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 მარიამ ჩაჩუა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სამართლისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი
ელ. ფოსტა: mariam.chachua@yahoo.com
ტელ.: +995 555 203 203

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს 
ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზეევ რო ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე

ან ოტ აცია
ქვეყ ნის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია იგი ჩარ თუ ლი იყ ოს გლო

ბა ლურ პრო ცე სებ ში. ეს, მეტ წი ლად, ხორ ცი ელ დე ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო
ბით, მათ გან მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის  და აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბით. სა ქარ თვე ლოს 
ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რე სის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსოფ ლიო ას პა რეზ ზე თა ვის დამ კვიდ რე ბა და 
წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ყვე ლა სფე რო ში. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა, რად გან 
მას თან პირ და პი რაა და კავ ში რე ბუ ლი პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი და, ზო გა დად, სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბა 
ევ რო პის ქვეყ ნებ თან, აგ რეთ ვე, სა ერ თა შო რი სოდ აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა, სა დაც 
მო ნა წი ლე ობს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი ყვე ლა რგო ლი. ამ ამ ოც ან ის შე სას რუ
ლებ ლად მხო ლოდ მმარ თვე ლი ორ გა ნო ებ ის პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ არ ის საკ მა რი სი, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ბიზ ნეს სექ ტო რის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა აზ რე ბა და მას სა და სა აგ ენ ტოს შო რის ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია, 
მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა.  2014 წელს,  მას შემ დეგ, რაც სა ქარ თვე ლომ ხე ლი მო აწ ერა ევ
რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბას, აუც ილ ებ ელი გახ და რიგ სფე რო ებ ში  პრობ ლე მე ბის 
გა მოვ ლე ნა და აღ მოფხვრა. აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბის მე ოთხე კა რი „ვაჭ რო ბა და ვაჭ რო ბას თან და კავ
ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი” მიზ ნად ის ახ ავს ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ რცის  
(DCFTA) და არ სე ბას და იგი  ქვეყ ნებს შო რის სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ობ ის და უბ რკო ლე ბელ მი მოც
ვლას გუ ლის ხმობს. ამ იტ ომ აც, 2014 წლი დან, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბას და 
მის კონ ტროლს მი ექ ცა. იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე ლომ მო ახ ერ ხოს ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო 
და ახ ლო ება  და ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბის შეს რუ ლე ბა, ამ სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის 
გა მოს წო რე ბა უნ და მოხ დეს მის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე. იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ გეგ მა ვა დე ბის სრუ ლი დაც
ვით სრუ ლე ბა, არ სე ბობს ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბიც, რომ ლის აღ მო უფხვრე ლო ბაც გა მო იწ ვევს 
ამ პრო ცე სის შე ფერ ხე ბას, რაც ქვეყ ნის სა გა რეო რე პუ ტა ცი ას  უქ მნის საფ რთხეს.

საკვანძოსიტყვები:სა ქარ თვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცია, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა, სურ სა თის კონ ტრო
ლი, სა ერ თა შო რი სოდ აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბა.

შე სა ვა ლი
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სა კითხი მნიშ ვნე ლოვ

ნად დგას მსოფ ლი ოს დღის წეს რიგ ში. გლო ბა ლუ
რად ად ამი ან ის ჯან მრთე ლო ბა პრი ორ იტ ეტია ყვე
ლა სფე როს შო რის, უს აფ რთხო საკ ვე ბი კი  ჯაჭ ვის 
მთა ვა რი რგო ლია.  სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა ში იგ ულ
ის ხმე ბა რო გორც ად ამი ან ის, ას ევე ცხო ვე ლი სა და 
გა რე მოს უს აფ რთხო ება. „One Health“ – „ერ თი ანი 
ჯან მრთე ლო ბა“ მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის კო ლა

