое составляющие, 
населяющего данные регионы.  На данных 
картах  отсутствуют  упоминание мечетей 
и других исторических объектов, которые 

имею статус как объекты исторического 
наследия Грузии. Данные объекты  могли 
бы привлекать  в эти регионы туристов, для 
которых данная категория исторического 
и культурного наследия Грузии может 
вызывать интерес.  

Карты издаваемые и распространяемые 
Национальной  Администрацией  
Туризма Грузии не отражают культурное 
и этническое разнообразия Грузии. Мы 
не можем в данный момент судить и  
говорить о преднамеренном и предвзятом 
подходе к данному вопросу, однако 
нельзя не заметить, что Министерство 
культуры Грузии в регионах Квемо Картли 
и Самцхе Джавахети занесли десятки 
мечетей и других исторических объектов  
мусульманского зодчества и архитектуры 
в качестве культурного исторического 
наследия Грузии. Это дает нам право 
просить дать правовую оценку данной 
ситуации , дать соответствующие указания 
на исправления данного упущения, 
проинформировать гражданского 
сообществе и мусульманскую общину о 
соответствующих изменения в политике 
пропаганды культуры и  исторического 
н а с л е д и я 
р е г и о н о в  
компактного 
п р ож и в а н и я 
этнических и 
религиозных 
групп, в числе 
которых имеется 
мусульманская 
община.

С Уважением

Эльбрус 
Мамедов
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“Я и мои заверенные молимся перед одной иконой. 
Мы, и все церковные прихожане, настаиваем на 
едином мнении, что если кто и хочет построить 
медресе, то пусть строит, но только не на деньги 
Гюллена, а учитывая грузинские традиции...Если 
туда сегодня они пригвоздили голову свиньи, то 
завтра поступят еще хуже “– С этими словами 
обратился адвокат Ростом Гутниашвили к судье, 
Хатуне Болквадзе. 

Ростом Гутниашвили защищает интересы трех 
лиц, проживающих в Кобулети. Они обвиняются 
в воспрепятствовании  открытию пансиона  в 
Кобулети  представителями «Союза грузинских 
мусульман» и дискриминации, которая проявилась- 
в пригвождении головы свиньи к дверям  здания. 
Ответчиками является и МВД, ибо мусульмане 
обвиняют полицию в бездействии и поощрении 
дискриминационного поступка во время религиозной 
конфронтации. Судья рассматривает данный случай с 
декабря 2014 года. Сегодня, 22 августа, судья Хатуна 
Болквадзе выслушала речь ответчика. У нее всего 
несколько дней до объявления своего решения по 
поводу данного дела. 

Адвокат Ростом Гутниашвили привел довод, где 
подчеркнул, что Пансион Кобулети, который должен 
был открыться в сентябре 2014 года, имел прямое 
отношение к Фетула  Гюллену. По его словам, ООО  
“Мустафа Бьюк” служит интересам Гюллена, как 
владельца, хотя в подтверждение своих слов, на суде 
он не представил соответственных доказательств. 

“Иметь жертву дискриминации в 21 веке в Кобулети-
городе Гуло Каикацишвили-недопустимо, и этого не 
может объявить суд. ... Мои заверенные являются 
толерантными. Как можно обвинять госпожу 
Жужуну в том, что она ущемляет чьи-то права, когда 
она в течении многих лет обучала детей следующему: 
Родины ничьей не тронем, Только нас дразнить не 
надо.

Даже мертвый засмеётся, 

Будет хороша засада.?… В Сербии тоже пригвоздили 
к дверям голову свиньи, но там не было такого мятежа” 
– заявил на судебном процессе Ростом Гутниашвили. 
По словам адвоката, истцы не смогли предоставить 
ни одно доказательство, которое смогло бы доказать 
факт дискриминации со стороны заверенных. 

Адвокат обвинил в подстрекательстве и 
целенаправленных интересах защитника-
организацию  истца – “Центр обучения правам 
человека и мониторинга”. По словам Ростома 
Гутниашвили, представители данной организации 
встречались с местным населением еще до инцидента 
2014 года: “ Потом Тамта Микеладзе (руководитель 
“Центра обучения правам человека и мониторинга”) 
встретила нас на суде. Эта организация активно 
действовала в Мохе, Чела и Нигвзиани.  Они были 
всюду, пока их не прогнали “

„ После пригвождения свинины к дверям, 
журналисты заявили, что там был открыт пансион, 
хотя такого случая не было. Там не смогли открыть 
пансион, ибо не были установлены водопроводные 
трубы, электричество и прочие коммуникационные 
системы. ...Тогда даже глава Парламента заявил, что 

это является преступлением и преступники должны 
быть наказаны. То же самое заявил президент. 
Более сдержано прокомментировал данное событие 
тогдашний министр МВД Александр Чикаидзе, 
который был за расследование данного инцидента.” 
– заявил Ростом Гутниашвили. 

“Полиция блестяще выполнила свою обязанность 
и сохранила золотую середину,” – заявила в своей 
итоговой речи защитница интересов МВД Нино 
Кевхишвили. По ее словам, нет никакого основания 
для удовлетворения данного иска.  Юрист коснулась и 
следствия, ибо по утверждению истца, расследование 
по делу пансиона в Кобулети преднамеренно 
затягивается во времени. По ее словам, “Суд не может 
установить, насколько допустима затяжка данного 
дела.

В данном деле интересы МВД Грузии защищает 
еще один юрист– Мариам Кереселидзе вызвала в 
нейтральные свидетели Сулхана  Евгенидзе, который 
давал показания на предыдущем заседании данного 
суда. “Гамгебели Кобулети подтвердил, что полиция 
отлично справлялась со своими обязанностями 
и она пыталась защитить свободу религии и 
самовыражения.” – Отметила Мариям Кереселидзе. 
По пояснению Юристов, опираться на показания 
представителя Омбудсмена нельзя, ибо он не был 
непосредственным участником пансионских дел. 

В аргументированный спор ввязалась Этер 
Гвритишвили, Юрист «Центра по защите прав 
человека и мониторинга». “Если иск не будет 
удовлетворен, мусульманские прихожане снова 
останутся подавленными и их будут считать 
второстепенными гражданами...Мы уже выслушали 
угрозу с их стороны в случае, если иск не будет 
удовлетворен”.

http://batumelebi.netgazeti.ge/news/54652/#sthash.
T8GJLsOf.PytqxRC0.dpbs

1997-ci ildə Gürcüstanın Mədəniyyət Nazirliyinin 
qərarı ilə Tbilisidə küçələrdən birinə Azərbayca-
nın böyük aktyoru və rejissoru İ�brahim İ�sfahan-
lının (Hüseynzadə) adı verilib. İ�brahim İ�sfahanlı 
Tbilisidə Azərbaycan dram teatrının yaradılma-
sında əhəmiyyətli rol oynayıb. O, teatrın aparıcı 
aktyoru və baş rejissoru olub. 1932-ci ildə o, Gür-
cüstanın xalq artisti adına layiq görülüb. 

Milli Azlıqların Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Mi-
nitorinq Qrupu (MRMG) müəyyən edib ki, adıçə-
kilən küçə artıq 20 ilə yaxındır ki, azərbaycanlı 
aktyorun adını daşımır. Təəssüflə qeyd etmək la-
zımdır ki, küçədə İ�brahim İ�sfahanlının adı olduğu 
lövhələr yoxdur və küçədə bu günə qədər Vaxtanq 
Qorqasalinin adı olduğu köhnə lövhələr qalıb. Ak-
tyorun əmisi oğlu Eldar Hüseynzadə arxivdən 
dəqiqləşdirib ki, küçəyə aktyorun adının veril-
məsi ilə bağlı qərar qüvvədədir və poçt və təcili 
yardım sistemində həmin küçə İ�brahim İ�sfahanlı 
küçəsi kimi qeyd olunub. 

 Milli Azlıqların Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Mi-
nitorinq Qrupu məsələ ilə bağlı Tbilisi meri David 

Narmaniyaya müraciət edib: 

“Küçənin adının bərpa olunması və küçənin adı-
nı bildirən müvafiq lövhələrin vurulması məsələ-
sinə baxmağınızı xahiş edirik. Ü� mid edirik ki, 
adıçəkilən küçə nəhayət ki, özünün qanuni adını 
əldə edəcək”. 

Tbilisi Meriyası məktuba cavab olaraq bildirib ki, 
yaxın gələcəkdə küçənin adının olduğu lövhələrin 
hazırlanması üçün şirkətin müəyyən olunması ilə 
bağlı tender elan olunacaq. Tenderdə qalib gələ-
cək şirkət həmin lövhələri hazırlayacaq və adıçə-
kilən küçəyə vurulacaq. 

“Если сЕГодНя оНи приГвоздили Голову 
свиНьи, То зАвТрА посТупяТ ЕщЕ хужЕ”

Tbilisidə ibrahim isfahanlı küçəsinin 
qanuni adı bərpa olunacaq
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10 августа  2016 был опубликован 
отчет о свободе религии в Грузии 
Госдепартамента США от 2015 года 

Конституция предусматривает “полную 
свободу вероисповедания,” разделение 
церкви и государства, и равенства для 
всех, независимо от религии. Он также 
запрещает преследование на основе 
религии. Законы и политики поощряют 
Грузинскую Православную Церковь 
(GOC),  к тому же они предоставляют 
Ей привилегии не учитывая другие 
религиозные группы. Религиозные 
организации и неправительственные 
организации (NGO) подвергли 
критике государственное агентство по 
Религиозным Проблемам (SARI, также 
известное как Государственное Агентство 
по Вопросам  Религии), который 
проводил государственную политику  
по религии и функционировал, как ее 
консультативный орган по религиозным 
проблемам. Норвежский Центр Прав 
Человека процитировал неясный мандат 
САРИ и отсутствие прозрачности в 
передаче собственности и в финансовом 
отношении компенсации ущерба для  
четырех религиозных групп, понесенного 
в течение советской эры, и оценил ее 
миссию, как поощряющую финансовые 
и материальные интересы ГПЦ. Центр 
толерантности при Народном защитнике 
и НПО критиковали проект стратегии 
SARI по религиозной политике своей 
направленности на предотвращении 
внутреннего вмешательства соседних 
государств с помощью этнических и 
религиозных групп. Местные власти 
порой не в состоянии предоставить 
религиозные разрешения конфессиям 
строить новые культовые места и 
правительство не смогло вернуть 
некоторую часть имущества на 
основе заявлений групп религиозных 
меньшинств, изъятых государственными 
органами. Ограничения на религиозную 
деятельность в регионах Абхазии и 
Южной Осетии, которые остаются вне 
контроля центрального правительства, 
отрицательно повлияли на ГПЦ и 
Свидетелей Иеговы, в частности. 

“Свидетели Иеговы” сообщили о 51 
случае религиозной дискриминации 
в их отношении – ограничения с 
предыдущего года – включая ущерб 
и вандализм с имуществом, угрозы и 
случаи словесного оскорбления и факты 
препятствия их религиозным службам. 
Мусульмане продолжали указывать, 
что социальная дискриминация, а 
также правительственное бездействие, 

заблокировала их усилия открыть 
частную школу-интернат в Кобулети. 
Представители меньшинства 
религиозных групп сообщили о 
широко распространенном мнении, 
что религиозные группы меньшинства 
поставили под угрозу GOC и  
культурные ценности страны. NGO 
сообщили, что некоторое духовенство 
GOC способствовало враждебным 
социальным отношениям к религиозным 
общинам меньшинства. Контрольная 
группа СМИ Фонда Развития Медии 
(MDF) задокументировала по крайней 
мере 77 случаев дискриминационных 
замечаний на основе религии в 
национальных СМИ.

Американский Посол и служащие 
посольства регулярно встречались 
с высшими правительственными 
чиновниками, включая лидерство 
САРИ, консультанта премьер-
министра к правам человека и 
гендерному равенству, и президентского 
консультанта к проблемам меньшинства, 
чтобы мотивировать диалог между 
религиозными группами правительства 
и меньшинства, которые подчеркнули 
социальный допуск и путешествовали 
по всей стране, чтобы встретиться с 
религиозными общинами меньшинства. 
В феврале во время презентации САРИ 
его черновой стратегии относительно 
религиозной политики и на апрельской 
Международной конференции по 
вопросам Мира и Религии, в Батуми, 
Посол убеждал правительство 
способствовать религиозной свободе 
и снизхождению и избежать создавать 
непреднамеренные раздоры. В 
апреле посольство организовало 
посещение эксперта по исследованиям 
различия вероисповеданий из США. 
Спикер продвинул диалог различия 
вероисповеданий во время появлений 
на вещательных СМИ и печатных 
СМИ, обсуждениях со студентами и 
мусульманским молодым человеком и 
встречами с религиозными группами, 
включая GOC.

