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„კოალიციათანასწორობისთვის”არაფორმალურიგაერთიანებაა,რომელიც
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ლებათასწავლებისადამონიტორინგისცენტრი(EMC),კონსტიტუციის42ე
მუხლი,კავშირი„საფარი“,საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოცია
ცია (GYLA), ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG), პარტნიო
რობაადამიანისუფლებებისთვის(PHR),საქართველოსდემოკრატიულიინი
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ადამიანისუფლებათაცენტრი(HRIDC)დათანასწორობისმოძრაობა.კოა
ლიციის მიზანი ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების მანდატის გაძლიერე
ბადადისკრიმინაციასთანეფექტიანიბრძოლისხელშეწყობაა.2015წელს,
ახლადდაფუძნებულმა“კოალიციამთანასწორობისთვის”დასაქართველოს
სახალხოდამცველმახელიმოაწერესდისკრიმინაციისაღმოფხვრისშესახებ
ურთიერთთანამშრომლობისმემორანდუმს.

გამოცემულია საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით. ავტო
რის/ავტორების მიერსაინფორმაციომასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა,
არგამოხატავდესფონდისპოზიციას.შესაბამისად,ფონდიარარისპასუხისმგებელი
მასალისშინაარსზე.
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2014 წლის 2 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი
„დისკიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ“,რომლის
მიზანიადისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრადანებისმიე
რიპირისათვისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიუფ

ლებებითთანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა. კანონის მიღების
შემდგომ,„კოალიციათანასწორობისთვის“ყოველწლიურადშეისწავლის
ადამიანებისცალკეულჯგუფთათანასწორობისუფლებისთვალსაზრისით
არსებულმდგომარეობასდაამზადებსშესაბამისანგარიშებს.

წარმოდგენილიანგარიშირიგითმეოთხეადააფასებს2019წელსსაქართვე
ლოშიცალკეულჯგუფთათანასწორობისუფლებისრეალიზებისადადისკრი
მინაციასთან ბრძოლის კუთხით არსებულ მდგომარეობას. ანგარიშში გაანა
ლიზებულია2019წლისტენდენციები,რომლებმაცგავლენაიქონიაცალკეულ
ჯგუფთაუფლებრივმდგომარეობაზე.კერძოდ,აქნაჩვენებიაისწინგადადგმუ
ლინაბიჯებიდაარსებულიგამოწვევები,რომლებიცუკავშირდებასახელმწი
ფოს ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას, ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებ
ლობას,პრაქტიკასდამოწყვლადიჯგუფებისყოველდღიურყოფას.

„კოალიციათანასწორობისთვის“იმედსგამოთქვამს,რომანგარიშიდაეხ
მარებაშესაბამისსახელმწიფოუწყებებსდისკრიმინაციისაღმოსაფხვრე
ლად ქმედითი ღონისძიებების გატარებაში და ნებისმიერი პირისათვის
საქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიუფლებებითთანასწორად
სარგებლობისუზრუნველყოფაში.

მეთოდოლოგია

წინამდებარეანგარიშიმოიცავსპერიოდს2019წლის1იანვრიდან31დე
კემბრისჩათვლით.მასშიგაანალიზებულიაათიმოწყვლადიჯგუფისუფ
ლებრივი მდგომარეობა: ბავშვები, შეზღუდული შესაძლბელობის მქონე
პირები,ქალები,ლგბტ+პირები,არადომინანტირელიგიურიგაერთიანე
ბები,ეთნიკურიუმცირესობები,უცხოქვეყნისმოქალაქეები,კონფლიქტით
დაზარალებულიმოსახლეობა, უფლებადამცველები, აქტივისტებიდამე
დიასაშუალებები/წარმომადგენლები.ესუკანასკნელისიახლეადაპირვე
ლადარისწარმოდგენილიწლიურანგარიშში.

„კოალიცია თანასწორობისთვის“ წევრი ორგანიზაციები აქტიურად სწავ
ლობდნენ აღნიშნული ჯგუფების უფლებლებრივ მდგომარეობას 2019
წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ანგარიშშიც მხოლოდ ამ ჯგუფებთან
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დაკავშირებითარსებულისიტუაციისშეფასებაამოცემული,რაცარგამო
რიცხავსსხვა,წინამდებარეანგარიშშიარაიდენტიფიცირებულიჯგუფების
მიმართდისკრიმინაციულიმოპყრობისარსებობას.

ანგარიშშიმოცემულიჯგუფებისუფლებრივიმდგომარეობაშეფასებულია
ეროვნულისტანდარტების,პრაქტიკისადასაუკეთესოსაერთაშორისოგა
მოცდილებისერთობლივიანალიზისგზით.თითოეულჯგუფთანმიმართე
ბით,კოალიციაასევეწარმოადგენსრეკომენდაციებსსახელმწიფოსმიერ
დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად კონკრეტული მიმართულებების შექ
მნის,გაძლიერებისადაგაუმჯობესებისმიზნით.

ანგარიშშიწარმოდგენილიმსჯელობაეფუძნებაშემდეგიწყაროებიდანმი
ღებულინფორმაციას:

•	 საჯარო ინფორმაცია – კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა სხვა
დასხვაუწყებიდანგამოითხოვესსაჯაროინფორმაცია,რომლისანა
ლიზიცაისახაანგარიშში;

•	 სამართალწარმოება –ანგარიშშიმოცემულიშეფასებებიასევეეყრდნო
ბაკოალიციისწევრიორგანიზაციებისწარმოებაშიარსებულისაქმეების
მასალებსდასამართალწარმოებისასგამოკვეთილხარვეზებს;

•	 კანონმდებლობისა და რელევანტური საერთაშორისო სტანდარტე
ბის ანალიზი–ანგარიშიცალკეულჯგუფთათანასწორობისუფლე
ბასაფასებსსაქართველოსკანონმდებლობისადასაერთაშორისო
სტანდარტებისმიმოხილვისსაფუძველზე.

ანგარიში ასევე ეფუძნება საქართველოს სახალხოდამცველისადა სხვა
ავტორიტეტულიორგანიზაციებისანგარიშებს/კვლევებს/რეკომენდაციებს.

ძირითადი მიგნებები

2019 წელს, დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით,
მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა. სამოქა
ლაქოსაპროცესოკოდექსშიშეტანილიცვლილებებისშემდეგ,სავარაუდო
დისკრიმინაციისფაქტზე სასამართლოსათვის სარჩელით მიმართვის ვა
და3თვიდან1წლამდეგაიზარდა1.„საქართველოსსახალხოდამცველის

1. საქართველოსსამოქალაქოსაპროცესოკოდექსი,მუხლი3632.(2).ცვლილებების
სანახავადიხ.საქართველოს2019წლის3მაისისკანონი№4551.ხელმისაწვდომია:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4548238?publication=0#DOCUMENT:1;
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შესახებ“ორგანულიკანონშიშეტანილიცვლილებებისშედეგად,საჯარო
პირების მსგავსად, ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს
დაეკისრათ ვალდებულება, სახალხო დამცველს მიაწოდონ სავარაუდო
დისკრიმინაციის ფაქტის შესასწავლად საჭირო ინფორმაცია. სახალხო
დამცველსკიასევემიენიჭაუფლებამოსილება,მისირეკომენდაციისშეს
რულებისმოთხოვნითმიმართოსსასამართლოსარამხოლოდსაჯაროუწ
ყებებისწინააღდმდეგ,არამედკერძოსამართლისიურიდიულპირთადა
პირთაგაერთიანებისწინააღმდეგაც2.ამასთან,შრომისკოდექსსდაემატა
პუნქტი,რომელიცავალდებულებსდამსაქმებელს,მიიღოსზომებიდასაქ
მებულთამიმართთანაბარიმოპყრობისპრინციპისდაცვისუზრუნველსა
ყოფად3.

აღნიშნულსაკანონმდებლოდასხვა,წინამდებარეანგარიშშიგანხილული
ცვლილებების მიუხედავად, დასახელებულ ცალკეულ ჯგუფთა მდგომა
რეობაარც2019წელსგაუმჯობესებულაარსებითად,პრაქტიკულითანას
წორობისკუთხით.შესაბამისად,წინაწლებშიგამოქვეყნებულანგარიშებში
ასახულირეკომენდაციებისუმრავლესობაარკარგავსაქტუალურობას.

ლგბტ+პირები2019წელსაცაწყდებოდნენარაერთსისტემურდაბრკო
ლებას,საზოგადოებაშიმათწინააღდეგარსებულისტერეოტიპებიდანდა
სტიგმიდანგამომდინარე,სახელმწიფოკივერასრულებდათავისპოზი
ტიურვალდებულებებს.კვლავადგილიჰქონდასიძულვილითმოტივირე
ბულდანაშაულებს, რასაცთან ახლდა პოლიციელთა მხრიდანდისკრი
მინაციულიდამოკიდებულება.განსაკუთრებითპრობლემურიიყოლგბტქი
ჯგუფისათვის შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების, ისევე როგორც
გამოხატვისთავისუფლების, რეალიზება. ამ მიმართულებით, ბარიერებს
ქმნიდნენ არა მხოლოდულტრაკონსერვატიული ჯგფები, არამედ საქარ
თველოს საპატრიარქოც. ადგილი ჰქონდა საპარლამენტოთუ აღმასრუ
ლებელიხელისუფლებისმხრიდანჰომოფობიურიდატრანსფობიურისი
ძულვილისენისგამოყენებისშემთხვევებსაც.

2. ‘საქართველოსსახალხოდამცველისშესახებ’ორგანულიკანონი,მუხლი18(ბ)და
მუხლი141(2)(თ1)ცვლილებებისსანახავადიხ.საქართველოს2019წლის3მაისის
ორგანულიკანონი№4550.ხელმისაწვდომია:https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4548256?publication=0

3. საქართველოსშრომისკოდექსი,მუხლი13(31).ცვლილებებისსანახავადიხ.
საქართველოს2019წლის3მაისისორგანულიკანონი№4549.ხელმისაწვდომია:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4548377?publication=0#DOCUMENT:1;
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შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირები(შშმპირები)კვლავრჩებიან
ერთერთ ყველაზედაუცველ ჯგუფად ქვეყანაში,რამდენადაც, მათი უფ
ლებრივი მდგომარეობა არც 2019 წელს გაუმჯობესებულა არსებითად.
ისინი სხვების თანასწორად ვერ სარგებლობენ თავიანთი კონსტიტუციუ
რი უფლებებითდადღემდე აწყდებიან სისტემურდაბრკოლებებს საზო
გადოებრივი ცხოვრებისთითქმის ყველა სფეროში. მაგალითად, კვლავ
პრობლემადრჩებაშშმპირებისათვისსტატუსისმინიჭებადაჯგუფისსაჭი
როებებზემორგებულისერვისებისარარსებობა.გამოწვევადრჩებამათი
მისაწვდომობასაჯაროსივრცეებზე,ფსიქიკურიჯანმრთელობისსერვისებ
ზე,დასაქმებისადგილებსადაგანათლებაზე.

რაც შეეხება ქალთა თანასწორუფლებიანობას, მნიშვნელოვან გამოწვევად
რჩებაადრეულიქორწინება,სექსუალურიძალადობაკიგენდერულიძალა
დობის კვლავ ერთერთი ყველაზე მძიმე,დაფარულიდადაუსჯელიფორ
მაა.არგატარებულაარსებითიზომებიქალთაეკონომიკურიმოწყვლადობის
აღმოსაფხვრელად.უფრომეტიც,პრობლემურიაამმიმართულებითსაჭირო
სათანადოხედვისადაცნობიერებისარარსებობა.ამასთან,საანგარიშოპე
რიოდშიარყოფილარაიმეპროგრესიქალთაპოლიტიკურიგაძლიერების
მიმართულებით.ხელმძღვანელდა,შესაბამისად,გადაწყვეტილებისმიმღებ
პოზიციებზე,ძირითადად,კვლავკაცებიარიანდასაქმებულნი.ქალთაჩარ
თულობადაბალიაგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიც.

სახელმწიფოს საანგარიშო პერიოდშიც არ გამოუხატავს ნება, აღმოეფ
ხვრა ის დისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომელიც არადომინანტ
რელიგიურორგანიზაციებსუთანასწორომდგომარეობაშიაყენებს.უფრო
მეტიც,2019წელსაქტიურადგანიხილებოდასაკონონმდებლოინიციატი
ვები,რომლებიცქმნიდარელიგიისადარწმენისთავისუფლებისგაუმარ
თლებელი შეზღუდვისრისკს. ამასთან, კვლავ პრობლემურიარელიგიის
საკითხთასახელმწიფოსააგენტოსბუნდოვანიდაგაუმჭვირვალემანდა
ტი და თანასწორუფლებიანობის პრინციპს აცდენილი პოლიტიკა. ასევე,
პრობლემად რჩება რელიგიური უმცირესობების საკუთრების უფლების
რეალიზება. კვლავინდებურად პრობლემურია რელიგიური შეუწყნარებ
ლობისმოტივირებულიდანაშაულებიდაამკუთხითპროკურატურისმიერ
დაზარალებულის სტატუსის, ასევე სავარაუდოსამართალდამრღვევთათ
ვისბრალდებულისსტატუსისმინიჭებისსაკითხი.

საანგარიშოპერიოდშიმნიშვნელოვანიპოზიტიურიცვლილებებიარგანხორ
ციელებულაარცეთნიკურიუმცირესობებისუფლებებისდაცვისადაინტეგრა



შესავალი

13

ციისმიმართულებით.მათიუფლებებისდაცვის,თანასწორობისადაინკლუ
ზიისპრინციპისკუთხითარსებულისახელმწიფოსპოლიტიკისფორმალური
ხასიათივერუზრუნველყოფსარსებითადთანასწორიპოლიტიკური,სოცია
ლურიდაუფლებრივიგარემოსშექმნას.ამასთან,დაბალიაუმცირესობების
პოლიტიკური მონაწილეობაროგორცცენტრალურ, ისე ადგილობრივდო
ნეზე.სახელმწიფოსკვლავარგააჩნიაეფექტურიმექანიზმებიეთნიკურიუმ
ცირესობებისდასაქმების,განათლების,კულტურულიდასოციალურიპრობ
ლემების აღმოსაფხვრელად. პასუხგაუცემელიდარჩაროგორცთემირლან
მაჩალიკაშვილისსიცოცხლისხელყოფისსაქმეზეგამოძიებისშეწყვეტასთან,
ისეეთნიკურადჩეჩენიპირებისრუსეთისფედერაციაშიექსტრადირებისრამ
დენიმეშემთხვევასთანდაკავშირებულიკითხვები.

სოციალურიდახმარებისადაოჯახისმხარდამჭერისერვისებისარაეფექ
ტურობისა და არასაკმარისი რაოდენობის გამო, უმთავრეს პრობლემად
კვლავ რჩება ბავშვთა სიღარიბე და შრომა. ასევე, გამოწვევად რჩება
ბავშვთა მიმართძალადობის, განსაკუთრებითსექსუალური ძალადობის,
პრევენცია, გამოვლენადა მასზედროულიდა ეფექტურირეაგირება. ამ
დრომდე ვერ ხერხდება ბავშვების მიტოვებისადა მათი არალიცენზირე
ბულ,დაუცველდაწესებულებებშიგანთავსებისპრევენცია.პრობლემურია
ბავშვზეზრუნვისალტერნატიულიფორმებისეფექტურობადახარისხი,და
ბავშვებისოჯახურგარემოსთანმიახლოებულმომსახურებებშიგანთავსე
ბის საკითხიც. აგრეთვე, სახელმწიფო ზრუნვიდან არასრულწლოვანების
გასვლა და მათი ბიოლოგიურ გარემოში რეინტეგრაცია. გარდა ამისა,
მიღებულიბავშვისუფლებათაკოდექსი,არასრულწლოვანთამართლმსა
ჯულებასთანმიმართებით,წარმოშობსინტერესთაკონფლიქტს,რომლის
გადაჭრისგზებსაცარაკონკრეტებსსაპროცესოკანონმდებლობა.

რასიზმი,ქსენოფობიადაუცხოქვეყნისმოქალაქეებისდისკრიმინაციასა
ჯაროსივრცეშიკვლავგამოწვევადრჩება.დღემდეარარსებობსრასიზ
მთანბრძოლისსპეციალური,თანმიმდევრულიპოლიტიკადასტრატეგია.
თავშესაფრის მაძიებელის მიერ განაცხადის გამოხმობის შემთხვევაში,
არსებული მოთხოვნები უფლებას უკარგავს განმცხადებელს, ხელახლა
მიმართოს უწყებას იმავე საქმეზე. შეინიშნება უარყოფითი ტენდენცია
თავშესაფრის მაძიებელთან ანკეტირების დაგვიანებით დაგეგმვასა და
დროებითისაიდენტიფიკაციომოწმობისგაცემისშეჩერებასთანდაკავში
რებით. ზედაპირული და გაჭიანურებულია თავშესაფრის საქმეების გან
ხილვის პროცესი. ამასთან, დისკრიმინაციულია სახელმწიფოს პოლიტი
კა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ბინადრობის ნებართვის გაცემისას.
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მზარდიასაზღვრისკვეთაზედაუსაბუთებელიუარისთქმისტენდენციაც.სა
ხელმწიფოსაზღვრისკვეთისგარდა,უცხოელისტუდენტებისირთულეებს
აწყდებიანსასწავლოვიზისადაბინადრობისნებართვისაღებისას.გამოწ
ვევადრჩებაუცხოელებისმიერსასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმი
წისშესყიდვისსაკითხიც.

2019წელიგანსაკუთრებითმძიმეიყოსაქართველოსოკუპირებულტერი
ტორიებზედამისმიმდებარედ,ადმინისტრაციულსაზღვართანმცხოვრები
საქართველოსმოქალაქეებისთვის.გალშიდაახალგორშიმცხოვრებეთ
ნიკურქართველებსშეზღუდულიაქვთსაბაზისოსამოქალაქო,პოლიტიკუ
რიდასოციოეკონომიკურიუფლებები.სოციალურმდგომარეობასუფრო
ამძიმებსუკანონობორდერიზაციისპროცესი.საანგარიშოპერიოდიგანსა
კუთრებითკრიტიკულიიყოე.წ.საზღვრებისთვითნებურიდაპოლიტიკუ
რადმოტივირებულიჩაკეტვისფაქტებისგამო,რამაცმძიმეჰუმანიტარული
კრიზისიგამოიწვია. პრობლემურია სამხრეთოსეთისადა აფხაზეთისდე
ფაქტოხელისუფლებებისმიერეთნიკურიქართველებისწინააღმდეგწარ
მოებულიცალკეულისაქმეებიც.

2019წელიასევეგამოირჩეოდაადამიანისუფლებათადამცველებისადა
აქტივისტების მიმართდისკრიმინაციული მოპყრობის, მუქარის, თავდას
ხმისადადისკრედიტაციისფაქტებისმასშტაბურობით.არაერთგზისდაირ
ღვა მათი შეკრების თავისუფლებაც. ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს კვლავ
ლგბტქიდა ქალი აქტივისტები წარმოადგენდნენ. განსაკუთრებით აღსა
ნიშნავია2021ივნისისადანოემბერდეკემბრისაქციებისმსვლელობისას
დაკავებულთა მდგომარეობა, რომელიც არაერთი მძიმე პროცედურული
დარღვევისფონზე მიმდინარეობდა. აქტიურად მიმდინარეობდა არასამ
თავრობო ორგანიზაციებისა და მათი წარმომადგენლების წინააღმდეგ
მიმართული კოორდინირებული, დასპონსორებულ კამპანიები. ადგილი
ჰქონდა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მიერ სამოქალაქო საზოგა
დოებისპირდაპირიდისკრედიტაციისმცდელობებსაც.

2019 წლის განმავლობაში, საქართველოში ხელისუფლების მხრიდან
გარკვეულიმედიასაშუალებებისდამათიწარმომადგენლებისმიმართიგ
რძნობოდადისკრიმინაციული,საქმიანობაშიხელისშემშლელიმიდგომა.
აღნიშნულიგამოიხატასაგადასახადოპოლიტიკაში, სარედაქციოპოლი
ტიკის შეცვლის მცდელობასადა სხვადასხვა ტიპის მედიის მიმართგან
სხვავებულმიდგომებში.გარკვეულწილადმაინცხარვეზიანირჩებააღნიშ
ნულჯგუფთანმიმართებითსაქართველოსკანონმდებლობაც.
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ბავშვის უფლებების დაცვის მიმართულებით, 2019 წელს მნიშვნე
ლოვანი ნაბიჯიგადაიდგაბავშვისუფლებათაკოდექსისმიღებით.
მიუხედავადიმისა,რომაღნიშნულიკანონიქმნისჩარჩოსქვეყანაში
ბავშვისუფლებებისდაცვისმიმართულებით,შესაბამისიეფექტური

აღსრულების მექანიზმების გარეშე, შეუძლებელი გახდება მისიდებულე
ბების პრაქტიკაში შესრულება. სოციალურიდაცვის სისტემის, სოციალუ
რი მუშაობის სფეროში არსებული სისტემური გამოწვევებისადა ბავშვის
უფლებებისდარღვევებისრეაგირებაზეპასუხსიმგებელისახელმწიფოუწ
ყებების ხშირად არაეფექტური მუშაობის პირობებში, პრობლემადრჩება
ბავშვის მიმართძალადობა, ბავშვთა სიღარიბედა ბავშვთა შრომა. ბავ
შვზეზრუნვისსისტემისმთავარგამოწვევასკვლავწარმოადგენსზრუნვის
ალტერნატიულიფორმებისსათანადოგანვითარებადაბავშვთაცხოვრება
დიდიზომისრეზიდენტულდაწესებულებებში.

ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა

ბავშვთა მიმართ ძალადობა, არაეფექტური პრევენციული ღონისძიებე
ბიდამასზეარადროულიდაარაეფექტურირეაგირებაგანსაკუთრებულ
პრობლემასწარმოადგენსქვეყანაში.სექსუალურიძალადობა,რომელიც
ბავშვებისათვის ძალადობის განსაკუთრებით დამაზიანებელი ფორმაა,
გამოვლენისდროულიდაეფექტურიმექანიზმების არარსებობის პირო
ბებში,გადაუჭრელგამოწვევადრჩება.შესაბამისისერვისისარარსებობის
პირობებში,კიდევუფრომძიმემდგომარეობაასექსუალურიძალადობის
მსხვერპლიბავშვებისფსიქოლოგიურირეაბილიტაციისმიმართულებით.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის შემთხვევების
დროული გამოვლენისა და რეაგირების კუთხით, უმთავრეს გამოწვევად
რჩებაბავშვებთანმომუშავეპროფესიონალებისკვალიფიკაციისსაკითხი.
მიუხედავადიმისა,რომ ბავშვებისფიზიკურიდასჯის აკრძალვაგანისაზ
ღვრაბავშვისუფლებათაკოდექსით,შესაბამისიეფექტურიადმინისტრა
ციულიდასისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგანმსაზღვრელი
ზომების არარსებობის პირობებში, მასზე სათანადო რეაგირება კვლავ
პრობლემადრჩება.ბულინგისშემთხვევაშისკოლებშიარსებულიგარემო
არარისორიენტირებულიმსხვერპლისადაარასრულწლოვანიმოძალა
დისსაუკეთესოინტერესებისდაცვაზე4.

4. საქართველოსსახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიში,2019,გვ.335336,
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
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ბავ შვთა სი ღა რი ბე და ბავ შვთა შრო მა

ბავშვთასიღარიბებავშვზეზრუნვისსისტემისუმთავრესიგამოწვევაა.ამის
მთავარიმიზეზიარისსოციალურიდახმარებისადაოჯახისმხარდამჭერი
მომსახურებებისარაეფექტურობადაარასაკმარისირაოდენობა.ოჯახებ
ში,რომლებიცუმეტესადმხოლოდსოციალურდახმარებაზეარიანდამო
კიდებულნი,ბავშვებისმინიმალურისაჭიროებებიცკიარარისდაკმაყოფი
ლებული.ბავშვთასიღარიბისყველაზემწვავეპრობლემადრჩებაქუჩაში
მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა. საქარ
თველოს მხოლოდ სამ ქალაქში არსებულიდღის ცენტრები ვერ უზრუნ
ველყოფენმათსათანადომხარდაჭერასდავერფარავენყველაბავშვს,
რომელსაცაღნიშნულიმომსახურებისსაჭიროებააქვს.ქუჩაშიმცხოვრები
და მომუშავე ბავშვების იმ მცირე ნაწილის შემთხვევაშიც კი, რომლებიც
ჩართულებიარიანმიუსაფარბავშვთაქვეპროგრამაში,პროგრამავერუზ
რუნველყოფსმათიკვლავქუჩაშიგასვლისპრევენციას5.ხშირად,ქუჩაში
მცხოვრებიდამომუშავებავშვებიარიანშრომითიექსპლუატაციისმსხვერ
პლებიდაიძულებულებიარიან,გამომუშავებულიფულიმიუტანონზრდას
რულს,რომელიცმათაკონტროლებს.

მძიმე სოციალურეკონომიკური პირობების გამო, ბავშვები იძულებულნი
არიან,ჩაერთონასაკისათვისშეუსაბამოშრომაში.აღნიშნულიპრობლემა
განსაკუთრებითმწვავეასაკურორტოადგილებში,სადაცბავშვებისეზონუ
რადასრულებენმათიჯანმრთელობისადაგანვითარებისათვისსაშიშსა
მუშაოებს.პრობლემაგანსაკუთრებითაქტუალურიაიქედანგამომდინარე,
რომსუსტიადახშირადარაეფექტურისახელმწიფოსმიერგადადგმული
ნაბიჯები,კერძოდ,სოციალურიმუშაკებისადაპოლიციისმონაწილეობის
არსებულიფორმებიპრობლემისმოსაგვარებლადშედეგსვერიძლევა.

5. საქართველოსსახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიში,2019,გვ.333334,
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
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ბავ შვთა სახ ლე ბი და  
დეინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა ცია

სოციალურიდაცვისსისტემისგაუმართაობისა6დაბავშვზეზრუნვისსის
ტემის კრიზისის პირობებში, სახელმწიფო კვლავ ვერ უზრუნველყოფს
ბავშვების მიტოვებისა და მათიდიდი ზომის, ხშირად არალიცენზირე
ბულ დაწესებულებებში განთავსების პრევენციას. 2019 წელს ძალაში
შევიდა ახალი რეგულაცია აღნიშნული დაწესებულებებისლიცენზირე
ბასთანდაკავშირებით,მაგრამისარსრულდებაყველაშემთხვევაშიდა
ბავშვები განაგრძობენ ცხოვრებას მართლმადიდებელი ეკლესიის სა
პატრიარქოსთან, მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში მყოფდა
მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარებაში არსებულ არალიცენზირებულ
სკოლაპანსიონატებში (900 ბავშვზე მეტი ცხოვრობს არალიცენზირე
ბულდაწესებულებებში).7 არალიცენზირებული დაწესებულებების გარ
დაქვეყანაშიმოქმედებს3ლიცენზირებულიდაწესებულება,რომელთაც
აქვთსაგანმანათლებლოსაქმიანობისგანხორციელებისუფლებადა2
შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონე(შშმ)ბავშვთასახლი.აღნიშნულ
ორდაწესებულებაშიცხოვრობს80მდემრავლობითიდარღვევისმქო
ნებავშვი.

განსაკუთრებით პრობლემურია ის ფაქტი, რომ პასუხისმგებელ უწყებებს
არააქვთინფორმაცია,ზუსტადრამდენიბავშვიაჩართულიარალიცენზი
რებულიმომსახურებისფორმებშიდარამდგომარეობაშიუწევთცხოვრება
იქედან გამომდინარე,რომ სუსტია კონტროლისადა მონიტორინგის მე

6. ბავშვებისკვებისსტატუსშიმნიშვნელოვანიგანსხვავებებიასხვადასხვასოციალურ
ეკონომიკურიჯგუფებისმიხედვით.ბავშვთასიღარიბეკვლავმაღალიაქვეყანაში
ყოველიმეხუთებავშვიცხოვრობსისეთშინამურნეობაში,სადაცდაკმაყოფილებული
არარისმათისაბაზისოსაჭიროებები.საქართველოშიბავშვებისადამათიოჯახების
კეთილდღეობისკვლევა,UNICEFსაქართველო,2018,https://www.unicef.org/
georgia/reports/wellbeingchildrenandtheirfamiliesgeorgiafifthstage2017

7. სააღმზრდელოსაქმიანობისლიცენზიააქვთშემდეგდაწესებულებებს:
საქართველოსმართლმადიდებელიეკლესიისსაპატრიარქოს,ააიპჯავახეთის
ნინოწმინდისწმინდანინოსობოლ,უპატრონოდამზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთაპანსიონს;საქართველოსმართლმადიდებელიეკლესიისსაპატრიარქოს
ააიპსოფელფერიისწმინდამატათამოციქულისსახელობისფონდისპანსიონს;
საქართველოსმართლმადიდებელიეკლესიისსაპატრიარქოსბედიანისბავშვთა
დამოზარდთასარეაბილიტაციოცენტრს.ასევე,საქართველოშიფუნქციონირებს
შშმბავშვთაორისახლი:კოჯორისშშმბავშვთასახლიდათბილისისჩვილ
ბავშვთასახლი.
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ქანიზმი აღნიშნულ ინსტიტუციებში. შესაბამისად, იქ მცხოვრები ბავშვები
არიანსრულადდაუცველები.8

ზრუნ ვის ალ ტერ ნა ტიუ ლი ფორ მე ბი

ბავშვისუფლებებისდაცვისმიმართულებით,ქვეყანაშიმწვავედდგასბავ
შვზეზრუნვისალტერნატიულიფორმებისეფექტურობისდახარისხის,ასე
ვე,ბავშვებისოჯახურგარემოსთანმიახლოებულმომსახურებებშიგანთავ
სებისპრობლემა.

ბავშვთა ბიოლოგიური ოჯახებიდან გამოყვანა და მინდობით აღზრდის
პროგრამაში ჩართვის ძირითადი მიზეზი, წინა წლების მსგავსად, კვლავ
ბიოლოგიურიოჯახის მძიმე სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, სი
ღარიბე,ცხოვრებისარასათანადოპირობებიდაუგულებელყოფაა9.მინ
დობითაღზრდისპროგრამისშემთხვევაში,პრობლემადრჩებაძალადო
ბის მსხვერპლი ბავშვების რეაბილიტაციის სერვისებში ჩაურთველობა,
მინდობითაღმზრდელიმშობლებისინფორმირებულობისდაბალიხარის
ხირთულიქცევისმართვისადაპრევენციისკუთხითდასოციალურიმუ
შაკების არარეგულარული ურთიერთობა ბავშვებთან. ერთერთ მთავარ
პრობლემადრჩებაბავშვებისპერსონალურიმონაცემებისდაუცველობის
საკითხი და მიმღები ოჯახების შერჩევა ბავშვების ინტერესების გაუთვა
ლისწინებლად.ამასთან,მიმღებიოჯახებისსიმცირისგამო,ბავშვებისხში
რადბიოლოგიურიოჯახიდანმოშორებითათავსებენ10.

8. რელიგიურდაწესებულებებშიმცხოვრებბავშვებსარააქვთშესაძლებლობა,
თავისუფლადგამოთქვანსაკუთარიმოსაზრებებიდაშეხედულებები.დაწესებულებებში
არისაღზრდისმკაცრიმეთოდიბავშვზეზრუნვისსისტემისმონიტორინგი
ალტერნატიულიზრუნვისეფექტურობა,2019,საქართველოსსახალხოდამცველის
აპარატი,http://www.ombudsman.ge/eng/spetsialuriangarishebi/bavshvzezrunvis
sistemismonitoringialternatiulizrunvisefektianobaspetsialuriangarishi

9. ბავშვებისბიოლოგიურიოჯახიდანგაყვანისადასახელმწიფოზრუნვაშიგანთავსების
ძირითადისაფუძველიიყომძიმესოციალურიდაეკონომიკურიმდგომარეობა
(44.4%),საცხოვრებლისარქონა(13.3%),უგულებელყოფა(6.7%)დაძალადობა
(4.4%)ბავშვზეზრუნვისსისტემისმონიტორინგიალტერნატიულიზრუნვის
ეფექტურობა,2019,საქართველოსსახალხოდამცველისაპარატი,http://
www.ombudsman.ge/eng/spetsialuriangarishebi/bavshvzezrunvissistemis
monitoringialternatiulizrunvisefektianobaspetsialuriangarishi

10. ბავშვზეზრუნვისსისტემისმონიტორინგიალტერნატიულიზრუნვისეფექტურობა,
2019,საქართველოსსახალხოდამცველისაპარატი,http://www.ombudsman.ge/
eng/spetsialuriangarishebi/bavshvzezrunvissistemismonitoringialternatiuli
zrunvisefektianobaspetsialuriangarishi
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სახელმწიფო ზრუნვიდან არასრულწლოვანთა გასვლა ერთერთი უმწვა
ვესიპრობლემაა.ბავშვებიარფლობენდამოუკიდებელიცხოვრებისუნა
რებს, არარიანდასაქმებულები, არააქვთსაცხოვრებელი, არფლობენ
სათანადოგანათლებასდაა.შ.

რეინტეგრაციის პროგრამა, რომელიც უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს
წარმოადგენსბავშვებისბიოლოგიურგარემოშიგაბრუნებისადაგაზრდის
მიზნით,სერიოზულიგამოწვევებისწინაშეაქვეყანაში.აღნიშნულოჯახებში
პრობლემადრჩებაბავშვებისსაჭიროებებისდაკმაყოფილებადამათთვის
მინიმალურისაყოფაცხოვრებოპირობებისშექმნა.

არას რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბა

2019წელსმიღებულიბავშვისუფლებათაკოდექსიძალაშისრულად2020
წლის1ივნისსშევა.აღნიშნულიკანონიუზრუნველყოფსსამართლებრივ
გარანტიებსყველაბავშვისთვის,რომდამოუკიდებლადისარგებლონდა
დაიცვანსაკუთარიუფლებები11.კოდექსშიარსებულიაღნიშნულიჩანაწე
რისაღსრულებასამოქალაქოსაპროცესოკოდექსშიშესაბამისიცვლილე
ბებისგანხორციელებისგარეშე,პრაქტიკაში,შესაძლებელიავერმოხდეს.
მოქმედისაპროცესოკანონმდებლობაარაკონკრეტებსინტერესთაკონ
ფლიქტსდამისიგადაჭრისგზებს.ინტერესთაკონფლიქტიშეიძლებაწარ
მოიშვასმშობლებთანდაასევე,მეურვებისადამზრუნველობისორგანოს
შემთხვევაში12.მოქმედიკანონმდებლობით,მეურვეობისადამზრუნველო
ბისორგანოახდენსბავშვისინდივიდუალურშეფასებასდაასევეარისმი
სისაპროცესოწარმომადგენელი,რომელიცუკვეწარმოშობსინტერესთა
კონფლიქტს. აღნიშნული პრობლემა განსაკუთრებით სახეზეა, როდესაც
ბავშვიარისსახელმწიფომზრუნველობაშიდამისიუფლებებისშესაძლო
დამრღვევიარისსახელმწიფო.დამატებითიპრობლემაწარმოიშობაიქე
დანგამომდინარე,რომსაქართველოსკანონმდებლობაარგანსაზღვრავს

11. ბავშვისუფლებათაკონვენციისადაადამიანისუფლებათაევროპულისასამართლოს
სტანდარტით,ბავშვსუნდაჰყავდესდამოუკიდებელიწარმომადგენელი,როდესაც
საქმემიმდინარეობსმისიკანონიერიწარმომადგენლისწინააღმდეგ,ადამიანის
უფლებათაევროპულისასამართლოსგადაწყვეტილება,2016,ნ.წ.დასხვები
საქართველოსწინააღმდეგ,საქმე#71776/12,გვ.43,პარაგრაფი76

12. საქართველოსსახალხოდამცველისმიერგამოცემულირეკომენდაცია
ასაკისნიშნითდისკრიმინაციისდადგენისშესახებ,პარტნიორობაადამიანის
უფლებებისთვისმიმართვისსაფუძველზე,2018,http://ombudsman.ge/res/
docs/2019040914333582577.pdf
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მკაფიოდ დამოუკიდებელი ადვოკატის როლს, რის გამოც, პრაქტიკაში
შეუძლებელიგახდება, ბავშვებმა საკუთარი უფლებებიდაიცვანდამოუკ
დებელიადვოკატისსაშუალებით13.

რე კო მენ და ციე ბი

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს
•	 სამოქალაქოკოდექსშიგანსაზღვროსსოციალურიმუშაკისსტატუ

სი,როგორცბავშვისინდივიდუალურიშემფასებლის,დაგაიმიჯ
ნოსისსაპროცესოწარმომადგენლისსტატუსისგან;

•	 განსაზღვროს ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები ბავშვის კა
ნონიერიწარმომადგენლების,მათშორისმეურვეობისადამზრუნ
ველობისორგანოსშემთხვევაში;

•	 განსაზღვროსბავშვისადვოკატისროლიდაუფლებამოსილებადა
გამიჯნოსისსაპროცესოწარმომადგენლისგან.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას
•	 შეიმუშაოს და განავითაროს ოჯახების მხარდამჭერი ეფექტიანი

პროგრამები;
•	 შეიქმნას სახელმწიფო მზრუნველობიდან გასული ბავშვების და

მოუკიდებელიცხოვრებისხელშემწყობიპროგრამა;
•	 2020წლისთვისმოხდესიმდაწესებულებებისლიცენზირება,რომ

ლებიცაკმაყოფილებენსალიცენზიომოთხოვნებს,ხოლოიმდა
წესებულებებიდან,რომლებიცვერდააკმაყოფილებენპირობებს,
დაუყოვნებლივგანხორციელდესბავშვებისგაყვანამომსახურები
დან;

•	 2022წლისთვისდაიხუროსყველალიცენზირებულიდაწესებულე
ბა, მათ შორის შშმ ბავშვთა სახლები და ბავშვები განთავსდნენ
ოჯახურგარემოსთანმიახლოებულმომსახურებებში;

13. ბავშვისუფლებათაკოდექსისშეფასებადამოსაზრებები,საქართველოსახალგაზრდა
იურისტთაასოციაცია,2019

 https://gyla.ge/ge/post/saiamparlamentsbavshvisuflebatakodeqstan
dakavshirebitshenishvnebidamosazrebebitsarudgina?fbclid=IwAR2vPQdbhxg
u0DkZ9xs77pDnMQv3pWAJLPexFzMAUMvc1PskGOb84xp5ro#sthash.Wk1nKvcc.
Q9yFZf6A.dpbs
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•	 გაიზარდოს მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის
პროგრამითმოსარგებლებავშვებისრაოდენობა;

•	 შეიქმნასძალადობისმსხვერპლიდა/ანმოწმებავშვებისფსიქო
ლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრები, გეოგრაფიული მისაწვდო
მობისგათვალისწინებით.

სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბი დან დევ ნილ თა, შრო მის, 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს

•	 უზრუნველყოსსოციალურიმუშაკებისთვისსამუშაოპირობებისიმ
გვარიგაუმჯობესება,რომმათეფექტურადშეძლონდაკისრებული
ვალდებულებებისშესრულება;

•	 გაზადროსმინდობითაღმზრდელიოჯახებისცოდნადაკომპეტენ
ციაბავშვებისრთულიქცევისმართვისადაპერსონალურიმონაცე
მებისდაცვისმიმართულებით;

•	 გადაიხედოს რეინტეგრაციის ქვეპროგრამით გათვალისწინებუ
ლიოჯახებისმხარდამჭერიპროგრამა,რათაშესაძლებელიიყოს
ბავშვებისინტერესებისდაცვადამათისაჭიროებებისდაკმაყო
ფილება;

•	 გაიზარდოს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში დასაქმებული პერ
სონალისკვალიფიკაციაბავშვებისრთულიდააგრესიულიქცევის
მართვასთანდაკავშირებით.

სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს

•	 მოახდინოს ბავშვთა შრომითი ექსპლუატაციის შემთხვევების
დროულიდაეფექტურიგამოძიება.





შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
მქონე პირები
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შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირები(შშმპირები)კვლავრჩე
ბიან ერთერთ ყველაზედაუცველ ჯგუფად ქვეყანაში. ისინი სხვების
თანასწორადვერსარგებლობენკონსტიტუციურიუფლებებით.შშმპი
რებიდღემდე აწყდებიან სისტემურდაბრკოლებებს საზოგადოებრი

ვიცხოვრებისთითქმისყველასფეროში.პრაქტიკააჩვენებს,რომშშმპირე
ბისთვისაქტუალურპრობლემებადრჩებამისაწვდომობასაჯაროსივრცეებზე,
ფსიქიკურიჯანმრთელობისსერვისებზე,დასაქმებისადგილებსადაგანათლე
ბაზე.სახელმწიფოსდღემდეარგადაუდგამსნაბიჯისტატუსისმინიჭებისსო
ციალურიმოდელისშემუშავებისადადანერგვისმიმართულებით.შშმპირთა
დამოუკიდებელიცხოვრებისხელშეწყობისმიმართულებით,მთავარგამოწვე
ვასწარმოადგენსთემზედაფუძნებლისერვისებისარარსებობა,მათშორის
საცხოვრისთანდაკავშირებულიპრობლემები,რისგამოცშშმპირებიკვლავ
განაგრძნობენცხოვრებასდიდიზომისრეზიდენტულდაწესებულებებში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
დაცვის კონვენციის იმპლემენტაცია 

საქართველოშიდღემდეარმომხდარაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქო
ნეპირთაკონვენციისფაკულტატურიოქმისრატიფიცირება14დაარშექ
მნილაკონვენციისიმპლემენტაციისადაკოორდინაციისმექანიზმი.

სახელმწიფოსმხრიდანარგადადგმულაქმედითინაბიჯისოციალურიმო
დელისდანერგვისმიმართულებითდაშეზღუდულიშესაძლებლობისსტა
ტუსის მინიჭება კვლავ მხოლოდ სამედიცინო მიდგომას ეფუძნება, რის
გამოცშეუძლებელიხდებაშშმპირებისმიერსხვებისთანასწორადსაზო
გადოებისცხოვრებაშიჩართვადასოციალურიინკლუზია.აღნიშნულიმი
ზეზისგამო,სახელმწიფოსკვლავარგააჩნიასრულისტატისტიკურიმონა
ცემებიშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაშესახებ.

14. 2019წლის5ივნისსდაიწყოპროცესი,რომელიცშეეხებაშეზღუდულიშესაძლებლობის
მქონეპირთაკონვენციისფაკულტატურიოქმისრატიფიცირებისპროცესისდაწყების
თაობაზერეკომენდაციისგაცემას(N072/442;03.02.2020).აღნიშნულიპროცესის
ფარგლებშიჩატარდასაკომიტეტოგანხილვები,რომლებზეცრეკომენდაციისგაცემაზე
კომიტეტებმადადებითიდასკვნებიგამოსცეს,მაგრამაღნიშნულისაკითხისგადაწყვეტა
დღემდეარმომხდარადაპარლამენტსშესაბამისიდადგენილებაარმიუღია.
აღსანიშნავიაისიც,რომსაქართველოსპარლამენტისდადგენილებასაქვსმხოლოდ
სარეკომენდაციოხასიათიდასაერთაშორისოშეთანხმებისრატიფიცირებისშესახებ
პროცესისინიცირებისუფლებააქვსმხოლოდსაქართველოსმთავრობას,რომელსაცეს
პროცესიდღემდეარდაუწყია.
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საქართველოს კანონმდებლობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
კონვენციასთანჰარმონიზაციაშშმპირებისუფლებებისდაცვისმიმართულებით
ერთერთმთავარგამოწვევადრჩება.კონვენციისძირითადიპრინციპებიკვლავ
არარისანარასათანადოდარისასახულიეროვნულკანონმდებლობაში.

2020წლის3თებერვალსსაქართველოსპარლამენტშიდარეგისტრირე
ბულიკანონპროექტი„შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლე
ბებისშესახებ”15,რამდენიმეპოზიტიურიცვლილებისგარდა,ვერცვლის
შშმ პირთა უფლებრივ მდგომარებას, ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში,
ეწინააღმდეგებაკონვენციასდააუარესებსშშმპირთაუფლებრივიმდგო
მარეობისდაცვის სტანდარტებს. აღსანიშნავია,რომკანონპროექტის სა
ბოლოოვერსიაინიცირებამდეარიყოგაზიარებულიშშმპირებთანდაამ
თემაზემომუშავეორგანიზაციებთან.მისშექმნაშიარმონაწილეობდაშშმ
თემისმნიშვნელოვანინაწილიდაარიყოუზრუნველყოფილიმათიეფექ
ტიანიჩართულობა16. კანონპროექტშიმოხდაისეთიპრინციპებისგაჩენა,
როგორიცააგონივრულიმისადაგება,უნივერსალურიდიზაინი,მისაწვდო
მობადაა.შ.,თუმცა,ისინიკვლავარშეესაბამებაკონვენციისმოთხოვნებს
დაკონვენციასთანშედარებითუფროდაბალსტანდარტსაწესებს.

წლების განმავლობაში მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩებოდა და კვლავ
არაფერი შეცვლილადისკრიმინაციულ მიდგომასთანდაკავშირებით სა
ჯაროსექტორშიდასაქმებულ(დასაქმებისმსურველ)ზომიერდამნიშვნე
ლოვნადგამოხატულშშმპირთამიმართ17. მოქმედიკანონმდებლობით,

15. კანონპროექტი,,შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისშესახებ“
https://info.parliament.ge/#lawdrafting/19685.

