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შესავალი 
 

„არა ქვებს ეწოდება ქალაქი, არამედ, მაცხოვრებლებს; ქალაქი არა განა
შენიანების ტიპია, არამედ, ადამიანებს შორის ურთიერთობის ხასიათი“.

ისიდორე სევილიელი

DRIVE Democracy-ის ბათუმის ჯგუფი (პროექტი „რეგიონების უზრუნველყოფა 

ინფორმაციითა და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“), 

თავის პოლიტიკურ დოკუმენტში, ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობისა და 

ურბანული გარემოს განვითარების პროცესებში საზოგადოების პასიურობით 

განპირობებულ პრობლემებს განიხილავს. 

პროექტის ფარგლებში ჯგუფი გაეცნო თემასთან დაკავშირებულ არაერთ 

გამოცემასა და კვლევას. პოლიტიკურ დოკუმენტში მოყვანილი საკითხები 

ქალაქში არსებულ პრობლემებს ასახავს, რომელთა შესახებაც დარგის 

სპეციალისტებს საკუთარი მოსაზრებები არაერთხელ გამოუთქვამთ. 

სწორედ მათზე დაყრდნობითაა მოყვანილი მაგალითები ურბანული 

გარემოსა და ცხოვრების ხარისხის დეგრადაციის შესახებ. დოკუმენტში 

ასახულია მოსახლეობის საპროტესტო მაგალითები, რომლებიც, უმეტესად, 

გაუთვალისწინებელი რჩება.

ქალაქის გენგეგმის არარსებობა და, ზოგადად, ქალაქგეგმარებითი დოკუ-

მენტებისა და რეგლამენტების სიმწირე, ქაოსურ განაშენიანებას იწვევს. 

ქალაქის „ჩაბეტონება“, საზოგადოებრივი და მწვანე სივრცეების ათვისება, 

მრავალ სართულიანი შენობები, ტროტუარების მიტაცება და არამართლზომიერი 

გამოყენება - ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა. 

ბათუმის ჯგუფის მიზანია, შექმნას წინაპირობა, რათა ხელისუფლების წარმო-

მადგენლებმა წაახალისონ საზოგადოების ჩართულობა ქალაქის ურბა-

ნული განვითარების გეგმისა და მათ მიერ გამოცემული პოლიტიკის დოკუ-

მენტების შემუშავებაში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მოსახ ლეობის 

ჩართულობის მექანიზმების შემუშავებასა და ურბანული მემკვიდრეობის 

პოპულარიზაციაში(მექანიზმები ჩაშლილია დოკუმენტში).

აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის გზაა დაინტერესებულ მხარეთაგან 

შემდგარი სათათბირო პლატფორმის შექმნა, რომელიც მედიატორის როლს 
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შეასრულებს ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის; მემკვიდრეობის 

დაფინანსების საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება და ადაპტირება; კერძო 

სექტორის მიერ ნაშენ კულტურულ მემკვიდრეობაში ინვესტირების წახალისება, 

რაც ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია. 

დოკუმენტის მიზანია ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტების შემუშავება, ქალაქის 

ისტორიული ნაწილის დაცვის ზონების დამტკიცება, ისტორიული ზონის მართვის 

ორგანოს ამოქმედება, კონსერვაციის გეგმაზე მუშაობის დაწყებას. დოკუმენტის 

მთავარი მიზანია ასევე, მოქალაქეთა აქტიური ჩაბმა ქალაქის ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში. 

ურბანული მემკვიდრეობის დაცვა პრიორიტეტულია, რადგან ქალაქის ისტორია 

და წარსულია. სწორედ მასთან აიგივებს თავს მოსახლეობა. იმ ძეგლებისა 

და ძველი შენობა-ნაგებობების ნგრევა, რომლებთანაც ქალაქის მცხოვრებთ 

ემოციური ბმა აკავშირებთ, მასთან გაუცხოებას მოიტანს. განაშენიანებისას 

ამ ფაქტორების გათვალისწინება აუცილებელია. ქალაქი ისე უნდა მოერგოს იქ 

მცხოვრებთ, რომ თითოეულს გაუჩინოს განცდა: ეს ქალაქი მისია. რაც, თავის 

მხრივ, მეტი პასუხისმგებლობისა და ჩართულობისკენ უბიძგებს ადგილობრივ 

მოსახლეობას. 

ურბანული მემკვიდრეობის დაცვისა და მისი შესაძლებლობების გამოყენების 

გარეშე ქვეყანა ეკონომიკურად და სოციალურად ვერ განვითარდება. ვერც 

მდგრადი და სიცოცხლისუნარიანი გახდება. არაერთი ქვეყნის მაგალითი 

გვიჩვენებს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება ხელს 

უწყობს ახალი ბიზნესის ფორმირებას, ტურიზმის სტიმულირებას, უძრავი 

ქონების ფასის ზრდას, ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას, სიღარიბის დაძლევას, 

საზოგადოების თვითრწმენას.

შემოთავაზებული დოკუმენტი იმ პრობლემებს განიხილავს (და ამასთან, მათი 

გადაჭრის გზების შესახებ რეკომენდაციებს იძლევა), რომლებიც დღეს ნათლად 

ჩანს ბათუმში ურბანული განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის საკითხებში. 

დოკუმენტში აქცენტი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის 

აქტიურ ჩართვაზე კეთდება.

მოცემული დოკუმენტის ამოცანაა, ყველა დაინტერესებულ მხარესთან მიიტანოს 

ინფორმაცია ურბანული მემკვიდრეობის მნიშვნელობისა და ღირებულე-

ბის შესახებ; მაქსიმალურად ჩართოს მოქალაქეები მისი შენარჩუნებისა და 

განვითარების პროცესში.
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კულტურული მემკვიდრეობა  მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, 

გულისხმობს ადამიანის მიერ ან ადამიანის ბუნებაზე ზემოქმედების 

შედე გად შექმნილ ნებისმიერი სახის მხატვრულ, ესთეტიკურ, ისტორიულ, 

მემო რიალური ღირებულების მქონე, არქიტექტურულ, ხელოვნების, ქალაქ

მშენებლობით, სასოფლო, არქეოლოგიურ, ანთროპოლოგიურ, ეთნო გრა ფიულ, 

მონუმენტურ, ტექნიკის განვითარებასთან დაკავშირებულ უძრავ ან მოძ რავ 

ობიექტებს, დოკუმენტურ მასალებს; ასევე, ბაღებს, პარ კებს, ლანდშაფტური 

არქიტექტურის ობიექტებს, ისტორიულ დასახ ლებებს, ისტორიულად ჩამო

ყალიბებულ გარემოს, დაკავშირებულს ქვეყნის ისტორიასთან, განვი თარე

ბასთან, ფოლკლორთან, რწმენასა და ტრადიციებთან, ადრე ან ამჟამად 

არსებულ ცივილიზაციასთან; 

ურბანული განვითარება – ქალაქგანვითარება (ქალაქთმშენებლობა); 

დასახლებათა (მათ შორის, სასოფლო დასახლებათა) ფიზიკური გარემოსა 

და ინფრასტრუქტურის ფორმირებისათვის კანონმდებლობის, ამ დარგის 

სახელმწიფო და ადგილობრივი პოლიტიკის, სივრცითტერიტორიული 

დაგეგმვის დოკუმენტების, ფიზიკური და იურიდიული პირების მოღვაწეობის 

ერთობლიობით განსაზღვრული პირობები და პროცესები;

ურბანული გარემო არის სივრცე, რომელიც სხვადასხვა ქალაქმშენებლობითი 

სტრუქტურისგან შედგება. ესენია: თვით ეს ქალაქი, ისტორიული უბნები, 

ქუჩები, შენობა ნაგებობები, მოედნები, პარკები, ეზოები და რაც ყველაზე 

მთავარია, ადამიანებს შორის ურთიერთობა, რომელსაც კონკრეტული 

ურბა ნული გარემო ქმნის. 

ურბანული გარემოს ხარისხი პირდაპირ გავლენას ახდენს მოქალაქეთა ცხოვ-

რების ხარისხზე. რამდენად სწორად წარიმართება ურბანული განვითარება, 

მნიშვ ნელოვნად განსაზღვრავს ქალაქის მდგრად ეკონომიკურ და სოციალურ 

განვითარებას; აისახება გარემოს დაცვასა და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე.
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პრობლემის არსი
1.1. ურბანული განვითარება

ბათუმი ერთ-ერთია იმ ქალაქებს შორის, რომელიც საგრძნობლად დააზარალა 

დერეგულირებულმა, შეიძლება ითქვას, სტიქიურმა სამშენებლო მიდგომებმა. 

2010 წლიდან დაწყებულმა ფართომასშტაბიანმა მშენებლობებმა სრულად 

უცვალა იერი ქალაქს. პრიორიტეტი მიენიჭა ახალ, მსხვილმასშტაბიან მშენე-

ბლობებს და ამ გზით ინვესტიციების მოზიდვას, სამუშაო ადგილების შექმნას. 

სამწუხაროდ, აღნიშნულმა პროცესმა სრულიად ქაოსური ფორმა მიიღო, რამაც 

საფრთხე შეუქმნა ადამიანის ერთ-ერთ მთავარ უფლებას - იცხოვროს ჯანსაღ 

და კომფორტულ გარემოში.