Раздел I. Религиозная демография

Американское правительство 
вычислило общее количество населения 
в 4.9 миллионах душ (данные от июля 
2015). Согласно переписи 2002 года, 
грузинские православные составляют 84 
процента населения, после чего следуют 
мусульмане в количестве 10% и члены 
Армянской апостольской церкви (AAC) 
в количестве 4%.

Существует сильная взаимосвязь 
между этнической принадлежностью, 
религиозной принадлежностью и 
областью места жительства. Большинство 
этнических грузин связаны с Грузинской 
Православной Церковью. Небольшое 
количество главным образом этнических 
русских являются членами нескольких 
православных групп, не связанных с 
ГПЦ, включая Молоканов, Староверов 
(старообрядцы) и Духоборы (Борцы 
Духа). Этнические азербайджанцы 

ОТЧЕТ О СВОБОДЕ РЕЛИГИИ 
являются преобладающе мусульманами-
шиитами и большом количестве 
заселяют юго-восточную область 
Квемо-Картли. Другие мусульманские 
группы включают этнических грузин  
мусульман в Аджарии и чеченских  
Хистов на северо-востоке, оба из которых 
являются преобладающе суннитскими 
группами. Много мигрантов, живущих 
в южном регионе Самцхе-Джавахети, 
являются этническими грузинскими 
мусульманами-суннитами, по 
происхождению из Аджарии. 
Этнические армяне принадлежат 
прежде всего к AAЦ и составляют 
большинство населения в Самцхе-
Джавахети.

Согласно переписи, католики, курдские 
Иезиды, греческе православные, евреи, 
растущее число “нетрадиционных” 
религиозных групп, таких как баптисты, 
“Свидетели Иеговы”, пятидесятники 
и международное общество Сознания 
Кришны (Харе Кришна) и люди, которые 
не выражали никакого религиозного 
предпочтения, составляют остающиеся 
2 процента населения.

Раздел II. Уважение правительством 
свободы вероисповедания 

Правовые рамки

Конституция предусматривает 
“полную свободу вероисповедания” 
и равенство для всех, независимо 
от религии. Конституция запрещает 
преследование на основе религии 
и запрещает принуждение любого, 
выразить его собственное мнение о 
религии. Конституция также запрещает 
общественные и политические 
ассоциации, которые вызывают 
религиозную враждебность. Закон 
предусматривает свободу религиозной 
веры, достоинства и совести, включая 
право выбрать и изменить религиозную 
принадлежность.

Несмотря на то, что конституция 
признает особенную роль ГПЦ в 
истории страны, она предусматривает 
независимость ГПЦ  от государства, 
указывая, что отношениями между 
ГПЦ  и государством должно управлять 
конституционное соглашение (также 
названный конкордатом). Конкордат 
между правительством и ГПЦ  
присуждает уникальный статус ГПЦ; 
у правительства нет конкордата ни с 
какой другой религиозной группой. 
Конкордат предоставляет права, не 
данные другим религиозным группам, 
включая судебный иммунитет для 
Патриарха ГПЦ, исключительное право 
укомплектовать военный сан капеллана, 
освобождение духовенства ГПЦ от 
военной службы и консультативную 
роль в правительстве, особенно в 
образовании. Некоторые положения 
конкордата, включая консультативную 
роль ГПЦ в образовании, требуют, 
чтобы законодательство внедрения все 
же было принято парламентом.

Религиозные группы могут 
регистрироваться в государственном 
Национальном Агентства Гражданского 
Реестра (НАГР) в качестве 
юридического лица публичного 

права (ЮЛПП) или в качестве 
некоммерческой организации, оба 
из которых предлагают по существу 
те же преимущества, в том числе 
юридическое признание при 
проведении мероприятий, частичное  
освобождение от налогов, а также 
право собственности на недвижимость 
и на открытие банковские счета. 
Незарегистрированные религиозные 
группы могут осуществлять 
религиозную деятельность, но не 
получают правового статуса или льгот, 
возлагаемых на зарегистрированных 
групп. 

Чтобы зарегистрироваться как 
ЮЛ, у организации должны быть 
исторические связи со страной или 
обладать юридическим признанием 
от государств-членов Совета Европы, 
как религиозной организации, 
но в законе не сказано, кто дает 
определение словам  “исторические 
связи”. Кроме того, организация, 
регистрирующаяся для получения 
статуса ЮЛ, должна предоставить 
информацию NAPR относительно 
ее целей и процедур и списка ее 
учредителей и руководящего органа. 
Гражданский кодекс определяет 
операции и право на достоинства, 
зарегистрированные под статусом 
ЮЛ. Группы, регистрирующиеся 
как некоммерческие религиозные 
организации, не должны иметь 
исторические связи со страной 
или пользоваться признанием 
членами Совета Европы, но обязаны 
предоставить подобную информацию 
НАГР об их целях, включая процедуры 
и имена учредителей и членов их 
руководящего органа.

Налоговый кодекс рассматривает 
религиозную деятельность вне 
экономической деятельности, а также 
дает права зарегистрированным 
религиозным группам частичное 
освобождение от налогов для 
пожертвований. Религиозные группы 
кроме ГПЦ платят налог на прибыль 
по продаже религиозных продуктов, 
налоги на добавленную стоимость 
при предоставлении или импорте 
религиозных продуктов и налоги 
на все операции, связанные со 
строительством, восстановлением и 
живописью религиозных зданий.

Согласно праву собственности, 
не зарегистрировавшись под 
ЮЛ религиозная организация, 
кроме ГПЦ, она не сможет 
получить несельскохозяйственную 
государственную собственность 
посредством прямой продажи. 
Деноминация,  зарегистрированная 
как некоммерческая организация, 
может приобрести государственную 
собственность. Закон также 
предоставляет ГПЦ право на 
приобретение государственной 
собственности земли 
сельскохозяйственного назначения 
бесплатно, в то время как другие 
религиозные группы должны платить.

продолжение следует

В ГРУЗИИ
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Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Gürcüstanın hər bir vətəndaşının parlament seçkilərində 
iştirak etməsi üçün seçicilərin vahid siyahısını hazırlayıb.

MSK-nın məlumatında deyilir ki, hər bir seçici  voters.cec.gov.ge  saytına daxil olub ad və 
soyadını yoxlaya və səs verəcəyi yeri dəqiqləşdirə bilər. Seçicilər özləri haqqında məlumatlara 
22 sentyabr 2016-cı il tarixinə qədər dəyişiklik edə bilərlər. 

Gürcüstanda parlament seçkiləri oktyabrın 8-də keçiriləcək. MSK artıq 73 majoritar dairədə 3 
634 məntəqənin sərhədlərini müəyyən edib. Beləliklə, Gürcüstan vətəndaşları səs verəcəkləri 
seçki məntəqəsini görə bilərlər.  

Gürcüstanda seçicilər ölkə ərazisində və həmçinin ölkə hüdudlarında yaşayan18 yaşına çat-
mış ölkə vətəndaşlarıdır. Ədliyyə Nazirliyinin 30 may tarixinə olan məlumatına əsasən, Gürcüs-
tanda 3,53 milyon seçici var. Seçici siyahılarının növbəti yenilənməsi iyulun 15-nə planlaşdırılıb.  

Seçicinin yalnız özü və ailə üzvləri barədə məlumatlarla tanış olmaq və onlara dəyişiklik et-
mək hüququ var..

 

 

Seçki komissiyasının 
dairəsi 

Majoritar seçki 
dairəsinin nömrəsi 

Ad və soyad 
 Partiya 

Saqareco 23 Qəzənfər Məmmədov Bitərəf 

Qardabani 31 Savalan Mirzəyev 
Gürcüstan Arzusu 

– Demokratik 
Gürcüstan 

Qardabani 31 Ramin Bayramov Vahid Milli 
Hərəkat 

Bolnisi 33 Samirə İsmaylova Vahid Milli 
Hərəkat 

Bolnisi 33 Benyamin Qasımov Azad 
Demokratlar 

Marneuli bələdiyyəsi 35 Ruslan Hacıyev 
Gürcüstan Arzusu 

– Demokratik 
Gürcüstan 

Marneuli bələdiyyəsi 35 Azər Süleymanov Vahid Milli 
Hərəkat 

Marneuli bələdiyyəsi 35 İspəndər Kərimov Azad 
Demokratlar 

Marneuli və Marneuli 
bələdiyyəsinin 10 kəndi 36 Əhməd İmamquliyev Vahid Milli 

Hərəkat 

Axalkalaki və Ninotsminda 46 Arsen Karapetyan Vahid Milli 
Hərəkat 

Axalkalaki və Ninotsminda 46 Artaşes Palancyan Bitərəf 

Axalkalaki və Ninotsminda 46 Enzel Mkoyan 
Gürcüstan Arzusu 

– Demokratik 
Gürcüstan 

Axalkalaki və Ninotsminda 46 Şakro Ayvazyan 
Dövlət Xalq üçün 

hərəkəti- Paata 
Burçuladze 

Axalkalaki və Ninotsminda 46 Aşot Saaryan Usupaşvili – 
Respublikaçılar 

Axalkalaki və Ninotsminda 46 Merujan Karaxanyan 

Gürcüstanın 
Vətənpərvərlər 
Alyansı – Davit 

Tarxan-Mouravi, 
İrma İnaşvili 

Axalkalaki və Ninotsminda 46 Armenak Polorçyan Milli Forum 
Axalkalaki və Ninotsminda 46 Robert Cağatspanyan Bitərəf 

 Parlament seçkiləri – 2016
 Partiya siyahıları üzrə Gürcüstanın
 milli azlıqlarından olan namizədlər

 Majoritar siyahılar üzrə Gürcüstanın
milli azlıqlarından olan namizədlər

 

  
Ad Soyad Partiya 

1 19 Ruslan Poğosyan Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

2 20 Mahir Dərziyev Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

3 22 Leri Xabelov Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

4 23 Samvel Manukyan Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

5 26 İsko Dasen Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

6 30 Erekle Tripolski Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

7 38 Svetlana Kudba Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

8 68 Giorgi Volski Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

9 85 Savalan Mirzoyev Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

10 89 Ruslan Hacıyev Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

11 90 Tamaz Naveryan Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

12 95 Tenqiz Xubulov Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

13 99 Enzel Mkoyan Gürcüstan Arzusu – Demokratik Gürcüstan 

14 26 Azər Suleymanov Vahid Milli Hərəkat 

15 31 Arsen Karapetyan Vahid Milli Hərəkat 

16 41 Sofya Syukaeva Vahid Milli Hərəkat 

17 50 Qevorq Şuşanyan Vahid Milli Hərəkat 

18 92 Şakro Terteraşvili Vahid Milli Hərəkat 

19 94 Ramin Bayramov Vahid Milli Hərəkat 

20 96 Samira İsmailova Vahid Milli Hərəkat 

21 97 Mamed İmamquliyev Vahid Milli Hərəkat 

22 129 Giorgi Şamiyev Vahid Milli Hərəkat 

23 144 Coşqun Əliyev Vahid Milli Hərəkat 

24 149 Ceyhun Qarayev Vahid Milli Hərəkat 

25 151 Nana Minasyan Vahid Milli Hərəkat 

26 162 Yana Artyomova Vahid Milli Hərəkat 

27 173 Diana Torosyan Vahid Milli Hərəkat 

28 28 Benyamin Kasimov Azad Demokratlar 

29 21 Mixail Avakyan Azad Demokratlar 

30 30 Teymuraz Muradaşvili Azad Demokratlar 

31 48 Timur Avalyan Azad Demokratlar 

32 105 Giya Demirçiyev Azad Demokratlar 

33 132 Avtandil Musayev Azad Demokratlar 

34 180 Teymuraz İbrahimov Azad Demokratlar 

35 17 Armenak Polorçyan Milli Forum 
36 61 Zozana Koçoyan Leyboristlər Partiyası 
37 95 Leon Arutinov Leyboristlər Partiyası 
38 138 Karen Arutunyan Leyboristlər Partiyası 
39 140 Nadejda Dolmatova Leyboristlər Partiyası 
40 148 Alik Ataşyan Leyboristlər Partiyası 
41 153 Şorena Şaukayeva Leyboristlər Partiyası 

 

Gürcüstan vətəndaşları seçici 
siyahılarını MSK-nın saytında 

yoxlaya bilərlər
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Davamı...