16. შშმპირთაუფლებებზემომუშავეორგანიზაციებიდააქტივისტები“შშმპირთა
უფლებებისშესახებ”კანონპროექტსეხმიანებიან.ხელმისაწვდომია:https://gyla.ge/
ge/post/shshmpirtauflebebzemomushaveorganizaciebidaaqtivistebishshm
pirtauflebebisshesakhebkanonproeqtsekhmianebian#sthash.iJWH4LRa.dpbs

17. მოქმედიკანონმდებლობით,აღნიშნულისტატუსისწარმომადგენლებსსაჯარო
საქმიანობისგანხორციელებისპერიოდშიკანონითეზღუდებათსოციალურიპაკეტით
სარგებლობა,რითაცისინიარათანაბარმდგომარეობაშიექცევიანკერძოსექტორში
დასაქმებულსოციალურიპაკეტისმიმღებშშმპირებთანშედარებით,ასევე,საჯარო
სექტორშიდასაქმებულსოციალურიპაკეტისმიმღებმკვეთრადგამოხატულშშმდა
მხედველობისგამომნიშვნელოვნადგამოხატულშშმპირებთანშედარებით.კვლავ
არმომხდარაკანონმდებლობაშიარსებულიხარვეზისგამოსწორება,რომელიც
არჩევნებში,რეფერენდუმებსადაპლებისციტშიმონაწილეობასუფლებასუზღუდავს
სტაციონარულსამედიცინოდაწესებულებებშიმყოფმხარდაჭერისმიმღებპირებს,
განსხვავებითმხარდაჭერისარმქონეპირებისა.პარტნიორობაადამიანისუფლებებისთვის,
„ანტიდისკრიმინაციულიკანონმდებლობისაღსრულებაშეზღუდულიშესაძლებლობის
მქონეპირთათანასწორობისუზრუნველსაყოფად“,ივლისი2017ივნისი2018,გვ.3034.
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უსინათლოდასმენადაქვეითებულპირებსარაქვთშესაძლებლობა,და
მოუკიდებლადდადონგარიგებადახელიმოაწერონოფიციალურდოკუ
მენტებს.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა და დეინსტიტუციონალიზაცია

ფსიქიკურიჯანმრთელობისსფეროსგანვითარებაგანსაკუთრებულპრობ
ლემად რჩება ქვეყანაში. არასაკმარისი თემზე დაფუძნებული მომსახუ
რებების, რეაბილიტაციის ნაკლებობისა და დიდი ზომის რეზიდენტულ
დაწესებულებებში ცხოვრების პირობებში, ფსიქიკური ჯანმრთელობის
პრობლემის მქონე პირები კიდევ უფროუთანასწოროპირობებში არიან,
რაცსაზოგადოებისთითქმისყველასფეროდანმათგარიყვასიწვევს.

ფსიქიკურიჯანმრთელობისსფეროსუმთავრესგამოწვევადრჩებადიდი
ზომისდაწესებულებები,სადაცშშმპირებიწლობითცხოვრობენ,რაცგა
მოწვეულიაშესაბამისი,თემზედაფუძნებულისერვისებისარასათანადო
განვითარებითა და საცხოვრისის პროგრამების არარსებობით. გარდა
დიდიზომისფსიქიატრიულიდაწესებულებებისა,შშმპირთაუფლებების
დაცვისადასხვებისთანასწორადკონვენციითდაცულიუფლებებითსარ
გებლობისმიმართულებით,გამოწვევადრჩებაშშმპირთაპანსიონატების
არსებობა.დიდიზომისფსიქიატრიულდაწესებულებებსადაშშმპირთა
პანსიონატებშიარსებულიმდგომარეობადაუფლებისდაცვისსტანდარ
ტები სრულ შეუსაბამობაშია შშმ პირთა კონვენციის მოთხოვნებთან და
ეროვნული კანონმდებლობითგანსაზღვრული უფლებისდამდგენ სტან
დარტებთან18.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს განვითარების მიმართულებით
პრობლემურიაჰოსპიტალგარესერვისებისუწყვეტობადადაფინანსება,
ასევე სოციალურ ინტეგრაციაზე მიმართული მომსახურებების გეოგრა
ფიულიმისაწვდომობა,ხარისხიდათემზედაფუძნებულიმომსახურებე
ბისუწყვეტობა19.

პრობლემადრჩებაპირისარანებაყოფლობითისტაციონარულიფსიქიატ

18. სახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიში,2019,გვ.369362,http://www.
ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf;

19. სახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიში,2019,გვ.361,http://www.
ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf;
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რიულიმკურნალობისმოთავსებისდღესარსებულიპრაქტიკა,რომელიც
მოკლებულიაფაქტებისდეტალურგამოკვლევას,არითვალისწინებსოჯა
ხური კონფლიქტის/ძალადობისგარემოებებს20და არშეესაბამება საერ
თაშორისოსტანდარტებს21.

დასაქმება

2018წელსსახალხოდამცველისმიერგანხორციელებულიმონიტორინ
გი22 ადასტურებს,რომ შშმ პირისთვის სამუშაოსდაწყება მნიშვნელოვან
გამოწვევასწარმოადგენს.2019წლისგანმავლობაშიმდგომარეობაამმი
მართულებითკვლავუცვლელიადაშშმპირთადასაქმებაკვლავერთერთ
უმთავრესგამოწვევადრჩება.პრობლემისერთერთიგანმაპირობებელია
ის,რომგანათლებისსისტემაარარისმორგებულიშშმპირებზე,აფერხებს
საჯარო სამსახურში დასაქმებას23, ხოლო საჯარო საქმიანობის განხორ
ციელებასოციალურიპაკეტისშეწყვეტისსაფუძველია24. ამასთანავე,და
საქმება,ძირითადად,ხდებაორგანიზაციებისცალკეულიინიციატივებით.
სახელმწიფოსპროგრამითგათვალისწინებულიმხარდაჭერისამოწურვის
შემდეგ,შშმპირთანშრომითიურთიერთობა,უმეტესად,არგრძელდება.
გარემოსმისაწვდომობისპრობლემამნიშვნელოვანიბარიერიამათთვის
სამსახურში მისვლის, სამუშაოს შესრულებისა და საზოგადოებასთან ინ
ტეგრაციისპროცესში,ხოლომოქმედიკანონმდებლობაგონივრულმისა
დაგებაზეუარსდისკრიმინაციადარგანიხილავს.

20. პარტნიორობაადამიანისუფლებებისთვისმიმდინარესაქმეები:1.ი.მ.თბილისიN5
კლინიკურისაავადმყოფოსწინააღმდეგ;2.მ.კ.რუსთავისფსიქიკურიჯანმრთელობის
ცენტრისწინააღმდეგ;

21. სახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიში,2019,გვ.360,http://www.
ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf;

22. შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთადასაქმებისხელშემწყობისახელმწიფო
პროგრამები,მონიტორინგისანგარიში,საქართველოსსახალხოდამცველის
აპარატი.თბილისი,2017

23. „საჯაროსამსახურისშესახებ“საქართველოსკანონის29ემუხლისმე2პუნქტის„გ“
ქვეპუნქტი;

24. „სოციალურიპაკეტისგანსაზღვრისშესახებ“საქართველოსმთავრობის2012წლის
23ივლისის№279დადგენილებითდამტკიცებული«სოციალურიპაკეტისგაცემის
წესიდაპირობების»მე12მუხლისპირველიპუნქტის«ბ»ქვეპუნქტი.
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განათლება

ბოლოწლებისგანმავლობაში, კანონმდებლობამრამდენიმე პოზიტიური
ცვლილება განიცადა25, მაგრამ განათლების ხელმისაწვდომობა კვლა
ვაცრჩებაშშმპირებისთვისერთერთუმნიშვნელოვანესგამოწვევად.შშმ
და სპეციალური საგანმანათლებლოსაჭიროების მქონე (სსსმ) ბავშვების
ინკლუზია სკოლამდელ და ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებ
ში არის ძალიან დაბალი. გამოწვევად რჩევა ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა, სასწავლოპროგრამები, აუდიოდა
ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სახელმძღვანელოების მისაწვდომობა.
პრობლემურიასპეციალურიპედაგოგებისრაოდენობადაკვალიფიკაცია.
აგრეთვე,პროფესიულიგანათლებისგეოგრაფიულიხელმისაწვდომობაც.

ამასთან,კვლავარარსებობსსტატისტიკურიმონაცემებიფორმალურიგა
ნათლებისმიღმადარჩენილშშმბავშვთარაოდენობისდამათისაჭიროე
ბებისშესახებ26,რაცართულებსშესაბამისიინტერვენციებისდაგეგმვასდა
განხორციელებას.

რთული ვითარებაა უმაღლესი განათლების სფეროში საკანონმდებლო
ჩარჩოსთვალსაზრისით.არსებულიკანონმდებლობასრულადარუზრუნ
ველყოფსინკლუზიურიგანათლებისუფლებასგანათლებისუმაღლესსა
ფეხურზე27.

მისაწვდომობა

შშმპირთასრულფასოვანიცხოვრებისუზრუნველყოფისთვის,მისაწვდო
მობის უფლების რეალიზება უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოად

25. „ზოგადიგანათლებისშესახებ“საქართველოსკანონშიცვლილებისშეტანის
თაობაზე“(28ნოემბერი2014წ.N2822Iს),რომლითაცდაიხვეწასპეციალური
საგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონემოსწავლეებთანდაკავშირებული
რეგულაციები.ხელმისაწვდომია:https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/2601513?publication=0{02.10.2020];

26. საქართველოსსახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიშისაქართველოში
ადამიანისუფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობის
შესახებ.გვ.354.თბილისი,2019წელი.http://www.ombudsman.ge/res/
docs/2020040215365449134.pdf;

27. საიასკვლევა„გაეროსშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებების
კონვენციით(UNCRPD)დადგენილისტანდარტებისაქართველოსკანონმდებლობაში“
ავტორი:მარინაკობახიძე;2020წელი;
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გენს.ერთერთიმთავარიპრობლემაარისის,რომეროვნულდონეზეარ
არის შესწავლილი მისაწვდომობასთან დაკავშირებით არსებული საჭი
როებები.შშმპირთათვისგამოწვევადრჩებასოციალურიდანიშნულების
ობიექტებით, მუნიციპალურიტრანსპორტითათუ საგზაო ინფრასტრუქტუ
რითსარგებლობა.შშმპირთათვისსივრცისმოწყობისმარეგულირებელი
სამშენებლო სტანდარტების ზედამხედველობა, უმეტეს შემთხვევაში, არ
ხორციელდება28.დღემდეარშესრულებულა„შეზღუდულიშესაძლებლო
ბისმქონეპირებისათვისსივრცისმოწყობისადაარქიტექტურულიდაგეგ
მარებითიელემენტებისტექნიკურირეგლამენტისდამტკიცებისთაობაზე“
საქართველოსმთავრობისდადგენილებითგანსაზღვრულიმოთხოვნები29.

რეკომენდაციები

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს: 
•	 მოახდინოსშშმპირთაკონვენციისფაკულტატურიოქმისრატიფი

ცირება;
•	 შშმპირთაუფლებებისდაცვისკანონპროექტშიარსებულიხარვეზე

ბისაღმოფხვრისმიზნით,საპარლამენტოგანხილვებისპროცესში
უზრუნველყოსშშმპირთადაშშმპირთასაკითხებზემომუშავეორ
განიზაციებისეფექტურიჩართულობა;

•	 გონივრული მისადაგება, როგორც დისკრიმინაციის ერთერთი
ფორმა,ჩაიწეროს„დისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრის
შესახებ“საქართველოსკანონში;

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას: 
•	 დაუყოვნებლივდაიწყოსშეფასებისსოციალურიმოდელისდანერ

გვა;

28. საქართველოსსახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიშისაქართველოში
ადამიანისუფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ.
თბილისი,2019,გვ.356357წელი.http://www.ombudsman.ge/res/
docs/2020040215365449134.pdf;

29. აღნიშნულიპრობლემასახელმწიფომაღიარადაამისაღმოსაფხვრელად
პარლამენტსწარედგინაკანონპროექტი(საქართველოსპარლამენტისწევრების
რატიიონათამიშვილის,დავითმათიკაშვილის,ანრიოხანაშვილის,სოფიოკილაძის,
ირაკლიბერაიასდავანოზარდიაშვილისსაკანონმდებლოინიციატივა:N073/333;
01.05.2019);საკანონმდებლოხარვეზებთანდაკავშირებითიხ.კანონპროექტის
განმარტებითიბარათი:https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/219828?.
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•	 შეიმუშაოსფიზიკურიგარემოსადაინფორმაციისმისაწვდომობის
ეროვნულიგეგმა,რომლითაცგაიწერებაკონკრეტულიღონისძიე
ბები,მისიგანხორციელებისვადები,პასუხისმგებელიორგანორო
გორცცენტრალურ,ისეადგილობრივდონეზე.

•	 დაუყოვნებლივ შექმნას კონვენციის იმპლემენტაციისა და კოორ
დინაციისეფექტურიმექანიზმი;

სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბი დან დევ ნილ თა, შრო მის, 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს:

•	 გადადგასქმედითინაბიჯებიდეინსტიტუციონალიზაციისპროცესის
ხელშეწყობისადასაოჯახოდასათემომომსახურებისსერვისების
დანერგვისმიმართულებით;

•	 დანერგოსშშმპირთადასაქმებისეფექტურიმექანიზმები;
•	 უზრუნველყოსფსიქიკურიჯანმრთელობისსფეროსგანვითარების

მიზნითთემზედაფუძნებულიმომსახურებებისგანვითარება.

სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნიე რე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის 
სა მი ნის ტროს: 

•	 უზრუნველყოსინკლუზიურიგანათლებისმონიტორინგისსისტემის
უფრომაღალისტანდარტი;

•	 აღრიცხოსგანათლების მიღმადარჩენილიშშმდასსსმ ბავშვები
დაუზრუნველყოსმათიმაქსიმალურიჩართულობაზოგადსაგანმა
ნათლებლოსისტემაში;

•	 ხარისხიანიინკლუზიურიპროფესიულიდაუმაღლესიგანათლების
დანერგვისმიზნით,დაადგინოსშესაბამისიმოთხოვნებიდაშეიმუ
შაოსმისიმონიტორინგისეფექტურისისტემა.
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გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია, სახალხო დამცველისადმი
მიმართვიანობის მიხედვით, დისკრიმინაციის ერთერთ ყველაზე
გარცელებულიფორმადრჩება30.ქალთაუფლებრივიმდგომარეო
ბისგათვალსიწინებით,გამოწვევადრჩებაქალთაადრეულიქორ

წინება,სექსუალურიძალადობადაქალთადაბალიმონაწილეობაეკონო
მიკურდაპოლიტიკურცხოვრებაში.

ადრეული ქორწინება 

ადრეული ქორწინება კვლავ გამოწვევად რჩება საქართველოში; 2019
წელს, 1619 წლამდე რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი გოგოების
რაოდენობა(1933)ექვსჯერაღემატებოდარეგისტრირებულქორწინებაში
მყოფიამავებიჭებისრაოდენობას(294)31.

2019წელსშინაგანსაქმეთასამინისტრომდაიწყოცნობიერებისასამაღ
ლებელი18დღიანი საინფორმაციო კამპანია ნაადრევი ქორწინების წი
ნააღმდეგ  „ნუ წაართმევ ბავშვობას“. ამავე კამპანიისფარგლებში, სა
ხალხოდამცველის აპარატისდასავლეთსაქართველოსსამმართველოს
ინიციატივით,იმერეთშიგაიმართასაინფორმაციოშეხვედრები.ამასთან,
როგორცსახალხოდამცველისანგარიშიდანირკვევა,2019წელსმკვეთ
რადგაიზარდასოციალურისამსახურისმიერადრეულასაკშიქორწინების
შემთხვევებისშესწავლისრიცხვი.თუმცა,ადრეულასაკშიქორწინებისპრე
ვენციადამართვაკვლავგამოწვევადრჩება32.

ანგარიშის თანახმად, პრობლემურია შსსს, საგანმანათლებლო დაწესე
ბულებასადა სოციალურ სამსახურს შორის კოორდინირებული მუშაობა.
აგრეთვე, ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებულ დანაშაულებზე დამ
ნაშავეთამიმართპასუხისმგებლობისდაკისრება,ხოლოეთნიკურიუმცი
რესობებისწარმომადგენელგოგოებისმიმართჩადენილთავისუფლების

30. საქართველოსსახალხოდამცველისსპეციალურიანგარიში„დისკრიმინაციის
წინააღმდეგბრძოლის,მისითავიდანაცილებისადათანასწორობის
მდგომარეობისშესახებ“,2019.ხელმისაწვდომია:http://ombudsman.ge/res/
docs/2020030416283364211.pdf

31. საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,„დაქორწინებულთარიცხოვნობა
ასაკისადასქესისმიხედვით“.ხელმისაწვდომია:https://www.geostat.ge/ka/
modules/categories/323/kortsineba1

32. საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში„საქართველოშიადამიანის
უფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,2019,გვ.203.
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უკანონოაღკვეთისადაქორწინებისიძულებისდანაშაულებზედროული
დაეფექტიანირეაგირება33.

სექსუალური ძალადობა

2018წლისმსგავსად,სექსუალურიძალადობაკვლავრჩებაგენდერული
ძალადობისერთერთყველაზემძიმე,დაფარულდადაუსჯელფორმად.
2017წელს,ევროპისსაბჭოსკონვენციის(„სტამბოლისკონვენცია“)34რა
ტიფიცირების შემდგომ განხორციელებული მიღწევების მიუხედავად35,
გაუპატიურებისდეფინიცია36კვლავშეუსაბამობაშიაკონვენციასადაადა
მიანისუფლებებისსაერთაშორისოსტანდარტებთან.კერძოდ,ძალადობის
გაუპატიურებადმიჩნევისთვისმუხლიმსხვერპლისთანხმობისარარსებო
ბასანმსხვერპლისნებისდამთრგუნველიგარემოებებისფართოსპექტრს
კიარეყრდნობა,არამედ,მიიჩნევსძალადობისგამოყენებასგაუპატიურე
ბისმაკვალიფიცირებელდაარადამამძიმებელგარემოებად.გარდაამი
სა,ოჯახშიგაუპატიერებისშემთხვევებიარცპირდაპირარისკრიმინალიზე
ბულიდაარცდამამძიმებელგარემოებადარისმიჩნეული37.

პოზიტიურსიახლესწარმოადგენსსექსუალურიშევიწროებისდისრკიმინა
ციისფორმადგანსაზღვრაკანონში„დისკრიმინაციისყველაფორმისაღ
მოფხვრისშესახებ“38. სექსუალურიშევიწროებისშესახებჩანაწერიასევე
დაემატაშრომისკოდექსს39,რაცგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,რამ

33. იქვე,გვ203205.
34. ევროპისსაბჭოსკონვენვია,„ქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობის

პრევენციისადააღკვეთისშესახებ“
35. მაგალითად,საქართველოს2017წლის4მაისისკანონი#763„საქართველოს

სისხლისსამართლისკოდექსშიცვლილებისშეტანისშესახებ“.ხელმისაწვდომია:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3664456?publication=0#DOCUMENT:1

36. სსსკის137ემუხლი.ასევემუხლი138.
37. RecommendationsforCombatingSexualCrimesinGeorgia,EqualityNow,

2019,seeat:https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/2039/
attachments/original/1569415794/Recommendations_for_combating_impunity_
for_sexual_violence_in_Georgia_.pdf?1569415794

38. მუხლი2(32):სექსუალურიშევიწროებაარისსექსუალურიხასიათისნებისმიერი
არასასურველისიტყვიერი,არასიტყვიერიანფიზიკურიქცევა,რომელიცმიზნად
ისახავსანიწვევსპირისღირსებისშელახვასანმისთვისდამაშინებელი,მტრული,
დამამცირებელი,ღირსებისშემლახველიანშეურაცხმყოფელიგარემოსშექმნას.

39. მუხლი2(4)და2(41):სექსუალურშევიწროებადმიიჩნევაპირისმიმართარასასურველი
სექსუალურიხასიათისქცევა,რომელიცმიზნადისახავსან/დაიწვევსმისიღირსების
შელახვასდაქმნისმისთვისდამაშინებელ,მტრულ,დამამცირებელ,ღირსების
შემლახველანშეურაცხმყოფელგარემოს.
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დენადაცსექსუალურიშევიწროებისფაქტებიგანსაკუთრებულისიმწვავით
სწორედ სამუშაო ადგილზე და შემავიწროებლის მიერ სამსახურებრივი
მდგომარეობისგამოყენებითხდება40.ამავეკანონით,დამსაქმებელსდაე
კისრაშინაგანაწესსადასხვადოკუმენტებშიდისკრიმინაციისამკრძალა
ვიდებულებებისასახვისადამათიშესრულებისვალდებულება41.გარდა
ამისა,საქართველოსადმინისტრაციულსამართალდარღვევათაკოდექსს
დაემატა1661მუხლი,რომელიცადმინისტრაციულსამართალდარღვევად
აცხადებს საზოგადოებრივ ადგილებში განხორციელებული სექსუალური
შევიწროებისფაქტებს.

თუმცა, პრობლემურია შინაგან საქმეთა სამინისტროში საზოგადოებრივ
ადგილებში სექსუალური შევიწროების ფაქტებთან დაკავშირებული მო
მართვიანობის და მათზე რეაგირების ხარისხის განსაზღვრა სათანადო
სტატისტიკური მონაცემების არარსებობის გამო42. ასევე,როგორც პრაქ
ტიკამ ცხადყო, გამოწვევად რჩება საზოგადოების დაბალი ცნობიერება
როგორცსექსუალურიშევიწროებისარსზე,ისეშევიწროებისწინააღმდეგ
კანონმდებლობითგარანტირებულმექანიზმებზე.

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

გენდერულითანასწორობისსაბჭომ,ეროვნულდემოკრატიულიინსტიტუტის
(NDI)მხარდაჭერით,2019წლისპირველნახევარშიგანახორციელაორი
თემატურიმოკვლევა;მომზადდაშესაბამისიანგარიშები:„პროფესიულიგა
ნათლების ხელმისაწვდომობა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის“
და„სახელმწიფოეკონომიკურპროგრამებშიქალთამონაწილეობა“.შეს
წავლილიქნა სამთავრობო პოლიტიკა,რეგიონულიგანვითარების სტრა
ტეგიებიდაადგილობრივი პოლიტიკა პროფესიულიგანათლებისხელმი
საწვდომობისკუთხით.აგრეთვე,გაანალიზდა ეკონომიკურგაძლიერებაზე
მიმართულისახელმწიფოპროგრამებიგენდერულჭრილში.შედეგად,გაი
ცარეკომენდაციებიქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისხელშეწყობისთვის.