ბო რა ცი ული მიდ გო მაა, რო მე ლიც აერ თი ან ებს გა
რე მოს, ად ამი ან ისა და ცხო ვე ლის ჯან მრთე ლო ბას, 
ანუ მთლი ან პრო ცესს  „მინ დვრი დან სუფ რამ დე“ 
(“from farm to table”).  იმ ის ათ ვის , რომ სუფ რა ზე უს
აფ რთხო საკ ვე ბი მოხ ვდეს, აუც ილ ებ ელია გა რე მო 
იყ ოს ჯან მრთე ლი  და ვარ გი სი ცხო ვე ლის გა მო საკ
ვე ბად. სურ სა თის წარ მო ებ ის, გა და მუ შა ვე ბი სა და 
დის ტრი ბუ ცი ის ყვე ლა ეტ აპს  ად გენს სა ქარ თვე
ლოს  სურ სა თი სა და ცხო ვე ლის საკ ვე ბის კა ნონ
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მდებ ლო ბა, რო მელ თა მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სო
ბას,  ჰი გი ენ ური და სა ნი ტა რუ ლი წე სე ბის დაც ვა ზე 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბას და სა ხელ მწი ფო კონ ტროლს, 
წლი ური პროგ რა მის შე სა ბა მი სად, ახ ორ ცი ელ ებს 
გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი
ნის ტროს სსიპ „სურ სა თის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო“. 
აღ ნიშ ნუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა ახ ორ ცი ელ ებს სა ხელ
მწი ფო კონ ტროლს, რომ ლის მი ზა ნია ად ამი ან ის 
სი ცოცხლის, ჯან მრთე ლო ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა 
ინ ტე რე სე ბის დაც ვა, რაც რის კის სა ფუძ ველ ზე შემ
დე გი მე ქა ნიზ მე ბით ხორ ცი ელ დე ბა: ინ სპექ ტი რე ბა, 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, მო ნი ტო რინ გი, ნი მუ შის აღ ება, 
დო კუ მენ ტუ რი შე მოწ მე ბა.

არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის და გა წე ული სა მუ
შაოების მი უხ ედ ავ ად, არ სე ბობს რი გი ხარ ვე ზე ბი, 
რო მელ თა გა მოც ფიქ სირ დე ბა მო სახ ლე ობ აში 
კვე ბი თი მოშ ხამ ვე ბის, სურ სა თის/ცხო ვე ლის საკ
ვე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი ნაწ ლავ თა ინ ფექ ცი ებ ის, 
ეპ იდ ემი ებ ის, სხვა საკ ვე ბის მი ერი მა სობ რი ვი და ავ
ად ებ ებ ის გა ჩე ნის შემ თხვე ვე ბი. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 
უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს სა ერ თა შო რი სოდ აღ ებ
ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის დი ნა მი კა ზე.  
გარ და ამ ისა, ვლინ დე ბა შემ თხვე ვე ბი, სა დაც მძი მეა 
კვე ბით ობი ექ ტებ სა თუ სა წარ მო ებ ში და ფიქ სი რე
ბუ ლი ჰი გი ენ ურ და სა ნი ტა რულ ნორ მა თა დარ
ღვე ვე ბი, რო მელ თა კრი ტი კუ ლო ბის შემ თხვე ვა შიც 
ად ამი ან ის სი ცოცხლე და ჯან რმრთე ლო ბა მა ღა ლი 
რის კის ქვეშ დგე ბა.  

იმ ის ათ ვის, რომ გან ხორ ცი ელ დეს სა ხელ მწი ფო 
კონ ტრო ლი, სა ჭი როა ბიზ ნე სო პე რა ტო რი იყ ოს 
ოფ იცი ალ ურ ად და რე გის ტრი რე ბუ ლი და ბა ზა იყ
ოს სრულ ყო ფი ლი, რო მელ საც უზ რუნ ველ ყოფს 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტროს მმარ თვე
ლო ბის სფე რო ში მოქ მე დი სსიპ „სა ჯა რო რე ეს ტრის 
ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო“. „სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა 
გუ ლის ხმობს სურ სა თით გა მოწ ვე ული რის კე ბის
გან ად ამი ან ის სი ცოცხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვას. ეს არ ის კონ ცეფ ცია, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
კონ კრე ტუ ლი სა სურ სა თო პრო დუქ ტი მი სი მიზ ნობ
რი ვად მომ ზა დე ბის ან/და მოხ მა რე ბის შემ თხვე ვა ში 
ზი ანს არ აყ ენ ებს მომ ხმა რე ბელს“ (კო დექ სი, 2012). 
ბა ზარ ზე გან თავ სე ბუ ლი სურ სა თი უნ და აკ მა ყო
ფი ლებ დეს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გან
საზღვრულ სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მოთხოვ ნებს. 
სურ სა თის/ცხო ვე ლის საკ ვე ბის უვ ნებ ლო ბის, 
ვე ტე რი ნა რი ისა და მცე ნა რე თა დაც ვის კო დექ სის 
მი ხედ ვით, და უშ ვე ბე ლია მავ ნე სურ სა თის ბა ზარ
ზე გან თავ სე ბა  „სურ სა თი მავ ნედ მი იჩ ნე ვა, თუ: 
იგი საფ რთხეს უქ მნის ად ამი ან ის სი ცოცხლეს ან/