RİTUAL-MİFOLOJİ  ANALİZ

İndi isə bütün bu eşitdiklərimiz və gördükləri-
mizə yekun vurub, keçəpapaq fenomeni haqqında 
ilk elmi qənaətlərimizi ortaya qoymağa çalışaq. 
Bunun üçün ən ümumi kontekstlərdən xüsusilərə 
doğru gedəcəyik.

Muğanlıdakı Novruz karnavalını ilk olaraq 
ümümbayram – ümumnovruz kontekstində 
dəyərləndirmək lazım gəlir. Çünki Novruz ilk 
növbədə bayramdır və bu anlamda bayram fe-
nomeninin bəşəri-univesal strukturunu özündə 
daşıyır. 

V.N.Toporovun ümumiləşdirməsinə görə, 
arxaik mifopoetik və dini ənənələrdə bayram 
sakral-müqəddəs sfera ilə xüsusi əlaqəyə malik 
zaman kəsiyidir; …Bayramın əhəmiyyətli və ay-
rılmaz əlaməti onun müqəddəsliyidir .

Azərbaycanın və dünyanın hər yerində olduğu 
kimi, Muğanlıda da Novruz bayramı ilin bütün 
adi günlərindən fərqli olaraq, ən əziz günləri 
əhatə edir və bu günlərlə bağlı bütün dəyərlər 
müqəddəs sayılır. Bu müqəddəsliyin kökləri ən 
qədim dövrlərə, insanların arxaik-mifoloji dün-
yagörüşü ilə yaşadığı kosmoloji çağa gedib çıxır. 
Belə ki, kosmoloji çağın ibtidai cəmiyyətlərində 
insanların malik olduğu biliklər ezoterik və ekzo-
terik olmaqla iki yerə ayrılırdı:

Ezoterik biliklər – gizlin bilgilər olub, sirr 
kimi saxlanılan və yalnız inisiasiya ritullarından 
keçərək cəmiyyətin tamhüquqlu üzvünə çevril-
miş fərdlərin bildiyi müqəddəs informasiyalar 
idi.

Ekzoterik biliklər – hansı yaş qrupunda, sosial 
mərtəbədə durmasından asılı olmayaraq, cəmiy-
yətin bütün üzvlərinin bildiyi, deyilməsi üzərində 
heç bir tabu qoyulmayan informasiyalar idi.

Muğanlı Novruz bayramı ilə bağlı bilgilər də 
sakral-ezoterik biliklər sayılmışdır. Yada salaq 
ki, Muğanlı kəndinin yaşlı əhalisi keçəpapaqla-
rın şahının kim olmasını gizlin sirr kimi saxlayır, 
uşaqları aldadaraq onlara yanlış məlumat verir-
dilər. Bunun sonrakı epoxalarda topluma yad 
olan hökumətlərin (rus-çar hökuməti, sovet hö-
kuməti) özünə ritual hakimiyyəti quran şahı tanı-
ya bilməməsi üçün edildiyi söylənir. Lakin şahın 
kimliyinin sirr kimi saxlandığı Muğanlı toplu-
munda sirrin – sakral informasiyanın uşaqlar və 
böyüklər arasında həqiqi və yalançı informasiya-
lar şəklində bölünməsi aktı onda əski ezoterik və 
ekzoterik biliklər bölgüsünü bərpa etməyə imkan 
verir.

Novruzu əlamətdar edən, onu toplumun di-
gər bayramlarından məzmun və forma etiba-
rilə fərqləndirən əsas cəhət bu bayramın zama-
nın dəyişməsi, yeni ilin gəlməsi ilə bağlılığıdır. 
V.N.Toporov bayramların daha dolğun məna və 
funksiyasının köhnə ildən yeni ilə keçid zamanı 
üzə çıxdığını və toplumun bütün bayramlarına 
məxsus dəyərlərin yeni il bayramında bir araya 

gəldiyini  göstərir .

Doğrudan da, Novruz bayramı insanlarının hə-
yatının mənasıdır. Toplum üçün müqəddəs olan, 
onu milli varlıq kimi ayaqda saxlayan, etnokos-
mik struktur vahidi kimi dağılmağa qoymayan, 
ona yaşam gücü verən dəyərlər Novruz bayra-
mında xüsusi məna və aktuallıq qazanır.

Alim yeni il bayramının bütün arxaik mifopo-
etik ənənələr üçün xarakterik olan funksional 
strukturunu belə modelləşdirir:

Bayram dünya katastrofunun (etnik kosmosun 
– dünyanın dağılmasının – S.R.) kəskinləşmiş və 
gərginləşmiş gözləntisi şəraitində başlanır;

Köhnə dünya, köhnə zaman, köhnə insan (il ər-
zində köhnəlmiş dünya, zaman, insan – S.R.) öz 
dövrünü gedib və onları dağılma, ölüm gözləyir;

Xaosun gücləri, ola bilsin ki, dünyanın kosmik 
təşkilini üstələyir;

Həyat və məhsuldarlıq gücləri qurtarmaq üzrə-
dir: onlar ölürlər (bu, özünü daha tez-tez məhsul-
darlıq tanrısının ölməsi, onun bu dünyadan yox 
olması motivində təcəssüm etdirir);

Kahin, çar-kahin (müqəddəs çar) ritual keçirir. 
O, qurban verilən heyvanı, yaxud insanı parçala-
yaraq sanki xaosun işini axıra,  kosmikliyin sıfır 
nöqtəsinə «çatdırır»; 

Yalnız indi (bu halda – S.R.) yeni yaradılış, 
xaotik güclərin tədricən aradan qaldırılması və 
buna paralel olaraq kosmosun sintezləşdirilməsi 
başlana bilər; 

Qurbanın dağıdılmış, müxtəlif yerlərə atılmış 
hissələri toplanır, kosmosun elementləri ilə tutuş-
durulur və birləşdirilir. Kainatın heyvan şəklində 
olan obrazı sanki gerçək dünya ilə dəyişdirilir: 
dünyaya təşkilatlanma, məhsuldarlıq, çiçəklən-
mə, həyat qayıdır;

Yeni dünyanın, yeni zamanın, yeni insan kol-
lektivinin yaradılışı baş verir;

Bayramın bu konseptual-ritual sxemi kollekti-
vin bayramda iştirak edən bütün üzvlərinin aşağı-
dakı hərəkətlərində inikas olunur:

– dünya və onun əlamətlərinin tərs üzünə (astar 
tərəfinə) döndərilməsi;

– subyekt və obyektin bir-biri ilə əvəz edilməsi;  

– axırıncı olanın birinci olana, aşağı olanın 
yuxarı olana, qulun ağaya, şərin xeyirə, ölümün 
həyata, bəzən qadın cinsinin kişi cinsinə və s. 
döndərilməsi;

– müxtəlif cür yerdəyişmələr, paltardəyişmələr;

– tərsinə səciyyələrə malik «antidünya» və «an-
tidavranışların» formalaşdırılması .

V.N.Toporovun yeni il bayramının dünya arxa-
ik mifopoetik ənənələri əsasında modelləşdirdiyi 
və özünün «konseptual-ritual sxem» adı altında 
səciyyələndirdiyi, bizim isə daha çox «funksio-
nal struktur sxemi» kimi gördüyümüz «univer-

sal sxem», əslində, ümumən Novruz bayramı, o 
cümlədən Muğanlı Novruz bayramı kompleksi 
üçün də eyni dərəcədə aktualdır. Təbii ki, bizim 
bu «hökmümüz» ilk baxışda zahiri oxşarlığa 
əsaslanan mexaniki tətbiq təsiri bağışlaya bilər. 

Lakin nəyi unutmaq olmaz? 

Birinci növbədə bu sxemin mifopoetik ənənəni, 
ikinci növbədə isə arxaik strukturu əks etdirməsi-
ni nəzərə almamaq olmaz.

Burada bir-biri ilə bağlı üç konsept-element 
var: mif, ənənə və arxaiklik.

Mif – ritual strukturunun qədimliyini, ənənə – 
funksionallığını (yaşama mexanizmini), arxaik-
lik – aktuallığını göstərir.    

Başqa sözlə: qədim hadisə olan ritual-mifoloji 
struktur sxemi ənənədə ötürülür, arxaikliklə müa-
sirləşir. Bu halda biz göstərilən universal sxemi 
onun olmadığı yerdə yox, olduğu yerdə axtarma-
lıyıq. Yəni biz V.N.Toporovun modelləşdirdiyi 
yeni il ritual sxemini Novruz bayramının fasiləsiz 
müasirləşən maddi dekorasiyası (formal-zahiri 
strukturu) səviyyəsində yox, genetik struktur sə-
viyyəsində rekonstruksiya etməyə çalışmalıyıq. 
Mənəvi materiya olan Novruz bayramını maddi 
materiya şəklində təsəvvür edib, bir canlı orqa-
nizmə bənzətsək, onda müqayisə həmin universal 
sxemlə orqanizmin genetik struktur sxemi arasın-
da aparılmalıdır. Hər bir orqanizm genetik struk-
tura malik olur. Canlı orqanizm genetik struktur 
sxemi (DNT) əsasında yaranır və öz mövcud-
luğunu bu sxem əsasında törəyib artmaqla (ye-
nidən təşkil olunmaqla) davam etdirir. Genetik 
özünəməxsusluq sxemi (sinergetik) özünüyarat-
ma və özünütəşkilin əsasında durur. Biz, təbii 
ki,  adi gözlə baxdıqda canlı orqanizmin genetik 
sxemini yox, onun üzvi materiyada maddiləşmiş 
şəklini – zahiri quruluşunu, bədənini görə bilirik.

Deyilənlər cansız «orqanizmlərə» – qeyri-üz-
vi sistemlərə (mənəvi materiyaya), o cümlədən  
onun təzahür janrlarından biri olan Novruz bay-
ramına da eyni dərəcədə aiddir. Novruz bayramı 
da bir orqanizm kimi iki səviyyədən ibarətdir:

Birinci səviyyə bayramın formal-maddi görün-
tüsüdür. Bunu canlı orqanizmin bədəni – bədən 
üzvləri ilə müqayisə etmək olar;

İkinci səviyyə bayramın bu formal-maddi gö-
rüntünü təşkil edib yaradan, onu sistem kimi ya-
şadan struktur sxemidir. Bunu da canlı orqaniz-
min genetik sxemi ilə müqayisə etmək olar.

Əslində, Muğanlı Novruz karnavalına bütöv 
bir sistem  kimi yanaşdıqda V.N.Toporovun qeyd 
etdiyi universal struktur sxemini həmin sistemin 
müxtəlif səviyyələrində fərqli təzahür formala-
rında (aktiv-funksional element, rudiment,  atro-
fik qalıq, atavizm-orqan şəkillərində) aşkarlamaq 
mümkündür. Bunun üçün alimin modelləşdirdiyi 
sxemi Muğanlı Novruz karnavalı ilə «səsləşəcə-
yi» səviyyəyə qədər «sadələşdirmək» lazımdır.

Beləliklə, V.N.Toporova görə, bayram insanın 
dünyasının, zamanının qurtardığı, bitdiyi gərgin 

məqamda başlanır. Novruz bayramında bu, qı-
şın sonu – yazın başlandığı məqamdır. Təzə ilin 
rəmzi olan yaz gəlməsə, insanlar qışda qalsa, on-
ları məhv – aclıq, səfalət gözləyir. Çünki insan 
və onun dünyasına aid olan hər bir varlıq (insan, 
heyvan, bitki, ağac, su, dağ, dərə, yer, göy və s.) 
ilin sonuna doğru artıq öz ömrünü başa vuraraq 
ölür. Ağaclar yarpağını tökərək yatıb, çöl-çəmə-
ni qar örtüb. Bunun da nəticəsində insanların və 
heyvanların ərzağı tükənib: evdə un çuvalları, 
ot-ələf damı boşalıb. Sosial münasibətlərdə po-
zulmalar baş verib: insanlar arasında il ərzində 
müxtəlif səbəblərdən konfliktlər, düşmənliklər 
yaranıb. Belə davam etsə, insanları təkcə aclıq 
məhv etməyəcək, elə bir-birlərini nifrətdən, kin-
dən, düşmənçilikdən özləri qıracaqlar.  

Dünyanın nizamının (Kosmosun) maddi və 
mənəvi tarazlığının pozulması cəmiyyətdə 
hərc-mərcliyi, özbaşınalığı, qanunsuzluqları, so-
sial mərkəzdənqaçmaları (Xaosu) gücləndirib. 
Belə davam etsə, dünyanın olan-qalan xeyiri də 
aradan qalxacaq və onun yerində şər öz hakimiy-
yətini quracaq (Bu deyilənlər Muğanlı Novru-
zunda Xaosu təmsil edən keçəpapaqların şahının 
taxta çıxması və özünün əbədi hakimiyyətini 
qurmaq istiqamətindəki fəaliyyət aktlarında ifadə 
olunur). Yeni il – yeni dünya, yeni zaman, yeni 
həyat gəlməli və insanlar köhnə ildən – köhnə 
dünya, köhnə zaman və köhnə həyatdan qurtulub, 
yenilənməli – yeni ilin bir illik yeni həyat dövriy-
yəsinə daxil olmalıdırlar.