40. საქართველოსსახალხოდამცველისსპეციალურიანგარიშიდისკრიმინაციის
წინააღმდეგბრძოლის,მისითავიდანაცილებისადათანასწორობისმდგომარეობის
შესახებ,2019,გვ.89

41. შრომისკოდექსისმე13(31)მუხლი.
42. საქართველოსსახალხოდამცველისსპეციალურიანგარიშიდისკრიმინაციის

წინააღმდეგბრძოლის,მისითავიდანაცილებისადათანასწორობისმდგომარეობის
შესახებ,2019,გვ.9
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თუმცა,ქალთაეკონომიკურიმოწყვლადობისაღმოსაფხვრელად,არსები
თიზომებიარც2019წელსმიღებულა.უმნიშვნელოამუნიციპალიტეტების
მიერქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისადადამკვიდრებულისტერეო
ტიპებისაღმოფხვრისმიზნითგანხორციელებულიპროგრამები.უფრომე
ტიც:ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისაკენმიმართულიღონისძიებების
გასატარებლად, გენდერულისაბჭოს წევრებს არ აქვთსათანადოხედვა
დაცნობიერება43.

მამაკაცებშიეკონომიკურიაქტიურობისადადასაქმებისპროცენტულიმაჩ
ვენებლებიკვლავარსებითადმაღალიაქალთამაჩვენებლებზე44.საარსე
ბოშემწეობისმიმღებქალთარაოდენობათორმეტივეთვისგანმავლობა
შიაღემატებოდაამავეშემწეობისმიმღებკაცთარაოდენობას45.ქალებსა
დამამაკაცებსშორისთვიურისახელფასოსხვაობა37%სშეადგენს,გაე
როს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით კი,
საათობრივი დაკორექტირებული სახელფასო სხვაობა 25%, დაუკორექ
ტირებელი კი 18%46. გენდერული სახელფასო სხვაობის გლობალური
ანგარიშის თანახმად კი საქართველომ თანაბარი შრომის თანაბარი
ანაზღაურებლის მაჩვენებლით 69ე ადგილიდან 73ეზე გადაინაცვლა47.
ქალთა ორგანიზაციებმა 2019 წელს პირველად აღნიშნეს სახელფასო
სხვაობასთანბრძოლისდღესაქართველოში48.

43. საქართველოსსახალხოდამცველი,„ადგილობრივითვითმმართველობის
ორგანოებისგენდერულიპოლიტიკისშეფასებასპეციალურიაქცენტითქალთა
ეკონომიკურგაძლიერებაზე“,2020,გვ.2024

44. 2019წელსეკონომიკურადაქტიურიიყოქალების54.5%,მამაკაცების72.6%.
დასაქმებისმაჩვენებელიქალებშიიყო49.0%,მამაკაცებში63.3%.საქსტატი,
„მოსახლეობისგანაწილებაეოკონუმიკურიაქტივობისდასქესისმიხედვით“.
ხელმისაწვდომია:https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/38/dasakmeba
daumushevroba

45. სოციალურიმომსახურებისსააგენტო,სტატისტიკურიმონაცემებისაარსებოშემწეობის
შესახებ,2019წელი:5.4საარსებოშემწეობისმიმღებიპირებისგანაწილება
სქესობრივჭრილში.ხელმისაწვდომია:http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_
id=1450

46. გენდერულისახელფასოსხვაობადაუთანასწორობასაქართველოსშრომისბაზარზე,
UNWomen,2020,https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20georgia/
attachments/publications/2020/gender%20pay%20gap_georgia_eng.pdf?la=ka&
vs=702&fbclid=IwAR37xWpb0HD0TKhYbSdU_muRo2dd9aRGiQliCaHX9y1sQhAlY
Ev7__QAe70

47. ხელმისაწვდომია:http://reports.weforum.org/globalgendergapreport2020/
dataexplorer/?doing_wp_cron=1579508553.7255020141601562500000#econom
y=GEO

48. https://netgazeti.ge/news/388254/
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პოლიტიკური მონაწილეობა

ქალებიპარლამენტისწევრთადაახლოებით14%სშეადგენდნენ49,ხოლო
საჯაროსამსახურშიხელმძღვანელპოზიციებზედასაქმებულთა23%ს50.
მუნიციპალიტეტებშიცხელმძღვანელდა,შესაბამისად,გადაწყვეტილების
მიმღებ პოზიციებზე ძირითადად კაცები არიან დასაქმებულები51. კვლავ
დაბალიაქალთამონაწილეობადაჩართულობაგადაწყვეტილებისმიღე
ბის პროცესში, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ
რეგიონებში52.თუმცა,არც2019წელსშეინიშნებარაიმეპროგრესიამმი
მართულებითპრობლემისდასაძლევად53.

2019წლისმდგომარეობით,ყველამუნიციპალიტეტშიშექმნილიიყოგენ
დერისსაბჭოდადანიშნულიგენდერისმრჩეველიანპასუხისმებელიპირი
გენდერულითანასოწრობისსაკითხებში.თუმცა,64მუნიციპალიტეტიდან
ოთხს54 ჯერკიდევარაქვსშემუშავებულიგენდერულისამოქმედოგეგმა
დაუკვეშექმნილსამოქმედოგეგმებსაცფორმალურიხასიათიაქვს55.ამას
თან,კვლავდაბალიაგენდერულისაბჭოსწევრთაროგორცცნობიერება
გენდერისზოგადისაკითხებისმიმართ,ისესენსიტიურობა56.

რე კო მენ და ციე ბი 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს 
•	 სტამბოლისკონვენციასთანშესაბამისობაშიმოვიდესგაუპატიურე

ბისდეფინიცია;

49. ხელმისაწვდომია:http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/women/qalebi
parlamentshi23

50. საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში„საქართველოშიადამიანის
უფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,2019,გვ.187.

51. საქართველოსსახალხოდამცველი,„ადგილობრივითვითმმართველობის
ორგანოებისგენდერულიპოლიტიკისშეფასებასპეციალურიაქცენტითქალთა
ეკონომიკურგაძლიერებაზე“,2020,გვ.20.

52. იქვე,გვ.1920.
53. 2018წლის23მარტსსაქართველოსპარლამენტმამხარიარდაუჭირაგენდერული

კვოტებისშესახებკანონპროექტს.
54. მესტიის,აბაშის,თიანეთისადახონისმუნიციპალიტეტები.
55. ხელმისაწვდომია:http://www.ginsc.net/map_html/index.

php?lev=0&cat=0&sub=0&lang=ge
56. საქართველოსსახალხოდამცველი,„ადგილობრივითვითმმართველობის

ორგანოებისგენდერულიპოლიტიკისშეფასებასპეციალურიაქცენტითქალთა
ეკონომიკურგაძლიერებაზე“,2020,გვ.1617.
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•	 შეიმუშოსდამხარიდაუჭიროსსავალდებულოგენდერულკვოტებს
პარტიულისიებისშედგენისას.

სა ქარ თვე ლოს პროკურატურას: 
•	 გაატაროს მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა იძულებითი

ქორწინებისდაგატაცებისსაქმეებზე;
•	 გაზარდოსპროკურორებისცნობიერებასექსუალურდანაშულებზე

დაგაამკაცროსსისხლისსამართლისპოლიტიკაამმიმართულე
ბით.

სა ქარ თვე ლოს მთავრობას:
•	 შეიმუშაოსსახელფასოსხვაობისგამოთვლისმეთოდოლოგიადა

მისიდაძლევისსტრატეგია;
•	 ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით, უზუნველყოფილიქ

ნას შესაბამისი პროფესიული გადამზადების პროგრამები, რაც
ხელსშეუწყობსმათდასაქმებას;

•	 სექსუალურძალადობაზე,სექსუალურშევიწროებასადამათიაღ
მოფხვრისმექანიზმებზეჩატარდესცნობიერებისამაღლებისკამ
პანიები.



ლგბტქი  
ადა მია ნე ბი
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საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ინსტრუმენტე
ბით გარანტირებული უფლებებით სარგებლობისას, საქართვე
ლოში მცხოვრებილგბტქი ადამიანები კვლავ არაერთ სისტემურ
დაბრკოლებას აწყდებიან,რაცგანპირობებულია საზოგადოებაში

მათწინააღმდეგფესვგადგმულისტიგმითადაგავრცელებულისტერეო
ტიპებით.ამგვარიფონინასაზრდოებიასახელმწიფოსმხრიდან ჯგუფის
სპეციფიკურისაჭიროებებისუგულებელყოფით,რაცლგბტქიჯგუფისწევ
რებს მოწყვლადს ხდის ჰომო/ბი/ტრანსფობიური ძალადობისა დადის
კრიმინაციისმიმართ.

სექ სუა ლუ რი ორიენ ტა ციის და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის  
(სო გის) ნიშ ნით ძა ლა დო ბი სა და დის კრი მი ნა ციის გან  
დაც ვის თაო ბა ზე გაე როს და მოუ კი დე ბე ლი  
ექ სპერ ტის ან გა რი ში 

გარემოს ამგვარ კონტექსტს ადასტურებს  სექსუალური ორიენტაციის
დაგენდერულიიდენტობის(სოგის)ნიშნითძალადობისადადისკრიმი
ნაციისგან დაცვის თაობაზე გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტის 2019
წელსგამოქვეყნებულიანგარიშისაქართველოსშესახებ57,სადაცხაზგას
მულია,რომ„ცემაგავრცელებულიპრაქტიკაა,ისევე,როგორცმუდმივი
შევიწროებადაბულინგიოჯახისმხრიდან,გარიყვასასწავლოპროცესი
დან,სამუშაოდანდაჯანდაცვისდაწესებულებებიდან“58.ამავეანგარიშ
შიექსპერტისაფუძვლიანადაანალიზებსიმდაბრკოლებებს,რომლებიც
ტრანს ადამიანებს ექმნებათგენდერის სამართლებრივი აღიარების მე
ქანიზმისარარსებობისპირობებში. სქესისშესახებჩანაწერისცვლილე
ბისათვისდღემდეარსებულმოთხოვნათაშორისაასქესისკვლავმინიჭე
ბისქირურგიულიოპერაცია,რაცეწინააღმდეგებაადამიანისუფლებების
დაცვის სტანდარტებსდაწარმოადგენს არაადამიანურდადისკრიმინა
ციულმოპყრობას.სწორედამიტომ,ადამიანისუფლებათაევროპულისა
სამართლოსწინაშესაქართველოსწინააღმდეგარსებითადგასახილველ

57. ანგარიშიხელმისაწვდომია:https://undocs.org/en/A/HRC/41/45/ADD.1?fbclid=IwAR
1uGxuJ6lMh0KqfYO9D1vUNMQv4SWO0LSiwgZcH7UQCeSdylM71tmToyZo

58. იქვე.პარა,31.
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არსებულსაქმეთარიცხვს592019წელსკიდევერთისაჩივარიშეემატა60.
ახალისაჩივარი,როგორცწინამორბედიორი,საიდენტიფიკაციოდოკუ
მენტებშისასურველიგენდერისასახვაზეეროვნულიინსტიტუციებისუარს
ეხება.

გაეროს დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასებით, თემთან დაკავშირებით
არსებული სტიგმადა საკუთარი სექსუალურიორიენტაციის ან გენდერუ
ლი იდენტობის არანებაყოფლობითი გამჟღავნების შიში, ასევე ძალო
ვანიუწყებებისმიმართნდობისარქონადაპოლიციელთამხრიდანფო
ბიურიქცევისადადამოკიდებულებებისგამოვლენა,არისისბარიერები,
რისგამოცძალადობისმსხვერპლილგბტქითემისწევრებითავსიკავებენ
პოლიციისთვის მიმართვისგან61. 2019 წლის ოფიციალური სტატისტიკის
თანახმად,სექსუალურიორიენტაციისაან/დაგენდერულიიდენტობისნიშ
ნითშეუწყნარებლობისმოტივითდანაშაულისჩადენისათვის სისხლისსა
მართლებრივიდევნადაიწყო32პირისმიმართ62.თუმცაღა,მითითებული
ბარიერების გამო ინციდენტებისთაობაზე მიმართვიანობისდაბალი მაჩ
ვენებელი, საბოლოოდ, ოფიციალურ სტატისტიკასა და არასამთავრო
ბოორგანიზაციების მიერდოკუმენტირებულ შემთხვევებს შორის მაღალ
ცდომილებას განაპირობებს,რამეთუ უკანასკნელი გაცილებით აღემატე
ბაპირველს63.ამასთან,კვლავპრობლემააერთიანისტატისტიკისმეთო
დოლოგიისარარსებობა,რაც,თავისმხრივ,სიძულვილითმოტივირებულ
დანაშაულებთანგანრძობადიბრძოლისადასახელმწიფოსპრევენციული
პოლიტიკისდაგეგმვისათვისარსებითბარიერსწარმოადგენს.

საკითხთანმიმართებით,მნიშვნელოვანიაშინაგანსაქმეთასამინისტროში
2018წელსშექმნილიდა2019წელსმანდატგაფართოებულიადამიანის

59. ინფორმაციასაქმეებზეხელმისაწვდომია:http://ehrac.org.uk/news/georgiasdenial
legalgenderrecognitiontransman/

60. ინფორმაციასაჩივარზეხელმისაწვდომია:https://gyla.ge/ge/search?q=%E1%83%9
2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0
%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%
E1%83%95%E1%83%98

61. იქვე.პარა40.
62. 31.01.2020ისსაპასუხოწერილისაქართველოსგენერალურიპროკურატურიდან.
63. WISGისმიერ2018წელსჩატარებულიკვლევისთანახმად,201518წლების

პერიოდში226რესპოდენტიგამხდარასიძულვილითმოტივირებულიდანაშაულისა
თუინციდენტისმსხვერპლი(აღდგომელაშვილი.ე.,წინასწარგაწყობიდან
თანასწორობამდე:ლგბტქიადამიანებისაქართველოში,2018).
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უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტა
მენტისარსებობა.თუმცა,რამდენადაცშექმნილიდეპარტამენტი არარის
სპეციალიზებულისაგამოძიებოუწყებისშემცვლელიპოლიციისსისტემაში,
ისარწარმოადგენსსამართალდამცავდონეზესიძულვილითმოტივირებუ
ლიდანაშაულებისგამოძიებისგაძლიერებისთვისმიზანმიმართულძალის
ხმევას64. ამასთან,უნდააღინიშნოს,რომშსსსდაზოგადადმთავრობას
დისკრიმინაციულდანაშაულებთან ბრძოლაში შესამუშავებელი აქვს სის
ტემურიპრევენციულიპოლიტიკები,რომელიც,ერთიმხრივ,სიძულვილით
მოტივირებული დანაშაულების სტუქტურული მიზეზების შესწავლასა და
გარდაქმნაზე იქნებაორიენტირებული, მეორე მხრივ კი  მსხვერპლების
ყოვლისმომცველსოციალურდასამართლებრივდაცვაზე.

შეკრების, მანიფესტაციის და გამოხატვის თავისუფლება

ლგბტქიჯგუფისათვისშეკრებისადამანიფესტაციისუფლების,ისევერო
გორც გამოხატვის თავისუფლების რეალიზება კვლავ განსაკუთრებით
მწვავედდგას,რასაცმოწმობსროგორც2013წლის17მაისის(დაყოვე
ლიმომდევნოწლის17მაისის)გამოცდილება,ასევე2019წლისივნის
ივლისში„თბილისიპრაიდის“გამართვისგარშემოგანვითარებულიმოვ
ლენები. აღნიშნულ უფლებათარეალიზების პრაქტიკულ შეზღუდვასთან
სდევსჰომოფობიურიჯგუფებისმუდმივადაქტიურიმობილიზაციის პრაქ
ტიკაც.

2019წელიინტენსიურიაღმოჩნდაამუფლებათახელშეშლისკონტექსტში,
თვალსაჩინოდ კი “თბილისი პრაიდის კვირეულის” ფარგლებში გამოჩ
ნდა.შინაგანსაქმეთასამინისტრომუარიგანაცხადა„ღირსებისმარშის“
ჩატარებისასუზრუნველეყომონაწილეთაუსაფრთხოება65დამათივეუსაფ
რთხოებიდან გამომდინარე, არაპროპორციული ალტერნატივა, მარშის
დახურულსივრცეში,ღამისკლუბშიანსაფეხბურთომოედანზეჩატარება
შესთავაზა66. აღნიშნულს დაერთო კიდეც საქართველოს საპატრიარქოს

64. რასიზმისადაშეუწყნარებლობისწინააღმდეგევროპულიკომისიის(ECRI)2019წლის
5მარტსგამოქვეყნებულიშუალედურიდასკვნა(CRI(2019)4)საქართველოსმიმართ
2016წლის1მარტისანგარიშშიგაცემულირეკომენდაციებისშესრულებისშესახებ,
ხელმისაწვდომია:https://women.ge/ka/news/newsfeed/226/

65. განცხადებახელმისაწვდომია:https://police.ge/ge/shinagansaqmetasaministros
gantskhadeba/12775

66. დეტალებიხელმისაწვდომია:https://netgazeti.ge/news/368709/
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ოფიციალური მოწოდება,საქართველოსხელისუფლებასარდაეშვა„თბი
ლისიპრაიდის“მიერორგანიზებული„ღირსებისმარშის“გამართვა67.სა
პასუხოდ, 14 ივნისს, მთავრობის კანცელარიასთან „თბილისი პრაიდის“
მხარდამჭერებმაგამართესაქცია,ხელისუფლებისგანმათიშეკრებისუფ
ლებისგარანტირებისმოთხოვნით.

აქციისორგანიზატორებისადააქტივისტებისნაწილსულტრაკონსერვატიუ
ლიპოლიტიკურიდაკლერიკალურიჯგუფებიდაუპირისპირდნენ.აღნიშნუ
ლიჯგუფებისლიდერებიდაწევრებიღიადგამოხატავდნენძალადობრივ
განზრახვებსდააშკარადუგულებელყოფდნენკონსტიტუციურიწესრიგის
საფუძვლადმდებარეპრინციპებს.კონტრაქციისმონაწილეებიდაემუქრნენ
დასიტყვიერიშეურაცხყოფამიაყენესსაქართველოსსახალხოდამცველის
წარმომადგენელს68.საყურადღებოაასევე,16ივნისსთბილისისცენტრში
გამართული აქცია, სადაცლევან ვასაძემ უკიდურესად პრობლემურიდა
ანტისახელმწიფოებრივი  განცხადებები69  გააკეთა, „სახალხო ლეგიონე
ბის“შექმნადაქუჩებშიპატრულირებადაანონსა.მისიგანცხადებადანა
შაულისსავარაუდონიშნებსშეიცავდა,რაზეცშსსმგამოძიებადაიწყო70,
თუმცა,გამოძიებისეფექტიანობისადაშედეგებისშესახებსაზოგადოებას
ინფორმაცია ამ დრომდე არ მიუღია71. მას შემდეგ, რაც დაანონსებული
მარშიორჯერჩაიშალა,8ივლისსორგანიზატორებმამოახერხესექსპრომ
ტად შეკრება. ნახევარსაათიანი ღონისძიება, რომელსაც დაახლოებით
20აქტივისტიდამხარდამჭერიესწრებოდა,მასშემდეგდასრულდა,რაც
შეიტყვეს,რომექსტრემისტიჯგუფებიმათდასარბევადმიემართებოდნენ72.

ჰომოფობიურიჯგუფებისმორიგისამიზნე8ნოემბერსფილმის„დაჩვენ
ვიცეკვეთ“პრემიერაიყო.კინოთეატრთანშეკრებილიძალადობრივიჯგუ
ფებიღიადდაუპირისპირდნენროგორცფილმისსანახავადმისულმაყუ
რებელს, ასევე პოლიციის თანამშრომლებს. ადგილზე დაფიქსირდა 27

67. განცხადებახელმისაწვდომია:http://tbl.ge/3rm1
68. დეტალებიხელმისაწვდომია:https://women.ge/ka/news/newsfeed/248/
69. იხ:http://tbl.ge/3rufასევე:http://go.on.ge/14kv
70. ხელმისაწვდომია:https://imedinews.ge/ge/dzalovnebi/108905/shssmlgbtq

praidistsinaagmdeglegionissheqmnisshesakheblevanvasadzisgantskhadebis
shemdeggamodziebadaitsko

71. საქართველოსსახალხოდამცველისზოგადიწინადადებადისკრიმინაციისთავიდან
აცილებისადამისწინააღმდეგბრძოლისსაკითხზე:http://www.ombudsman.ge/
geo/qvelazogaditsinadadeba/sakhalkhodamtsvelmakhelisuflebaslgbttemis
tsarmomadgenlebisgamokhatvistavisuflebisdatsviskenmoutsoda

72. იხ.:https://www.ilgaeurope.org/sites/default/files/2020/georgia.pdf
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ადმინისტრაციულისამართალდარღვევა,პოლიციელებზეგანხორციელე
ბულითავდასხმის,პოლიციისმანქანისდაზიანებისადაპოლიტიკოსდა
ვით ბერძენიშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებზე
დაიწყოგამოძიება73. უარყოფითადუნდაშეფასდესხელისუფლებისუყუ
რადღებობაფილმისპრემიერამდეძალადობრივიჯგუფებისლიდერების
განცხადებებისმიმართ,რომლებიცსაჯაროდიმუქრებოდნენდამხარდამ
ჭერებსკინოჩვენებისჩაშლისკენმოუწოდებდნენ.

აშკარაა, რომ ულტრაკონსერვატიული ძალადობრივი ჯგუფების საქმია
ნობა მომართულია კონკრეტული სამოქალაქო და აქტივისტური ჯგუფე
ბის, განსაკუთრებით კი ლგბტქი თემის წინააღმდეგ.  მათი მობილიზება
კი მეტწილად წარმოადგენს საზოგადოებაში არსებული ჰომო/ბი/ტრან
სფობიისმანიფესტირებას.რაცშეეხებასაზოგადოებისგანწყობასNDIს
ახალიგამოკითხვისმონაცემებით,რომელიც2019წლისივლისისთვეში
მნიშვნელოვანსაკითხებზესაზოგადოებრივაზრსიკვლევდა,საზოგადოე
ბის  მხოლოდ 27%  პასუხობს, რომ სექსუალური უმცირესობების (ლგბტი
ადამიანების)უფლებებისდაცვამნიშვნელოვანია74.