ბათუმის მთავარი გამოწვევა ურბანული განვითარების გრძელვადიანი ხედვის, 

ასევე, ურბანული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნების კომპლექსური 

გეგმების/სტრატეგიების არქონაა. კერძოდ, ქალაქის გენერალური გეგმის 

არარსებობა, რაც ქალაქში ქაოსურ მშენებლობებსა და ინფრასტრუქტურულ 

გადა ტვირთულობას იწვევს.1

1  საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 
კოდექსი
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გარდა ამისა, სამშენებლო ნებართვების გაცემისას არ ითვალისწინებენ 
კონკრეტული ადგილმდებარეობის განაშენიანების ტიპს და ხასიათს 
ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად. იმის გამო, რომ 
არ არსებობს ქალაქგანვითარების ერთიანი და გრძელვადიანი ხედვა, არ 
არის გათვალისწინებული საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი, სხვა სოციალური 
ინფრასტრუქტურა და საზოგადოებრივი სივრცეები ხელმისაწვდომ ადგილზე, 
როგორც ამას კანონმდებლობა განსაზღვრავს.

თუ სტატისტიკას გადავხედავთ, ბათუმში, 2012-2019 წლებში ექსპლუატაციაში 
მიღებულია 2 240 081 (ორი მილიონ ორას ორმოცი ათას ოთხმოცდაერთი) კვმ. 
სხვადასხვა დანიშნულების ფართი. აქედან საცხოვრებელი დანიშნულების - 
67% კომერციული დანიშნულების - 29%, საზოგადოებრივი (სკოლა, საბავშვო 
ბაღი…) - 4% (რეხვიაშვილი, 2020).2

ცვლილებებმა, რომლებიც ბათუმმა ურბანული განაშენიანების თვალსაზრისით 

ბოლო წლებში განიცადა, კულტურული მემკვიდრეობისა და ისტორიული 

მნიშვნელობის უძრავ ძეგლს შეუქმნა საფრთხე ამ პერიოდში (Bohlen, 2016)3. 

არაერთ მათგანს მოეხსნა სტატუსი, შეეცვალა იერსახე ან დაინგრა (კახაბერიძე, 

2 რეხვიაშვილი, ნაზი. „2012-2019 წლებში ბათუმში ექსპლუატაციაში მიღებული 2 240 081 კვ.მ. 
ფართიდან, 67 % საცხოვრებელი დანიშნულებისაა“. FactChek. 11 თებერვალი, 2020. https://bit.
ly/2DtMHFm 

3 Bohlen, Celestine.“LETTER FROM EUROPE - Chaotic Building Spree Dismays Some in Seaside 
Georgian City“. The New York Times. July 4, 2016. https://nyti.ms/2RGBzcp
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2018, 2019).4 საინტერესოა, რამდენად ახერხებს ადგილობრივი ხელისუფლება, 

უპასუხოს იმ გამოწვევებსა და საჭიროებებს, რომლებიც ქალაქში სხვადასხვა 

მიმართულებით დგას: ტრანსპორტი, გამწვანება, განაშენიანება, ეკოლოგია. 

განსაკუთრებით კი - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა. 

თვითმმართველობის საზიანო პრაქტიკიდან გამომდინარე, დეველოპერები 

ხშირად ნებართვის გარეშე იწყებენ არსებული შენობის ნგრევასა და ახლის 

შენებას. ხელისუფლება მხოლოდ პოსტფაქტუმ რეაგირებს, არასამთავრობო ან 

მედია ორგანიზაციების მიერ კანონსაწინააღმდეგო ფაქტის აღმოჩენის შემდეგ. 

რეაგირების ძირითადი ფორმა საჯარიმო სანქციებია. ჯარიმის თანხა აშკარად 

უმნიშვნელოა იმ მოგებასთან შედარებით, რომელსაც ინვესტორი კონკრეტული 

შენობის რეალიზაციით ელოდება. ამიტომ ჩნდება ეჭვი, ინვესტორსა და 

ხელისუფლებას შორის (და ეს არ არის აუცილებლად ნებართვის გამცემი უწყების 

დონეზე) არასამართლებრივი, კანონსაწინააღმდეგო გარიგებების შესახებ. 

უნებართვო მშენებლობის შესახებ მითითებულია 2016-2018 წლის ქალაქ 

ბათუმის მერიის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და მშენებლობის 

4 კახაბერიძე, ცაგო. „ბათუმში, კლდიაშვილის ქუჩაზე, ისტორიულ სახლს ანგრევენ – ნებართვა 
გაცემულია“. ბათუმელები. 24 დეკემბერი, 2019 https://bit.ly/2Fuq8li 

 კახაბერიძე, ცაგო. „მესაკუთრე ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობაზე დაშენებას გეგმავს“. 
ბათუმელები. 15 მარტი, 2018 https://bit.ly/32xJkaQ
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სახელმწიფო ზედამხედველობის საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის 

ანგარიშში.5 აქვე გიზიარებთ რადიო „თავისუფლების“ სტატიას ამ საკითხთან 

დაკავშირებით (ლორთქიფანიძე, 2020).6

1.2. კულტურული მემკვიდრეობა

წლების განმავლობაში ურბანული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და მისი 

როლი საქართველოს ქალაქების ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში, 

მთავრობის მიერ სათანადოდ არ განიხილება. კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვა-შენარჩუნების საკითხისადმი არასათანადო და არაპროფესიონალურმა 

მიდგომამ მიგვიყვანა იმ შედეგამდე, რომ ისტორიული ქალაქების ურბანული 

მემკვიდრეობის არაერთი ძეგლი განადგურდა ან განადგურების პირასაა.

2009 წლიდან ბათუმში განხორციელებულ რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის 

პროცესს საფუძვლად დაედო ურბანული კულტურული მემკვიდრეობის 

მოდერნიზაციისა და არა - ისტორიული შენობების კონსერვაციის პრინციპები. 

კულტურული მემკვიდრეობის ბევრმა ძეგლმა დაკარგა თავისი ისტორიული 

მახასიათებლები. რამდენიმე მათგანი შეგნებულად დაანგრიეს კიდეც. 

მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ ბათუმის ფოსტა,7 რომელიც 

ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი იყო; ვაჟაფშაველას ქუჩის #13 ნომერში8 

მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა, ასევე, 

სასტუმრო „ლონდონი“9, რომელიც მდებარეობდა გამსახურდიას ქუჩაზე. 

ბევრ შემთხვევაში, ძველი შენობები ჩანაცვლდა მასშტაბური და შეუსაბამო 

ნაგებობებით. ბათუმის „განახლებას“ შეეწირა ისტორიული ქალაქის ზომიერი 

და ადამიანური მასშტაბი, ძველი კვარტლებისთვის დამახასიათებელი 

ადამიანური მასშტაბი, განაშენიანების რიტმი, სტილისტური სისადავე, 

5 ქალაქ ბათუმის მერიის მშენებლობის ნებართვების დამტკიცებული აუდიტის ანგარიში. 26 
თებერვალი, 2020. https://bit.ly/2B7MRS0 

6 ლორთქიფანიძე, ეკა. „უკანონო მშენებლობა ბათუმში - ის, რაც აუდიტის ანგარიშში არ ეწერა“. 
რადიო თავისუფლება. 01 ივნისი, 2020. https://bit.ly/3eDrExW 

7 ბათუმის ფოსტის შენობა XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე აშენდა, ის იტალიური რენესანსის და 
ბაროკულ სტილში იყო გადაწყვეტილი. ნაგებობა ასევე განსაკუთრებულ როლს ასრულებდა 
უბნის განაშენიანებაში. 2004 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად ფოსტის ნაგებობას 
ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა.

8 საცხოვრებელი სახლი წარმოადგენდა 1885 წელს აგურით ნაგებ, კლასიცისტური ელემენტებით 
შესრულებულ, ცოკოლზე მდგარ ორსართულიან შენობას. შენობას კულტურული მემკვიდრეობის 
სტატუსი 2015 წელს მიენიჭა.

9 ზვიად გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სასტუმრო „ლონდონი“ კულტურული მემკვიდ-
რეობის ძეგლის სტატუსს ატარებდა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში „ლონდონი“ პირველი კლასის 
სასტუმროს წარმოადგენდა.
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ტრადიციული ლანდშაფტი/გამწვანების ხასიათი. მნიშვნელოვნად დაზარალდა 

ბათუმის ისტორიული კონტექსტი, რომელიც ძველი ქალაქის მთავარ ხიბლს 

წარმოადგენდა.

2007 წელს, საქართველოს კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით, ბათუმისთვის 

მომზადდა ისტორიული ბათუმის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა.10 

2015 წელს ჩატარდა ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი 

ძეგლების რეინვენტარიზაცია.11 2018 წელს მომზადდა და ცენტრალურ 

ხელისუფლებას დასამტკიცებლად გადაეცა საპროექტო დოკუმენტაცია 

ისტორიული განაშენიანებისა და განაშენიანების რეგულირების დაცვის ზონების 

დასამტკიცებლად. ხსენებული დოკუმენტის მომზადება დაიწყო იმ დათქმით და 

იმედით, რომ ბათუმის მერიის ეს უკანასკნელი ნაბიჯი, გარკვეულ გარანტიებს 

იძლეოდა, მოეწესრიგებინა ურბანული მემკვიდრეობის მართვის სფეროში 

არსებული რეგულაციები. მოგვიანებით, 2018 წლის ოქტომბერში, ცნობილი 

გახდა, რომ მერიამ თვითნებურად შეცვალა ბათუმის ისტორიული ნაწილის 

დაცვის ზონები და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ამოიღო რამდენიმე 

არეალი (კერძოდ, ბათუმის ისტორიული პორტის არეალი, ე.წ. ბათუმი რივიერას 

ტერიტორია), სადაც მსხვილმასშტაბიანი მშენებლობები მიმდინარეობს. 