Yenilənmə qəbilənin mistik və dünyəvi haki-
miyəti, sakral dəyərlərini özündə cəmləşdirən 
fövqəladə şəxsin rəhbərliyi altında həyata keçiril-
məlidir. Bu, qədim oğuz cəmiyyətində Qam-Ğan-
dır (daha sonrakı paradiqması: Dədə Qorqud). 
Qam – şaman, Ğan – xan deməkdir. Qam-Ğan 
obrazında şamanın mistik gücü ilə xanın siyasi 
gücü birləşərək, onu fövqəladə varlığa çevirir. 
O, cəmiyyəti qurbanvermə vasitəsi ilə bitməkdə, 
sona çataraq ölməkdə olan fazadan yeni həyat 
fazasına keçirir. Muğanlı Novruz bayramında 
bunun izləri şaxələnmiş halda qalıb. Keçəpapaq-
ların mərasimi kəndin hörmətli adamları sayılan 
ağsaqqalların və mollanın rəhbərliyi altında ke-
çirdi. Mərasimdə konflikt yaranarsa, onu məhz 
ağsaqqallar və molla aradan qaldırırdı. Keçəpa-
paqlarla (Xaosla) cəmiyyət (Kosmos) arasında 
yaranan konflikt hansı səviyyə və məzmunda 
olmasından asılı olmayaraq, ritual-mifoloji dün-
ya modelindəki kosmik və xaotik başlanğıcla-
rın əbədi-kosmoqonik ziddiyyətini ifadə edir. 
Belə kosmoloji ziddiyyət kosmosun və xaosun 
fövqündə duran, onlar arasında əlaqə yaradan, 
mediasiya edə bilən fiqur tərəfindən həll oluna 
bilərdi. Bu fiqur qədim oğuz cəmiyyətində Qam-
Ğan, müasir oğuz cəmiyyətində – Muğanlının 
molla və ağsaqqalları idi.

P.S. Qeyri-adi Novruz adətləri (Gürcüstanın 
Qardabani rayonunun Muğanlı kəndi) verilişi  
Mədəniyyət kanalında izləyə bilərsiniz:  https://
www.youtube.com/watch?v=aLPK35m_lXE

..ARDI VAR
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KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HAQQINDA

GÜ� RCÜ� STAN QANÜNÜ
KƏND TƏSƏRRÜFATI TORPAQLARININ 

İCARƏYƏ VERİLMƏSİ HAQQINDA 
GÜRCÜSTAN QANUNU

DAVAMI...

Maddə 12. Satışda dövlətin üstün hüququ 

1.Gürcüstanda torpaq bazarını tənzimləmək, 
torpaqdan istifadə və müdafiə etmək, ondan 
səmərəli istifadə və mühafizə etmək proqramını 
maliyyələşdirmək üçün Gürcüstan dövlət büd-
cəsindən Gürcüstanın yerli fondu yaradılır. Yerli 
fondun vasitəsi ilə qanunvericiliklə nəzərdə tutu-
lan qaydada və müəy-yən edilmiş hallarda üstün 
alış hüququ var. 

2.Dövlət tərəfindən üstün alış hüququna tətbiq 
olunmur, əgər: 

a) Mülkiyyətçinin övladı dədə-baba (ailə) təsər-
rüfatını tam, sənədlərlə əsaslandırılmış şəkildə 
götürmək istədikdə; 

b) Mülkiyyətçi dədə-baba (ailə) təsərrüfatını 
və ya kənd-tə¬sərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsini 
dövlət və ya ictimaiyyət üçün gərəkli olduqda və 
ya məcbur olub özgələşdirirsə. 

3. Əgər mülkiyyətçi dəyişməz mülkiyyətçi kimi 
qalırsa, dövlət tərəfindən üstün satış hüququ ona 
0 vaxta qədər tətbiq edilmir ki, onun mülkiyyətçi 
kimi təsərrüfatı müstəqil idarə et-məsi müəyyən 
olunmayıb.” 

l7.19-cu maddənin mətni birinci bənd kimi sa-
yılsın və maddəyə sonrakı məzmunda 2-ci bənd 
əlavə edilsin:  

“2. Özəlləşdirmə nəticəsində qalan sahə 5 hek-
tardan az olduğu təqdirdə torpaq sahəsinin öz-
gələşdirilməsi qadağan edilir. 

Maddə 2. Bu qanun dərc ediləndən sonra qüv-
vəyə minir. 

Gürcüstan prezdenti Eduard Şevardnadze 
Tbilisi, 20 iyun 2003-cü il 

 “DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİ OLAN KƏND 
TƏSƏRRÜFATI TƏYINATLI TOPRPAQLA-
RIN ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSI HAQQINDA” 
GÜRCÜSTAN QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ 

DƏYİŞİLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA

26.11.2004-cü il 

Maddə 1. “Dövlət mülkiyyətində olan kənd-təsər-
rüfatı təyi¬natlı torpaqların özəlləşdirilməsi 
haqqında” Gürcüstan qanu-nuna (parlament xə-
bərləri 1 007, 30.04.96, səh.16 ) sonrakı əlavələr 
və dəyişikliklər edilsin: 

1.2 V FƏSİL və 22-ci maddənin başlığı sonrakı 
redaksiya¬da verilsin: “Keçici əsasnamələr” 

2. 22-ci maddənin mətni birinci bənd kimi sayıl-
sın və bu maddəyə sonrakı məzmunda 2-ci bənd 
əlavə edilsin: 

“2. Acarıstan Muxtar Respublikasında yaşayan, 
qanunveri¬ciliklə müəyyən edilmiş qaydada tor-
paq sahəsi olan, lakin verilməyən torpaq sahəsi 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulan qaydada 31 de-
kabr 2006-ci ilədək icmalara (ailələrə) verilir”. 

Maddə 2. Gürcüstan hökuməti bu qanun qüv-
vəyə minən¬dən bir il ərzində qanunun fəaliyyət 
göstərməsi üçün lazım olan maliyyə, təşkilati və 
metodoloji tədbirlərin həyata keçməsini təmin 
edir. 

Maddə 3.Bu qanun dərc ediləndən sonra qüv-
vəyə minir. 

Gürcüstan prezdenti Mixail Saakaşvili 

Tbilisi, 26 noyabr 2DD4-cü il 

“DÖVLƏT MÜLKİYYƏTI OLAN 
KƏND-TƏSƏRRÜFATI TƏYINATLI 
TOPRPAQLARIN ÖZƏLLƏŞDIRİLMƏSI 
HAQQINDA” GÜRCÜSTAN QANUNUNA 
ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYIŞILIKLƏR EDILMƏ-

SI HAQQINDA

08.12.2006-cı il 

Maddə 1. “Dövlət mülkiyyətində olan 
kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpaqların özəlləşdi-
rilməsi haqqında” Gürcüstan qa¬nu-nuna (Gür-
cüstan qanunvericiliyi aktları 142,29.07.2005-ci 

il,maddə 3003) sonrakı əlavələr və dəyişikliklər 
edilsin: 

1. 3-cü maddəyə: 

a) ”B” bəndi sonrakı redaksiyada verilsin: 

b) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların özəl-
ləşdiril¬mə¬si¬ ¬dövlət mülkiyyətində mövcud 
olan kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar Gürcüs-
tan vətəndaşları, ya da Gürcüstanda qeydiy-yat-
dan keçmiş xüsusi hüquqi şəxslərə satınaq for-
masında, yalnız müqəddəs avtokefal kilsəsinə 
satmaq istisna olmaqla, xüsusi mülkiyyətə veri-
lir;”; 

b) “E” bəndi sonrakı redaksiyada verilsin: 

“E) Xüsusi auksion- iştirakçılar arasında mül-
kiyyətin satılma qiymətini bir dəfəyə yazılı şə-
kildə təklif edən auksion formasıdır. Bu forınalı 
auksionda konkret inzibati vahidin -əhalinin 
(kənd, qəsəbə və şəhər əhalisi) və əhali birlik-
lərinin (icmalar) ərazi sərhədləri icma kitabında 
qeydiyyatda olan və ya şəxsiyyət vəsiqəsi əsa-
sında qeydiyyatı olan Gürcüstan vətəndaşlarının 
iştirak etmə hüququ var;”; 

q) “Z” bəndi sonrakı redaksiyada verilsin: 

“z) Özəlləşdirmə planı-özəlləşdirmə torpaqları 
sahələri kadastrda planlaşdırılır, kadastr infor-
masiyası, formaları, torpağın harda yerləşməsi, 
keyfiyyəti (yaxşı/qeyri məhsuldar) haqqında 
məlumatlar, bunun əsasında hesablanmış torpaq 
sahələrinin ilkin qiyməti və onun haqqında in-
formasiya vahidləri hazırlanmasıdır. 

c) “İ” bəndi sonrakı redaksiyada verilsin: 

“İ) İcma kitabı-inzibati vahid-əhalinin (kəndin, 
qəsəbənin və şəhərin) ərazi sərhədlərində icma-
ların və konkret məskun¬laşma məntəqələrində 
yaşayan şəxslərin və icma üzvlərinin ol¬ması 
faktını, orada yaşayan şəxslərin sayını özündə 
əks etdirən jurnaldır. 

2.6-cı maddənin 2-ci bəndi sonrakı redaksiyada 
verilsin: 

“2. İcarəyə verilən kənd-təsərrüfatı təyinatlı 
torpaq sahələ¬rinin özəlləşdirmə məqsədi ilə 
xüsusi auksionunun təşkili və keçirilməsini Gür-
cüstan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi müvafiq ərazi 
orqanları ilə birgə keçirir.” 

3. 8-ci maddə sonrakı redaksiyada formalaşdın-
lsın: 

“Maddə 8. Torpaq sahəsinin hazırlanması və na-
tural təqdi¬matı 

İcarəyə verilmiş kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 
sahəsinin hazırlanması və natural təqdimatı və 
kadastr xəritələrinin hazır¬lanmasını yerli özü-
nüidarəetmə orqanlarının nümayəndələri Küt-
ləvi Reyestrin Milli Agentliyinin müvafiq ərazi 
xidmətlə¬rində mövcud informasiyanı daxil 
etməklə gerçəkləşdirilir. Kütləvi Reyestr Milli 
Agentliyinun müvafiq ərazi xidmətləri onların 
əlində olan məlumatın yayılması qayğısına qal-
malıdır.” 

4.13-cü maddənin 2-ci bəndi sonrakı redaksiya-
da verilsin: 

“2. Konkret inzibati vahidinin-məskunlaşmış 
əhalinin (kəndin, qəsəbənin və şəhərin) və məs-
kunlaşmış əhali birliyinin (icmanın) ərazi sər-
hədlərində icma kitabında qeydiyyatda olan və 
ya şəxslərin şahidlik əsasında Gürcüstan vətən-
daşı kimi qeydiyyatda olan şəxslərin xüsusi auk-
sionda iştirak etmək hüququ var. 

5. 14-cü maddə: 

a) Başlıq sonrakı redaksiyada verilsin: 

“İcarəyə verilən torpaqların özəlləşdirilməsində 

Yerli özünüidarəetmə orqanının nümayəndəliyi 

Orqan və Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və 
onun ərazi orqanın öhdəlikləri 

b) Birinci bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

1) İcarəyə verilən torpaq sahələrinin yerli özü-
nüidarə¬et-mə¬nin nümayəndəlik orqanının öh-
dəlikləri :  

a) Özəlləşdirilən torpaq sahəsinin seçilməsi və 
onun opti¬-mal ölçülü sahələrinə (3 hektardan 
az olmayaraq) bölmək (əgər sahənin ölçüsü 3 
hektardan azdırsa qeyd edilən məh¬dudiy¬yət 
fəaliyyət göstərmir.) 

b) Özəlləşdirmə planı layihəsini tərtib edilməsi 
və Gürcüs¬tan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mü-
vafiq ərazi orqan-larına təsdiq üçün göndərilmə-
si; 

q) Satışa çıxarılan torpaq sahəsi barədə informa-
siyanın açıqlığını təmin etmək”; 

q) 2-ci maddə: 

q.a.) “A” bəndi sonrakı redaksiyada verilsin: 

“a) Özəlləşdirmə planını layihəsinin mü-
zakirəsi, 

Gürcüstanın Ətraf Mühitin Müdafiəsi və Təbii 
Resurs¬lar Nazirliyinin müvafiq ərazi orqanları 
ilə razılaşdırılması və təsdiq edilməsi.”; 

q.a.) “B” bəndindən sonra “Bl” bəndi artırılaraq 
sonrakı redaksiyada verilsin: 

“b 1) Xüsusi auksionun təşkili və keçirilməsi, 
auksionda qalib gəlməni təsdiq edən aktının 
tərtib edilməsi və auksionda qalib gəlmiş şəxsə 
vermək;”. 