სი ძულ ვი ლის ენა 

საზოგადეობისჰომო/ბი/ტრანსფობიურგანწყობასხელსაძლევსსაპარლა
მენტოთუ აღმასრულებელიხელისუფლების მხრიდან ჰომოფობიურიდა
ტრანსფობიურისიძულვილისენისგამოყენებისპრაქტიკა.ამგვარისიძულ
ვილისენაპარლამენტისტრიბუნიდან2019წელსაცისმოდა75.ამმხრივ,
მისასალმებელია2019წლისთებერვალშიპარლამენტისმიერმიღებული
ეთიკისკოდექსი76,თუმცა,სამწუხაროაფაქტი,რომმისიმიღებასაჭირო
გახდა.ასევე,კოდექსითდაცულდისკრიმინაციისსაფუძვლებსშორისარ

73. იხ.:https://police.ge/ge/shinagansaqmetasaministrosgantskhadeba/13120
74. იხ.:https://women.ge/ka/news/newsfeed/254/
75. 2019წელსპარლამენტშიფრაქცია„პატრიოტთაალიანსის“წევრისემზარკვიციანის

მიერ„დისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ“კანონშიმომზადებული
ცვლილებებიჩავარდა,რაცკანონიდანარსებულიტერმინების–„სექსუალური
ორიენტაცია“და„გენდერულიიდენტობა“ამოღებას“ზნეობრივინორმების
დარღვევისგამო”ითხოვდა.იხ:https://1tv.ge/news/emzarkvicianiskanonproeqti
diskriminaciisyvelaformisaghmofkhvrisshesakhebparlamentshichavarda;ასევე
იხ.ალექსანდრექანთარიასჰომოფობიურიგანცხადება:http://go.on.ge/19az

76. ხელმისაწვდომია:https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4489058?publication=0



ლგბტქი ადა მია ნე ბი

50

იკითხებასოგი,ისევეროგორცარაეფექტურიაკოდექსითგათვალისწინე
ბულიპასუხისმგებლობისმექანიზმი.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან ჩი ნე ბა და ადა მია ნის  
უფ ლე ბა თა დაც ვის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მა 

წინაწლებისანგარიშებისშესრულებისშეფასებისას,მნიშვნელოვანია,ყუ
რადღებადაეთმოსსაკონსტიტუციოსასამართლოს2019წლის17დეკემ
ბრისგანჩინებას,რომლითაცსასამართლომძალადაკარგულადცნოსა
დავონორმა,რომელიცმსმ(მამაკაცი,რომელსაცსექსიაქვსმამაკაცთან)
ადამიანებისთვის სისხლის დონაციის უფლების 10წლიანი ვადით შეზ
ღუდვასითვალისწინებდა77,თუმცა,აქვეუნდააღინიშნოს,რომაკრძალვის
ვადისგანსაზღვრასამინისტროსპრეროგატივაა,ხოლოსაბოლოოშედე
გისშეფასებანაადრევი.

ბოლოს,20182020წლისადამიანისუფლებების დაცვის სამთავრობოსა
მოქმედოგეგმისისთავი, რომელსაცუნდადაერეგულირებინასოგისთან
დაკავშირებულისაკითხები,2019წლისბოლოსაცარიყოდამტკიცებული,
რითიცდასტურდებაკიდეცსახელმწიფოსათვისლგბტქითემისწინაშეარ
სებულისაკითხებისარააქტუალობა.

რე კო მენ და ციე ბი

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს: 
•	 სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან საბრძოლველად სა

მართალდაცვით სისტემაში სპეციალიზებული საგამოძიებოდანა
ყოფის შექმნა, რომელიც სპეციფიკურად დისკრიმინაციული მო
ტივით, მათ შორის სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული
იდენტობისადაგამოხატვისსაფუძველზე,ჩადენილდანაშაულებს
გამოიძიებს. სისტემაში არსებული სხვადანაყოფის მსგავსადმას
უნდამიეცესმთელირიგისპეციალურისაქმიანობისინსტრუქციები,
მაგალითად,მოეხსნასტეროტორიულობისპრინციპიდაა.შ.;

•	 დისკრიმინაციულდანაშაულებთანბრძოლისპროცესში,სისტემური

77. საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართლოს2019წლის17დეკემბრისN2/16/1346
განჩინება
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პრევენციულიპოლიტიკისადაინსტიტუციურიმექანიზმებისშექმნა,
რომელიცკვლევასადასათემოდაადამიანისუფლებებზემომუ
შავეორგანიზაციებთანინტენსიურთანამშრომლობასდაეფუძნება.
არსებითიაამპოლიტიკაშისამართალდაცვითი,სასჯელაღრულე
ბითი,განათლებისადაჯანდაცვის/სოციალურიდაცვისსფეროების
ურთიერთდაკავშირებადამსხვერპლისდაცვისადაგაძლიერების
მრავალმხრივიინსტრუმენტებისშემუშავება.

საქართველოს გენერალურ პროკურატურას: 
•	 ულტრაკონსერვატიული ძალადობრივი ჯგუფების მიერ ლგბტქი

ადამიანების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობის ან ძა
ლადობისსაჯაროდმოწოდებისფაქტებზედროული,ეფექტურიდა
ჯეროვანიგამოძიებისჩატარება.

საქართველოს მთავრობას: 
•	 ლგბტქიპირთამიერშეკრებისადამანიფესტაციისუფლებით,ასე

ვეგამოხატვისთავისუფლებითსრულყოფილადსარგებლობადა
მასზედაკისრებულიპოზიტიურივალდებულებისეფექტურადგან
ხორციელება;

•	 ადამიანის თვითგამოხატვაზე დაფუძნებული გენდერის სამარ
თლებრივიაღიარებისადმინისტრაციულიმექანიზმისშექმნა,უფ
ლებისმზღუდავიმოთხოვნებისგაუქმებადაარაბინარულიიდენ
ტობისაღიარებაროგორცსრულწლოვანი,ისეარასრულწლოვანი
მოქალაქეებისათვის,როგორცესხაზგასმულიაგაეროსდამოუკი
დებელიექსპერტისსაქართველოსმიმართრეკომენდაციებში78.

•	 საზოგადოებაში არსებულისტიგმისადანეგატიურიწინასწარგან
წყობებისაღმოსაფხვრელადშესაბამისიზომებისმიღება,მათშო
რის, განათლების სისტემის ძირეული რეფორმის საშუალებით,
რომელიცდაეფუძნებასამოქალაქოგანათლებისსწავლებისგაძ
ლიერებასდასექსუალობისშესახებგანათლებისინკლუზიასფორ
მალურთუარაფორმალურსასწავლოკურიკულუმებში.

78. იხ:https://undocs.org/en/A/HRC/41/45/ADD.1?fbclid=IwAR1uGxuJ6lMh0KqfYO9D1v
UNMQv4SWO0LSiwgZcH7UQCeSdylM71tmToyZoპარა,90.
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არა დო მი ნან ტი  
რე ლი გიუ რი  
გაერ თია ნე ბე ბი
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საქართველოშირელიგიისადარწმენისთავისუფლებასთანდაკავ
შირებულისისტემურიპრობლემები2019წელსაცაქტუალურიიყო.
კანონმდებლობაშიკვლავრჩებათანასწორობისპრინციპისსაწი
ნააღმდეგო, დისკრიმინაციული ნორმები; კვლავაც დადგა დღის

წესრიგში არასეკულარული და რელიგიის თავისუფლების შემზღუდავი
საკანონმდებლოინიციატივები;უცვლელადდარჩარელიგიურიგაერთია
ნებებისსაკუთრებასთანდაკავშირებულისისტემურიგამოწვევები;კვლა
ვინდებურად პრობლემურია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენ
ტოსმანდატისადაპოლიტიკისსაკითხი.რელიგიურიშეუწყნარებლობით
ჩადენილდანაშაულებზეგამოძიებისდაწყებისგაუმჯობესებეულიმაჩვე
ნებლისმიუხედავად, პრობლემადრჩება პროკურატურისმიერდაზარა
ლებულისადაბრალდებულისსტატუსისმინიჭებისსაკითხი.მნიშვნელო
ვანია, რომ საანგარიშო პერიოდში სასამართლომ დისკრიმინაციულად
მიიჩნია ბათუმის მერიის მიერ მუსლიმებისათვის მეჩეთის მშენებლობის
ნებართვაზეუარი.

რე ლი გიის სა კით ხთა სა ხელ მწი ფო საა გენ ტოს  
მან და ტი და პო ლი ტი კა

რელიგიისსაკითხთასახელმწიფოსააგენტოსმანდატიდაფუნქციებითა
ვიდანვებუნდოვანიდაგაუმჭვირვალეიყო.ამასთან,მისიუფლებამოსი
ლებებიდა პოლიტიკა მიმართული არაარელიგიისთავისუფლებისადა
რელიგიური გაერთიანებების თანასწორუფლებიანობის დაცვისა და ინ
კლუზიურობისაკენ. სააგენტო კონფესიების ავტონომიაში ჩარევის, მათი
დიფერენციაციისადამათზესახელმწიფოგავლენისზრდაზეუფროაფო
კუსირებული.

ეროვნულიუმცირესობებისდაცვისშესახებევროპულიჩარჩოკონვენციის
(FCNM)მესამემონიტორინგის(2019)ანგარიშში79აღნიშნულია,რომრე
ლიგიურიგაერთიანებები უნდობლობას გამოხატავენ სააგენტოს მიმართ
დანდობასუცხადებენსახალხოდამცველთანარსებულრელიგიათასაბ
ჭოს. აქვე, გასათვალისწინებელია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წი

79. ეროვნულიუმცირესობებისდაცვისშესახებევროპულიჩარჩოკონვენციის(FCNM)
საკონსულტაციოკომიტეტისსაქართველოზემესამემონიტორინგისანგარიში,
ხელმისაწვდომია:https://rm.coe.int/3rdopgeorgiaen/1680969b56?fbclid=IwAR0
Hzmw9vtSyyIg54T9muRaAnA4xybJFh1fTVKrQvROxqS7lGX3a0dybqA
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ნააღმდეგევროპულიკომისიის(ECRI)მიერგამოქვეყნებულიშუალედური
ანგარიში, სადაც კომისია მიუთითებს,რომ სახელმწიფომ არ შეასრულა
კომისიისისრეკომენდაცია,რომლისთანახმადაც,რელიგიისსახელმწი
ფოსააგენტოსუნდაეთანამშრომლააღნიშნულსაბჭოსთანდაგაეზიარე
ბინათავისიმრავალწლიანიგამოცდილება80.

დის კრი მი ნა ციუ ლი ნორ მე ბი და რე ლი გიის თა ვი სუფ ლე ბის 
შემ ზღუ და ვი სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცია ტი ვე ბი

სახელმწიფოსკვლავარგამოუხატავსნება,აღმოეფხვრაისდისკრიმინა
ციულიკანონმდებლობა,რომელიცარადომინანტრელიგიურორგანიზა
ციებსუთანასწორომდგომარეობაშიაყენებს.საქართველოსპარლამენტმა
არცსაკონსტიტუციოსასამართლოს2018წლის3ივლისისგადაწყვეტი
ლებების შესაბამისად81 განახორციელა ცვლილებები. სასამართლომ
დაადგინა,რომ“სახელმწიფოქონებისშესახებ”საქართველოსკანონი
სადასაგადასახადოკოდექსისკონკრეტულინორმებიპრივილეგირებულ
მდგომარეობაში აყენებდა მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას და
იმავესტატუსისმქონესხვარელიგიურიგაერთიანებებსუზღუდავდამსგავ
სიუფლებებითსარგებლობას.

2019წლის12აგვისტოს,ცხრარელიგიურმაგაერთიანებამ82 საკონსტი
ტუციოსასამართლოსკვლავმიმართაახალისარჩელით.მოსარჩელეებ
მა მოითხოვეს “სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონის
იმდისკრიმინაციულინორმებისარაკონსტიტუციურადცნობა,რომლებიც

80. ECRIConclusionsontheImplementationoftheRecommendationsinrespectof
GeorgiasubjecttointerimFollowup,5მარტი,2019,ხელმისაწვდომია:https://
rm.coe.int/ecriconclusionsontheimplementationoftherecommendationsin
respe/1680934a7e

81. დეტალურადიხ.კოალციციის2018წლისანგარიში“დისრკიმინაციისდაცვის
უფლებისგანხორციელებასხვადასხვაჯგუფისთვისსაქართველოში”,გვ.62.

82. სსიპ„საქართველოსსახარებისრწმენისეკლესია“,ააიპ„ქართველმუსლიმთაკავშირი“,
სსიპ„ლათინკათოლიკეთაკავკასიისსამოციქულოადმინისტრაცია“,სსიპ„მეშვიდე
დღისქრისტიანადვენტისტთაეკლესიისტრანსკავკასიურიუნიონი“,ააიპ„საქართველოს
სიცოცხლისსიტყვისეკლესია“,სსიპ„საქართველოსევანგელურლუთერულიეკლესია“,
სსიპ„სრულიადსაქართველოსმუსლიმთაუმაღლესისასულიეროსამმართველო“,
სსიპ„საქართველოსევანგელურბაპტისტურიეკლესია“,სსიპ„სომეხთასამოციქულო
მართლმადიდებელიწმიდაეკლესიისსაქართველოსეპარქია“.მოსარჩელეთა
ინტერესებსტოლერანტობისადამრავალფეროვნებისინსტიტუტი(TDI)დათბილისის
თავისუფალიუნივერსიტეტისსამართლისკლინიკაიცავენ.
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რელიგიურგაერთიანებებს,გარდამართლმადიდებელიეკლესიისა,უზღუ
დავსსახელმწიფოქონებისშეძენასდაგაცვლას(მე3მუხლის1ლი,მე2
დამე5პუნქტები)83.საქმისწარმოებაგრძელდება.2019წლის7მაისს,
რელიგიურმა გაერთიანებებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს საგადა
სახადო კოდექსის იმდისკრიმინაციული ნორმების შესახებაც მიმართეს,
რომლებიცმათქონებისგადასახადისგანარათავისუფლებს84.

2019 წელს აქტიურად განიხილებოდა საკონონმდებლო ინიციატივები,
რომლებიცქმნიდარელიგიისადარწმენისთავისუფლებისგაუმართლებე
ლიშეზღუდვისრისკს.ერთ–ერთიასეთიინიციატივაეხებოდარელიგიისა
დარელიგიურიგაერთიანებებისშესახებსპეციალურიკანონისმიღების,ან
სხვადასხვაკანონშიცვლილებებისსახით,რელიგიისთავისუფლებასთან
დაკავშირებითდამატებითირეგულაციებისდაწესებისსაკითხს.საქართვე
ლოს პარლამენტის ადამიანის უფლებებისდაცვისადა სამოქალაქო ინ
ტეგრაციისკომიტეტისთავმჯდომარისინიციატივით,2019წლისიანვარს
შეიქმნარელიგიისსაკითხებზემომუშავეჯგუფი.მასშიმონაწილეობისმი
საღებად რელიგიურიგაერთიანებები, სახალხოდამცველი, არასამთავ
რობოდასაერთაშორისოორგანიზაციებისწარმომადგენლებიმიიწვიეს.
რელიგიისსაკითხთასახელმწიფოსააგენტოაქტიურადჩაერთოსამუშაო
პროცესშიდალობირებდარელიგიისშესახებსპეციალურიკანონისმიღე
ბისინიციატივას.

ადამიანისუფლებათადამცველიორგანიზაციებიდარელიგიურგაერთია
ნებათაუმრავლესობაარდაეთანხმნენსპეციალურიკანონისმიღებისსა
კითხს.სახალხოდამცველთანარსებულმარელიგიათასაბჭომხაზგასმით
აღნიშნა,რომკანონისმიღებარელიგიისთავისუფლებისადარელიგიური
ორგანიზაციებისთანასწორუფლებიანობისშეზღუდვისარაერთრისკსშეი
ცავდა85.

2019 წელს ასევედღის წესრიგშიდადგა არადომინანტურირელიგიური
გაერთიანებების სასულიერო პირებისათვის სამხედრო სავალდებულო

83. 2019წლის12აგვისტოსრეგისტრირებულიკონსტიტუციურისარჩელიN1440.
2020წლის20თებერვალსსაკონსტიტუციოსასამართლოშისაქმეზეგაიმართა
განმწესრიგებელისხდომა.

84. 2019წლის7მაისსრეგისტრირებულიკონსტიტუციურისარჩელიN1422.
85. სახალხოდამცველთანარსებულირელიგიათასაბჭოსგანცხადება,01.02.2019

http://www.tabula.ge/ge/story/143716religiatasabchoreligiurorganizaciebze
kanonisshemushavebadghistsesrigshiarunda



არადომინანტირელიგიურიგაერთიანებები

58

სამსახურის გადავადების უფლების შეზღუდვის საკითხი. 2019 წლის 12
მარტსსაქართველოსპარლამენტისთავდაცვისადაუშიშროებისკომიტე
ტისთავმჯდომარემ,ირაკლისესიაშვილმა,პარლამენტსწარუდგინასაკა
ნონმდებლო ინიციატივა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებ
საქართველოსკანონშიიმნორმისგაუქმებისშესახებ,რომელიცსასულიე
რო პირებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლის გადავადების
უფლებას ანიჭებს86. აღნიშნული ინიციატივა კომიტეტის თავმჯდომარემ
ფართოსაზოგადოებრივჯგუფებთანსათანადოკონსულტაციისჩატარების
გარეშე მოამზადა. ინიციატივა უარყოფითადშეაფასესრელიგიურგაერ
თიანებათადიდმაუმრავლესობამდაარასამთავრობოორგანიზაციებმა87.
საბოლოოდ,2019 წლის5 აპრილს, საკონონმდებლოინიციატივის გან
ხილვაგადაიდო.

2019წელსკიდევერთხელგამოვლინდადომინანტირელიგიურიჯგუფის
გავლენა სახელმწიფოს საკანონმდებლოსაქმიანობაზე. კერძოდ, საქარ
თველოსსაპატრიარქოსინიციატივისსაპასუხოდ88,საქართველოსპარლა
მენტმა 12 მაისიღვთისმშობლისადმი საქართველოს წილხვდომილობის
დღედ 2019 წლის 8 მაისსრიგგარეშე სხდომაზე89 დაჩქარებული წესით
გამოაცხადა90. ყოვლადწმინდაღვთისმშობლის წილხვდომილობისდღე
სასწაულისაღსანიშნავადდასხვადასხვაღონისძიებისორგანიზებისთვის,
მთავრობისსარეზერვოფონდიდან900ათასამდელარიგამოიყო91.

86. „სამხედროვალდებულებისადასამხედროსამსახურისშესახებ“საქართველოს
კანონის30ემუხლისთანახმად,სამხედროსამსახურშიგაწვევისგადავადება
ვრცელიჩამონათვალიდანშეეხებაიმპირსაც,რომელიცარისმღვდელთმსახურიან
სწავლობსსასულიეროსასწავლებელში.შესაბამისად,სამხედროსამსახურისშესახებ
კანონშინორმისგაუქმება,ამუფლებასშეუზღუდავსყველარელიგიურიგაერთიანების
სასულიეროპირს,მართლმადიდებელიეკლესიისგარდა,რომელსაცესუფლება
კონსტიტუციურიშეთანხმებითაცაქვთმინიჭებული.

87. NGO–ები:არამართლამდიდებელისასულიეროპირებისთვისჯარისგადავადების
გაუქმებადისკრიმინაციაა,ტაბულა,2019,https://bit.ly/36GOIqN

88. “12მაისისაქართველოსყოვლადწმინდაღვთისმშობლისწილხვდომილობის
დღედდადგინდადაეროვნულდღესასწაულადგამოცხადდა”,28.12.2018,
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2K56dKA

89. საქართველოსპარლამენტი,რიგგარეშესხდომა,06.05.2019,ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/30mg4zU

90. “96მომხრე,0წინააღმდეგიპარლამენტმა12მაისიღვთისმშობლის
წილხვდომილობისდღედგამოაცხადა”08.05.2019,ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/2Qx0mj7

91. “მთავრობამღვთისმშობლისწილხვდომილობისსადღესასწაულო
ღონისძიებებისთვის694000ლარიგამოყო”,10.05.2019,ხელმისაწვდომია:https://
bit.ly/2XuqKiU
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რე ლი გიუ რი გაერ თია ნე ბე ბის სა კუთ რე ბას თან  
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა

1991წელს,საბჭოთაკავშირისდაშლისადასაქართველოსდამოუკიდებ
ლობისაღდგენისშემდეგ,მხოლოდსაქართველოსმართლმადიდებელი
ეკლესიის სასარგებლოდ მოხდა ქონებისრესტიტუცია. სხვა კონფესიებს
ჩამორთმეულიქონებისდიდინაწილიდღემდეარდაუბრუნდა.ასეთისა
კულტონაგებობებისდიდინაწილიკულტურულიმემკვიდრეობისძეგლია.
ქონებისმოვლაპატრონობისვალდებულებასახელმწიფოსაკისრია.ის
ტორიული და კონფესიური მესაკუთრებისთვის მათი დაუბრუნებლობის
პარალელურად, ისინი განადგურების პირამდე მიდიან, საქართველოს
საპატრიარქოსთვისგადაცემულიასეთიისტორიულინაგებობებიკიავთენ
ტურობასადაპირველადსახესსულუფროკარგავენ.ადგილიაქვსშენო
ბების ისტორიულიდა კონფესიური წარმომავლობისდამადასტურებელი
მახასიათებლებისგანადგურებასდაწაშლას.პრობლემასთვალსაჩინოდ
წარმოაჩენსთბილისშიმდებარე„თანდოიანცსურბასტვაწაწინის“სახელ
წოდებით ცნობილი, ისტორიულად სომხური წარმომავლობის ეკლესიის
საქმე,რომელიც2017წელსსახელმწიფომსაქართველოსსაპატრიარქოს
გადასცა92.

2019წლის7მარტსეროვნულუმცირესობათადაცვისშესახებჩარჩოკონ
ვენციისმრჩეველთაკომიტეტისმიერსაქართველოსშესახებმიღებულმე
სამედასკვნაშიაღინიშნა,რომრელიგიურიუმცირესობებისთვისსალოცა
ვი ადგილებისრესტიტუციისდა მშენებლობის ნებართვის პროცედურები
არარისსაკმარისადგამჭვირვალედაარეფუძნებამკაფიოდაობიექტურ
სამართლებრივ კრიტერიუმებს. მრჩეველთა კომიტეტმა მოუწოდა ხელი
სუფლებას,უზრუნველყოსრელიგიურიგაერთიანებებისთვისქონებისრეს
ტიტუციისარადისკრიმინაციულრეჟიმშიგანხორციელება93.

არადომინანტირელიგიურიგაერთიანებებისთვისერთერთიუმთავრესი
პრობლემაახალირელიგიურინაგებობებისმშენებლობისპროცესშისა

92. TDIდაEMCსაპატრიარქოსთვისსომხურიისტორიულიეკლესიისთვითნებური
გადაცემისსაქმეზე:http://tdi.ge/ge/news/536tdidaemcsapatriarkostvis
tandoianciseklesiistvitneburigadacemissakmeze

93. ეროვნულუმცირესობათადაცვისჩარჩოკონვენციისმრჩეველთაკომიტეტის2019
წლის7მარტსმიღებულიმესამედასკვნასაქართველოსშესახებ,დოკუმენტი
ხელმისაწვდომიაქართულადhttps://smr.gov.ge/uploads/prev/3rd_Op_
Geo_05dc9050.pdfდაინგლისურად:https://bit.ly/2GfRpVz
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ხელმწიფოსმიერშექმნილიბარიერებია.2019წელსკვლავაქტუალური
იყობათუმში მეჩეთის მშენებლობისადა საქართველოსმოქალაქე მუს
ლიმებისმიერრელიგიისადარწმენისთავისუფლებითსარგებლობისსა
კითხი.

2019 წლის 30 სექტემბერს, ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბათუმში
ახალიმეჩეთისმშენებლობისფონდისსასარჩელომოთხოვნებინაწილობ
რივდაკმაყოფილდადადაადგინა,რომმეჩეთისმშენებლობაზებათუმის
მერიისუარიიყოდისკრიმინაციული.