სწორედ სახეცვლილი საპროექტო დოკუმენტაცია გადაეგზავნა საქართველოს 

კულტურისა და სპორტის სამინისტროს. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, 

რამდენად არათანმიმდევრული და მყიფეა ადგილობრივი ხელისუფლების 

პოლიტიკური ნება ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხში.

მემკვიდრეობის დაცვის ინსტიტუციური სტრუქტურის ანალიზი აჩვენებს12, რომ 

ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის მართვის სისტემა მხოლოდ პროცედურულ 

საკითხებს ეფუძნება და შინაარსისგან მთლიანად დაცლილია. ეს სისტემა 

ფოკუსირებულია მხოლოდ ისტორიული დაცვის ზონაში ნებართვების გაცემაზე 

ყოველგვარი პროფესიული, დარგობრივი ექსპერტიზის გარეშე. 

10 მუხლი 42.3. ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა არის მრავალდისციპლინური მიდგომის 
საფუძველზე შემუშავებული სპეციალური კომპლექსური სამეცნიერო-კვლევითი დოკუმენტი, 
რომელიც მოიცავს კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონებისა და მათში არსებული 
ძეგლების, ისტორიულად ჩამოყალიბებული გარემოს ამსახველ ინფორმაციულ და ანალიტიკურ 
მასალას და შეიცავს რეკომენდაციებს მათი დაცვისათვის აუცილებელი ქალაქთმშენებლობითი 
და გეგმარებითი რეგლამენტაციის შესახებ.“

11 ამ დოკუმენტით ბათუმში 224 უძრავი ძეგლია; 42 რეკომენდირებულია მისანიჭებლად და 13 
სტატუსის მოსახსნელად.

12 „ბათუმელების“ სტატია ICOMOS-ის ანგარიშში. „ბათუმის ისტორიულ ცენტრში მიმდინარე 
პროცესები უმართავია“. 12 ნოემბერი, 2019. https://bit.ly/2YCTCo6
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საზოგადოების ჩართულობა 
პრობლემურია მოსახლეობის ჩართულობა მემკვიდრეობის დაცვისა და 

ურბანული განვითარების კუთხით.

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი (2014) ადგი-

ლობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობისა (თავი11. 

მუხლი25) და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭვირვალობის მიზ-

ნით, მუნიციპალიტეტის ორგანოებს ავალდებულებს, შექმნან პირობები 

მოქალაქეთა ჩართულობისთვის და ადგენს წესებს. ამასთანავე, 2008 წელს 

საქართველო შეუერთდა ევროპის საბჭოს საზოგადოებისთვის კულტურული 

მემკვიდრეობის ფასეულობათა შესახებ ჩარჩო კონვენციას (ე.წ. ფაროს 

კონვენცია), რომელიც ავალდებულებს წევრ ქვეყნებს, აღიარონ, როგორც 

დაინტერესებული ინდივიდების, ისე საზოგადოების უფლება, ჩაერთონ 

მემკვიდრეობის დაცვასა და განვითარებაში და ამ პროცესისთვის აუცილებელი 

პოლიტიკური და საკანონმდებლო გარემო უზრუნველყონ, რათა კულტურულმა 

მემკვიდრეობამ ხელი შეუწყოს მშვიდობიანი, დემოკრატიული საზოგადოების 

შექმნას, სიცოცხლისუნარიანი განვითარების პროცესს და კულტურული 

მრავალფეროვნების განვითარებას. 

საქართველოში მემკვიდრეობის ჯგუფების გააქტიურების პროცესი და 

სამოქალაქო მოძრაობის ჩამოყალიბების ტენდენცია უკვე სახეზეა. სულ 
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უფრო აქტიურად გამოდიან ასპარეზზე ადვოკატირების, ასევე, საზოგადოების 

გაცნობიერებისთვის მოქმედი ორგანიზაციები თუ სპონტანურად შექმნილი 

მოძრაობები.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ურბანული განვითარების პროცესი 

რამდენიმე ერთმანეთთან დაკავშირებულ კომპონენტს უნდა მოიცავდეს. 

პირველ რიგში, როგორც ზემოთ არაერთხელ აღვნიშნეთ, მასში უნდა ერთ-

ვებოდნენ მოქალაქეები და თვითმმართველობა, რომელთაც თავიანთი როლები 

ექნებათ და ჯანსაღი თანამშრომლობით მიიღებენ ყველასათვის სასურველ 

გადაწყვეტილებას.

ამასთანავე, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია თავისი წვლილის შეტანა. 

ამ კომპონენტის გასააქტიურებლად საჭიროა ზრუნვა ცნობიერების ამაღლებაზე, 

რაც აჩენს ამ მიმართულებით განათლების აუცილებლობას. ეს ფაქტორები 

წარმოშობს არსებული რეგულაციების დაცვის მოთხოვნებს და ახლის შემოღების 

საფუძველია. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, მოქალაქეების ინდივიდუალური 

და კოლექტიური ჩართულობა აჩენს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 

მოთხოვნას, რაც პროცესების მაქსიმალური გამჭვირვალობის საფუძველი 

გახდება. 

საზოგადოების ჩართულობის გასააქტიურებლად, შესაძლებელია გამოვიყენოთ 

თბილისის მაგალითი, სადაც მერიასთან არსებობს საინფორმაციო ბაზა (www.

tas.ge), რომლის საშუალებითაც მოქალაქეებს გაუადვილდებათ ყველა ეტაპზე 

ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების განხილვაში მონაწილეობა. 

პრობლემის აქტუალობა
ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის დაფარვითი ინვენტარიზაციის ეტაპები, 

რომელსაც მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ფინანსური რესურსი მოხმარდა, 

იშვიათია საქართველოში და არა მხოლოდ ჩვენთან. ეს ფუფუნებაა, რომელიც 

თანამედროვე პრაქტიკაში არ გამოიყენება. თუმცა, ამ პროცესს ახასიათებს 

გარკვეული ფორმალობა - იქმნება დოკუმენტი, რომელსაც არ იყენებენ. მიზეზი 

- საჭიროა შემდგომი მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელსაც, სავარაუდოდ, 

ისევ არ გამოიყენებენ. 

არსებობს რამდენიმე საბჭო, რომელთა მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის 

ზონებში ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის დაცვა. თუმცა, არ არის ზუსტად 
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განსაზღვრული ამ დებულებების საფუძველი, ვინაიდან იმავე დებულებებში 

არ არის ნახსენები არც კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და არც 

ბათუმის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა.13

ურბანული მემკვიდრეობის მართვის საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, 

რომ ერთადერთი წარმატებული გზა ადგილობრივი თემის, საზოგადოებისა და 

ყველა დაინტერესებული ჯგუფის აქტიური ჩართულობაა მართვის პროცესის 

თითოეულ ეტაპზე. თუმცა სამწუხარო რეალობაა ის, რომ მოსახლეობა საერთოდ 

არ არის ჩართული ამ პროცესებში, რაც მათ სამართლიან პროტესტს და, რიგ 

შემთხვევაში, აგრესიულ დამოკიდებულებას იწვევს. კიდევ უფრო სამწუხაროა, 

რომ ამ საკითხებით დაინტერესებულ პირებსაც ხელი ეშლებათ, ჩაერთონ 

და დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია. ამის კარგი მაგალითია ბოლო დროს 

მომხდარი ფაქტი, როცა აქტივისტებს სასტუმრო „ამბასადორის“ საკითხის 

განხილვისას საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე დასწრება სურდათ და ვერ 

მოიპოვეს ამის უფლება (დუმბაძე, 2020).14 რა თქმა უნდა, გვაქვს მაგალითები, 

როცა საზოგადოების აქტიურობამ შედეგი გამოიღო (კვაჭაძე, 2019),15 მაგრამ 

ეს ყოველთვის ეფექტური ვერ იქნება, რადგან მოსახლეობა და სამოქალაქო 

სექტორი მუდმივად ვერ მოახერხებს დროულ რეაგირებას და სასურველი 

შედეგის მიღწევას.16 არ არსებობს ამ მიმართულებით სისტემური მიდგომა. 

რეგულაციები არ ითვალისწინებს თვითმმართველობის კოდექსს და 

საერთაშორისო კონვენციებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს.

პრობლემის ანალიზისას დავეყრდენით კვლევას, რომელიც 2018 წლის 

ნოემბერში საგამოძიებო სტუდია REC-ის მიერ ჩატარდა ეროვნული 

დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) დაფინანსებით. კვლევის მიზანი და ამოცანა 

იყო ბათუმის ურბანული განვითარებისა და თვითმმართველობის საქმიანობის 

შეფასება, ბოლო წლებში ქალაქში განხორციელებული პოზიტიური და ნეგატიური 

ცვლილებების გამოვლენა და შეფასება; ქალაქ ბათუმის განაშენიანებისა 

და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის 

შეფასება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვაზე პასუხისმგებელი 

აქტორების გამოვლენა; თვითმმართველობის საქმიანობისა და ურბანული 

13 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება 
№257 2010 წლის 20 ივლისი ქ. ბათუმი - https://bit.ly/2DFN2VF

14 დუმბაძე, ლელა. „ბათომი“ ბულვარში ამბასადორისთვის მიწის გადაცემაზე – „ისინი მიდიან 
დანაშაულზე“. ბათუმელები. 28 მაისი, 2020. https://bit.ly/3i7TODl 

15 კვაჭაძე, ნანა. „ვინ გადაარჩინა ბათუმის „რვაფეხა“. ბათუმელები. 22 აგვისტო, 2019. https://bit.
ly/2Olq6xb

16 ბათუმელების სტატიათა კრებული - ურბანული საკითხებისადმი აქტივისტების რეაქციების 
შესახებ https://bit.ly/3esuBk3
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ცვლილებების მიმართ მოსახლეობის დაინტერესებისა და გააქტიურების გზების 

დასახვა. კვლევაში გამოყენებული იყო თვისებრივი კვლევის სამი მეთოდი - 

სამაგიდე კვლევა, ფოკუს ჯგუფი და სიღრმისეული ინტერვიუ. 