და ჯან მრთე ლო ბას;  არ არ ის მი ზან შე წო ნი ლი ად
ამი ან ის მი ერ მი სი მოხ მა რე ბა“. სურ სა თის უვ ნებ
ლო ბის კონ ტრო ლი ნიშ ნავს ქმე დე ბას, რო მე ლიც 
ხორ ცი ელ დე ბა: „სურ სა თის/ცხო ვე ლის საკ ვე ბის 
უვ ნებ ლო ბის, ეტ იკ ეტ ირ ებ ის სა ქარ თვე ლოს კა
ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრულ მოთხოვ ნებ თან 
შე სა ბა მი სო ბის და სად გე ნად“. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რომ ეს გან საზღვრე ბა, ას ევე  ინ ფორ მა ცია ვალ
დე ბუ ლე ბე ბი სა და უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ  ყვე ლა 
ბიზ ნე სო პე რა ტორ მა და მომ ხმა რე ბელ მა იც ოდ ეს.

აღ სა ნიშ ნა ვია,  რომ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ
რადღე ბა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბას და მის კონ
ტროლს  ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ 
შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ მი ექ ცა,  რად გან,  
შე თან ხმე ბის ში ნა არ სის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში 
აუც ილ ებ ელი გახ და ამ სფე რო შიც პრობ ლე მე ბის და 
ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნა/გა მოს წო რე ბა.

„შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს შე სას რუ ლებ
ლად სა ვალ დე ბუ ლო სა მარ თლებ რივ დე ბუ ლე ბებს 
და გაძ ლი ერ ებ ულ თა ნამ შრომ ლო ბას, რო მე ლიც 
სცდე ბა ტრა დი ცი ულ შე თან ხმე ბა თა მას შტა ბებს 
და ვრცელ დე ბა ინ ტე რეს თა ყვე ლა სფე რო ზე“ ( 
20172020წწ. დღის წეს რი გი). ყვე ლა სფე რო ში 
რა საკ ვირ ვე ლია იგ ულ ის ხმე ბა სურ სა თის უვ ნებ
ლო ბაც, რო მე ლიც კონ კრე ტუ ლად ნახ სე ნე ბი და 
გან საზღვრუ ლია  „ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს 
შო რის ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ მე4 
კარ ში  „ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის სივ რცე (DCFTA)“, რაც  ქვეყ ნებს შო რის 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ობ ის და უბ რკო ლე ბელ 
მი მოც ვლას აღ ნიშ ნავს.  ამ კომ პო ნენ ტში ხაზ გას
მუ ლია სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა და 
მი სი კონ ტრო ლის გა უმ ჯო ბე სე ბის მოთხოვ ნე ბი.  
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლომ უნ და გა ით ვა
ლის წი ნოს რე კო მენ და ცი ები და გა მო ას წო როს არ
სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი. დო კუ მენ ტში აღ ნიშ ნუ ლი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად შექ მნი ლია „სა
კა ნონ მდებ ლო მი ახ ლო ებ ის პროგ რა მა სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბა ში“. ევ რო კავ შირ თან, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ უნ და მო ახ დი ნოს 271 სა კა ნონ მდებ ლო 
ინ სტრუ მენ ტის მი ახ ლო ება და გან ხორ ცი ელ ება 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სტან დარ ტე ბის სფე რო ში, 
ეს არ ის ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე პრო ცე სი. პროგ რა მა ში 
გა წე რი ლია ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან 
მი ახ ლო ებ ის ვა დე ბიც.  

ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ნახ სე ნე ბი მო
ვა ლე ობ ებ ის და პრო ცე სე ბის გარ და, არ სე ბობს 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ები, რო მელ თა წევ
რიც არ ის სა ქარ თვე ლო და რო მელ თა გა ნაც აქ ვს 
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მი ღე ბუ ლი გარ კვე ული რე კო მენ და ცი ები, რაც უნ და 
გა ით ვა ლის წი ნოს.

გა ერ ოს სტან დარ ტე ბის (FAO/WHO„Codex 
Alimentarius“)  და „მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა
ცი ის“  შე თან ხმე ბე ბის  მი ხედ ვით,  სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ძა ლის ხმე ვა ჰარ მო ნი ზა ცი ის კენ 
ერ თმა ნე თის მსგავ სია. სურ სა თის კონ ტროლ ზე 
სა ერ თა შო რი სო რე გუ ლა ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა ში გან
სა კუთ რე ბით ჩარ თუ ლია შემ დე გი სა მი ძი რი თა დი 
ორ გა ნი ზა ცია: სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
ორ გა ნი ზა ცია (FAO), მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი
ზა ცია(WTO) და მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი
ზა ცია(WHO). მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ხედ ვით,  სა ერ თა შო რი სო ჰარ მო ნი ზა ცია შე იძ
ლე ბა მიღ წე ულ იქ ნას, თუ ყვე ლა ქვე ყა ნა და იც ავს 
ნორ მებს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა მო
ყე ნე ბით, რაც მა თი სა ნი ტა რუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის 
სა ფუძ ვე ლია, ხო ლო ერ ოვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი 
კო დექ სის („Codex Alimentarius“) სტან დარ ტებ ზე 
უფ რო მკაც რი უნ და იყ ოს.

ას ევე უნ და აღ ვნიშ ნოთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
„ჰას პი“ს  (HACCP Hazard Analyss and Critical Control 
Points System)   საფ რთხის ან ალ იზ ისა და კრი ტი
კუ ლი სა კონ ტრო ლო წერ ტი ლე ბის სის ტე მა, რო მე
ლიც გუ ლის ხმობს სა წარ მო ში რის კის შეს წავ ლი სა 
და ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე ის ეთი „წერ ტი ლე ბის“ 
გა მოვ ლე ნას, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა შეც დო მით, 
შემ თხვე ვით და ყუ რადღე ბის მიღ მა დარ ჩე ნით 
პრო დუქ ტის და ზი ან ება ან/და და ბინ ძუ რე ბა გა მო
იწ ვი ოს. HACCPის სტან დარ ტე ბი უზ რუნ ველ ყოფს 
წარ მო ებ ის პრო ცეს ში ის ეთი წერ ტი ლე ბის აღ მო
ჩე ნას, რომ ლე ბიც და ბინ ძუ რე ბის მა ღა ლი რის კის 
ქვეშ არი ან და ამ იტ ომ გან სა კუთ რე ბუ ლად უნ და 
მი აქ ცი ოს ყუ რადღე ბა ხელ მძღვა ნელ მა და მუდ მი ვი 
მო ნი ტო რინ გი უნ და აწ არ მო ოს თა ნამ შრომ ლებ თან 
ერ თად. 

ქარ თვე ლი ფერ მე რე ბის თვის ძალ ზედ გან მა ვი
თა რე ბე ლი აღ მოჩ ნდა „Global G.A.P“  აგ რა რუ ლი 
სურ სა თის პირ ვე ლა დი წარ მო ებ ის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტი, რო მე ლიც ად გენს „კარ გი სა სოფ ლო
სა მე ურ ნეო“ პრაქ ტი კის  (“Good agricultural practic
es”) სა ხელ მძღვა ნე ლოს. მი სი მი ზა ნია  ფერ მე რებს, 
სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე ებ სა და მომ ხმა რე ბელს შეს თა
ვა ზოს უვ ნე ბე ლი და მდგრა დი სა სოფ ლოსა მე ურ
ნეო მიდ გო მე ბი ად გი ლობ რი ვი პი რო ბე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბით. G.A.P.ის სტან დარ ტე ბი სა შუ ალ ებ ას 
აძ ლევს ფერ მე რებს აწ არ მო ონ კონ კუ რენ ტუ ნა რი
ანი პრო დუქ ცია და მის ცეს მათ შე საძ ლებ ლო ბა 
გა იტ ან ონ სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე.  2019 წელს  