სასამართლომ განმარტა,რომბათუმისმერიისმიდგომაორისხვადას
ხვარელიგიურიჯგუფისმიმართუთანასწოროიყო,რამდენადაციგივესაც
ხოვრებელ ზონაში შვიდი მართლმადიდებლური ეკლესიაა უნებართვოდ
აშენებული,მათშორის,რამდენიმემუნიციპალიტეტისსაკუთრებაშიარსე
ბულ მიწაზე. ბათუმის მერიამ გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით სასა
მართლოშიგაასაჩივრადაამითკიდევუფრომეტადგააჭიანურამუსლიმი
თემისთვისუფლებისგანხორციელებისშესაძლებლობა94.

რე ლი გიუ რი შეუწ ყნა რებ ლო ბით  
მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შაუ ლე ბი 

რელიგიურისიძულვილითმოტივირებულიდანაშაულებისკუთხით,ერთ–
ერთიყველაზემოწყვლადიჯგუფიიეჰოვასმოწმეებია.2019წელსიეჰო
ვას მოწმეთა ქრისტიანული ორგანიზაციის ინფორმაციით, გამოვლინდა
რელიგიურიშეუწყნარებლობის24 შემთხვევა,რომელიცმოიცავდაფი
ზიკურძალადობას, ვანდალიზმს/რელიგიურილიტერატურის,სტენდების,
ავტომობილების,სამეფოდარბაზებისადასხვაქონებისდაზიანებას,რე
ლიგიური მსახურების უკანონო ხელშეშლასა და სხვა სახის რელიგიურ
შეუწყნარებლობას.

სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ კვლავინდებურად
პრობლემურია არადომინანტი რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლე
ბისწინააღმდეგგანხორციელებულქმედებებშიპროკურატურისმიერდა

94. ბათუმისმერიამახალიმეჩეთისმშენებლობისსაქმეზესაქალაქოსასამართლოს
გადაწყვეტილებაგაასაჩივრა,ტოლერანტობისდამრავალფეროვნებისინსტიტუტი,
2019http://tdi.ge/ge/news/743batumismeriambatumshiaxalimechetis
msheneblobissakmezesakalakosasamartlos
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ზარალებულის სტატუსის, ასევე სავარაუდო სამართალდამრღვევთათვის
ბრალდებულისსტატუსისმინიჭებისსაკითხი.

დადებითადუნდაშეფასდესშინაგანსაქმეთასამინისტროსადამიანისუფ
ლებათადაცვისადაგამოძიებისხარისხისმონიტორინგისდეპარტამენტის
როლირელიგიურიშეუწყნარებლობითჩადენილდანაშაულებზეგამოძიე
ბისდაწყებისთვალსაზრისით.თუმცა,დეპარტამენტისუფლებამოსილება
მხოლოდ გამოძიების მიმდინარეობის მონიტორინგითა და სარეკომენ
დაციო ხასიათის დოკუმენტის გამოცემით შემოიფარგლება და არ გააჩ
ნია უშუალოდ საგამოძიებოფუნქცია. ევროპული კომისიარასიზმისადა
შეუწყნარებლობისწინააღმდეგ(ECRI)საქართველოსმოუწოდებდა,შეექ
მნასაგამოძიებოფუნქციისმქონესპეციალურიდანაყოფი,რომელიცსი
ძულვილის მოტივითჩადენილიდანაშაულების გამოძიებაზე იმუშავებდა.
ვინაიდანახლადშექმნილდეპარტამენტსსაგამოძიებოფუნქციაარაქვს,
2019წელსგამოქვეყნებულანგარიშშიECRIმესრეკომენდაციამხოლოდ
ნაწილობრივშესრულებულადმიიჩნია95.

რე კო მენ და ციე ბი: 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს:
•	 უარითქვასრელიგიურიორგანიზაციებისსაქმიანობისრეგულირე

ბისშესახებსპეციალურიკანონისშემუშავებისინიციატივებზე;
•	 არდაუშვასარადომინანტურირელიგიურიგაერთიანებებისსასუ

ლიეროპირებისათვისსამხედროსავალდებულოსამსახურისგა
დავადებისუფლებისშემზღუდავიკანონისმიღება;

•	 დაუყოვნებლივაღმოიფხვრასსახელმწიფოქონების კანონსადა
საგადასახადოკოდექსშიარსებულიდისკრიმინაციულინორმები,
რომელიცდიფერენცირებასახდენსმართლმადიდებელეკლესია
სადასხვარელიგიურგაერთიანებებსშორის;

•	 შეიმუშაოს და შექმნას მესაკუთრეთათვის ქონების რესტიტუციის
საკანონმდებლოჩარჩო,რელიგიურიგაერთიანებებისათვისსაბ
ჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული რელიგიური საკუთრების უკან
დაბრუნებისანკომპენსაციისშესაძლებლობით.

95. ECRIისმოხსნებასაქართველოსშესახებ,გამოქვეყნდა2019წლის5მარტსhttps://
rm.coe.int/ecriconclusionsontheimplementationoftherecommendationsin
respe/1680934a7e
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სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას:
•	 გადაიხედოსრელიგიისსაკითხთასახელმწიფოსააგენტოსმანდა

ტის,საქმიანობისდამისიარსებობისსაჭიროებისსაკითხები;
•	 შეისწავლოსსაბჭოთატოტალიტარულირეჟიმისმიერრელიგიური

გაერთიანებებისთვისმიყენებულიზიანისმასშტაბიდაუზრუნველ
ყოსჩამორთმეულიქონებისაღნუსხვა;

•	 შეისწავლოსთბილისში,2017წელსაღმაშენებლის#38შიმდება
რეისტორიულადსომხური“თანდოიანცისეკლესიის”საქართვე
ლოსმართლმადიდებელიეკლესიისათვისგადაცემისკანონიერე
ბა და აღკვეთოს საქართველოს საპატრიარქოს მიერ აღნიშნულ
ნაგებობაზე განხორციელებული ნებისმიერი ტიპის სამშენებლო,
არქეოლოგიურიდასხვატიპისსამუშაოები;

•	 რელიგიურიშეუწყნარებლობითმოტივირებულდანაშაულებზესა
ხელმწიფომმოახდინოსთანმიმდევრული,სათანადოდამყისიერი
რეაგირება;

•	 შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაითვალისწინოს რასიზმისა და
შეუწყნარებლობისწინააღმდეგევროპულიკომისიის(ECRI)რეკო
მენდაციადაშინაგანსაქმეთასამინისტროსადამიანისუფლებების
დეპარტამენტსმიენიჭოსგამოძიებისფუნქცია.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნოებს:
•	 აღმოიფხვრას დისკრიმინაციული მიდგომები რელიგიური გაერ

თიანებებისთვის მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესშიდა
აღკვეთოსხელოვნურიბარიერებისშექმნისპრაქტიკა.
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ისსისტემურიგამოწვევები,რომელიცეთნიკურიუმცირესობების
უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის მიმართულებით არსე
ბობს, 2019 წელსაც არ გამხდარა მნიშვნელოვანი პოზიტიური

ცვლილებებისსაგანი.სახელმწიფოკვლავგანაგრძობდასამოქალაქო
თანასწორობისდაინტეგრაციისსამოქმედოგეგმითგანსაზღვრულირუ
ტინულიაქტივობებისშესრულებას.თუმცა,იმისგამო,რომსამოქმედო
გეგმაარპასუხობსიმრეალურპოლიტიკურდასოციალურგამოწვევებს,
რომლებიცეთნიკურიუმცირესობებისწინაშეისტორიულადდგასდაის
პოლიტიკისმნიშვნელოვანსფეროებშიარითვალისწინებსსპეციალურ
პოზიტიურ მექანიზმებს, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ არსებითად
თანასწორიპოლიტიკური,სოციალურიდაუფლებრივიგარემოსშექმნა
რთულდება.

ინტეგრაციის სუსტი პოლიტიკა და  
დისკრიმინაციული პოლიტიკური განწყობები 

სახელმწიფოს პოლიტიკა ფორმალურად უფლებების დაცვის, თანას
წორობის და ინკლუზიის პრინციპებს ეფუძნება, თუმცა, რეალობაში
თვალშისაცემია, რომ უმცირესობების საკითხი ხელისუფლების მიერ
მეტწილად უსაფრთხოების, გეოპოლიტიკის და ეთნოცენტრისტული
პერსპექტივითარისდანახული.სახელმწიფოპოლიტიკისყველადო
ნეზერელიგიურადნეიტრალურიდაინკლუზიურიპოლიტიკისგატარე
ბაგამოწვევადრჩება.

შერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებშისახელმწიფომი
ნისტრისაპარატიინტეგრაციისპოლიტიკისგატარებისპროცესშიარსები
თადკოორდინაციისროლითშემოიფარგლება.მასარგააჩნიასათანადო
მანდატი,რეალურიპოლიტიკურიძალაუფლებადაშესაბამისიფინანსური
რესურსებიიმისათვის,რომქმედითინაბიჯებიგადადგასინტეგრაციისპო
ლიტიკისრეალურიმხარდაჭერისმიზნით.

მიმდინარეწელსმაღალითანამდებობისპირებისმხრიდანკვლავისმოდა
პრობლემურიდადისკრიმინაციულიგანცხადებები.ამკუთხით,ნიშანდობ
ლივიიყოპარლამენტისგანათლების,მეცნიერებისადაკულტურისკომი
ტეტისთავმჯდომარისგანცხადება,რომელმაცსაქართველოსაზერბაიჯა
ნელითემიმეზობელქვეყანასდაუკავშირადაამითხელიშეუწყოკიდევ
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უფრომეტგაუცხოებასთემში96.ასევე,მიმდინარეწელსპარლამენტისდე
პუტატმაემზარკვიციანმასრულიადსაქართველოსმუსლიმთაუმაღლესი
სამმართველოსშეიხსქართულიენისარცოდნისგამოშენიშვნამისცადა
მიუთითა,რომთუისსაქართველოსმოქალაქეა,ქართულენაზეუნდაილა
პარაკოს97.

დაბალი პოლიტიკური მონაწილეობა

საქართველოს არგააჩნია სპეციალური პოზიტიური მექანიზმები უმცირე
სობების პოლიტიკური მონაწილეობის წახალისების მიზნით. საკანონ
მდებლოდა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან საკონსულტაციო მექა
ნიზმების არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემადრჩება უმცირესობების
პოლიტიკაში მონაწილეობისთვალსაზრისით. ერთადერთიპლატფორმა,
რომელიცუზრუნველყოფსუმცირესობებთანსახელმწიფოუწყებებისკონ
სულტაციას სახალხოდამცველის ქვეშ მოქმედი ეთნიკურუმცირესობათა
საბჭოა.თუმცა,საკანონმდებლოდააღმასრულებელიშტოებისაბჭოსთან
არასტაბილურადდაფრაგმენტულადთანამშრომლობენ.

დაბალი პოლიტიკური მონაწილეობა გამოწვევად რჩება თვითმმართვე
ლობის დონეზეც, სადაც თვითმმართველობის კოდექსით გათვალის
წინებული დემოკრატიული მონაწილეების მექანიზმები არ მუშაობს, ან
არაეფექტურადმუშაობს98.ეთნიკურიუმცირესობებისპოლიტიკურიმონა
წილეობისპროცესსარსებითადაფერხებსქვემოქართლისრეგიონსადა
კახეთში უმცირესობებით კომპაქტურადდასახლებულ მუნიციპალიტეტებ
ში ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ უმცირესობების ენებზე საჯარო
ინფორმაციის, ადმინისტრაციული წარმოების თარგმნის ვალდებულების

96. კოალიციათანასწორობისთვისსაქართველოსაზერბაიჯანელებთანდაკავშირებით
მარიამჯაშისგანცხადებასეხმიანება:https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia
tanastsorobistvissakartvelosazerbaijanelebtandakavshirebitmariamjashis
gantskhadebasekhmianeba

97. მირტაგიასადოვისსაჩივრისსაფუძველზეემზარკვიციანსსახალხოდამცველმა
ზოგადიწინადადებითმიმართა:https://gyla.ge/ge/post/mirtagiasadovis
sachivrissafudzvelzeemzarkvicianssakhalkhodamcvelmazogaditsinadadebit
mimarta#sthash.HR0ugMns.Ing3gjFV.dpbs

98. ეთნიკურიუმცირესობებისპოლიტიკურიმონაწილეობისგაძლიერებამარნეულის
მუნიციპალიტეტში,EMC,2020,ხელმისაწვდომია:https://emc.org.ge/ka/products/
etnikuriumtsiresobebispolitikurimonatsileobisgadzlierebamarneulis
munitsipalitetshi



ეთნიკურიუმცირესობები

67

შეუსრულებლობა99.აღნიშნულიპრობლემაასუსტებსსახელმწიფოინსტი
ტუტებისმიმართადგილობრივითემისნდობასდაკავშირსდახელსუშ
ლის მათრეალურ პოლიტიკურ მონაწილეობას, სერვისების მიღებასდა
საჯაროდისკუსიებშიჩართულობას.

სოციალურიკვლევისადაანალიზისინსტიტუტის(ISSA)უახლოესიკვლე
ვა100აჩვენებს,რომუმცირესობებისრეგიონებშიადგილობრივიმუნიციპა
ლიტეტისთვისადამიანებისთითქმის70%სარცსაჯაროდაარცპირადი
საჭიროებისთვის არასდროს მიუმართავს. მაგალითად, მარნეულის და
ბოლნისისმერიისანსაკრებულოსსაჯაროგანხილვებიარითარგმნებაუმ
ცირსობების ენაზე, რის გამოც ეთნიკური უმცირესობებისთემის წევრები
ამპროცესშითითქმისარმონაწილეობენ.მეტიც,ნომინალურიდამოჩვე
ნებითიასაკრებულოსწევრიეთნიკურიუმცირესობებისმონაწილეობაამ
პროცესებში,რადგანხშირშემთხვევაში,ენობრივიბარიერისგამო,ისინი
ვერეცნობიანგანსახილველ,ქართულენაზემომზადებულდოკუმენტებს101.
პოლიტიკური მონაწილეობის პროცესიდან კიდევ უფრო განდევნილები
არიანადგილობრივიქალებიდაამდრომდემუნიციპალიტეტებსარაქვთ
სპეციალურიმიდგომებიქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობისგაძლიერე
ბისმიზნით.პოლიტიკურდაადმინისტრაციულიპროცესებიდანეთნიკური
უმცირესობებისგარიყულობაზრდისმათსოციალურმოწყვლადობასაც.

2019 წელი მძიმე იყო პანკისის ხეობისთვის. ჰესების მშენებლობის წი
ნააღმდეგხეობაშიარსებულწინააღმდეგობასხელისუფლებამ21აპრილს
მასშტაბური საპოლიციოღონისძიებით უპასუხა102. ჰესების გარშემო მიმ
დინარე პოლიტიკური მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ არ იყო ამოწურული,
ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილება ამ ხეობაში აქამდე
არსებულძალადობრივპოლიტიკაზემიუთითებს.აღსანიშნავია,რომსუს

99. CoEAdvisoryCommittee,para18https://rm.coe.int/3rdopgeorgia
en/1680969b56

100.ეთნიკურიუმცირესობებისწარმომადგენლებისპოლიტიკურცხოვრებაში
მონაწილეობისკვლევა,ISSA,2019,ხელმისაწვდომია:https://osgf.ge/publication/
etnikuriumciresobebiswarmomadgenlebispolitikurckhovrebashimonawileobis
kvleva/

101.EMCმარნეულისმერიისსაქმიანობისანგარიშისსაჯაროგანხილვასეხმიანება:
https://emc.org.ge/ka/products/emcmarneulismeriissakmianobisangarishis
sajarogankhilvasekhmianeba

102.ადამიანისუფლებებზემომუშავეორგანიზაციებიეხმიანებიანპანკისისხეობაში
საპოლიციოძალისგამოყენებასhttps://emc.org.ge/ka/products/adamianis
uflebebzemomushaveorganizatsiebiekhmianebianpankisiskheobashi
sapolitsiodzalisgamoqenebas
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დაპოლიციამთელიწლისგანმავლობაშიჰესებთანდაკავშირებულიპრო
ტესტისჩახშობასადგილობრივილიდერებისადააქტივისტებისპოლიციის
განყოფილებებში დაბარებისა103 და მუქარის ტაქტიკით აქტიურად ცდი
ლობდა. ასევე მოლაპარაკებების პროცესში სრულიად უკანონოდ ღიად
იყო ჩართული შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. აპრილის მძიმე
მოვლენებისშემდეგ,ჰესისმშენენებლობისსაკითხიდროებითშეჩერდა,
თუმცა, სახელმწიფომ მოლაპარაკებისდათემთან კონსულტაციებისდე
მოკრატიული ფორმატები მაინც არ შექმნა. ამ პროცესების პარალელუ
რად,გაიზარდათემშიშიდაკონფლიქტები,რაც27ნოემბერსადგილობ
რივინტერესთაშორისსროლითდამსხვერპლითდასრულდა.

სოციო-ეკონომიკური და კულტურული პრობლემები

სახელმწიფოს კვლავ არ გააჩნია საჯარო სამსახურში ეთნიკური უმცირე
სობების დასაქმების ხელშეწყობის სპეციალური პოლიტიკა. უმცირეობების
სტაჟირების პროგრამა104, „ქართულენაში მომზადების საგანმანათლებლო
პროგრამით“ (1+4) მოსარგებლე პირებისათვისდაიწყო 2018 წელს,რაც
პოზიტიურინაბიჯია.თუმცა,პროგრამასუსტადუზრუნველყოფსახალგაზრდე
ბისრეალურდასაქმებასდაისშინაარსობრივგაუმჯობესებასაცსაჭიროებს.

მკვეთრადდაბალიდაუთანასწოროაგანათლებისხარისხიუმცირესობე
ბითკომპაქტურადდასახლებულირეგიონებისსაჯაროსკოლებში,რაცამ
ჯგუფებსსათანადოგანვითარებისშესაძლებლობასუსპობს.ესვლინდება
სასკოლოგამოცდებშიჩაჭრებისმაჩვენებლებითაც,რომელიცარაქართუ
ლენოვანსკოლებშიმერყეობს8.23%29.95%,მაშინროცაიგივემაჩვე
ნებელიეროვნულიმასშტაბით1.5%4.5%მდემერყეობს105.ამდრომდე,

103.EMCმოუწოდებსშინაგანსაქმეთასამინისტროს,შეწყვიტოსპანკისისხეობაში
ადგილობრივიაქტივისტებისდათემისწევრებისშევიწროებისადაკონტროლის
პრაქტიკაhttps://emc.org.ge/ka/products/emcmoutsodebsshinagansakmeta
saministrosshetsqvitospankisiskheobashiadgilobriviaktivistebisdatemis
tsevrebisshevitsroebisadakontrolispraktika

104.ეთნიკურიუმცირესობებისახალგაზრდებისთვისსტაჟირებისპროგრამაგამოცხადდა:
https://reginfo.ge/people/item/5735etnikuriumziresobebisaxalgazrdebistvis
stajirebisprogramagamozxadda;

105.https://edu.aris.ge/news/saatestatodaerovnulgamocdebzearaqartulenovani
moswavleebischachrisricxvimagalia.html;იხასევეტაბატაძედაგორგაძე,
სახელმწიფოენისერთწლიანიპროგრამისშეფასება,2016,ხელმისაწვდომიააქ:
https://www.cciir.ge/images/pdf/CCIIR%20research%20document.pdf;გვ28:
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განათლებისსამინისტროსარშეუმუშავებიასპეციალურიხედვადაპოლი
ტიკა,რომელიც ეთნიკური უმცირესობების ზოგადი განათლების კუთხით
არსებულგამოწვევებსრეალურადუპასუხებდა.

უმცირესობითდასახლებულრეგიონებშიპრობლემურიაწინასასკოლოგა
ნათლებისინფრასტრუქტურისსიმცირე.მაგალითად,მარნეულის20მდე
სოფლისშესწავლისასაღმოჩნდა,რომარცერთმათგანშიარიყოსაბავ
შვო ბაღი106, გარდა საიმერლოსი, ასევე შულავერში მხოლოდ 5 წლის
ზემოთ ბავშვებისთვის არის მოსამზადებელი ჯგუფი. ეს მნიშვნელოვან
პრობლემებს წარმოშობსროგორც ბავშვების განვითარების, ასევე მათი
სოციალიზაციის,სახელმწიფოენისცოდნისმხრივ,რაცასევემძიმეტვირ
თადაწვებადედებს.

ეთნიკურიუმცირესობებითდასახლებულრეგიონებშისახელმწიფოკულ
ტურისდომინაციისპრაქტიკაასევესაყურადღებოა.ესვლინდება,მათშო
რის, ადგილობრივი კულტურის სახლების პოლიტიკაში, რომელიც აშკა
რადნაკლებინტერესსდარესურსებსუთმობსუმცირესობებისკულტურის
განვითარებას,ეთნიკურიუმცირესობებისდღესასწაულებისგადაწერის107,
უმცირესობებისკულტურისსუსტირეპრეზენტაციისპრაქტიკებში108.

ქვემოქართლშიმძიმედდგასისეთსასიცოცხლორესურსებზე,როგორიცაა
მიწა,სასმელიდასარწყავიწყალი,ასევებაზისურსოციალურპროგრამებ
ზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა109,რაც აქ მცხოვრები უმცირესობების
სოციალურმოწყვლადობასზრდის110.სიღარიბეეთნიკურუმცირესობებში
უფროღრმაა.ISSAსუახლესიკვლევისმიხედვით,სიღარიბისმაჩვენებლი
საქართველოსმასშტაბითარის43.3%,უმცირესობებშიკიესმაჩვენებელი
52.5%მდეადის.

106.კასუმლო,ბაითალო,ულაშლო,ბეითარაფჩო,კირიხლო,თაზაქენდი,ხულდარა,
მუღანლო,აღმამედლო,ხანჯიგაზლო,შულავერი,საიმერლო,დაშტაფა,კაჩაგანი,
ენიქენდი,ჯანდარა,დაკიროვკა.

107.მარნეულისკულტურისცენტრისპოლიტიკისშეფასებაhttps://emc.org.ge/ka/
products/marneuliskulturistsentrispolitikisshefaseba

108.დმანისობაგადაწერილიდღესასწაულიდაკულტურულიდომინაციისმექანიზმი
https://emc.org.ge/ka/products/dmanisobagadatserilidghesastsaulidakulturuli
dominatsiismekanizmi

109.EMCმმარნეულისმუნიციპალიტეტსრეკომენდაციებისდახედვებისდოკუმენტი
წარუდგინაhttps://emc.org.ge/ka/products/emcsrekomendatsiebisdakhedvebis
dokumenti

110.ქვემოქართლისსოფლებისსაჭიროებებისმიმოხილვა:https://emc.org.ge/ka/
products/kvemokartlissoflebissachiroebebismimokhilva
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სიცოცხლის უფლების ხელყოფა და ექსტრადაცია

მიმდინარე წელს, თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის
საქმეზეგამოძიებაშეწყდადაისკითხვები,რაცამსაქმესთანდაკავშირე
ბითარსებობდა,პასუხგაუცემელიდარჩა111.აღნიშნულსაქმეზემიმდინარე
წელსEMCიმადამიანისუფლებათაევროპულსასამართლოსმიმართა112,
რომელმაცმალევედაიწყოკომუნიკაციისპროცესისაქართველოსმთავ
რობასთან.