აქვე გაგაცნობთ კვლევის შედეგების რამდენიმე ასპექტს:

ფოკუს ჯგუფების მონაწილეებში, თანამედროვე ბათუმის მიმართ, პოზიტიურზე 

უფრო მეტად, ნეგატიური ასოციაციები ჭარბობს; 

კვლევის სამივე სამიზნე ჯგუფში თანამედროვე ბათუმის შესახებ ნეგატიური 

ასოციაციები ძირითადად უკავშირდება ბოლო წლებში ურბანული გარემოს 

ცვლილებებს. ესენია: უმართავი და ქაოსური მშენებლობები, მშენებლობებზე 

უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა და ა.შ; 

კვლევაში მონაწილე სამივე სამიზნე ჯგუფის წევრთა სატკივარია ქალაქის 

იერსახის ცვლილება, კულტურული და ისტორიული ძეგლების ხელყოფა. მონა-

წილეთა აზრით, ნელ-ნელა იკარგება ის, რასაც მათ აღქმასა და მეხსიე რებაში 

ბათუმი და მისი ისტორია ჰქვია;

ქალაქის უბნები იმგვარად ვითარდება და შენდება, რომ ქალაქის თვითმართვე-

ლობა არ ითვალისწინებს საჯარო, ღია და მწვანე სივრცეების მოწყობას, ხდება 

სა ტრან სპორტო გადატვირთვები, რაც თავის მხრივ იწვეს ეკოლოგიური მდგო-

მარეობის გაუარესებას. ამასთანავე, გართულებულია ველომოყვარულთა, ეტლით 

მოსარგებლე შშმ პირთა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება და სხვა.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ქალაქში არსებული ყველა პრობლემის 

სათავე ქალაქის განვითარების ხედვის არარსებობაა. უკონტროლო მშენე-

ბლობები, რაც უცვლის ქალაქს იერსახეს, ლანდშაფტს, განაშენიანების ტიპსა და 

მასშტაბებს და ა.შ., უარყოფითად აისახება ქალაქის მოსახლეობის ცხოვრების 

ხარისხზე. ამიტომ, ფოკუს ჯგუფების მონაწილეთა აზრით, მშენებლობის ნებარ-

თვის გაცემის პროცედურა უნდა გამკაცრდეს და მუნიციპალიტეტის სამარ-

თლებრივი აქტებით დარეგულირდეს;

მოსახლეობის ფოკუსჯგუფში აღინიშნა ისიც, რომ აუცილებელია მოსახლეობამაც 

გაითავისოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მნიშვნელობა, რადგან 

ძეგლს მუდმივად სჭირდება გაფრთხილება. განსაკუთრებით მოსახლეობის 

იმ ნაწილის ცნობიერება უნდა ამაღლდეს, რომელიც ისტორიულ შენობებსა 

და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში ცხოვრობს;

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ისტორიულ შენობებსა და კულტურული 

მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე სახლებში არსებული მძიმე საცხოვრებელი 
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პირობების გამო, მოსახლეობისთვის ერთადერთი გამოსავალია ინვესტორის 

მოძიება, რომელიც მათ უკეთეს საცხოვრებელ პირობებს შესთავაზებს. ამ 

ვითარებას სათავისოდ იყენებს ქალაქის ხელისუფლება, რომლისთვისაც 

ბათუმის ძველ უბნებში ინვესტორის მოზიდვაზე აპელირება „ადვილი გამო-

სავალი“ და პასუხისმგებლობის მოხსნის საშუალებაა.

იმისათვის, რომ ქალაქის ძველ უბნებში მშენებლობის პროცესი დარეგულირ დეს, 

აუცილებელია, ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ბათუმის ისტორიული 

ზონის საზღვრები დაამტკიცოს. ისტორიული ზონის განსაზღვრით, ბათუმის 

ძველ ნაწილში მცხოვრები მოსახლეობა გააცნობიერებს, რომ ინვესტორი ვეღარ 

შესთავაზებს ისეთ პირობებს, რისი მოლოდინიც ზონის მიღებამდე ექნებოდა. ამ 

რეალობის წინაშე მდგარი მოსახლეობა ალტერნატიულ ვარიანტებზე დაიწყებს 

ფიქრს. კვლევის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:17

ბათუმის მიმზიდველობის შესანარჩუნებლად და მისი ეკონომიკის ხელშე-

საწყობად ხანგრძლივ პერსპექტივაში, როგორც ადგილობრივების, ისე 

ტურიზმისთვის, საჭიროა ქალაქის მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი 

ხედვა და შესაბამისი ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტები.

მოსახლეობის საჭიროების კვლევა
ქ. ბათუმის მერიამ მოამზადა მოსახლეობის სტრუქტურასა და საჭიროებების 

შეფასების დოკუმენტი18. მოსახლეობის საჭიროებების კვლევა ასევე 

განხორციელდა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში არსებული ოფიციალური 

სტრატეგიული განვითარების გეგმების ანალიზის საფუძველზე.

ავარიული სახლები, საკანალიზაციო სისტემა, სანიტარული კვანძები, დანგრევის 

პირას მყოფი კიბეები, კედლები, დაზიანებული სახურავები, სიძველე, 

მოუვლელობა, უწყლობა, უფლებრივი და ეკონომიკური შესაძლებლობების 

სიმცირე, უმუშევრობა, მობილობა, შეუსაბამო პარკინგის ინფრასტრუქტურა, 

გაუმართავი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ქუჩების არაადაპტირებულობა 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საჭიროებებთან, 

გაუმართავი ველობილიკები, მოუწესრიგებელი ქვაფენილები.

17 კონცელიძე, ოსიკო. ქალაქ ბათუმის ურბანული განვითარებისა და თვითმმართველობის 
საქმიანობის შეფასება (2009-18 წწ.) 

18 ქ. ბათუმის მოსახლეობის სტრუქტურა და საჭიროებების შეფასება. 2019 
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მიუხედავად იმისა, რომ ეყრდნობა ბათუმის სტრატეგიული განვითარების 

გეგმას, ეს დოკუმენტი არ შეხებია ურბანული მემკვიდრეობის ძეგლებსა და 

მათში მცხოვრები ხალხის პრობლემებს. თუმცა ეს პრობლემა განხილულია 

„ქალაქ ბათუმის ურბანული განვითარებისა და თვითმმართველობის საქმიანობის 

შეფასება, 2009-2018 წლების კვლევაში“.19 ამ კვლევის სამიზნე ჯგუფები იყვნენ 

მასმედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, 

ბათუმის მოსახლეობა, ექსპერტები.

კვლევაში მონაწილე სამივე სამიზნე ჯგუფის წევრების წუხილის მიზეზია ქალაქის 

იერსახის ცვლილება, ისტორიული შენობების - კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების ხელყოფა. რესპონდენტთა აზრით, ნელ-ნელა იკარგება ის, რასაც 

მათ აღქმასა და მეხსიერებაში წარმოადგენს ბათუმი და მისი ისტორია.

ბათუმის მთავარი ღირშესანიშნაობა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი 

და რეკრეაციული ზონა - ბათუმის ბულვარი, კომერციული დაწესებულებების 

მომრავლების გამო, რეკრეაციულ დანიშნულებას კარგავს, რაც ფოკუს 

ჯგუფის მონაწილეთათვის მიუღებელია. ისტორიული შენობა - კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის მიმართ დაუდევარი დამოკიდებულება იწვევს 

შენობების პირველადი იერსახის ცვლილებას და ავთენტურობას უკარგავს.

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტების ფოკუს ჯგუფში აღინიშნა, 

რომ ქაოსური მშენებლობები სერიოზული გამოწვევაა ქალაქისთვის. ასევე, 

ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა დაასახელეს კონკრეტული მაგალითები, 

როდესაც შენობაში, რომელიც ექსპლუატაციაში არ მიუღიათ, საზოგადოებრივი 

დაწესებულებები გაიხსნა, რაც უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევაა.20

გამოკითხულთა აზრით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება 

და მოფრთხილება ტურიზმის განვითარებას უკავშირდება, რაც ადგილობრივი 

მოსახლეობის ეკონომიკურ გაძლიერებაში აისახება. რესპონდენტთა აზრით, 

ბათუმის ძველი უბნის იერსახის შენარჩუნება და მისი უნიკალურობის წარმოჩენა 

შესაძლებლობას მისცემს ეკონომიკურ განვითარებას არა მხოლოდ ქალაქის 

ძველ ნაწილში, არამედ მთლიანად ქალაქში, ვინაიდან ტურიზმის განვითარება 

სხვადასხვა ეკონომიკურ აქტივობას უკავშირდება. 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტე-

ბის ფოკუს ჯგუფში ყურადღება გამახვილდა თვითმმართველობის მხრიდან 

19 კონცელიძე, ოსიკო. ქალაქ ბათუმის ურბანული განვითარებისა და თვითმმართველობის 
საქმიანობის შეფასება (2009-18 წწ.) 