6. Qanuna 151 maddəsi əlavə edilərək sonrakı 
redaksi-ya¬da verilsin: 

“Maddə 151. Xüsusi və açıq auksionda iştirak 
etmək şərtləri 

1. Xüsusi və açıq auksionda iştirak etmək üçün 
maraq¬la-nan şəxs “beh” şəklində torpaq sahə-
sinin özəlləşdirilməsinin ilkin satış qiymətinin 
30%-ni ödəməyə borcludur. 

2. Açıq və xüsusi auksionda iştirak baş tutduğu 
təqdirdə “bes” ödəmə Gürcüstan İqtisadi Nazirli-
yinin müvafiq ərazi or-qanı tərəfindən müəyyən 
edilən hesabata keçirilməklə gerçək-ləşdirilir. 

3. Auksionda qalib gələn şəxs qalib gəlməsini 
təsdiq edən aktı imzalamaqdan imtina edərsə 
akt onun qalib statusunu geri alır və onun “beh” 
ödəməsi geri qaytarılmır. 

4. Auksionda məğlub olmuş və auksiondan kə-
nar qal¬mış iştirakçılara “beh” ödənilməsini təs-
diq edən qəbz təqdim ediləndən sonra Gürcüs-
tan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müva-fiq ərazi 
orqanının tapşırığı əsasında qaytarılır. Bank 
müəs¬si¬səsi “beh”i Gürcüstan İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyinin müvafiq əra¬zi or-qanının tapşırığı 
ilə beş təqvim günü gün ərzində qaytanr.” 

7.16-cı maddənin 1-ci bəndi sonrakı redaksiya-
da verilsin: 

“1. Xüsusi və açıq auksionda qalib gələn şəxs 
qələbəsini təsdiq edən aktı aldığı bir ay ərzində 
torpaq sahəsinin və ondan azad olmuş tərpənməz 
əmlakın haqqını ya haqqın tam 20 %¬-dən azını 
ödəyir və bunu Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Na-
zirliyi¬nin müvafiq ərazi orqanına təqdim edir. 
Anksionda qalib gəl¬miş şəxsin ödədiyi “beh” 

torpaq sahəsinə ödənilən haqq ödəməsi sayılır. 
Haqqın ödənilməsini təsdiq edən sənədin təq¬-
dimatından sonra torpağın və başqa tərpənməz 
əmlakın alınma¬sını təsdiq edən aktı ictimai 
reyestrdə mülkiyyət hüququ qeydiyyatından ke-
çirmək olar. 

Ancaq haqqın hissə-hissə ödənilməsi təqdirdə 
torpağın və başqa tərpənməz əmlakın alınmasını 
təsdiq edən aktın verilmə¬si və ipoteka müqa-
viləsi bağlanmaqla ictimai reyestrdə mülkiy¬yə-
tin və ipoteka hüququnun qeydiyyatı üçün verilir. 
Əgər qalib gələn şəxs müəyyən edilmiş vaxtda 
haqqı ödəməyi təsdiq etmə¬yən sənədi təqdim 
etməsə auksionun nəticələri ləğv olunmuş elan 
edilir və qalib şəxsə ödədiyi “beh” qaytarılmır. 

8. 17-cı maddə sonrakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 17. Mülkiyyət və ipoteka hüquqlarının 
qey¬diy-yatı 

Bu qanunun əsasında özəlləşdirilmiş kənd 
təsərüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin mülkiyyət 
və ipoteka hüquqları ictimai reyestrin qeydiy-
yat xidmətinə haqqın ödənilmədiyi o təqdirdə 
qeydiyyatdan keçə bilər ki, birgə və Gürcüstan 
Vegi Kodeksinin 2l7-ci və 275.-ci maddələrində 
nəzərdə tutulan tələblərin yerinə yetirilməsi (eti-
raf olunması) haqqında vergi orqanları bu barədə 
və ipoteka hüququnda hər hansı dəyişiklə¬rin ol-
mamasını və ipoteka hüququnun ləğv edilməsini 
bilmə¬yiblər”. 

9. 18-cı maddənin 5-ci bəndi sonrakı redaksiya-
da verilsin: 

“5. Bu qanunun əsasında əmlak əlaqələri Gür-
cüstan Mülki Kodeksinin 183-cü və 289-cu 
maddələrində nəzərdə tutulan tərpənməz əmlak 
hüquqlarını meydana gətirən notarial qaydada 
təsdiq sənədin mövcudluğunu vacib hesab edir.” 

Maddə 2. Bu qanun nəşr edildiyi gündən qüv-
vəyə minir. 

Gürcüstan prezdenti Mixail Saakaşvili 
Tbilisi, 8 dekabr 2006-cı il

DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİ OLAN KƏND 
TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TOPRPAQLA-
RIN ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA” 
GÜRCÜSTAN QANUNUNA ƏLAVƏLƏR 
VƏ DƏYİŞİLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQIN-

DA

29.12.2006-cı il 

Maddə 1. “Dövlət mülkiyyətində olan 
kənd-təsərrüfatı təyi¬natlı torpaqların özəlləşdi-
rilməsi haqqında “Gürcüstan qanunu¬nun (Gür-
cüstan qanunvericiliyi aktları 142, 29.07.200S-ci 
il, maddə 303) 2-ci maddəsinin 3-cü bəndinin 
“A” bəndi sonrakı redaksiyada verilsin: 

a) Bu qanunu fəaliyyətə başlayana qədər dövət 
və ya yerli özünüidarəetınə orqanları (idarələr) 
tərəfindən müəyyən edil¬miş qaydada verilən 
aktlarla xüsusi və hüquqi şəxslərə icarəyə ve-
rilən otlaq və biçənəklər, onların içərisində və 
həndəvərində¬ki dövlət mülkiyyəti hesab olunan 
inşaat-tikinti sahələri olan otlaqlar uçota götürül-
müşdür. 

Maddə 2. Bu qannn dərc edilən gündən qüvvəyə 
minir. 

Gürcüstan prezdenti Mixail Saakaşvili 
Tbilisi, 29 dekabr 2006-cı il 

 “DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİ OLAN KƏND 
-TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TOPR-
PAQLARIN ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSI 
HAQQINDA” GÜRCÜSTAN QANUNUNA 
ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİLİKLƏR EDİL-

MƏSİ HAQQINDA

19.06.2000-cİ il 

Gürcüstan parlamenti qərara alır: 

Maddə 1. “Dövlət mülkiyyətində olan kənd-təsər-
rüfatı təyi¬natlı torpaqların özəlləşdirilməsi 
haqqında” Gürcüstan qanu-nuna (parlament xə-



  MRMG №28
Human Rights Monitoring Group of Ethnic Minorities

Müvəkkil 9

DAVAMI...

Tərtibatçı müəllif: Sahib Məmmədov
2.2.Universal Dövrü İcmal
(Universal Periodic Rreview)
2.2.1. Ümumi məlumat

Universal Dövrü İcmal (UDİ) Mexanizmi İn-
san Hüquqları Şurası ilə bərabər və şuranın yara-
dılması barədə qətnamə əsasında təsis olunmuş 
və şuranın strukturuna daxil olan unikal mexa-
nizmdir. BMT üzvü olan dövlətlər  hər 4 ildə bir 
dəfə olmaqla UDİ proseduru çərçivəsində insan 
hüquqlarının vəziyyətinə dair məlumat təqdim 
edir. UDİ BMT üzvü olan dövlətlərdə insan 
hüquqlarının vəziyyətinə dair informasiya əldə 
edilməsi, vəziyyətin müzakirəsi və tövsiyələrin 
verilməsi baxımından BMT-nin ən effektiv ni-
zamnamə mexanizmi hesab oluna bilər.

UDİ çərçivəsində hər bir dövlətə imkan verilir 
ki, insan hüquqları sahəsində son 4 il ərzində hə-
yata keçirdiyi tədbirlər və həyata keçirilən təd-
birlərin insan hüquqları sahəsində yaxşılaşmaya 
gətirməsinə dair İnsan Hüquqları Şurasını məlu-
matlandırsın. Bu mexanizm çərçivəsində dövlət-
lərə bərabər yanaşma prinsipi tətbiq olunur.

Universal Dövrü İcmal mexanizminin əsas 
məqsədi İnsan hüquqları vəziyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi, dövlətin insan hüquqları sahə-
sində öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, Müsbət 
dəyişikliklərin və problemlərin qiymətləndiril-
məsi, dövlətin potensialının və texniki yardı-
mının genişləndirilməsi, ən yaxşı təcrübələrin 
bölüşdürülməsi, əməkdaşlığın dəstəklənməsi, 
Şura, digər insan hüquqları orqanları və İnsan 
Hüquqları üzrə Ali Komissar Ofisi (İHAKO) ilə 
sıx əməkdaşlığın dəstəklənməsi yolu ilə bütün 
dünyada insan hüquqlarının müdafiəsini təmin 
etmək və insan hüquqlarını təşviq etməkdir.

İcmalın əhatə Dairəsi
• BMT-nin Nizamnaməsi 
• İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyan-

namə 
• Dövlətin tərəfdar çıxdığı insan hüquqlarına 

dair razılaşmalar
• Dövlətlərin könüllü vədləri və öhdəlikləri  
• İcmal zamanı müvafiq beynəlxalq humanitar 

hüququn prinsipləri nəzərə alınır 
İcmalın prinsipləri

• Universal əhatəlik 
• Bütün insan hüquqlarının icmalı 
• Digər insan hüquqları mexanizmlərini təkrar-

lamır, əksinə tamamlayır 
• Obyektiv və etibarlı məlumata əsaslanan 

əməkdaşlıq mexanizmi 
• Hökumətlərarası proseslər 
• İcmal Altında olan Dövlətin (İAD) tam işti-

rakı
• Obyektiv, şəffaf, qərəzsiz, konstruktiv, qey-

ri-münaqişəli və qeyri-siyasi qaydada aparılır 
• Gender məsələləri tam əhatə olunur 
• İcmalın əsaslarında nəzərdə tutulmuş ele-

mentlərdə əks etdirilmiş öhdəliklərə zərər vur-
madan, ölkələrin inkişaf səviyyəsi və xüsusiy-
yətləri nəzərə alınır 

• Bütün müvafiq maraqlı tərəflərin, o cümlədən 
QHT və digər MT-lərin iştirakı təmin olunur 

2.2.2.Universal Dövri İcmalının dövriliyi və 
növbəlilik prinsipi

UDİ mexanizmi çərçivəsində BMT-nin bütün 
193 üzv-dövləti nəzərdən keçirilir. Dövrülük 
müddəti 4 ildir. Hər il 48 dövlət nəzərdən ke-
çirilir. İlk nəzərdən keçirilən dövlətlər İnsan 
Hüquqları Şurasının üzvü olan dövlətlər olmuş-
dur. 2011-ci ildə birinci tskil başa çatmışdır və 
hazırda ikinci tskil üzrə dövlətlər nəzərdən ke-
çirilməkdədir. Azərbaycan Respublikası iki dəfə 
(2009 və 2013-cü illərdə) nəzərdən keçirilmişdir. 
Azərbaycan ikinci tskil üzrə hesabatı Şuranın 22 
aprel-03 may 2013-cü il tarixlərində keçirdiyi 

16-ci sessiyada vermişdir. İkinci tskil üzrə icmal 
təqvimi ilə İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarın 
ofisinin rəsmi veb səhifəsində tanış olmaq olar: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pa-
ges/UPRMain.aspx

2.2.3.Sənədləşmə, hesabatların hazırlanma-
sına dair rəhbər prinsiplər, icmal prosesi və 
xüsusiyyətləri

• Dövlətin məruzəsi 

Hər bir dövlət nəzərdən keçirilməzdən əvvəl 
İcmal Altında olan Dövlət (İAD) statusunda 
olur. Şura tərəfindən müəyyən olunan müddət-
lər çərçivəsində İAD tərəfindən 20 səhifədən 
çox olmamaq şərti ilə ölkədə insan hüquqlarının 
vəziyyəti, insan hüquqlarının inkişafı istiqamə-
tində proqres barədə məlumat hazırlayır. Bu 
məlumat hazırlanarkən İAD milli çərçivələrdə 
məsləhətləşmələr həyata keçirməlidir. Maraqlı 
tərəflər, o cümlədən QHT-lər və insan hüquqla-
rı üzrə milli təsisatlar milli məsləhətləşmə pro-
sesinə cəlb edilməlidir. Dövlətin məlumatı son 
dörd ili əhatə edir. Şura tərəfindən məlumatın 
strukturu və səhifələrin abzaslara bölünməsi və 
nömrələnməsinə dair tələblər müəyyən edilib.