„სა ქარ თვე ლოს კარ გი სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო პრაქ
ტი კის“  სერ ტი ფი ცი რე ბის სის ტე მის აღი არ ებ ისა 
და გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის მიზ ნით, გა რე მოს 
დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი ნის ტრო სა 
და „სა ქარ თვე ლოს ფერ მერ თა ას ოცი აცი ას“ შო
რის თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გა ფორ მდა.  
აღ ნიშ ნულ ინ იცი ატ ივ ას აშშის სა ერ თა შო რი სო 
გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტომ (USAID) და უჭ ირა მხა რი. 
G.A.P.  ის სტან დარ ტე ბის დაც ვა ხელ მი საწ ვდო მი 
და საკ მა ოდ კომ ფორ ტუ ლია ქარ თვე ლი ფერ მე რე
ბის თვის, ვი ნა იდ ან  ით ვა ლის წი ნებს ად გი ლობ რივ 
პი რო ბებს. აღ ნიშ ნუ ლი სერ ტი ფი კა ტი ეხ მა რე ბა 
ფერ მე რებს გა ნა ვი თა რონ სა კუ თა რი საქ მი ან ობა 
და პა რა ლე ლუ რად მიჰ ყვნენ მდგრა დი სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ისა და სა სურ სა თო სის ტე მე ბის მოთხოვ
ნებს, რაც წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტის კენ. ეს ყვე ლა ფე რი ეხ მა რე ბა ქარ
თველ ფერ მერს შექ მნას უვ ნე ბე ლი სურ სა თი და 
ხე ლი შე უწყოს მა ღალ ხა რის ხი ანი პრო დუქ ტის 
ექ სპორ ტს.

ზე მო თაღ ნიშ ნულ ორ გა ნი ზა ცი ათა ხელ შეწყო
ბით, სა ქარ თვე ლო ში ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 
პრო ექ ტი, რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბა DCFTAთ გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას. ას
ეთია, მა გა ლი თად, CIB  ევ რო კავ ში რის ყოვ ლის მომ
ცვე ლი ინ სტი ტუ ცი ური გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, 
რომ ლის დახ მა რე ბი თაც ხორ ცი ელ დე ბა სურ სა თის 
ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს კად რთა (მათ შო რის ის ნპექ
ტორ თა) გა დამ ზა დე ბა. ამ ავ დრო ულ ად იგი აფ ინ
ან სებს გას ვლით შეხ ვედ რებს რე გი ონ ებ ში ახ ალი 
კა ნონ მდებ ლო ბე ბის გაც ნო ბის მიზ ნით. აგ რეთ ვე, 
არ სე ბობს ჩე ხე თის სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ზე დამ
ხედ ვე ლო ბის და კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის, იაპ ონი
ის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის სა აგ ენ ტოს 
(JICA), USAIDის და ADAს (ავ სტრი ის გან ვი თა რე ბის 
სა აგ ენ ტო) პროგ რა მე ბი, რო მე ლიც ხელს უწყობს 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის და ახ ლო ებ ას ევ
რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან და სა ერ თა შო
რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით.