20 სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო. „საფრთხე, რომელსაც 
ვირჩევთ“. https://bit.ly/31v0jc5
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კომპლექსური მიდგომის და მექანიზმების არქონაზე, რაც, ართულებს კულ-

ტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვას და ვერ ამსუბუქებს კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე სახლებში მცხოვრები მოსახლეობის 

ყოფას.

ამავე კვლევის მიხედვით, ბათუმში მცხოვრებთა აზრით, კულტურული მემ-

კვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებს მოსახლეობა სოციალური და 

ეკონომიკური პრობლემების ჭრილში განიხილავს. განყენებულად კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ეს მოსაზრება 

არ გაიზიარეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და 

ჟურნალისტების ფოკუსჯგუფების წევრებმა. მათი აზრით, მართალია, მძიმე 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მოსახლეობაში პირველი რიგის 

პრობლემაა, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებით 

დაინტერესებაც მაღალია.

ეკოლოგიური მდგომარეობის 
გაუარესება
საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის მიხედვით, 

ბათუმში ერთ სულ მოსახლეზე მწვანე საფარი 5-6 კვ.მ.-ია.21 ანგარიშის შედეგად 

გამოიკვეთა, რომ ქალაქში უკანასკნელ წლებში ეკოლოგიური თვალსაზრისით 

ვითარება საგრძნობლად გაუარესდა.

ქალაქის ურბანული განვითარებისას მთავარი ადამიანის ფაქტორი უნდა იყოს, 

თუმცა დღეს სულ უფრო აქტუალურია ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესება.

პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ საგრძნობლად მცირდება ქალაქში არსებული 

მწვანე საფარი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, ერთ 

სულ მოსახლეზე 9 კვ.მ. მწვანე საფარია გათვალისწინებული. ამასთან, მწვანე 

ზონები საცხოვრებლიდან ფეხით 10-15 წუთის სავალზე უნდა იყოს.

სამწუხაროდ, ბათუმში არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა, როცა ხელისუფლებამ 

დეველოპერებს ქალაქში სკვერების სამშენებლო მიზნით გამოყენების 

ნებართვა მისცა. მაგალითად, „DS Group“-ს ორი სკვერი გადასცა, ერთი - 

ზუბალაშვილის ქუჩაზე და მეორე - ჯავახიშვილისა და აბუსერიძის ქუჩების 

21 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში. „უფლება სუფთა ჰაერზე (ატმოსფერული ჰაერის 
ხარისხი საქართველოში)“. 2019. https://bit.ly/3gqIPDL
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კვეთაზე. ხელშეკრულებების თანახმად, კომპანიას მათ ნაცვლად ახალი 

სკვერები უნდა მოეწყო, თუმცა ეს ვალდებულება არ შეუსრულებია. ამასთანავე, 

ათვისებულ სკვერებში მრავალწლიანი ხეები მოიჭრა და ახალი სკვერი, 

მოწყობის შემთხვევაშიც კი, განადგურებულის ალტერნატივა ვერ იქნებოდა 

(რეხვიაშვილი, 2019).22

ადამიანის საცხოვრებელ გარემოს მნიშვნელოვნად აუარესებს ატმოსფერულ 

ჰაერში ისეთი მავნე ნივთიერებების შემცველობა, როგორიცაა გოგირდის 

დიოქსიდი, აზოტის დიოქსიდი, მყარი ნაწილაკები, ტყვია და სხვა.

ამ ნივთიერებების წარმოქმნის წყაროებია: საწვავი, ავტომობილების გამო-

ნაბოლქვი, ბუნებრივი აირის წვა, სამრეწველო პროცესები და სხვა.

აღსანიშნავია, რომ მყარი ნაწილაკების გაფრქვევის მნიშვნელოვანი წყაროა 

მშენებლობები, რომლებიც, ძირითადად, ურბანულ და მჭიდროდ დასახლებულ 

ტერიტორიებზე ხორციელდება. ამიტომ ბევრ ადამიანზე ახდენს გავლენას.

ბოლო მონაცემებით, ბათუმში, ლუკა ასათიანის ქუჩაზე, ჰაერში აზოტის დიო ქსი-

დისა და ბენზოლის ცუდი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. იხილეთ ატმოსფერული 

ჰაერის ხარისხის პორტალი.23 

ეკონომიკა
სამწუხაროა, რომ ხელისუფლების მიერ ურბანული მემკვიდრეობა არ განიხილება 

ეკონომიკური პოტენციალის მქონე, ქალაქის მდგრადი განვითარებისთვის 

მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ რესურსად. 

საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წელს შემუშავებული საქართველოს 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, 2020-ის დოკუმენტში 

კულტურისა და მემკვიდრეობის სოციალურ და ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე 

არაფერია ნათქვამი. მემკვიდრეობის დაცვის ეკონომიკა არც ტურიზმის 

განვითარების კონტექსტში გაჟღერებულა და დიდი ყურადღება თავად 

ტურიზმის ინდუსტრიასაც არ ექცევა. ეს ხედვა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს 

მემკვიდრეობის დაცვის გარემოს მომდევნო ექვსი წლის განმავლობაში.

22 რეხვიაშვილი, ნაზი. „ბათუმის მერიამ არ იცის, როდის უნდა მოაწყოს შპს "DS Group"-მა სკვერი, 
რომლის პროექტიც მან 2016 წელს შეითანხმა“. FactCheck. 28 თებერვალი, 2019. https://bit.
ly/30leoJz

23 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი - https://bit.ly/2DdUTdg
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აჭარის ტურიზმის განვითარების 2018-2025 წლების სტრატეგიის დოკუმენტში, 

ძველი ბათუმის განვითარების მიმართულებით, მოცემულია კონცეფციები, 

თუმცა უცნობია, რას ეფუძნება ისინი და რა შედეგს გამოიღებს; ან რა სარგებელს 

მოუტანს მოსახლეობას. არის თუ არა ეს ყველაფერი განხილული სოციალურ-

ეკონომიკური კუთხით. 

ხელისუფლება არ იცნობს/არ ცნობს თანამედროვე კვლევებს, რომელთა 

მიხედვით, მემკვიდრეობის ეკონომიკა ხელს უწყობს ახალი ბიზნესის 

ფორმირებას, ტურიზმის სტიმულირებას, უძრავი ქონების ფასის გაზრდას, 

ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას, სიღარიბის დაძლევასა და სოციალური 

ერთობის განმტკიცებას. ტურიზმი – რეგიონის გაცხადებული პრიორიტეტია, 

თუმცა ტურიზმის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში ურბანული 

განვითარების პოლიტიკა უყურადღებოდ რჩება. 

პრობლემის გადაწყვეტაზე 
პასუხისმგებელი მხარეები
კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო დაცვას, საქართველოს კანონ-

მდებლობით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში, ახორ ციელებენ 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

(შემდგომ – სამინისტრო), საქართველოს იუსტიციის სამი ნისტრო, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები. აგრეთვე, სხვა სახელმწიფო ორგანოები, 

საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირები, ხოლო აფხაზეთისა და 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე – აფხაზეთისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოები.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს შექმნის ერთ-

ერთი ინიციატორია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. სააგენტო სამინისტროს ერთგვარი 

უფლებამონაცვლეა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში. აჭარის 

კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო ერთადერთი ინსტიტუციაა, რომელსაც 

დებულებით გაწერილი აქვს აჭარის მთელ ტერიტორიაზე ადგილობრივი 
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მნიშვნელობის ძეგლებზე და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონებში 

საჭირო ღონისძიებათა შესრულების უფლება-მოვალეობა, რაც გულისხმობს 

ინვენტარიზაციას, კვლევას, დაგეგმვას, განათლებას, საზოგადოების გაცნო-

ბიერებას, მონიტორინგს და პროგრამულ უზრუნველყოფას.24 

კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დირექტორის სათათბირო 

ორგანო კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო შექმნილია, როგორც სააგენტოს 

დირექტორის მრჩეველი ორგანო 2010 წლიდან. საბჭოს ფუნქციაა, განიხილოს 

აჭარის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე (გარდა არქეო-

ლოგიური, საფორტიფიკაციო და საკულტო ნაგებობებისა) ჩასატარებე ლი 

სამუშაოების პროექტები, ასევე, ძეგლზე მიმდინარე და დასრულებულ სამუ-

შაოთა ანგარიშები, სამუშაოების სანებართვო პირობებში ცვლილების საკი-

თხები და კომპეტენციის ფარგლებში მიიღოს გადაწყვეტილება, რაც საბჭოს 

თავმჯდომარისთვის სარეკომენდაციო ხასიათისაა.25

ქ. ბათუმის მერია - ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის 

#20 დადგენილებით, შეიქმნა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახური და მისი დებულება, 

მანამდე არსებულ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა 

და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ნაცვლად.