მიმდინარეწელსპრობლემურიიყოეთნიკურადჩეჩენიპირებისრუსეთის
ფედერაციაშიექტრადირებისრამდენიმეშემთხვევა.მათშორისერთერ
თიიყოსაქართველოშიმცხოვრები,ეთნიკურიჩეჩენირამზანახიადოვის
რუსეთისფედერაციაშიექსტრადირებისფაქტი113.ახიადოვისმიმართმი
ღებულსასამართლოაქტებშიდაიუსტიციისსამინისტროსგადაწყვეტილე
ბაშისათანადოდარარისდასაბუთებულირამზანახიადოვისმიმართწამე
ბისადაარაადამიანურიმოპყრობისმაღალირისკისარარსებობა.მსგავსი
გადაწყვეტილებები განსაკუთრებით პრობლემურია იმ პირობებში, როცა
რუსეთისფედერაციაშიადამიანთაუფლებებისმასობრივ,მძიმედარღვე
ვებსდასაპატიმროდაწესებულებებში წამებისადაარაადამიანურიმოპ
ყრობისშემთხვევებსაქვსადგილი114.

რეკომენდაციები

საქართველოს მთავრობას:
•	 ეთნიკურიუმცირესობებისინტეგრაციისპოლიტიკამთავრობისპო

ლიტიკის პრიორიტეტებში მოექცეს. შეიმუშაოს სამოქალაქო თა
ნასწორობისდაინტეგრაციისახალისტრატეგიისდოკუმენტიდა
სამოქმედოგეგმაადამიანისუფლებათააქტორებისადაუმცირე

111.EMC:თემირლანმაჩალიკაშვილისსიცოცხლისხელყოფისსაქმეზეგამოძიების
შეწყვეტადაუსაბუთებელიადაისპროკურატურისპოლიტიზებისკიდევერთი
დადასტურებააhttps://emc.org.ge/ka/products/emctemirlanmachalikashvilis
sitsotskhliskhelqofissakmezegamodziebisshetsqvetadausabutebeliadais
prokuraturispolitizebiskidevertidadasturebaa

112.https://emc.org.ge/ka/products/emcmtemirlanmachalikashvilissakmeze
evrosasamartlosmimarta

113.https://www.radiotavisupleba.ge/a/30173139.html
114.https://emc.org.ge/ka/products/emcramzanakhiadovisrusetisfederatsiashi

ekstradirebisfaktsekhmaureba
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სობებისორგანიზაციებისრეკომენდაციებისგათვალისწინებით;
•	 გააძლიეროს შერიგებისდა სამოქალაქოთანასწორობის საკით

ხებშისახელმწიფომინისტრისმანდატიდაგამოყოსადეკვატური
ფინანსური რესურსები ინტეგრაციის ეფექტიანი პოლიტიკის სა
წარმოებლად;

•	 შეიმუშავოს ეთნიკურიუმცირესობების პოლიტიკურიმონაწილეო
ბისგაძლიერებაზეორიენტირებულისპეციალურიმექანიზმებიდა
პოლიტიკა, რომელიც პოლიტიკურ და სამოქალაქო ჯგუფებთან,
ასევე ეთნიკური უმცირესობების ორგანიზაციებთან აქტიურ კონ
სულტაციებსდაეფუძნება;

•	 გააძლიეროსკოორდინაციასახალხოდამცველთანარსებულეთ
ნიკურ უმცირესობათა საბჭოსთან, სისტემური და რეგულარული
კონსულტაციებისდარეკომენდაციებისგათვალისწინებისგზით;

•	 შექმნას ეთნიკური უმცირესობების ქმედითი გრძელვადიანი და
რეგულარულისაკონსულტაციომექანიზმებიმთავრობისადმინის
ტრაციასთან,ისევეროგორცსხვარელევანტურუწყებებთან;

•	 მიიღოს სპეციალური ზომები ეთნიკური უმცირესობების ცენტრა
ლურდაადგილობრივიხელისუფლებისდონეზედასაქმებისწასა
ხალისებლად,განსაკუთრებულიაქცენტით1+4პროგრამისკურ
სდამთავრებულებზე;

•	 ეთნიკურიუმცირესობებითკომპაქტურადდასახლებულრეგიონებ
შიუზრუნველყოსფინანსურირესურსებისმობილიზება,იქარსებუ
ლიინფრასტრუქტურული,სოციალური,საგანამანთლებლოსაჭი
როებებისსაპასუხოდ;

•	 შექმნასუმცირესობებისენებზეთარგმანისრესურსები,განსაკუთ
რებითსახელმწიფოსერვისებისმიწოდებაზეპასუხისმგბელუწყე
ბებსადაპლატფორმებში.

რელევანტურ ადგილობრივ თვითმმართველობებს:
•	 ადამიანისუფლებებზემომუშავეაქტორებთანდასათემოორგანი

ზაციებთანაქტიურიკონსულტაციებისგზით,შეიმუშაონთვითმმარ
თველობისდონეზესამოქალაქოთანასწორობისადაინტეგრაციის
სტრატეგიისდოკუმენტიდასამოქმედოგეგმა;

•	 თვითმმართველობისდონეზე შექმნან უმცირესობების საკუნსულ
ტაციომექანიზმები;
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•	 გააძლიერონ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის სა
ფუძველზე,უკვეარსებულისამოქალაქოჩართულობისმექანიზმე
ბი;

•	 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომები რეგულარულად, სინ
ქრონული წესით თარგმნონ უმცირესობების ენებზე; ასევე თარ
გმნონსაკრებულოსმიერგანსახილველიდოკუმენტები;

•	 იმმოქალაქეებისთვის,რომლებმაცარიციანქართულიენა,ადმი
ნისტრაციულიწარმოებისდასაჯაროინფორმაციისგაცემისპრო
ცესებისთვისუზრუნველყონრელევანტურიუმცირესობებისენებზე
თარგმანისრესურსებისშექმნა;

•	 საკუთარი ვებგვერდები და სხვა ოფიციალური საჯარო პლატ
ფორმებიასევეთარგმნონრელევანტურიუმცირესობებისენაზე.

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს:
•	 შეიმუშაოს ეთნიკური უმცირესობების განათლების მხარდაჭერის

პოლიტიკის გრძელვადიანი სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც
არსებულისაჭიროებების,პოლიტიკისხარვეზებისკვლევასდაამ
საკითხზემომუშავეაქტორებთანდაუმცირესობებისწარმომადგენ
ლებთანაქტიურკონსულტაციებსდაეფუძნება;

•	 შეისწავლოს სახელმწიფო ენის სწავლების პროცესში არსებული
სისტემურიხარვეზებიდამიიღოსზომებიმათაღმოსაფხვრელად.

შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატს:

•	 აღმოფხვრასპანკისისხეობაშიდაძაბულიდასაპოლიციოპრაქ
ტიკაზედაფუძვნებულიმიდგომებიდემოკრატიულიდიალოგისდა
პოლიტიკისფორმატებისშექმნისგზით.
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უც ხოე ლე ბი:  
რა სიზ მი და  
ქსე ნო ფო ბია
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რასიზმისადაქსენოფობიისსხვადასხვაფორმითგამოვლენასა
ქართველოშიკვლავაცმნიშვნელოვანგამოწვევადრჩება.უცხო
ქვეყნის (განსაკუთრებითაზიისადააფრიკისქვეყნების)მოქა
ლაქეებიკვლავგანიცდიანდისკრიმინაციასსაჯაროსივრცეში.

ნეოფაშისტურიდა ძალადობრივიდაჯგუფებების მიერ ჩადენილი ძალა
დობაისევსათანადორეაგირებისგარეშერჩებასახელმწიფოსმხრიდან.
ამასთან,სახელმწიფოსამდრომდეარაქვსრასიზმთანბრძოლისსპეცია
ლურიპოლიტიკადასტრატეგია,რაცუარყოფითადაისახებადისკრიმინა
ციისმსხვერპლიადამიანებისყოველდღიურცხოვრებასადაუსაფრთხოე
ბაზე.

ამ უკანასკნელი პრობლემის ყველაზე მწვავე გამოვლინება 2018 წელს,
სავარაუდო ქსეონოფობიური და ანტისემიტური მოტივით ვიტალი საფა
როვისმკველობაიყო.2019წელის27ივნისს,საქმეზეგამამტყუნებელი
განაჩენიდადგა.დამამძიმებელგარემოებებშიჯგუფურადჩადენილიგან
ზრახ მკვლელობისთვის 1515 წელიორ პირს მიესაჯა, თუმცა სასამარ
თლომბრალდებიდანამორიცხარასობრივი, რელიგიური, ეროვნული 
ან ეთნიკური შეუწყნარებლობის მოტივი115.განაჩენისააპელაციოსასა
მართლოშიგასაჩივრდა.აღნიშნულსაქმეზეყურადღებასახალხოდამცვე
ლისანგარიშშიცგამახვილებულია116.

საანგარიშოპერიოდშიკვლავპრობლემურიაუცხოელების,განსაკუთრე
ბითკიაზიისადააფრიკისქვეყნებისმოქალაქეებისმიმართსახელმწიფოს
არათანმიმდევრულიპოლიტიკა,რომელიც,ხშირშემთხვევაში,შესაძლოა,
დისრკიმინაციულად შეფასდეს. მათ შორისაა ვიზის მიღების, საქართვე
ლოსსახელმწიფოსაზღვრისკვეთის,ბინადრობისნებართვისადათავშე
საფრისმოპოვებისპროცესებშიშექმნილიდაბრკოლებები.

თავშესაფრის მაძიებლის მიერ განაცხადის გამოხმობის 
სამართლებრივი შედეგი 

„საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისი
ნორმები117 უფლებას ანიჭებს განმცხადებელს, უკან გამოიხმოს საერთა

115.https://bit.ly/2JS572H
116.http://ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdfგვ.183.
117.“საერთაშორისოდაცვისშესახებ”საქართველოსკანონის41ემუხლისმე5პუნქტი.
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შორისოდაცვისშესახებგანაცხადი.აღნიშნულშემთხვევაში,გადაწყვეტი
ლებისმიმღებიორგანოწყვეტსსაქმისგამოკვლევისეტაპს,მიუხედავად
იმისა,შეფასდათუარაყველარელევანტურიფაქტიდაგარემოება118.იმ
შემთხვევავაში,თუგანმცხადებელიშეიცვლისაზრსდაგანაცხადისგანახ
ლებასგადაწყვეტს,კანონისმიხედვით,ამისათვისსავალდებულოიქნება,
მანგანახლებულგანაცხადშიდაასაბუთოსახალიპირადიგარემოებაან/
დამისიწარმოშობისქვეყანაშიწარმოქმნილიახალიგარემოებები.ესკი
უფლებას უკარგავს განმცხადებელს, ხელახლა მიმართოს უწყებას იმავე
საქმეზე.

შე ფერ ხე ბა ან კე ტი რე ბის და გეგ მვა სა და საი დენ ტი ფი კა ციო 
მოწ მო ბის გა ცე მის პრო ცე დუ რა ში  

ბოლო დროს, შეინიშნება უარყოფითი ტენდენცია, თავშესაფრის მაძიე
ბელთანანკეტირებისდაგვიანებითდაგეგმვასადადროებითისაიდენტი
ფიკაციო მოწმობის გაცემის შეჩერებასთანდაკავშირებით119. ამის გამო,
თავშესაფრის მაძიებლებს ეზღუდებათ წვდომა ისეთ სერვისებზე,როგო
რებიცაა:  პირადიდოკუმენტების გაცემა, ჯანმრთელობისდაცვის პროგ
რამები, განათლებადა სხვა ისეთი სორციალური სერვისები,რომელთა
არარსებობაც აიძულებსგანმცხადებელს,დატოვოს ქვეყანა მანამ, სანამ
მისისაქმეკვლავწარმოებაშია.

თავშესაფრის საქმეების ადმინისტრაციულ ორგანოსა და სასამართლო
შიგანხილვისპროცესიზედაპირულიდახანგრძლივია.ჩვეულებრივ,საქ

118.მაგალითად,ყოფილაშემთხვევები,როდესაცგანმცხადებელმაგანაცხადიგამოიხმო
იმრწმენით,რომმასშეეძლებოდასაქართველოშიდარჩენასხვასამართლებრივი
საფუძვლით,ანროდესაცგანმცხადებელმავერდატოვასაქართველოდავერ
ჩააღწიასხვაქვეყანაში.სხვაშემთხვევაში,განმცხადებელმამოითხოვაშსსსგან
პასპორტისდაბრუნებაგანქორწინებისმიზნით,რომელიცავტომატურადგანხილულ
იქნა,როგორცგანხადებისგამოხმობა.

119. „საერთაშორისოდაცვისშესახებ“საქართველოსკანონის27ემუხლისმეოთხეპუნქტის
მიხედვით,ანკეტისშესავსებადგასაუბრებაპირთანტარდებასაერთაშორისოდაცვაზე
განცხადებისწარდგენიდან10სამუშაოდღისვადაში.თუმცა,ხშირად,განცხადების
წარმოებამიმდინარეობსმისიწარდგენიდან2თვისგანმავლობაში.ანკეტირებისშემდეგ,
თავშესაფრისმაძიებელიიღებსმიგრაციისდეპარტამენტისმიერგაცემულთავშესაფრის
მაძიებლისცნობას,რომელიცადასტურებსმისსტატუსსქვეყანაში.აღნიშნულიდოკუმენტის
მომსახურებისსააგენტოშიწარდგენისშემდეგ,10დღისვადაში,გაიცემათავშესაფრის
მაძიებლისსაიდენტიფიკაციომოწმობა.ხშირიაშემთხვევები,როდესაცმომსახურების
სააგენტოდროებითწყვეტსსაიდენტიფიკაციომოწმობისგაცემასგაურკვეველიდროით.
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მეები საფუძვლიანად არ განიხილება. მოსამართლეების მიერდასმული
კითხვებიმეტადფორმალურხასიათსატარებს.საქმეებიარგანიხილება
კანონითდადგენილვადებში.ასევე,შეინიშნებადამატებითიშესწავლის
თვისმიგრაციისდეპარტამენტშიგადაწყვეტილებისუკანდაბრუნებისხში
რიშემთხვევებისტენდენცია.

ბი ნად რო ბის ნე ბარ თვის გა ცე მი სას უც ხო ქვეყ ნის  
მო ქა ლა ქეე ბის სა ვა რაუ დო დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპ ყრო ბა

საფუძვლიანია,ვივარაუდოთ,რომუცხოქვეყნისმოქალაქეებისთვისბინად
რობის ნებართვისგაცემისას სახელმწიფოპოლიტიკადისკრიმინაციულია
რასის,ეროვნებისანმოქალაქეობისნიშნით.განსაკუთრებულადხშირად,
აზიააფრიკისქვეყნებისწარმომადგენელიუცხოელებისთვისააგართულე
ბულისაქართველოშიბინადრობისნებართვისმოპოვება.მათთვისნებარ
თვისგაცემაზესახელმწიფოსერვისებისგანვითარებისსააგენტოსუარყო
ფითიგადაწყვეტილებებისუდიდესიუმრავლესობაეფუძნებასახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის დასკვნას120 ნებართვის გაცემის მიზანშეუწონ
ლობის შესახებ, სახელმწიფო უსაფრთხოების მოტივით121. პროცესის არც
ერთეტაპზე,ბინადრობისნებართვისმსურველსარენიჭებაუფლება,გაეც
ნოს უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მის წინააღმდეგ  წარმოდგენილ
მტკიცებულებებს. საიდუმლომასალებზედაშვების უფლებამოსილება არც
ადვოკატსგააჩნია.ბინადრობისნებართვისმიღებისმსურველსეზღუდება
უფლება,წარადგინოსარგუმენტირებულისაწინააღმდეგოპოზიცია.

სა ხელ მწი ფო საზ ღვრის კვე თი სას  
შექ მნი ლი დაბ რკო ლე ბე ბი

აქტუალურიაბოლოწლებშისახელმწიფოსაზღვრისკვეთისასაზიისადა
აფრიკის ქვეყნების წარმომადგენელი უცხოელებისათვის საქართველო
ში შემოსვლაზე უარის საკითხი. ამ მხრივ, არსებობს საზღვრის კვეთაზე

120.http://ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdfგვ.424.
121.გასათვალისწინებელია,რომ10,050განმცხადებელი(საერთორაოდენობის

82.6%),რომელთაც20122017წლებშიუარიეთქვათბინადრობისნებართვაზე,
წარმოადგენდნენაფრიკისან/დააზიისქვეყნებს(მათშორის,ნიგერია,კამერუნი,
ეგვიპტე,ინდოეთი,ბანგლადეშიდაპაკისტანი).http://tdi.ge/sites/default/files/
tdi_angarishi_rasobrivi_diskriminacia_ucxoelebis_uplebebi.pdfგვ.40.
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დაუსაბუთებელიუარისთქმისმზარდიტენდენცია.საქართველოშიშემოს
ვლაზეუარისთქმისსაფუძვლადსაქართველოსშინაგანსაქმეთასამინის
ტროხშირადმიუთითებს„უცხოელთადამოქალაქეობისარმქონეპირთა
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე11
მუხლისპირველინაწილის„ი“ქვეპუნქტზე(“კანონითგათვალისწინებული
სხვასაფუძველი”).სამინისტროარცუთითებსდაარცასაბუთებს,თურა
არისესსხვასაფუძველიდარომელიკანონიითვალისწინებსმას.აღნიშ
ნულპრობლემასგამოეხმაურასაქართველოსსახალხოდამცველიც2019
წლისანგარიშში122.

გასათვალისწინებელიაისიც,რომმოქმედირეგულაციებისთანახმად,უც
ხოელსსაქართველოშიშემოსვლაზეუარისგადაწყვეტილებისგასაჩივრე
ბისთვის მხოლოდ ათი დღე აქვს123. ეს ვადა არაგონივრულად მოკლეა
საიმისოდ,რომუცხოელმაშეძლოსკანონიერიინტერესებისსრულყოფი
ლადდაცვა(მოიძიოსადვოკატი,გაიაროსკონსულტაცია,მოამზადოსსა
ჩივარი).

უც ხოე ლი სტუ დენ ტე ბის სა მარ თლებ რი ვი მდგომარეობა124 

უცხოელი სტუდენტები (განსაკუთრებით, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების
წარმომადგენლები) სირთულეებს აწყდებიან როგორ სახელმწიფო საზ
ღვრის კვეთისას, ისე  სასწავლოვიზისადა სასწავლობინადრობის ნე
ბართვისაღებისმხრივაც.მათთვისპრობლემურიაროგორცვიზისმიღე
ბა,ისე მისიმოქმედებისგახანგრძლივება.ბოლოწლებშიგაზრდილია
უცხოელისტუდენტებისთვისვიზაზეუარისთქმისმაჩვენებელი.სასწავლო
ბინადრობისნებართვაზე უარსეუბნებიან ისეთსტუდენტებს,რომლებსაც
სტუდენტის აქტიური სტატუსი აქვთ საქართველოში. ხშირად, საქართვე
ლოშილეგალურადყოფნისვადისგახანგრძლივებისთვისმათ40დღეზე
ნაკლებიდროეძლევათ,რაც ბინადრობის ნებართვაზეგანაცხადისგან

122.http://ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdfგვ.გვ.422423.
123.2015წლის23ივნისისსაქართველოსვიზისგაცემის,მისიმოქმედებისვადის

გაგრძელებისადამოქმედებისშეწყვეტისწესისდამტკიცებისთაობაზესაქართველოს
მთავრობისN280დადგენილების38ემუხლისმე5პუნქტიhttps://matsne.gov.ge/
ka/document/view/2882028?publication=0

124. უფროვრცლადიხილეთGDIსანგარიში„უცხოელსტუდენტთასამართლებრივი
მდგომარეობასაქართველოში(კანონმდებლობისადასტატისტიკურიმონაცემების
ანალიზი)“,ივნისი,2019ხელმისაწვდომია:<https://gdi.ge/uploads/other/1/1118.pdf>
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სახილველადწარმოებაშიმიღებისათვისსაკმარისიარარის.ასეთისტუ
დენტები ხშირად იძულებული ხდებიან, შეწყვიტონ სწავლადადატოვონ
საქართველო,ქვეყანაშიკანონიერისაფუძვლისგარეშეყოფნისგამო125.

სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის  
შეს ყიდ ვა უც ხოე ლე ბის მიერ

საქართველოსკონსტიტუციაშიშესულიცვლილებებისფონზე,რომელიც
ეხებოდა სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებასთან
დაკავშირებითგანსაკუთრებულისამართლებრივირეჟიმისშემოღებას,
2019წლის2ივლისსსაქართველოსპარლამენტმამიიღო“სასოფლო
სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ” საქართველოს
ორგანულიკანონი.კანონიუცხოელებთანმიმართებითაწესებსბლანკე
ტურრეგულაციასდაუცხოელიფიზიკურიპირისმიერსასოფლოსამეურ
ნეოდანიშნულებისმიწაზესაკუთრებისუფლებისარსებობასუკავშირებს
ერთადერთ შემთხვევას  თუკი მან სასოფლოსამეურნეოდანიშნულე
ბისმქონემიწისნაკვეთიმემკვიდრეობითმიიღო126,ანმართლზომიერ
მფლობელობაშიუკვეჰქონდა127.უცხოქვეყნისმოქალაქეებისმიერდა
ფუძნებულ იურიდიულ პირებს კი მიწის შეძენის შესაძლებლობას მხო
ლოდშესაბამისი საინვესტიციოგეგმის წარდგენისდა ამ გეგმისდამ
ტკიცებისშემთხვევაშიანიჭებს.

უნდააღინიშნოს,რომ“სასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისშესა
ხებ” საქართველოს კანონის პროექტის პირველი ვერსია შეიცავდა ღია
დისკრიმინაციულ დებულებებს. იგი ავალდებულებდა უცხოელებს, თუნ
დაც მიწის მემკვიდრეობით მიღების შემთხვევაში დაემუშავებინათ იგი,
ან გაესხვისებინათ. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო
საზოგადოებისაქტიურიმონაწილეობისდაწარდგენილირეკომენდაციე
ბის128 გათვალისწინებისშედეგად, პარლამენტმაშეარბილარეგულაციე

125.http://tdi.ge/sites/default/files/tdi_angarishi_rasobrivi_diskriminacia_ucxoelebis_
uplebebi.pdfგვ.34

126.“სასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისსაკუთრებისშესახებ”საქართველოს
კანონისმე4მუხლისმე2პუნქტი.

127.“სასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისსაკუთრებისშესახებ”საქართველოს
კანონისმე10მუხლი.

128.https://gdi.ge/uploads/other/0/950.pdf
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ბი129. თუმცა, უარყოფითად უნდა შეფასდეს თავად კონსტიტუციაში ქსე
ნოფობიურნიადაგზეშესულიპოპულისტურიდებულებაუცხოელებისთვის
სასოფლოსამეურნეომიწისფლობაზეშეზღუდვებისმხრივ.