İAD tərəfindən məlumat diplomatic nümayən-
dəlik vasitəsi ilə , həmçinin UPRStates@ohchr.
org e-mail ünvanına göndərilməklə həyata keçi-
rilir.

Dövlətlərdə insan hüquqlarının vəziyyətini 
nəzərdən keçirmək üçün yalnız İAD tərəfindən 
təqdim olunan məlumat kifayət deyildir. Buna 
görə də qətnamə ilə müəyyən edilən digər prose-
durlar da vardır. İcmalın əsaslandığı digər məlu-
matlar aşağıdakılardır.

• BMT Kompulyasiya məruzəsi 

İcmal Altında olan Dövlətlə yanaşı İnsan 
Hüquqları üzrə Ali Komissarın ofisi tərəfindən 
kompulyasiya  məruzəsi hazırlanır. Bu məruzə-
nin həcmi 10 səhifədən artıq olmur.

• Maraqlı tərəflərin məruzələrinin xülasəsi 

İHAKO tərəfindən İnsan Hüquqları Şurasına 
təqdim edilən digər sənəd maraqlı tərəflərin mə-
ruzələrinin xülasəsindən ibarət olur. Bu sənədin 
də həcmi 10 səhifədən çox olmur. Dövlət icmal 
altında olan dövlət statusunda olan zaman ma-
raqlı tərəflər də Şuraya öz məlumatlarını göndərə 
bilirlər . Maraqlı tərəflərə Milli və Beynəlxalq 
QHT-lər, İnsan Hüquqları üzrə Milli Təsisatlar, 
insan hüquqlarını müdafiə edən şəxslər, elmi 
tədqiqat institutları və s. vətəndaş cəmiyyəti 
qurumları aid edilir. Tövsiyə olunur ki, maraq-
lı tərəflər məlumatlar təqdim edərkən aşağıdakı 
şərtlərə əməl etsinlər.

• Məlumat dəqiq olsun, onlarda əsas narahat-
çılıq doğuran məsələlər qeyd olunsun və müm-
kün tövsiyələr və  ən yaxşı təcrübələri müəyyən 
edilsin; 

• İlk mənbədən olmayan məlumat əks etdirmə-
sin; 

• Xüsusilə UDİ üçün hazırlansın; 
• Açıq-aşkar təhqir sözləri ehtiva etməsin. 

Fərdi  (QHT və ya insan Hüquqlarını müdafiə 
edən fərdi şəxs) məlumat 5 səhifədən çox olma-
malıdır. QHT-lərin  Koalisiyaları tərəfindən təq-
dim edilən məlumat 10 səhifəyədək ola bilər. Bu 
məlumata qoşma şəkilində əlavələr qöşula bilər. 
Məlumat word formatında hazırlanmalı, abzas-
lar və səhifələr nömrələnməlidir. Məlumat BMT 
rəsmi dillərindən birində təqdim edilə bilər. La-
kin ingilis, fransız və ya ispan dilində olduqda 
daha yaxşıdır . Məlumat son 4 ili əhatə etməlidir 
. Maraqlı tərəflərin məlumatları göndərmələri  
üçün İHAKO rəsmi veb səhifəsində son tarix 
müəyyən edilir. Bu müddət  UDİ üzrə işçi qru-
pun müvafiq sessiyasından 5 ay əvvəl bitir.

İ

Maraqlı tərəflər məlumatlarını  uprsubmissi-
ons@ohchr.org ünvanına göndərilməlidir. 

Əlavə məlumatı İnsan Hüquqları üzrə Ali Ko-
missarın rəsmi veb səhifəsindəki  ünvandan əldə 
etmək olar: http://www.ohchr.org/EN/HRBo-
dies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

UDİ məruzələrinin strukturu
İnsan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi 

üzrə dövlətdaxili normativ və institusional 
sistem 

Dövlət quruluşu haqqında; 
Beynəlxalq insan hüquqları üzrə öhdəliklər; 
Beynəlxalq Müqavilələrin daxili qanunverici-

likdə inpelmentasiya qaydası; 
Konstitusiya və insan hüquqları sahəsində əsas 

qanunvericilik aktları; 
Milli İnsan Hüquqları Müdafiəsi Sistemləri, o 

cümlədən məhkəmələr, MİHT-lər, QHT-lər və 
digər mexanizmlər 

Müqavilə Orqanlarının Yekun Məsləhətləri, 
Xüsusi Prosedurlar  və UDİ-nin tövsiyələrinin 
icrası üzrə Hökumət mexanizmləri 

İnsan Hüquqlarnın milli səviyyədə təşviqi və 
müdafiəsi 

Bərabərlik və ayrı-seçkilikdən müdafiə; 

Mülki və siyasi hüquqlar və əsas azadlıqlar; 

Şəxsi azadlıq və təhlükəsizlik; 

İşgəncələr və digər qəddar, qeyri-insani və ya 
ləyaqəti alçaldan rəftar, yaxud cəza növləri; 

Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi; 

İqtisadi,Sosial və Mədəni  hüquqlar (sağlamlıq, 
yaşayış, təhsil, əmək, sosial təminat…);

Qadın hüquqları və gender bərabərliyi; 

Uşaq hüquqları; 

Xüsusi qrupların, o cümlədən miqrantların, əlil-
lərin, azlıqların, yerli xalqların ... hüquqlarının 
təşviqi və müdafiəsi; 

Nailiyyətlərin, ən yaxşı təcrübələrin, prob-
lemlərin və məhdudiyyətlərin müəyyən edil-
məsinə aşağıdakılar daxildir:

•  Konstitusiya və hüquqi islahatlar; 

• Hakimlərin hüquqi, təlimi, habelə insan 
hüquqları üzrə tədris; 

• İctimai biliklər və iştirak səviyyəsinin artırıl-
ması; 

• İnsan hüquqlarının müdafiəsi.

2.2.4.UDİ üzrə İşçi Qrupun sessiyasında iştirak

QHT-lər, MİHT və dəgər maraqlı tərəflər UDİ 
üzrə işçi qrupun iclaslarında iştirak edə bilərlər. 

Maraqlı Tərəflərin məlumatlarının hazırlanma-
sı və təqdim edilməsi qaydaları, təqvimi, sessi-
yada iştirak üçün akkreditasiya qaydalarına dair 
məlumatları  ilə İnsan Hüquqları üzrə  Ali  Ko-
missar Ofisinin (İHAKO) rəsmi veb səhifəsindən 
əldə edə bilərsiz:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/
Pages/NgosNhris.aspx

2.2.5.İHŞ-nın UDİ üzrə İşçi Qrupu  

Universal Dövrü İcmal İnsan Hüquqları Şurası 
prezidentinin sədrlik etdiyi, Şuranın 47 üzv-döv-
lətindən ibarət işçi qrupda aparılır. İnteraktiv di-
aloq şəraitində keçən iclasda həmçinin BMT-nin 
digər üzv-dövlətləri də iştirak edə bilər. Maraqlı 
tərəflər də İşçi Qrupun iclasında iştirak edə bilər-
lər.İcmal altında olan ölkə ilə Şuranın üzvləri və 
müşahidəçi dövlətlər arasında interaktiv dialoq 
işçi qrupda keçirilir.  

İcmal üç saat ərzində aparılır (İcmal Altında 
olan Dövlətın təqdimatı, sualların cavablandırıl-
ması və yekun qeydlərin təqdim edilməsi üçün 
1 saat, interaktiv dialoq üçün isə 2 saat).İcmal 
barədə məruzənin hazırlanması üçün İQ tərəfin-
dən 30 dəqiqəyədək vaxt ayrılır. İcmaldan 48 saat 
sonra məruzə qəbul olunur.

bərləri l 007, 30.04.1996-cı il, səh.16 ) son-rakı 
əlavələr və dəyişikliklər edilsin: 

1 .4-cü maddəyə: 

a) Birinci bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

“1. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların mülkiy-
yətçisi ol¬maq hüququ Gürcüstan vətəndaşının, 
icmanın, Gürcüstan qa-nunvericiliyinə müvafiq, 
Gürcüstanda qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəx-
sin, habelə bu bəndin 11,12 və 13 -cü bəndləri 
ilə nəzərdə tutulan hallarda xarici vətəndaşın və 
xaricdə qeydi y-yatdan keçmiş hüquqi şəxsin və-
siyyətnamə ilə götürdüyü kənd-təsərrüfatı təyinatlı 
torpaq sahələrində mülkiyyət hüququ var və xari-
ci-bunnnla yanaşı kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 
sahəsin-dən qanunauyğun, Gürcüstan vətəndaşı 
kimi istifadə edə bilər.” 

b) Birinci bənddən sonra 11,12 və 13-cü bəndlər 
əlavə edilsin: 

“11. Xarici və xarici də qeydiyyatdan keçmiş 
hüquqi şəxslər mülkiyyətində olan kənd təsərrüfa-
tı təyinatlı torpaq sahəsini öz vaxtında Gürcüstan 
vətəndaşının, icmanın və ya Gürcüstan qannnveri-
ciliyinə müvafiq olaraq Gürcüstanda qeydiyyatdan 
keçmiş hüquqi şəxsin adına özəlləşdirməlidir. 

12. Bu maddənin 11 bəndində nəzərdə tııtulan 
öhdəlik-lərin yerinə yetirilməsi mümkün olmadı-
ğı təqdirdə xarici və xaricdə qeydiyyatdan keçmiş 
hüquqi şəxs məhkəmə qərarı və müvafiq dövlətin 
xeyrinə kompensasiya ödəməklə mülkiy¬yətin-də 
olan kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsini geri 
qaytanr. 

13. Kənd-təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin geri 
verilmə¬si “Vacib ictimai təlabata görə mülkiyyə-
tin geri verilməsi qay¬dası haqqında” Gürcüstan 
qanunu ilə müəyyən edilmiş norma¬lara uyğun 
gerçəkləşdirilir.” 

Q) 6-cı bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

“6. İcma təsərrüfatının adı ilə hər hansı üçüncü bir 
şəxslə əlaqəyə girən bərabərhüquqlu icma üzvü ge-
ridə qalan icma üzvlərindən bu səlahiyyət razılığını 
almalıdır.” 

1. 8-ci bənd sonrakı redaksiyada verilsin: 

“Maddə 8. Özəlləşdirmənin ümumi məhdudiyyəti 

Yerli (icma) təsərrüfatı arvadı və ya ailə üzvlərinin 
birgə idarə edən mülkiyyətçi kənd-təsərrüfatı təyi-
natlı torpaq sahəsini və ya yerli (icma) təsərrüfatı 
yalnız onun (onların) razılığı ilə özəlləşdirə bilər. 
Razılıq notarial qaydada təsdiq edilməlidir. Razı-
laşmaya mühüm səbəb üzündən yox deyilə bilər. 
Əgər mülkiyyətçi razılıq ala bilməsə, bununla bağlı 
məhkəməyə müraciət edə bilər. “ 
3. 10-cu və 11-ci maddələr çıxarılsın. 
4. 19-cu və 11-ci bəndlər çıxarılsın. 
5. 20-cu maddə çıxarılsın. 
Maddə 2. Bu qanun dərc ediləndən sonra qüvvəyə 
minir. 

Gürcüstan prezdenti Mixail Saakaşvili
Tbilisi, 19 iyun 2007-ci il

Gürcüstanın  Gömrük Məcəlləsi
I bölmə

Ümumi müddəalar

1-ci fəsil. Gürcüstanın Vergi Məcəlləsi ilə tənzim-
lənən münasibətlər  və bu məcəllədə istifadə olunan 
terminlər

Maddə 1. Gürcüstanın Gömrük Məcəlləsi ilə tən-
zim-lənən münasibətlər

Bu məcəllə, Gürcüstanın Gömrük  ərazisinə mal-
ların idxalı və Gürcüstanın Gömrük  ərazisindən  
malların ixracı ilə bağlı hüquqi munasibətləri, 
Gömrük nəzarətinin müəyyən¬ləş-dirilməsini, 
Gömrük yoxlamaları və Gömrük prosedurları hə-
yata keçirildiyi zaman yaranan mцnasibətlərdə işti-
rak edən şəxslərin  və Gömrük orqanlarının  hüquqi 
vəziyyətini, Gürcüs¬tanın Gömrük qanunvericili-
yi pozulduqda cavabdehliyi, həmçi¬nin Gömrük 
orqanlarının və onların salahiyyətli şəxslərinin 
qeyri-qanuni əməllərinin  şikayət qaydalarını və 
şərtlərini, Gömrük mübahisələrinin həlli qaydala-
rını tənzimləyir. 