ახალი სამსახურის შემადგენლობაში, დებულების თანახმად, ფუნქციონი-

რებს „ისტორიული განაშენიანების ზონის განვითარების განყოფილება“, 

რომელსაც ურბანული მემკვიდრეობის მართვის ფართო და მნიშვნელოვანი 

უფლებამოსილებები აქვს, დაწყებული საინფორმაციო ბაზის შექმნიდან, დაცვისა 

და განვითარების დაგეგმვითა და ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 

მართვის ჩათვლით. ეს სერიოზული და მნიშვნელოვანი განაცხადია, ვინაიდან 

ატარებს ისტორიული ნაწილის მართვის ადმინისტრაციული ერთეულის ნიშნებს, 

რაც აქამდე არსად ჩანს ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის მართვის სისტემაში.

24 აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ მოწოდებული საჯარო ინფორმაცია 
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების 
შესახებ. 28.05.2020 - MES 8 20 00414341

25  აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ მოწოდებული საჯარო ინფორმაცია 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ. 28.05.2020 
- MES 9 20 00374725

 აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ მოწოდებული საჯარო ინფორმაცია 
გაცემული ნებართვების შესახებ. 28.05.2020 - MES 8 20 00414341
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ბათუმის მემკვიდრეობის დაცვის პროცესის საზოგადოებრივ კონტროლს 
აქტიურად ცდილობს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და შედეგიანადაც. 
საზოგადოება „ბათომი“, გაზეთი „ბათუმელები“, სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსტიტუტი, საია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 
ცენტრი - ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის აქტიური ადვოკატირების 
არასამთავრობო ორგანიზაციებია, რაც ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის 
მართვის სისტემის ყველაზე პოზიტიური მხარეა. აღსანიშნავია, რომ ზოგადი 
დაცვითი ზონების გაფართოების და ახალი წესების მიხედვით დამტკიცების 
ინიციატივა სწორედ არასამთავრობო სექტორის ძალისხმევის შედეგია.26

ურბანული მემკვიდრეობის მართვის 
შეფასება
ურბანული განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური პოლიტიკა, საბოლოო ჯამში, მნიშვნელოვან 
პრობლემებს ქმნის, რომლებიც აისახება ქალაქის მოსახლეობის ჩართულობის, 
გამჭვირვალობის, საცხოვრებელი გარემოს, ქალაქის იდენტიფიცირების, ეკო-
ლოგიის, ეკონომიკისა და სხვა მიმართულებებით. მათი დეფინიცია შემდეგი 
სახით შეიძლება:

1. საინფორმაციო ბაზის არარსებობა (გაუმართავი ვებგვერდი) და ხელმი-

საწვდომობის პრობლემა;

2. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული სახლების 

კონსერვაციის ჩამოუყალიბებელი პრინციპები;

3. ურბანული განვითარების პრობლემები - ქალაქის გენგეგმის არარსებობა 
და ზოგადად ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტებისა და რეგლამენტების 
სიმწირე; დაუგეგმავი სამშენებლო განვითარება, ქალაქის „ჩაბეტონება“, 
საზოგადოებრივი და მწვანე სივრცეების ათვისება მრავალსართულიანი 
შენობებით, რომლებიც კეტავენ სივრცეს და ხედებს, ართულებენ განიავებას 
და ინსოლაციას, იზიდავენ დიდი რაოდენობით ავტომობილებს, არ არიან 
უზრუნველყოფილი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით; ტროტუარების მიტაცება 
და არამართლზომიერი გამოყენება; გადატვირთული ტრანსპორტი და 
მოძველებული ინფრასტრუქტურა; ეკოლოგიური პრობლემები – ნაპირის 

26 ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის მართვის სისტემური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 
- ავტორები: ნატო ცინცაბაძე, რუსლან ბარამიძე, გიორგი რამიშვილი, პაატა ჩაგანავა
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აბრაზიის საშიშროება, ზღვიდან ქალაქისკენ ჰაერის ნაკადების დაბლოკვა 
სანაპირო ზოლთან ახლო მშენებლობებით; ჰაერის დაბინძურება, ნარჩენების 
მართვა. მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუარესება, რაც საზოგადოების 
სამართლიან პროტესტს იწვევს.

4. ურბანული მემკვიდრეობის დაცვისა და შენარჩუნების პრობლემები - 
ხელისუფლების მიერ ურბანული მემკვიდრეობის ფასეულობათა არცნობა; 
ისტორიული ბათუმის დამცავი ზონების (ისტორიული განაშენიანების, 
განაშენიანების რეგულირების და ლანდშაფტის ზონები) დამტკიცების 
დღემდე გადაუჭრელი პრობლემა, რაც ხელს უწყობს ისტორიული ურბანული 
ქსოვილის განადგურებას; 

5. ურბანული მემკვიდრეობის მართვისა და ადმინისტრირების სისტემური 

პრობლემები („საბჭოები“, მართვის ორგანოს, მართვისა და კონსერვაციის 

გეგმის არარსებობა).

6. კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის დაფინანსებისა და საგა-

დასახადო შეღავათების არარსებობა;

7. კულტურული მემკვიდრეობა არ არის გაშლილი განათლების მიმართულებით; 

რეგიონის პრიორიტეტად ტურიზმის გაცხადების მიუხედავად, ურბანული 

მემკვიდრეობა უყურადღებოდაა დარჩენილი ტურიზმის სტრატეგიული 

განვითარების დოკუმენტში; 

8. საზოგადოების პასიური ჩართულობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა 

და მართვის პროცესში.

ხედვის დოკუმენტის მიზანი
საზოგადოებისა და გადაწყვეტილების მიმღებთა გაცნობიერება ურბანული 
მემკვიდრეობის კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულებების 
და მათი დაცვის მნიშვნელობის შესახებ;

საზოგადოების ჩართულობა ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობისა და ურბანული 
გარემოს დაცვისა და განვითარებისათვის;

მოსახლეობის ჩართულობა ბათუმის გენერალური გეგმის შემუშავებაში და 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის მექანიზმების 
შემუშავება; 
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სფეროში წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობების მოწესრიგება;

ურბანული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია სასკოლო პროგრამებით ან 

პროექტებით. ასევე, ტურიზმის კუთხით;

ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის ვალდებულების ასახვა ყველა დარგის 

განვითარების ხედვაში: იქნება ეს ეკონომიკა, გარემოს დაცვა, სოფლის 

მეურნეობა, განათლება, კანონმდებლობა, საგარეო ურთიერთობა თუ სხვა.

პრობლემის მოგვარების გზები და 
ადვოკატირება
არსებული მოცემულობით ჩანს, რომ ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებზე 

ადგილობრივები მხოლოდ სამუშაოების დაწყების შემდეგ რეაგირებენ - მას 

შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი არაფორმალურად შეთანხმებულია (ხშირად) 

ადგილობრივი ხელისუფლების პირველ პირებთან. მიუხედავად იმისა, რომ 

მოქალაქეები საფრთხის შემცველ და ქალაქისთვის დამაზიანებელ პროექტებს 

აპროტესტებენ, სასურველი შედეგი მაინც ვერ მიიღწევა. აქედან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო სექტორი პროცესს სისტემურად მიუდგეს და 

შეთანხმებულად, პოლიტიკის დონეზე მოხდეს ცვლილებებზე აპელირება. 

ქალაქგეგმარების დოკუმენტების არარსებობის პირობებში, ხელისუფლება 

ახერხებს ყველა დაინტრესებულ აქტორთან მის მიერ დადგენილი „წესებით“ 

მოქმედებას. რის გამოც, საბოლოოდ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ ასპექტში 

ყველა დაინტერესებული მხარე ზარალდება. 

1. კულტურული მემკვიდრეობისა და ბათუმის ისტორიული ზონის დაცვის 

საერთო პლატფორმის შექმნა. პლატფორმის წევრი შეიძლება გახდეს 

ნებისმიერი დაინტერესებული მხარე, რომელიც მედიატორის როლს 

შეასრულებს. დაინტერესებული მხარეები შეიძლება იყვნენ ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, უმრავლესობისა და უმცირესობის 

წევრები, პოლიტიკური პარტიები, ქალაქმგეგმარებელი, კულტურული 

მემკვიდრეობის სპეციალისტი, ჟურნალისტი, არქიტექტორი, ინვესტორი, 

იურისტი, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, მემკვიდრეობის 

მესაკუთრე, აქტიური მოქალაქე; 
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სათათბიროს მიზანი: 

ა)  სათათბიროს წესდებაზე მუშაობა და მუდმივი საკოორდინაციო საბჭოს 

შექმნა მხარეების წარმომადგენლებით; 

ბ) ისტორიულ ზონასა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავ-

შირებული საკითხებისა და პრობლემების იდენტიფიცირება; 

გ)  ინიციატივებზე მსჯელობა საკანონმდებლო ბაზისა და საზოგადოებრივი 

ინტერესების გათვალისწინებით; 

დ)  სათათბიროსთან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საინვესტიციო 

ფონდის შექმნა და მართვა; 

ე)  ფონდთან და ხელისუფლების შესაბამის სამსახურებთან ერთად, 

საერთაშორისო და ადგილობრივი დონის ფონდებთან თანამშრომლობა; 

ვ)  სათათბიროსთან მედიაციის ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც ადგილობრივ 

მოსახლეობას, თვითმმართველობასა თუ ინვესტორს შორის შექმნილი 

კონფლიქტის მომრიგებელი იქნება. 