გარ და იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის პრო ცეს შია 
და ამ ის ათ ვის გან საზღვრულ ეტ აპ ებს და ამ ოც
ან ებს გზა დაგ ზა ას რუ ლებს, ას ევე არ სე ბი თად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თე ბის 
გა ზი არ ება  ვგუ ლის ხმობ მა კონ ტრო ლე ბელ ორ
გა ნო სა და  მომ ხმა რე ბელს შო რის  კო მუ ნი კა ცი ის 
მე ქა ნიზ მს.  სა ქარ თვე ლოს სურ სა თის/ცხო ვე ლის 
საკ ვე ბის, ვე ტე რი ნა რი ისა და მცე ნა რე თა დაც ვის 
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კო დექ სის მი ხედ ვით, სურ სა თის ერ ოვ ნუ ლი სა
აგ ენ ტო ვალ დე ბუ ლია მო სახ ლე ობ ას დრო ულ ად 
მი აწ ოდ ოს ინ ფორ მა ცია ბა ზარ ზე გან თავ სე ბუ ლი 
სურ სა თის/ცხო ვე ლის საკ ვე ბის ად ამი ან ის ჯან
მრთე ლო ბის თვის მავ ნებ ლო ბის შე სა ხებ. გარ და ამ
ისა, სეს ყო ველ წლი ურ ად აქ ვეყ ნებს სა ხელ მწი ფო 
კონ ტრო ლის შე დე გებს ოფ იცი ალ ურ ვებ.გვერ დზე 
(www.nfa.gov.ge). 2016 წლი დან კი ან გა რი შე ბი ყო
ვე ლი თვის ბო ლოს ქვეყ ნდე ბა და ას ახ ავს რო მელ 
შპსში რა ტი პის დარ ღვე ვა გა მოვ ლინ და. ამ შე დე
გე ბის ნახ ვა ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია. თუმ
ცა,  სა ქარ თვე ლოს არ გა აჩ ნია კვე ბის ობი ექ ტე ბის 
შე ფა სე ბის სის ტე მა (რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, 
„მი შე ლი ნის ვარ სკვლა ვი“ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სათ
ვის), რო მე ლიც ას ახ ავ და რამ დე ნად შე ეს აბ ამ ება 
და წე სე ბუ ლე ბა კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი
ნე ბულ მოთხოვ ნებს. ზე მო თაღ ნიშ ნულ სა იტ ზე 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ ან გა რი შებ ში მომ ხმა რებ ლის თვის 
რთუ ლია მო იძი ოს მა გა ლი თად რეს ტო რა ნი, რო
მელ ში ვი ზიტ საც გეგ მავს, ვი ნა იდ ან ხში რად შპს 
ს და სა ხე ლე ბა და კვე ბის ობი ექ ტის ფაქ ტობ რი ვი 
სა ხელ წო დე ბა ერ თმა ნეთს არ ემ თხვე ვა და გა უგ
ებ არია კონ კრე ტუ ლად რო მელ და წე სე ბუ ლე ბა ზეა 
სა უბ არი. მა გა ლი თის თვის გან ვი ხი ლოთ და ნი ის 
შემ თხვე ვა   გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ სა
ყო ფად  2001 წელს  და ნი ის სურ სა თის , სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ ისა და მე თევ ზე ობ ის სა მი ნის ტრომ 
და ნერ გა „ღი მი ლის მიდ გო მის“ (“Smile approach”) 
სის ტე მა, რო მე ლიც გა მო იხ ატ ება შე მოწ მე ბულ 
კვე ბის ობი ექ ტებ ზე ღი მი ლის გა მო სა ხუ ლე ბის 
სიმ ბო ლოს მი ნი ჭე ბით. ღი მი ლის სიმ ბო ლო ები 
გან სხვა ვე ბუ ლია კვე ბის ობი ექ ტის სა ხელ მწი ფო 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის მი ხედ ვით. 
რაც უფ რო მე ტი დარ ღვე ვაა აღ მო ჩე ნი ლი და წე სე
ბუ ლე ბა ში, მით ნაკ ლე ბად იღ იმ ის გა მო სა ხუ ლე ბა. 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ უკ ან ას კნე ლი 4 ინ სპექ ტი რე
ბის დროს არ გა მოვ ლე ნი ლა შე უს აბ ამ ობა ობი
ექ ტზე, იგი იმ სა ხუ რებს „ელ იტ“ სიმ ბო ლოს, რაც 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან სრულ და გრძელ ვა დი ან 
შე სა ბა მი სო ბას აღ ნიშ ნავს.   შე მოწ მე ბუ ლი კვე
ბის ობი ექ ტე ბი ნე ბის მი ერ ად ამი ანს  შე უძ ლია 
მო იძი ოს  კონ კრე ტულ ვებ.გვერ დზე (findsmiley.
dk), სა დაც გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ინ სპექ ტი რე ბის  ოქ
მე ბი და მი ნი ჭე ბუ ლი სიმ ბო ლო ები. ამ სის ტე მის 
ეფ ექ ტუ რო ბა გა მო იხ ატ ება იმ აში, რომ უამ რა ვი 
მომ ხმა რე ბე ლი აუქ მებს ჯავ შანს რეს ტო რან ში მას 
შემ დეგ, რაც აღ ნიშ ნულ სა იტ ზე გა და ამ ოწ მებს მას 
და აღ მო აჩ ენს მი ნი ჭე ბულ „მოწყე ნილ ღი მილს“, 
რაც შე უს აბ ამ ობ ას ნიშ ნავს. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, 