Redaktor: Kamran Ramazanlı  
..ARDI VAR

İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİNİN 
UNİVERSAL MEXANİZMLƏRİ

...ARDI VAR
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Е в р о п Е й с К А я  К о м и с с и я  п о  б о р ь б Е  с  р А с и з м о м  и 
Н Е п Е р Е Н о с и м о с Т ь ю  о Т ч Е Т  о  Г р у з и и  –  2 0 1 6  e u r o -

p e a n  C o M M i s s i o n  a g a i n s t  r a C i s M  a n d  ı n t o l e r a n C e 
( e C r ı )(Отрывки из отчета, 

неофициальный перевод)
Язык ненависти

23. Не существует официальных данных по 
отношению к «языку расизма». Некоторые 
неправительственные организации 
описывают проявление языка ненависти 
со стороны журналистов и политиков. Это 
всего лишь описания с намеками, но никак 
не исчерпывающие сведения. В своем 
последнем докладе Европейская комиссия 
по борьбе с расизмом и нетерпимостью 
(ЕКРН) предоставляло рекомендацию, чтоб 
власть провела мониторинг по отношению 
стереотипов, предрассудков и заблуждений в 
сторону меньшинств. Несмотря на это очень 
мало было сделано в этом направлении, если 
не считать Народного защитника.

24. ЕКРН рекомендует грузинской власти 
создать действующую систему мониторинга 
по расизму и языку ненависти. Основой 
этого пригодится экспертное знание 
Народного защитника и соответствующих 
неправительственных организаций.

Политические или иной формы публичные 
выступления расистского содержания

25. Проявление языка ненависти по 
отношению к этническим и религиозным 
меньшинствам широко распространенная 
проблема в Грузии. До сих пор обсуждают 
эти группы  и наблюдают за ними под лупой. 
С февраля по май 2014 года, политические 
выступления мониторинга показывает, 
что все основные политические партии 
прибегают к языку вражды. Зафиксировалось 
девять случаев языка ненависти к 
туркам – их, в основном, называют  
причиной экономических затруднений и  
«захватчиками». Также 6 случаев проявились 
по отношению этнических меньшинств. 

26. Некоторые высокопоставленные 
политические деятели сделали нетерпимые 
комментарии против чернокожих людей, что 
воспринимается расизмом и ксенофобией. 
Тамаз Авдалиани (Грузинская мечта), 
заместитель председателя юридического 
комитета парламента в 2014 году сказал, 
что для африканцев должны быть разные 
критерии предоставления гражданства 
Грузии, «так как мы развиваемся и нам не 
нужны дополнительные нахлебники». В 2012 
году публично распространилось видео, где 
Давид Дарахвелидзе («Грузинская мечта» - 
после министр вынужденно переселенных 
лиц  и беженцев) делает заявление расистского 
характера, где говорит, что «все черные, 
кого только можно встретить в Тбилиси, 
все граждане. Также индусы и китайцы», 
«Грузия должна быть для грузин». Несмотря 
на протест гражданского общества, после его 
назначили министром. 

28. В июле 2010 года в разговоре с министром 
финансов бывший президент Михаил 
Саакашвили сделал расистское заявление в 
сторону чернокожих людей: «Мы черные или 
что? Объясните мне, почему мы ведем себя 
как дикари?». За год до этого он задал такой 
риторический вопрос: «Мы папуасы или кто? 
Почему мы себя так ведем?» 

29.  Отношение ксенофобии также проявляется 
в средствах массовой информации. Примером 
этого является телеканал «Объектив». В 
2014 году один из ведущих заявил: «Если у 
кого-нибудь есть один или два га земли, тот 
никогда не продаст иностранцу. Он может 
продать его соседу, родственнику, но никак не 
африканцу». Газета «Алиа» по этому вопросу 
месяц назад написала: «Сейчас десятки 
иностранцев понаедут на грузинскую землю 

и начнут ее покупать…»

30. Также растет язык ненависти к 
исламофобии. Страх по отношению жестоких 
исламистов, что связано с реальными или 
мнимыми угрозами со стороны исламских 
регионов (Сирия, Ирак), этно - религиозная 
идентичность часто звучит во время 
местной дискуссии, поэтому религиозные 
меньшинства в Грузии рассматриваются с 
самого начала потенциально нелояльной 
силой. «Это недоверие хорошо видно, 
к примеру, когда аджарских мусульман 
показывают, как агентов Турции. В январе 2015 
года газета «Воскресная Хроника» писала: 
[Бывший президент] дал грузинские паспорта 
10 000 иностранным мусульманам и сделал 
Аджарию турецкой территорией, которая и 
так стояла под угрозой отуречивания. Сегодня 
все знают, что определенная часть этих 
граждан борется за Исламское Государство 
в Сирии». Телеканал «Объектив» долгое 
время проводит антитурецкую редакционную 
политику, что хорошо видно в разных ток-
шоу комментариями ведущих и гостей. Эта 
телевизия также вела компанию против 
строительства новой мечети в Батуми. 
Основатель «Объектива» и руководитель 
партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили 
заявила: «В первую очередь они осознают 
какую угрозу создает строительство новой 
мечети в центре Батуми, если говорить 
конкретнее, возведение символа Турции». 

31. Язык ненависти касается и других 
религиозных меньшинств. После того, 
как правительство Грузии решило 
дать финансирование на компенсацию 
мусульманам, армянской апостольской 
церкви, католикам  и евреям, представитель 
«Объектива» отметил: «Тогда надо было 
финансировать и сатанистов». В 2014 году 
в Тбилиси международный фестиваль 
провела Евангелистская церковь. В связи с 
этим газета «Алия» писала: «Это обычное 
антихристианское собрание и никто не 
должен присутствовать на нем». 

33. ЕКРН рекомендует, чтоб власть 
пересмотрела контракты со средствами 
массовой информации и отменило, или не 
возобновляло их, если медиа вновь продолжит 
язык ненависти в сторону расизма. Власть 
также должна обеспечить, что будущие 
контракты должны содержать пункт о 
расторжении контракта, если СМИ озвучат 
расистские высказывания. 

34. Язык ненависти широко используется в 
интернете и это полностью неконтролируемый 
и ненаказуемый феномен. За последние годы 
использование языка ненависти переместился 
непосредственно из материалов сайтов в 
комментарии, где у читателей есть надежда 
на анонимность и без страха оставляют 
сообщения полные ненависти. 

Нападения  на  религиозных меньшинств

49. После последнего доклада ЕКРН 
продолжились частые нападения на 
представителей религиозных меньшинств 
и насильственное вмешательство в свободу 
вероисповедания. Больше всех пострадали 
мусульмане и свидетели Иеговы. В октябре 
2014 года мусульмане протестовали снос 
старой мечети в Мохе, которую власть 
хотела переделать в библиотеку. Несмотря на 
гарантии решения проблемы дружественно, 
участников акции полиция насильственно 
разгоняла и существующей информацией, 
когда их арестовали оскорбили физически и 
словесно. В сентябре 2014 года строительству 
школе - пансиона для мусульманских детей 
в Кобулети помешали насильственные 
протесты населения. Они заблокировали вход 
и угрожали детям и персоналу. Даже прибили 

голову свиньи на двери пансиона. 
В апреле 2013 года трое военных 

полицейских угрожали жителям деревни близ 
Кобулети, останавливали машины и искали 
мусульман. Они требовали от людей показать 
носили ли они кресты в знак доказательства, 
что они христиане.

50. В августе 2013 года демонтаж минарета 
в Чела стало причиной насилия между 
полицией и местными мусульманами. Власть 
доказывало, что он был импортирован из 
Турции нарушением таможенных правил. 
Полиция окружила деревню и разрушили 
минарет. Некоторые местные мусульмане, 
которые протестовали непропорциональное 
действие, были арестованы. Три месяца спустя 
минарет по-прежнему возвели. В Самтацкаро, 
Нигвзиани и Цинцкаро православные 
жители напали на молящихся мусульман и 
духовных лиц и заняли места поклонения. 
Некоторые грузинские православные лица 
и представители местного самоуправления 
поддерживали их. 

51. Свидетели Иеговы описали 25 случаев 
нападения на их членов в 2014 году с января 
по август. Из-за тяжелых повреждений 
один человек скончался. 53 факта насилия 
зафиксировалось в 2013 году. Тяжесть 
насилия варьировалась от пощечины до 
избиения, что приводило к повреждениям. 
Случаи происходили на улицах или в зданиях 
религиозных общин. Иногда толпа нападала 
на свидетелей Иеговы, чтобы остановить  
распространение их религии в обществе или 
предотвратить строительство храмов. В июне 
2014 года местное население и православные 
духовные лица Грузии протестовали 
строительство Царского зала в Терджола. 
На свидетелей Иеговы нападали даже после 
того, как разрешение на строительство 
было отозвано обратно в муниципальный 
совет. Двое  человек напали на дом, который 
свидетели Иеговы использовали как 
молельню. Они бросили камни, физически 
напали на владельца, других же напугали. 

52. В июле 2014 года на священника 
армянской апостольской церкви случилось 
групповое нападение в Тбилиси – его избили 
и сорвали крест с шеи. За этим инцидентом 
последовал спор на автостоянке близ церкви. 
По словам очевидцев нападающие принимали 
язык ненависти к армянам. В декабре 2013 года 
празднование еврейского праздника Ханука 
насильственно разгромили участники акции 
протеста, среди них, священники грузинской 
православной церкви, которые были 
против того, чтоб отмечать нехристианские 
праздники публично.

Меры принятые властью

58. Во многих случаях религиозно 
мотивированных насилиях полиция и 
прокуратура полностью не исследовали 
их, или не привлекли к ответственности 
нарушителей. Большинство дел не 
доведено до конца – даже тогда, когда 
личность нападавших было известно – 
либо они считались мелким хулиганством 
и менее важным административным 
правонарушением. Если исследовали дела, 
то виновники часто писали просто письмо 
о том, что такое больше не повторится или 
штрафовали на малую сумму. Часто жертвы не 
были информированы о мерах и результатах 
предпринятыми властью  ( если такое вообще 
было). 

59. В случае Чела расследование 
фокусировалось на поведение участников 
акции протеста, а не на обвинения со 
стороны полиции о незаконном действии. 
Насильственные случаи в Цинцкаро и 
Нигвзиани включали интервенцию в 

религиозные ритуалы, хотя власть не 
вмешалась защитить право мусульманской 
общины и даже не начались расследования. 
Власть, вместо того, чтобы использовать закон, 
поддержала диалог между религиозными 
группами. После случаев в Мохе главная 
прокуратура исследовало обвинения о 
применении чрезмерной силы и незаконных 
арестов, но являлось ли исследование 
полиции в данном случае эффективным  до 
сих пор стоит под вопросом.

60. Во время протестов в Кобулети полиция 
была там же, хотя ничего не предпринимала. 
Власть сообщила ЕКРН, что после приказали 
полиции в будущем предотвратить любого 
рода конфликты, но не были даны инструкции 
об обеспечении открытия пансиона. 
Прокуратура начала расследование по 
угрожающим действиям и не принимали во 
внимание религиозную ненависть. Этот мотив 
не учли и в случае нападения на армянского 
священника в Тбилиси. 

61. Очень ограниченное число процедур 
закончилось судопроизводством. Дело 
трех полицейских, которые в Кобулети 
останавливали машины и искали мусульман, 
пример судебного разбирательства в 
отношении преступников. В декабре 
2014 года Министерство внутренних дел 
выпустило руководящие указания для более 
эффективных мер по борьбе с преступлениями 
на почве ненависти. Офицерам полиции 
было поручено  записать информацию о 
расследовании предполагаемых нарушений 
возможных мотивов ненависти. ЕКРН 
приветствует эту инициативу, однако, до сих 
пор неизвестно как ее внедрить. 