მედიაციის ინსტიტუტი ხელს შეუწყობს: 

I.  დავების გადაჭრას კანონის საფუძველზე, საკითხისადმი მაღალი 
მგრძნობელობისა და კომპეტენციის მქონე მედიატორების ჩართვით, ნაკლები 
დანახარჯებითა და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, დროის მაქსიმალურად 
მოკლე მონაკვეთში; 

II.  იურისტებში კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით კომპეტენციისა 

და კვალიფიკაციის ამაღლებას; 

III. კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ საზოგადოების მგრძნობელობის 

გაზრდას.

2. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული 
სახლების მონაცემთა ბაზის მართვის შექმნა. აღნიშნულ სისტემაში 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სხვადასხვა ობიექტის შესახებ ინფორმაცია, 
ისტორია, ღირებულებები, რესტავრაციასა თუ კონსერვაციასთან დაკავ-
შირებული პრობლემები და საჭიროება (ვფიქრობთ, აღნიშნული პრობ ლემის 
მოგვარება სააგენტოს თავისუფლად შეუძლია, მით უფრო, რომ ეს მათი 
პირდაპირი კომპეტენციაა); 

 საიტის გამართული და მოქნილი მუშაობა, რათა ნებისმიერ მოქალაქეს 

შეეძლოს უპრობლემოდ ინფორმაციის მიღება. დღესდღეობით ინტერნეტის 
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სამყაროში გამართული და მოქნილი საიტი უმნიშვნელოვანესი რესურსია 

საკუთარი საქმიანობის შესახებ განაცხადის გასაკეთებლად. სამწუხაროდ, 

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს არა აქვს 

მოგვარებული ეს პრობლემა. სააგენტოს ამჟამად არსებული საიტიდან 

შეუძლებელია სხვადასხვა ძეგლის შესახებ დეტალური ინფორმაციის 

მოძიება. არ არის ატვირთული მათი ყოველწლიური ანგარიშები და 

ყოველდღიური საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია. მნიშვნელოვანია 

საიტის გამართვა და ყველა დაინტერესებულ პირზე (მოქალაქეზე) მორგება. 

3. აუცილებელია, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, 

შემუშავდეს საქართველოსთვის (ჩვენ შემთხვევაში - ბათუმისთვის) 

მისაღები ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის დაფინანსების მექანიზმები. 

მაგალითად, სუბსიდიებისა და სესხების პროგრამა და მემკვიდრეობის 

დაცვის დაფინანსების მექანიზმები (სუბსიდიების და სესხების პროგრამა 

გულისხმობს ფინანსურ მხარდაჭერას ძეგლის სტატუსის მქონე და ამ 

სტატუსის არმქონე ნაგებობებთან დაკავშირებულ ურთიერთობებში 

მონაწილე დაინტერესებული მხარეებისთვის). (ეხება როგორც ცენტრალურ, 

ასევე - ადგილობრივ ხელისუფლებას) ყველა ქვეყანა მისთვის შესაფერის 

დაფინანსების სქემასა და ფინანსურ ინსტრუმენტებს ქმნის, საიდანაც 

შეიძლება გამოვყოთ ყველაზე გავრცელებული ფორმები: 

» საზოგადოებრივი და კერძო სექტორის პარტნიორობა

» სუბსიდიები

» შეღავათიანი სესხები

» საგადასახადო შეღავათები

» მიზნობრივი გადასახადები

»  საბანკო გარანტიები

»  მბრუნავი ფონდები

»  საქველმოქმედო ფონდები

» მეწარმეთა კულტურის ფონდები

» კულტურის ლატარია 
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4. სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა ურბანული განვითარებისთვის

4.1. ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო დაწესებულებებში კულტურული 

მემკვიდრეობის ფასეულობებისა და დაცვის საკითხების დანერგვა. სასურველია 

სკოლებით დაწყება. ამისთვის, პირველ რიგში, აღნიშნული საკითხები ეროვნულ 

სასწავლო და საგნობრივ გეგმაში უნდა შევიტანოთ და ავსახოთ(ცენტრალურ 

ხელისუფლებასა და განათლების სამინისტროს). 

სასურველია, სკოლებში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცალკე საგნის 

შეტანა ან არსებულში (ისტორია, სამოქალაქო განათლება, ხელოვნება) დამატება. 

საგანი დეტალურად უნდა აწვდიდეს მოსწავლეს კულტურული მემკვიდრეო-

ბის ძეგლებისა და ურბანული განვითარების შესახებ ინფორმაციას, მისი 

მნიშვნელობისა და ღირებულებების თაობაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით, 

აღსანიშნავია რამდენიმე კომპონენტი: 

1.  კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, 

სასკოლო და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიზნით; 

2.  მასწავლებლის სახლის მიერ ტრენინგ-მოდულის მომზადება და მას-

წავლებ ლების გადამზადება; 

3.  მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო სასკოლო პროგრამების, რესურსე-

ბის შექმნა და სასწავლო პროცესში გამოყენება (ფილმები, რუკები, 

ასაწყობი ფაზლი); 

4.  სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში სასკოლო კლუბების ჩამო-

ყალიბება და შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა; 

5.  რეგიონის მოსწავლეების მონაწილეობით საზაფხულო ბანაკების მოწყობა; 

6.  კონკურსების ჩატარება; 

7.  ვიდეორგოლის მომზადება და ჩვენება. 

ეს აქტივობები ხელს შეუწყობს სასკოლო დონეზე საკუთარი ქალაქის კულტურული 

მემკვიდრეობის საკითხების შესახებ მოსწავლეების ინფორმირებულობას, 

გააქტიურებას, ჩართულობას, საკუთარი ქვეყნის, ქალაქის იდენტობის შესახებ 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და პატივისცემის უნარების გამომუშავებას. 

5. კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც ტურიზმის განვითარების ეროვნული 

და ადგილობრივი დონის სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც 

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების წინაპირობაა. 

ტურიზმის სფერო სტიმულია ქვეყნის ეკონომიკისათვის. პოსტინდუსტრიულ 
სამყაროში სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობა მეტწილად დამო-
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კიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ქმედუნარიანია/ეფექტიანია სახელმწიფოს 
კონკრეტული ნაბიჯები. სახელმწიფოს ამგვარი ეფექტიანობა განპირობებულია 
რეალური ეკონომიკური განვითარების ხარჯზე, სამუშაო ადგილების შექმნის 
პარალელურად. მემკვიდრეობის დაცვა ქმნის სამუშაო ადგილებს, პირველ 
რიგში - სამშენებლო დარგში. მემკვიდრეობის დაცვა პრიორიტეტი უნდა იყოს 
ბათუმისთვისაც, ქალაქის მზარდი ტურისტული პოტენციალის პირობებში. 
ურბანული მემკვიდრების დაცვის საკითხებით ბათუმში სხვადასხვა აქტორები 
უნდა იყვნენ დაინტერესებულნი, რათა ქალაქმა ერთხელ და სამუდამოდ აიღოს 
სწორი განვითარების გეზი. ამგვარი აქტორები არიან ლოკალური მმართველობა, 
ბიზნესი, ადგილობრივი თემი, მასმედია და სამოქალაქო საზოგადოება. 

ისტორიული ნაგებობების რეაბილიტაცია სამუშაო ადგილებს წარმოშობს 
მშენებლობის დარგში. თუმცა, ისტორიული რესურსების შენარჩუნებით მიღე-
ბული ეკონომიკური სარგებელი საკუთრივ ამ სამუშაოებს ბევრად სცილ დება. 
ამგვარი საზოგადოებრივი სარგებლის ზრდა ორგვარია - პირდაპირი და ირიბი. 
სარგებლის ნუსხა კი ასე გამოიყურება:

1. ახალი წარმოების გაჩენა; 

2. კერძო ინვესტიციების სტიმულირება; 

3. ტურიზმის წახალისება და კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმის 

სეგმენტის გაძლიერება;

4. საკუთრების ღირებულების გაზრდა; 

5. ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, უბნისა და თემის ერთიანობის 

განცდა;

6. ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა; 

7. მიწის სათანადოდ გამოყენება; 

8. რეცესიისა და სიღარიბის დაძლევა და ა.შ. 

მემკვიდრეობის დაცვის მრჩეველთა საბჭომ (აშშ) დაადგინა, რომ მემკვიდრეობის 
დაცვის პროექტებმა ინოვაციური პარტნიორული ურთიერთობები განავითარა, 
რაც ტურიზმის სფეროს განუყოფელი ნაწილია. ამას მოჰყვა ეკონომიკური 
განვითარება, მემკვიდრეობის ტურიზმის ზრდა, ქალაქის ცენტრის განვითარება 
და ალტერნატიული სატრანსპორტო სისტემების გაჩენა (მაგ., ველოსიპედი). 

თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს ბოლომდე გავყვებით, ვნახავთ, 

რომ მემკვიდრეობის დაცვის პროდუქტები და მომსახურება დღესდღეობით 

მშპ-ს თითქმის 1%-ს წარმოადგენს, რაც საერთო ჯამში, 40 მილიარდი დოლარია. 
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ბუნებრივია, ჩნდება ჰიპოთეზა, რომ აშშ-ს მსგავს, ეკონომიკურად ძლიერ და 

წარმატებულ სახელმწიფოს შესწევს უნარი, ღირსეული საცხოვრებელი გარემო 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღრმა კულტურული გამოცდილების შედეგი 

იყოს. თუმცა, სიმართლე ხშირად საპირისპიროა. ბევრმა ქალაქმა აღმოაჩინა, 

რომ ადგილობრივი ეკონომიკური რეცესიის პერიოდშიც კი, მემკვიდრეობის 

დაცვა ერთ-ერთი ნათელი წერტილია. კონსერვაციის პროექტების უმეტესობა 

საშუალო მოცულობისაა და დიდ სამშენებლო პროექტებთან შედარებით, 

მეტად ხელმისაწვდომია. 