უამ რა ვი კომ პა ნია ცდი ლობს არ და იმ სა ხუ როს 
ცუ დი შე ფა სე ბა , გააუმჯობესოს სტან დარ ტე
ბი და, შე სა ბა მი სად, მო იპ ოვ ოს „კარ გი ღი მი ლი“. 
ვფიქ რობ კარგ შე დეგს გა მო იღ ებ და მსგავ სი შე
ფა სე ბის სის ტე მის და ნერ გვა სა ქარ თვე ლო ში. ჩე მი 
აზ რით, ჩა ტა რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის 
შე დე გე ბის ამ სახ ვე ლი გა მო სა ხუ ლე ბი თი შე ფა
სე ბა გა მო იწ ვევს ბიზ ნეს სექ ტო რის  მო ტი ვა ცი ის 
ზრდას და სა ზო გა დო ებ ის თვის ინ ფორ მა ცი ის მკა
ფიო მი წო დე ბას კონ კრე ტუ ლი  კვე ბის ობი ექ ტის 
შე სა ხებ. თუმ ცა, ამ ის თვის მზად უნ და იყ ოს ქვე
ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ აც 
და და რე გის ტრი რე ბუ ლი ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბიც. 
მზა ობა შე იძ ლე ბა გა მო იხ ატ ებ ოდ ეს საკ ვებ ობი
ექ ტებ ზე დარ ღვე ვა თა მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნით, 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, შე ფა სე ბის სის ტე მის 
გა ჩე ნამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს მო ნო პო ლი რეს
ტორ ნე ბის წარ მოქ მნა, რაც კრი ზი სის სა ფუძ ვე ლი 
გახ დე ბა და ნარ ჩე ნი ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის თვის. 
გარ და ამ ისა, უნ და შე იქ მნას კონ კრე ტუ ლი ვებ. 
გვერ დი (კვე ბის ობი ექ ტთა ბა ზა), სა დაც ყო ვე ლი 
ინ სპექ ტი რე ბის შემ დეგ, უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი 
ატ ვირ თავს და გა ნა ახ ლებს ინ ფორ მა ცი ას კვე ბის 
ობი ექ ტზე ჩა ტა რე ბუ ლი კონ ტრო ლის შე დე გე ბის 
შე სა ხებ, იგ ივე ოქ მებს. შე დე გად მომ ხმა რე ბელს 
შე ეძ ლე ბა მო იძი ოს სა სურ ვე ლი კვე ბის ობი ექ ტის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია. ეს ას ევე წარ მო ად გენს ბიზ
ნეს სექ ტო რის მო ტი ვა ცი ის ამ აღ ლე ბის ერთერთ 
მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტორს. 

გარ და გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სურ სა თის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტო სა და ბიზ ნე სო პე
რა ტორ თა ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია, რა თა დრო ულ
ად იქ ნეს მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სი ახ ლე ებ ის 
და გზამ კვლე ვე ბის შე სა ხებ. ამ ის ათ ვის კი კარ გი 
იქ ნე ბო და სის ტე მუ რი პროგ რა მის და ნერ გვა (მოკ
ლე ტექ სტუ რი შეტყო ბი ნე ბა ან/და ელ ექ ტრო ნულ 
მი სა მარ თზე  წე რი ლის მი წე რა) და სეს სერ ვი სე ბის 
(მაგ. ფა სი ანი კონ სულ ტა ცია ბიზ ნე სო პე რა ტო
რე ბი სათ ვის) პო პუ ლა რი ზე ბა.  მე ტიც, ვფიქ რობ 
ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის მხრი დან შე უს აბ ამ ობ ებ ის 
და მო მა ვალ ში არ ამ იზ ნობ რი ვი ხარ ჯვის  თა ვი დან 
აც ილ ებ ის მიზ ნით, გა მარ თლე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ვალ
დე ბუ ლო ად გი ლობ რი ვი ფა სი ანი კონ სულ ტა ცი ის 
და წე სე ბა, რა თა ბიზ ნე სო პე რა ტორს წი ნას წარ, წარ
მო ებ ის დაწყე ბამ დე, ერ თხელ მა ინც ჰქონ დეს გავ
ლი ლი კონ სულ ტა ცია სურ სა თის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ
ტო ში. ეს უზ რუნ ველ ყოფს წარ მოდ გე ნის შე ექ მნას 
რო გორც  კა ნონ მდებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის, ას ევე 
ბიზ ნე სო პე რა ტორ თა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. 
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  დას კვნა
ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გა ზი არ ება და ევ

რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო ინ სტრუ მენ ტე ბის 
და ახ ლო ება უზ რუნ ველ ყოფს სა ერ თა შო რი სოდ 
აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის პირ ნათ ლად შეს რუ
ლე ბას. ამ ას თან ერ თად, სა ქარ თვე ლოს მი ერ ევ რო
კავ ში რის ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა 
გა მო იწ ვევს ქვეყ ნის ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის 
დაჩ ქა რე ბას და ერ თი ან ობ ის პრი ცი პის გაზ რდას. 

„ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ას ოც
ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა“ სა ქარ თვე ლოს თვის 
შან სია, გა მო ავ ლი ნოს თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე და და ამ ტკი ცოს, რომ 
შე უძ ლია მო ერ გოს ევ რო პულ სტან დარ ტებს. „ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ
რცე“  მო ითხოვს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის კონ ტრო
ლის გა უმ ჯო ბე სე ბას, რა თა ქვეყ ნებს შო რის მოხ დეს 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ობ ის და უბ რკო ლე ბე ლი 

მი მოც ვლა. ამ პუნ ქტე ბის შეს რუ ლე ბა ში კი ლო მის 
წვლი ლი სწო რედ სურ სა თის ერ ოვ ნულ სა აგ ენ ტოს 
მი უძ ღვის. ამ უკ ან ას კნელ მა  გრძე ლი და რთუ ლი გზა 
გან ვლო სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე კონ ტრო ლის და
სამ ყა რებ ლად. არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბით სურ სა თის 
ერ ოვ ნულ მა სა აგ ენ ტომ მო ახ ერ ხა შე ეს რუ ლე ბი ნა 
ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო და ახ ლო ებ ები 
გეგ მის მი ხედ ვით, ამ ავ დრო ულ ად გა ნე ხორ ცი ელ ებ
ინა წლი ურ ად  16000მდე აქ ტი ვო ბა (ბო ლო მო ნა ცე
მე ბი). ამ ის მი უხ ედ ავ ად, არ სე ბობს რი გი გა მოწ ვე ვე
ბი და ხარ ვე ზე ბი, რო მე ლიც უნ და გა მოს წორ დეს   ეს 
არ ის ჯაჭ ვი, სა დაც ჩარ თუ ლია მო სახ ლე ობ ის ყვე ლა 
რგო ლი  დაწყე ბუ ლი მი წა ზე მო მუ შა ვე გლე ხი დან, 
დამ თავ რე ბუ ლი მომ ხმა რებ ლით. ამ იტ ომ აც სა ერ თა
შო რი სოდ აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა, 
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ABSTRACT

It is important for the development of the country’s foreign relations to be involved in global processes. This is 
largely done in cooperation with international organizations, fulfilling the recommendations received from them 
and the commitments made. It is important for the progress of Georgia’s European integration to establish itself 
on the world stage and achieve success in all fields. Food safety is particularly important, as it is directly related 
to the export of the product and, in general, trade relations with European countries, as well as the fulfillment 
of international obligations, which must be done at the level of all links involved in the food safety process. The 
responsibility of the governing bodies alone is not enough, it is important to understand the responsibilities of 
the business sector and effective communication between it and the agency, also customer awareness. In 2014 
after Georgia signed the Association Agreement with the European Union, it became necessary to identify and 
eliminate problems in a number of areas. The fourth chapter of the agreement, “Trade and Trade Issues”, aims 
to establish a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which provides for the smooth exchange of 
goods and services between countries. Therefore, since 2014, special attention has been paid to food safety and 
its control. In order for Georgia to achieve legislative rapprochement with the EU and to implement the above
mentioned agreement, the shortcomings in this system must be corrected at all stages. Although the plan will 
be completed in full compliance with the deadlines, there are some impediments, the elimination of which will 
lead to delays in this process, endangering the country’s external reputation.

Keywords: Georgia’s European integration, Food Safety, Food Control, Internationally Accepted Commitment.