71. Неспособность правительства, 
отреагировать адекватно на насилие в 
отношении религиозных меньшинств, 
часто приводило к повторению этих актов. 
Несмотря на позитивное обязательство 
государства, которое неоднократно 
подтверждено  Европейским судом по 
правам человека, без условия  эффективного  
сдерживающего средства остается 
проблематичным. Это создает атмосферу 
страха и вызывает увеличение нападений.  
Местное правительство часто сыграло 
негативную роль и в нескольких случаях 
поддержало участников насильственной 
акции протеста. Несмотря на то, что для 
разряжения ситуации премьер-министр 
встретился с мусульманскими лидерами 
после инцидента в Чела, правительство 
неформально передало вопрос  Патриархии 
грузинской православной церкви. Переговоры 
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по урегулированию спора произошло между Патриархией и 
мусульманской общиной. Правительство даже не попыталось 
установить нарушилось ли свобода религии мусульман и не 
провели никакое расследование в отношении тех лиц, которые 
вероятно злоупотребили властью и дискриминационно 
обращались к мусульманам в Чела. 

74. ЕКРН рекомендует, исследовать полностью и независимо 
случаи исламофобии, в особенности инциденты в Чела, 
Кобулети и Мохе, вместе с другими преступлениями ненависти 
и начать уголовное дело в отношении правонарушителей. 
Дополнительной рекомендацией ЕКРН, в дальнейшем 
правительство должно защитить права религиозных и других  
меньшинств от участников насильственных акций протеста. 

Политика интеграции 

81. С точки зрения выявления проблем, способов их 
нахождения и мониторинга тенденций примечательно 
обладания адекватной информацией  различных групп 
меньшинств в подключении социально-экономической 
жизни. Это особенно важно, когда речь заходит о понимании 
положение групп меньшинств. В 2010 году ЕКРН 
рекомендовало создать систему, которая должна собрать 
сведения о равенстве групп меньшинств в различных 
областях, чтобы оценить степень интеграции, в том числе 
в государственном секторе в отношении занятости и 
образования. Новый антидискриминационный закон (статья 
2.7), очевидно, дает специальные меры по обеспечению 
фактического равенства. Однако, такая система еще не 
создана. 

82. Исторические этнические меньшинства в Грузии 
опять сталкиваются с проблемами в сфере образования. 
Грузинские учебники, переведенные на языки меньшинств 
зачастую низкого качества. Приблизительно 70% текстов 
переведены, однако, 30% доступны только на грузинском 
и часто учителя пренебрегают этот вопрос в школах 
национальных меньшинств. Для детей меньшинств обучение 
грузинского, как второго языка, качественно, до сих пор 
остается проблемой, что приводит к низким образовательным 
стандартам этих детей. Все это создает препятствия на пути к 
высшему образованию и занятости. О значении решения этих 
вопросов уже отмечено в докладе ЕКРН в 2010 году.

84. Несмотря на политику интеграции, которая 
обеспечивается Национальной концепцией толерантности и 
гражданской интеграции и Плана действий за 2009 – 2014 годы, 
социальные службы все еще маргинализированы в  регионах 
меньшинств. Правда, ситуация улучшилась, например, в 
секторе социального обеспечения и, в частности, секторе 
здравоохранения, но, тем не менее, доступ к информации 
на языках меньшинств все еще остается низким, и люди не 
всегда знают об услугах, которые существуют. Министерства 
труда, здравоохранения и социальных дел проводили 
информационные встречи, которые были направлены к 
историческим этническим меньшинствам, хотя степень такой 
пропагандистской работы остается ограниченным. 

85. Во многих географически изолированных регионах 
меньшинств, грузинское радио и телеведение недоступно и 
люди зависят от азербайджанских, армянских и русскоязычных 
средств массовой информации. Это приводит к недостаточной 
осведомленности о текущих событиях, которые, в свою 
очередь, способствует низкому качеству подключения 
представителей меньшинств в политическом процессе. 
Правда, правительство приняло некоторые технические меры 
для увеличения зоны покрытия общественного вещания, но 
проблема полностью не решена. Это, вероятно, изменится 
только переходом на цифровое вещание, которое ожидается в 
ближайшем будущем. Тем не менее, доступность грузинского 
общественного вещания не будет достаточно для разрешения 
проблемы, так как программы на языках меньшинств 
ограничены и не всегда ожидаемого качества. План действий 
на 2009 - 2014 годы учитывал увеличение числа этих 
программ, но их рейтинг и привлекательность остается 
на низком уровне. Программа «Наш двор», созданная для 
освещения проблем меньшинств, подвергли критике члены  
исторических  этнических меньшинств из-за того, что их 
отображали как изолированных, вместо того, чтобы уделять 
больше внимание интеграции; также отмечено, что эта 
программа иногда заново создавало стереотипы.

86. Цыганская община по-прежнему социально 
маргинализированна, особенно в сфере образования 
и занятости. Их участие в социальных программах и 
общественных делах минимальна, в школу же малая часть 
цыганских детей ходит регулярно. Эти проблемы до сих 
пор существуют, несмотря на предыдущие рекомендации 
ЕКРН, уделить особое внимание на эти вопросы. Власть 
сообщила ЕКРН, что часть детей подключили в программы 
социальной интеграции и поддержки образования. Из 158 
детей, которые пользовались услугами социальных центров, 
18 были цыганами. Это состояние является симптомом более 
серьезной проблемы, а именно, того факта, что План действий 

по толерантности и гражданской интеграции 2009 – 2014 гг 
в значительной степени был сосредоточен на более крупных 
меньшинствах, нежели на небольших меньшинствах, 
которыми являются цыгане.

89. ЕКРН рекомендует, усилить интеграцию исторических  
этнических меньшинств следующими способами: 1) 
повысить  уровень образования меньшинств, особенно, 
совершенствовать  учебники, увеличить числа 
учителей грузинского, как второго языка и расширить  
профессиональные тренинг – программы; 2) повысить 
пропагандистскую активность для снабжения информацией 
меньшинств о социальных услугах; 3) увеличить числа 
программ на общественном телеведении на языках 
меньшинств и улучшить их качества; 4) немедленно 
принять всеобъемлющий Плана действий на основе 
репатриации месхетинцев и стратегии интеграции, и создать 
благоприятные условия крупномасштабными мероприятиями 
по повышению осведомленности вернувших месхетинцев; 5) 
расширить программы социальной интеграции и поддержки 
образования, уделить особое внимания посещаемости 
цыганских детей в школах.

Религиозная нетерпимость и дискриминация

93. Из вышеуказанных примеров языка ненависти и 
насилия видно, что религиозная нетерпимость и растущая 
напряженность серьезная проблема. Хотя по конституции 
Грузии обеспечена свобода религии, но, в общем, между 
грузинской православной и национальной идентичностью 
тесная связь. Такая этнорелигиозная идентичная связь 
обеспечивает привязанность к православной религии Грузии, 
что является решением 80% населения, и это крайне важно 
для грузин. Религии меньшинств часто воспринимаются 
как чужое и считают, что является угрозой для единства 
и выживания грузинского общества, особенно, когда 
они ассоциируются с этническими группами, которые 
имеют связи с соседними государствами. Мусульмане 
сунниты ассоциируются в регионе Аджарии с Турцией, 
мусульмане шииты – с Азербайджаном, а армянские 
апостольские христиане с Арменией. Эти предполагаемые 
связи возвышают радикальную национальную идею, что 
меньшинства не могут быть лояльны к государству Грузии. 
Новые христианские группы, такие как свидетели Иеговы, 
часто воспринимаются внешним влиянием, которое может 
навредить доминированию грузинской Православной церкви 
и тесной связи с народом. 

95. Религиозные меньшинства также сталкиваются с 
проблемами при строительстве новых очагов религии. 
Строительство католической церкви в Рустави обсуждалось 
более двух лет, несмотря на то, что было постановление 
суда со стороны муниципальной администрации на выдачу 
этого разрешения. На протяжении долгих лет мусульманская 
община в Батуми не могла получить разрешение на 
строительство второй мечети и нескольким сотням мусульман, 
из-за того, что существующая мечеть во время пятничной 
молитвы переполнена, приходилось молиться под открытым 
небом на улицах. И, наконец, муниципалитет согласился на 
строительство мечети, при условии, что ее построят далеко 
от центра города. Свидетели Иеговы также сталкиваются с 
проблемами строительства Залов Царства. 

96. ЕКРН рекомендует, оставшиеся споры о религиозной 

собственности решить быстрым, прозрачным и 
справедливым путем; кроме того, не отказывать в 
строительстве храмов из-за навязчивых мыслей или 
протестов местных жителей, но заявки обработать в 
соответствии с законодательством. 

97. В 2014 году правительство Грузии создало новое 
государственное агентство по вопросам религии. Но в этом 
процессе они не проконсультировались с религиозными 
меньшинствами или Народным защитником. До сих пор 
нет ни мандата, ни рекомендации, не в полной мере четкой 
процедуры разработки, что является одной из ее функций. 
Также неизвестно, как будет агентство сотрудничать с 
Советом по вопросам религии при Народном защитнике 
или как подключит религиозных меньшинств в свою 
деятельность. Представители различных религиозных 
общин разочарованы из-за того, что агентство не пыталось 
встретиться с ними. До сих пор оно работало в основном 
по трем вопросам: выделения средств для религиозных 
групп; создание местного механизма примирения после 
исламофобских нападений; и разработка новой стратегии 
правительственной политики в отношении религии. 

98. Агентство решило в лице частичной компенсации 
профинансировать 4 религиозные группы из-за 
несправедливостей и нанесенного ущерба во время 
Советского периода. Мусульманская община получила 1 
100 000 лари, Армянская апостольская церковь – 300 000, 
католическая церковь – 200 000, а еврейская община – 100 
000. Тем не менее, эти группы жаловались, что с ними 
недостаточно поговорили до вынесения решения и даже 
критерии были менее прозрачны. 

99. Подозрения о деятельности агентства еще больше 
углубилось в начале 2015 года после того, как опубликовалась 
стратегия развития религиозной политики. По этому 
документу, Грузия «должна избегать со стороны соседних 
стран вмешиваться во внутреннюю политику Грузии 
использованием этническо – религиозного разнообразия ее 
населения. В Грузии масштаб проблемы сузился и только 
учитывала защиту прав этнических меньшинств, в то время, 
как обязательно должна покрывать дискурс внутренней 
и внешней безопасности  страны. Многие наблюдатели 
отмечают, что обсуждение свободы религии и прав 
религиозных меньшинств в перспективе правительственной 
безопасности вредно с точки зрения предотвращения защиты 
прав, дискриминации и нетерпимости. Его сопровождает риск 
само сбывающегося пророчества, которое может привести к 
маргинализации меньшинств, с постепенным уничтожением 
веры и идентификации в отношении правительства.

100. По четвертому руководящему принципу этой стратегии, 
«защита прав религиозных меньшинств реализуется имением 
такого же статуса и признанием самобытности субъектов 
единой государственной политики путем предоставления 
соответствующей интеграции». Тем не менее, интеграция 
весьма расплывчатое понятия в государственной политике 
и ее раскрытие условием обеспечения прав  религиозных 
меньшинств, вызывает вопросы относительно того, почему 
это должно быть и как он будет реализован на практике. 
Также неясно, каким образом это будет разделять принцип 
религиозных меньшинств в государственной политике в 
целях интеграции, в то время как религия большинства - 
грузинское православие - дает большую автономию.

101. ЕКРН рекомендует изменить развитие стратегии 
религиозной политики так, чтобы сосредоточить 
внимание на правах религиозных меньшинств, принципах 
не дискриминации, а также не поощрять религиозную 
нетерпимость с точки зрения интеграции. Кроме того, 
подключение религиозных меньшинств в общественную 
политику  должны быть в соответствии с защитой прав 
религиозных меньшинств.

102. ЕКРН был осведомлен, что в механизмах медиации, 
которые создало государственное агентство по вопросам 
религии после подобных в Чела  исламофобских инцидентов, 
не были подключены эксперты центра толерантности при 
Народном защитнике, которые по вопросу религиозной 
напряженности получили большой опыт с помощью Совета 
по вопросам религии. Не ясно, почему не использовали 
этот драгоценный опыт для разрешения межрелигиозного 
конфликта. 

103.  ЕКРН рекомендует правительству увеличить свою 
поддержку Совету по вопросам религий, который действует 
под эгидой Центра толерантности при аппарате Народного 
защитника. В частности, правительство должно назначить 
вновь созданное Государственное агентство по делам 
религий, чтобы сотрудничать с Советом по вопросам религий 
и использовать его опыт и рекомендации для решения 
проблемы религиозной нетерпимости.

Oбзор, анализ, перевод отчета подготовила 
Гюльнара Сафарова
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