მაგალითისთვის, ფრედერიქსბურგის (ვირჯინიის შტატი, აშშ) მმართველობითმა 

ორგანოებმა გადაწყვიტეს ქალაქის ისტორიული ხასიათის გამოკვეთა/გამო-

ცოცხლება. რევიტალიზაციის პროცესებმა საფუძველი დაუდო 293 ერთეული 

დროებითი სამუშაო ადგილის შექმნას მშენებლობებში და 284 ერთეული სამუშაო 

ადგილის შექმნას ვაჭრობასა და წარმოებაში. ფრედერიქსბურგის ფისკალურმა 

სარგებელმა მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 33.442 მილიონი დოლარი 

შეადგინა, 243.729 მილიონი დოლარი - სახელმწიფო ბრუნვის გადასახადის 

შემოსავლებიდან, რომელიც პირდაპირი წესით შევიდა ადგილობრივ ბიუჯეტში.27 

ტურიზმი და მომსახურება ქართული ეკონომიკის წამყვანი სფეროებია. 

საერთაშორისო ტურიზმიდან 2017 წლის შემდგომ შემოსავლებს თუ დავა-

კვირდებით, ვნახავთ, რომ უცხოური შემოსავალი ტურიზმიდან თანდათან 

მცირდება.

დიაგრამა 1: შემოსავალი ტურიზმიდან, მლნ აშშ დოლარი; (საქართველო)

27  დოვან დ. რიპკემა - მემკვიდრეობის დაცვის ეკონომიკა/თემის ლიდერის სახელმძღვანელო
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მოწინავე ეკონომიკურ დარგებში შემოსავლიანობის შემცირება, უარყოფი თად 

აისახება საერთო ეკონომიკური დოვლათის შექმნაზე. წყარო: საქართვე-

ლოს ფინანსთა სამინისტრო „მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები“, ნოემ-

ბერი/2019.28.

ზოგადად კი, კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის პროცესში ქალაქის 

სტრატეგიული დოკუმენტების შესწავლა რეგიონისა თუ ქალაქის ძირითადი 

პრიო რიტეტების დადგენაში გვეხმარება. აჭარის სტრატეგიული განვითარების 

2014-2025 წლების დოკუმენტზე დაყრდნობით ნათელია, რომ აჭარის ტურიზმისა 

და კურორტების დეპარტამენტი მზადაა ეფემერულ პროექტებს შეეჭიდოს, 

ნაცვლად იმისა, შეიმუშაოს ის უმნიშვნელოვანესი მექანიზმები, რომლებიც 

ტურიზმში შემცირებული საერთაშორისო შემოსავლების კომპენსირებას მოკლე 

დროში მოახდენდა. 

ასე მაგალითად, ტურიზმის სტრატეგიაში ვკითხულობთ, რომ ბათუმის ისტორიუ-

ლი უბნის, „ძველი ბათუმის“ განვითარება სამ ეტაპად უნდა მოხდეს: 

ეტაპი 1: ძველი ბათუმის რეაბილიტაცია;

ეტაპი 2: საავტომობილო მოძრაობის შეზღუდვა - საფეხმავლო სივრცეების 

განვითარება;

ეტაპი 3: „სამი კვარტლის კონცეფცია“: აღმოსავლური კვარტალი, დასავლური 

კვარტალი, ქართული კვარტალი;

1. „პორტო-ფრანკოს გაცოცხლების კონცეფცია“: სახელდება-ნობელების 

და როტშილდების კვეთა, სკვერი;

2. „ბათუმური ეზოების“ კონცეფცია.

მემკვიდრეობის დაცვა შეიძლება გახდეს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა 

და გამოხატვის შეფასების ინდიკატორი. მრავალი მიზეზი არსებობს: პირველ 

რიგში, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია, რადგან 

ადამიანის შექმნილი არც ერთი სხვა ელემენტი არ გამოარჩევს კონკრეტულ 

საზოგადოებას სხვა დანარჩენისგან ისე, როგორც ისტორიული ნაგებობა. 

ტურისტსაც სწორედ ეს განსხვავებულობა იზიდავს.

ზემოაღნიშნულთან ერთად, შესაძლებელია: 

1. კულტურული ტურების და ექსპედიციების მოწყობა, რა დროსაც გა-

ცოც ხლდება ძველი ქალაქის ისტორიები, ძველ შენობებთან დაკავში-

28  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები. ნოემბერი, 2019



რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და 
ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის © 33

რებული ლეგენდები და პიროვნებები. ამით ამ შენობებს ისტორია, ფასი, 

მეხსიერება შეემატება. შესაბამისად, ხელისუფლება ასე ადვილად 

ვეღარ მიიღებს მათი დანგრევის გადაწყვეტილებას და ინვესტორებზე 

გასხვისებაც დაენანება; 

2.  ხელისუფლების ამოცანა უნდა იყოს მეპატრონეების მოკავშირეებად ქცევა 

მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში, მათთვის პირობების გაუმჯობესების 

კვალდაკვალ.

საბოლოო რეკომენდაციები
1.  აუცილებელია, დამტკიცდეს და ძალაში შევიდეს 2018 წელს კულტურის 

სამინისტროსთვის წარდგენილი ბათუმის ისტორიული განაშენიანების, 
განაშენიანების რეგულირებისა და ლანდშაფტური დაცვის ზოგადი ზონები.

2.  აუცილებელია, მოხდეს ბათუმის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 
ინტეგრირება ქ. ბათუმის მოქმედ ურბანულ მარეგულირებელ დოკუმენტებში 
და ისტორიულ ბათუმში სამშენებლო ნებართვების გაცემის პროცესში 
გათვალისწინებულ იქნას.

3.  საჭიროა, ისტორიული ბათუმის დაცვით ზონებში სამშენებლო ნებართვების 
გაცემის სისტემასა და პროცედურებში ჩართულ საბჭოებს და კომისიებს 
ჰქონდეთ მკაფიოდ გაწერილი დებულება, სადაც მითითებული იქნება, 
რომელ დარგობრივ დოკუმენტებს და კულტურული მემკვიდრეობის კა-
ნონ მდებლობით გაწერილ დებულებებს უნდა ეყრდნობოდეს საბჭოს 
გადაწყვეტილებები. საბჭოს წევრები ვალდებულნი არიან გაეცნონ ყველა 
შესაბამის მარეგულირებელ დოკუმენტს, კულტურული მემკვიდრეობის 
კანონის შესაბამის დებულებებს, განმარტებებს და გაითვალისწინონ 
გადაწყვეტილების მიღებისას.

4.  აუცილებელია, უწყებათაშორისი საბჭოები თუ კომისიები, რომელთაც 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოები ჰქვიათ, ჩანაცვლდეს 
დარგობრივი, პროფესიული საბჭოებით, როგორც ეს კულტურული მემკვი-
დრეობის შესახებ კანონითაა დადგენილი. გადაუდებელია პროფე სიული 
ექსპერტიზის გაძლიერება/შემოტანა არსებულ პროცესში.

5.  ზოგადი დამცავი ზონების დამტკიცების შემდეგ, უნდა შემუშავდეს ამ 

ზონების ქალაქგეგმარებითი დეტალური რეგლამენტი და ისტორიული 

ნაგებობების რეაბილიტაციის სახელმძღვანელო პრინციპები. ფაქტია, 
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რომ არსებული რეგულაციები არ მუშაობს და ცენტრალურ და ადგილობრივ 

დონეზე პასუხისმგებელი პირების ინტერესებზე მორგებულ სისტემას მეტი 

დეტალიზაცია სჭირდება.

6. საჭიროა, დამუშავდეს და განხორციელდეს დარგობრივი კვალიფიკაციის 

ამაღლების პროგრამები, როგორც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტოს ექსპერტებისთვის, ისე მერიაში ახლად შექმნილი 

„ისტორიული განაშენიანების ზონის განვითარების განყოფილების“ 

მომავალი თანამშრომლებისთვის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ 

ორი სტრუქტურის რესურსების გაძლიერებასა და მათ თანამშრომლობას.

7. სასურველია, ისტორიულ ბათუმში დაიგეგმოს და განხორციელდეს ერთი 

მიკროკვარტლის ადგილობრივ თემზე დაფუძნებული რეაბილიტაციის 

საცდელი/საპილოტე პროექტი. ასეთი პროექტი ხელს შეუწყობს როგორც 

ადგილობრივ ხელისუფლებას, ექსპერტებს, აქტივისტებს, ისე მოსახლეობას/

თემს - უფრო მკაფიოდ დაინახონ თანამონაწილეობრივი პროექტის 

უპირატესობა და შედეგიანობა. 

8.  ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის მართვის გასაუმჯობესებლად საჭირო 

ღონისძიებათა სწორად დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის უნდა 

შეიქმნას ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის რეალისტური, კონსენსუსზე 

დაფუძნებული მართვის გეგმა, რომელშიც მკაფიოდ იქნება გაწერილი, რას 

ვიცავთ, რისი განვითარება გვინდა, ვინ, როდის, როგორ, რა ფინანსური 

რესურსებით, რომელი საპილოტე პროექტებით. 

პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 

და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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