რე კო მენ და ციე ბი

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს:
•	 „საერთაშორისოდაცვისშესახებ“საქართველოსკანონშიშევიდეს

ცვლილებადათავშესაფრის მაძიებელს მიეცეს შესაძლებლობა,
საქმისგამოხმობისშემთხვევაშიხელახლამიმართოსმიგრაციის
დეპარტამენტსთავშესაფრისმოთხოვნით,იგივესაქმეზე,იმავეგა
რემოებებით;

•	 „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში
შევიდესცვლილებადა ადვოკატს მიეცეს უფლება, სახელმწიფო
საიდუმლოებისსტატუსისმქონეინფორმაციასთანდაშვებაზე.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას:
•	 გაიზარდოს  საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე საქართვე

ლოსვიზისგაცემისადასაქართველოშიშემოსვლაზეუარისთქმის
გადაწყვეტილებისგასაჩივრებისათდღიანივადა.

სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სააგენტოს:
•	 ამაღლდესბინადრობისნებართვისგაცემაზეუარისთქმისგადაწ

ყვეტილებებისდასაბუთებულობისსტანდარტი;
•	 უცხოელზე ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული

ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოიკვლიოს საქმის
თვისმნიშვნელოვანიყველაგარემოებადადისკრეციულიუფლე
ბამოსილებაგამოიყენოსდასაბუთებულად.

საქართველოს შსს მიგრაციის დეპარტამენტს:
•	 უზრუნველყოსიმპიროვნებისთავშესაფრისმაძიებლადდარეგის

ტრირება და ეფექტური ხელმისაწვდომობა ანკეტირებაზე, ვინც
საჭიროებს საერთაშორისო დაცვას. განაგრძოს დროებითი საი

129.https://gdi.ge/ge/news/parlamentmamiwebiskanonzegdisshenishvnebisnawili
gaitvaliswina.page
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დენტიფიკაციო მოწმობისდროული გაცემა ყველათავშესაფრის
მაძიებელზე.

სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სამინისტროს:
•	 ამაღლდესუცხოქვეყნისმოქალაქეებისთვისვიზისგაცემაზეუარის

თქმისგადაწყვეტილებებისდასაბუთებულობისსტანდარტი;
•	 გამოიკვლიოსსაქმისთვისმნიშვნელოვანიყველაგარემოებაუც

ხოელზე ვიზის გაცემასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციული
წარმოებისპროცესშიდავიზისგაცემაზეუარისგადაწყვეტილება
მარტოოდენ სახელმწიფოუსაფრთხოების სამსახურისდასკვნაზე
არდააფუძნოს;

•	 გაუხანგრძლივოსუცხოელებსვიზისმოქმედებისვადა40დღემდე,
როდესაცუცხოელისგანცხადებაბინადრობისნებართვისმიღების
თაობაზე ხარვეზიანად მიიჩნევა, საქართველოში ლეგალურად
ყოფნისსაკმარისიდღეებისარარსებობისგამო.

სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს:
•	 აამაღლოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოს სა

ხელმწიფოსაზღვარზევიზისგაცემასადასაქართველოშიშემოს
ვლაზეუარისთქმისგადაწყვეტილებებისდასაბუთებულობისსტან
დარტი;

•	 დაასაბუთოს,კონკრეტულადრომელკანონსთუკანონქვემდებარე
აქტსეყრდნობაუცხოელისთვისსაქართველოშიშემოსვლაზეუარის
თქმის გადაწყვეტილების მიღებისას, როდესაც გადაწყვეტილება
„უცხოელთადა მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი
მდგომარეობისშესახებ“საქართველოსკანონისმე11მუხლის„ი“
ქვეპუნქტის საფუძვლზე მიიღება. აღმოიფხვრას აღნიშნულიდებუ
ლებისთვითკმარნორმადგამოყენებისმანკიერიპრაქტიკა.

სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხოე ბის სამ სა ხურს:
•	 აღმოიფხვრასბინადრობისნებართვისმიღებისმსურველუცხოე

ლებზე სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის შაბლონური
დასკვნებისგაცემისმანკიერიპრაქტიკა,განსაკუთრებითაზიისდა
აფრიკისქვეყნებისწარმომადგენელიუცხოელებისმიმართ.
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საერ თო სა სა მარ თლოებს:
•	 დეტალურადშეისწავლოსუცხოელთათვისსაქართველოშიშემოს

ვლაზეუარის,აგრეთვევიზისადაბინადრობისნებართვისგაცემა
ზე,ასევეთავშესაფრისმიცემაზეუარისსაფუძვლიანობა;

•	 გულდასმით შეისწავლოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახუ
რის დასკვნის საფუძვლიანობა და სახელმწიფო საიდუმლოების
სტატუსისმტკიცებულებები.



შესავალი
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2019წელიგანსაკუთრებითმძიმეიყოსაქართველოსოკუპირებულ
ტერიტორიებზედამის მიმდებარედ, ადმინისტრაციულსაზღვარ
თანმცხოვრებისაქართველოსმოქალაქეებისთვის.ადამიანისუფ
ლებათასაერთაშორისომექანიზმებისწვდომისნაკლებობაამრე

გიონებზეკიდევუფროაბრკოლებსეფექტურიდაცვისდამონიტორინგის
საშუალებებს,რაცასევეხაზგასმულიიყოამერიკისშეერთებულიშტატების
ბოლოანგარიშში130.

მძიმეა ეთნიკური ქართველების მდგომარეობა გალსა და ახალგორში,
სადაცისინიკომპაქტურადცხოვრობენდაშეზღუდულიაქვთისეთისაბა
ზისოსამოქალაქო,პოლიტიკურიდასოციალურეკონომიკურუფლებები,
როგორიცაამშობლიურენაზეგანათლებისუფლება,გადაადგილებისთა
ვისუფლება, ხმის მიცემის უფლება, უფლება ხარისხიან ჯანდაცვაზე, თა
ვისუფლების ხელშეუხებლობის უფლება. აღსანიშნავია, რომ გალსა და
ახალგორშიეთნიკურქართველებათვისმშობლიურენაზეგანათლებისუფ
ლებისშეზღუდვა131გავლენასახდენსზოგადადხარისხიანიგანათლების
უფლებაზეწვდომაზე,რისგამოცადგილობრივიმოსახლეობახშირადიძუ
ლებულიხდება,რისკისფასადდატოვოსსაკუთარისახლიდათბილისის
კონტროლირებადტერიტორიაზეგადმოვიდესგანათლებისმისაღებად.

ახალგორშისაზღვრისჩაკეტვასუკავშირდებოდაექიმივაჟაგაფრინდაშ
ვილისდაკავებისფაქტიც.ვაჟაგაფრინდაშვილი2019წლის9ნოემბერს
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან სამხრეთ ოსეთის de facto ხელისუფლებამ
უკანონოდდააკავა132.საერთაშორისოორგანიზაციებისდასაზოგადოების
ზეწოლისფონზე,გაფრინდაშვილიცხინვალისდეფაქტოხელისუფლებამ

130.OHCHRანგარიში,გვ3241.ხელმისაწვდომიააქ:https://www.ecoi.net/en/file/
local/1443533/1930_1537260340_g1824969.pdf;ნახეთასევეაშშსახელმწიფო
დეპარტამენტის2019წლისანგარიში,გვ25.ხელმისაწვდომიააქ:https://
ge.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/165/GEORGIA2019HUMANRIGHTS
REPORT21.pdf

131.ახალგორელმოსწავლეებსდასკოლისპერსონალსქართულენაზესაუბარი
ეკრძალებათ:http://akhaliganatleba.ge/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%
90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%8
3%9A%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E
1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1
%E1%83%93%E1%83%90/

132.ვაჟაგაფრინდაშვილისსაქმეზეადამიანისუფლებებზემომუშავეორგანიზაციები
ევროპისსაბჭოსინსტიტუტებსმიმართავენ:ხელმისაწვდომიააქ:https://emc.org.
ge/ka/products/vazhagafrindashvilissakmezeadamianisuflebebzemomushave
organizatsiebievropissabchosinstitutebsmimartaven
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28დეკემბერსამნისტიისსაფუძველზეგაათავისუფლამასშემდეგ,რაც1
წლითადა9თვითთავისუფლებისაღკვეთამიუსაჯა133.

მთელი წლის განმავლობაში, პრობლემურად იდგა სამხრეთოსეთის de
facto რეჟიმის მხრიდან ახალგორში მცხოვრები  თამარ მეარაყიშვილის
დევნის საქმე134.  ადგილობრივი სასამართლოების მხრიდან თამარ მეა
რაყიშვილისმიმართგამოძიებისარაერთხელშეჩერებისმიუხედავად,de
factoპროკურატურაგამოძიებას მუდმივადაახლებს135 დაახალდავასიწ
ყებს. წარდგენილი ბრალდებისდაუსაბუთებლობადა შინაარსი, მის მი
მართმიმდინარესისხლისსამართლებრივიდევნისპოლიტიკურხასიათზე
მიუთითებს.თამარმეარაყიშვილისთქმით,საქართველოსხელისუფლებამ
საერთაშორისოფორმატებშისათანადოძალისხმევასარსწევსმისისაქ
მისდაყენებისადამხარდაჭერისმოპოვებისმიზნით.

2019წლისგანმავლობაშიარყოფილაარავითარიპროგრესიაფხაზეთის
de facto ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გიგა ოთხოზორიას
მკვლელობისგამოძიებასთანდაკავშირებით.დეფაქტო რეჟიმმამკვლე
ლობაშიბრალდებულსყველაბრალიმოუხსნა136.2019წლის12მარტს
კიდევერთისაქართველოსმოქალაქე,ირაკლიკვარაცხელიაემხვერპლა,
რომელმაც რუსი ე. წ. „მესაზღვრეების“ ტყვეობაში საეჭვო ვითარებაში
გარდაიცვალა137.

უკანონო ბორდერიზაცია

მძიმესოციალურიმდგომარეობააგამყოფიხაზისმიმდებარესოფლებში.
უკანონო ბორდერიზაციის პროცესმა ახალგორში 34მდე სოფელი გაყო

133.GeorgianDoctorVazhaGaprindashviliReleasedfromTskhinvaliCustody:https://
civil.ge/archives/333211

134.EMCახალგორელიაქტივისტის,თამარმეარაყიშვილისწინააღმდეგდევნისადა
შევიწროებისსაქმესაფასებსhttps://emc.org.ge/ka/products/emcakhalgoreli
aktivististamarmearaqishvilistsinaaghmdegdevnisadashevitsroebissakmes
afasebs;

135.ახალგორელიაქტივისტისდევნასსამხრეთოსეთისდეფაქტოხელისუფლება
კვლავაგრძელებსhttps://emc.org.ge/ka/products/akhalgoreliaktivistisdevnas
samkhretosetisdefaktokhelisuflebakvlavagrdzelebs;

136.EUMM,პრესრელიზი46thIPRMშეხვედრაგალში:
https://eumm.eu/en/press_and_public_information/press_releases/5874/
137.“მავთულხლართბისზონისმიღმა–ადამიანისუფლებათამასობრივიდარღვევები

აფხაზეთისდასამხრეთოსეთისგამყოფხაზებსმიღმა:,გვ5
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ღობეებით და მავთულხლართებით, რამაც ადგილობრივებს შეუზღუდა
წვდომა საბაზისო ინფრასტრუქტურებზე (ფერმები, საძოვრები, სარწყავი
სისტემები,სასაფლაოები,ეკლესიები)138.უკანონო„ბორდერიზაციის“გა
მოადგილობრივებიკარგავენმიწასდასხვაუძრავქონებას139..ადგილობ
რივმოსახლეობასარაქვსწვდომასასმელწყალზე,ზოგიერთსოფელში
სასმელიწყალიანსაერთოდარარისანდაბინძურებულია,მოსახლეობას
შეზღუდულიაქვსწვდომაპირველადსამედიცინოდახმარებაზე140.უკანო
ნო „ბორდერიზაციის“ გამოდაკარგული სასოფლოსამეურნეოდანიშნუ
ლებისმიწები,რომელიცმოსახლეობისშემოსავლისერთადერთიწყარო
იყო,კიდევუფრომეტადამძიმებსადგილზეარსებულსოციალურფონს141.

საზღვრების ჩაკეტვა და ჰუმანიტარული კრიზისი

2019წელსგანსაკუთრებითკრიტიკულიიყოე.წ.საზღვრებისთვითნებუ
რიდა პოლიტიკურად მოტივირებული ჩაკეტვისფაქტები. 2019 წლის 4
სექტემბერს,რუსეთისფედერალურიუსაფრთხოებისსამსახურმადასამ
ხრეთოსეთის defacto ხელისუფლებამსრულადდაკეტა მოსაბრუნიოძი
სისგადასასვლელი142,რომელსაცსასიცოცხლომნიშვნელობააქვსახალ
გორის რაიონის მოსახლეობისთვის. მათი უმეტესობა აღნიშნულ პუნქტს
ყოველდღიურად, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე სამედიცინო
მომსახურების, განათლებისადა სოციალური სერვისების მისაღებადდა
ნათესავებისადაოჯახისწევრებისმოსანახულებლადიყენებდა.defacto
ხელისუფლებამგადასასვლელისჩაკეტვაპოლიტიკურიზეწოლისბერკე
ტად გამოიყენა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ, ჩორჩანაში
დადგმულბლოგპოსტისსაპასუხოდ.მოსაბრუნიოძისისგადასასვლელი,
რომლითაცდღეშისაშუალოდ400ადამიანისარგებლობდა,2019წლის

138.Ibid.
139.გვ22,“BehindBarbedWires–HumanRightsTollofBorderizationinGeorgia.

Reportavailableat:
https://www.amnestyusa.org/wpcontent/uploads/2019/07/BehindBarbedWire.pdf
140.STATEOFHUMANRIGHTSALONGTHEDIVIDINGLINESOFABKHAZIAANDSOUTH

OSSETIA,HumanRightsCenter,2019,pg19http://www.hridc.org/admin/editor/
uploads/files/pdf/report2020/gamyofi%20xazieng.pdf

141.ZoneofbarbedWires,HumanrightsCenter,2019,pg36.http://hridc.org/admin/
editor/uploads/files/pdf/hrcrep2018/Zone%20of%20Barbed%20WiresReport%20
eng%202019.pdf

142.EUMMპრესრელიზიhttps://eumm.eu/en/press_and_public_information/press_
releases/36637/
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ბოლომდე ჩაკეტილი იყო. ე. წ. საზღვრის ჩაკეტვა ადგილობრივ მოსახ
ლეობასროგორცქართველებს,ისეოსებსსაფრთხისწინაშეაყენებს143.
არაერთმა ახალგორელმა გადაადგილების აკრძალვამდედატოვა საკუ
თარისახლიდასაქართველოსკონტროლირებულტერიტორიაზეგადმო
ვიდა.ადგილზედარჩენილებიკი,რომელთარაოდენობა1000ადამიანს
აღწევს,მძიმეჰუმანიტარულიკრიზისის,მათშორისსაკვებისუკმარისობის
დაყოველდღიურიმოხმარებისსაგნებზეგაძვირებულიფასებისპირისპირ
აღმოჩნდნენ144.

ახალგორში2019წელსშექმნილჰუმანიტარულკრიზისსემსხვერპლამარ
გომარტიაშვილი,რომელიცმასშემდეგგარდაიცვალა,რაცდეფაქტო ხე
ლისუფლებამკრიტიკულმდგომარეობაშიმყოფპაციენტსთბილისისმიერ
კონტროლირებულტერიტორიაზეგადასვლისნებაარდართო.დეფაქტო 
ხელისუფლებამმისშვილსდედისდაკრძალვაზემისვლისსაშუალებაცარ
მისცა145.

რეკომენდაციები 

საქართველოს მთავრობას, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის 
სამინისტროს:

•	 ადამიანისუფლებებზემომუშავეაქტორებთან,ექსპერტულწრეებ
თანინტენსიურიკონსულტაციებითშეიმუშაოსოკუპირებულტერი
ტორიებზეადამიანისუფლებისდაცვისხელშეწყობისახალიხედ
ვები,მიდგომებიდამექანიზმები;

•	 გააძლიეროს თანამშრომლობა საერთაშორისო ჰუმანიტარულ
ორგანიზაციებთან, როგორიცაა წითელი ჯვრის საერთაშორისო
კომიტეტი,ოკუპირებულტერიტორიებზედამისმიმდებარედარსე
ბულიჰუმანიტარულიკრიზისისეფექტიანიდაძლევისმიზნით;გა
ნავითაროსჰუმანიტარულიმხარდაჭერისსპეციალურიპროგრამე

143.EMCახალგორშიშექმნილჰუმანიტარულკრიზისსეხმიანებაhttps://emc.org.ge/ka/
products/emcakhalgorshishekmnilhumanitarulkrizissekhmianeba

144.არასამთავრობოორგანიზაციებისმიმართვასაერთაშორისოორგანიზაციებს
ახალგორშიარსებულიჰუმანიტარულიკრიზისისშესახებ:https://emc.org.ge/ka/
products/arasamtavroboorganizatsiebismimartvasaertashorisoorganizatsiebs
akhalgorshiarsebulihumanitarulikrizisisshesakheb

145.ახალგორშიმარგომარტიაშვილისშვილსდედისდაკრძალვაზეშესვლისნებართვა
არმისცესhttps://netgazeti.ge/news/402205/
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ბი,რომელიცე.წ.საზღვრისთვითნებურიჩაკეტვისშემთხვევებში,
მინიმუმამდედაიყვანსმოსახლეობისთვისმიყენებულზიანს(საკ
ვების,საბაზისოპროდუქტებისდამედიკამენტებისმიწოდებით,შე
საბამისისაერთაშორისოორგანიზაციებისმხარდაჭერით);

•	 უზრუნველყოსსოციალურიდაეკონომიკურიპრობლემებისგადაჭ
რაიმმოსახლეობისთვის,რომელიცუკანონობორდერიზაციისშე
დეგად,თბილისიკონტროლირებადტერიტორიაზეიმყოფება,მათ
შორისუზრუნველყოსიგისასმელიდასარწყავიწყლით,ამბულა
ტორიულსამედიცინოსერვისებზეხელმისაწვდომობისგაზრდით,
სოციალურიდახმარებისეფექტურიზომებისგამოყენებით;

•	 ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევების
პროაქტიულად გამოიყენოს ადამიანის უფლებათა საერთაშორი
სოსამართლებრივიინსტრუმენტები;

•	 საქართველოსოკუპირებულტერიტორიებზე ადამიანის უფლებე
ბისდარღვევებისფაქტების საპასუხოდგააძლიეროსსაერთაშო
რისოადვოკატირებადაამრეგიონებშისაერთაშორისოორგანი
ზაციებისმუშაობისინტერესი;

•	 გამოიყენოსყველამექანიზმი,მათშორისსამშვიდობომოლაპა
რაკებებისფორმატები,თამარმეარაყიშვილისხანგრძლივიიზო
ლაციისდადევნისშეწყვეტისმიზნით.
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2019წელს, სახალხოდამცველმა პირველადწარუდგინა პარლა
მენტს ქალდალგბტ+ უფლებადამცველთა2018 წლის უფლებ
რივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია146. 2019 წლის 9დე
კემბერს,თბილისისადამიანისუფლებათასახლისორგანიზებით,

საქართველოში უკვე მეორედ აღინიშნა უფლებადამცველების დღე147.
თუმცა,2019წელიადამიანისუფლებათადამცველებისადააქტივისტების
მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობის, მუქარის, თავდასხმისა და
დისკრედიტაციისფაქტების მასშტაბურობითგამოირჩეოდა; არაერთგზის
დაირღვამათიშეკრებისთავისუფლებაც.

აღსანიშანვია,რომ2018წელსნეონაცისტური ჯგუფისწარმომადგენლე
ბისმიერმოკლულიუფლებადმცველის,ვიტალისაფაროვის,საქმეზეთბი
ლისისსაქალაქოსასამართლოსმოსამართლემგანაჩენი2019წლის10
ივნისსგამოაცხადა.მანბრალდებულებიდამნაშავედცნომხოლოდჯგუ
ფურადჩადენილმკვლელობაშიდაარდაადგინაეთნიკურიშეუწყნარებ
ლობისნიშანი148.საქმისგანხილვასააპელაციოსასამართლოშიმიმდინა
რეობს.

ამასთან,2019წლისიანვარში,პროკურატურამდაზარალებულისსტატუ
სიმიანიჭასამოქალაქოაქტივისტგიგამაქარაშვილს,რომელსაც2018
წლის10ოქტომბერსმერიასთანგამართულისაპროტესტოაქციისდას
რულებისასგორისმუნიციპალიტეტისმერიისთანამშრომელმანაგვისურ
ნადაამხოთავზე.საჯარომოხელენაფიცმამსაჯულებმაგაამართლეს149.

146.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიშისაქართველოშიადამიანის
უფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,2018,გვ.141144.
ხელმისაწვდომია:http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf

147.თბილისისადამიანისუფლებათასახლი,‘უფლებადამცველებისდღე–9დეკემბერი’,
23.12.2019.ხელმისაწვდომია:https://hrht.ge/%e1%83%a3%e1%83%a4%e1%83
%9a%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%
9b%e1%83%aa%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9a%e1%83%97%e1%83%90
%e1%83%93%e1%83%a6%e1%83%949%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%99/

148.ვრცლადიხილეთადამიანისუფლებათაცენტრი,‘უფლებადამცველივიტალი
საფაროვისმკვლელობისსაქმისდეტალებიდასამართლებრივიშეფასება,2019’,
ხელმისაწვდომია:http://www.hridc.org/admin/editor/uploads/files/pdf/hrc2019/%E
1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1
%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%
E1%83%9B%E1%83%94.pdf

149.რადიოთავისუფლება,‘ნაფიცმამსაჯულებმაგაამართლესპირი,ვინცგიგა
მაქარაშვილსნაგვითსავსეურნათავზეჩამოამხო’,18.12.2019.ხელმისაწვდომია:
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30332631.html



უფლებადამცველებიდააქტივისტები

94

მაქარაშვილი აპროტესტებდა გორის მერის, კონსტანტინე თავზარაშვი
ლის,განცხადებას,თითქოსაგვისტოსომისდროსცხინვალიგორიდან
დაიბომბა.

ლგბტ უფ ლე ბა დამ ცვე ლე ბის მდგო მა რეო ბა

ლგბტუფლებადამცველებისათვისმთავარგამოწვევადკვლავრჩებაშეკ
რებისთავისუფლება.სამართალდამცავმაორგანოებმავერც2019წელს
უზრუნველყვესლგბტთემისადამათიუფლებადამცველებისშეკრებისადა
გამოხატვისთავისუფლებისდაცვა:საქართველოსადასამხრეთკავკასია
შიპირველად,2019წლის1822ივნისს,„ღირსებისმარშის“კვირეული
უნდაჩატარებულიყო.თუმცა,შსსმ„თბილისიპრაიდის“ორგანიზატორებს
უთხრა, რომ კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი მარშის მონაწილეებს
ვერდაიცავდაჰომოფობიურიჯგუფებისაგანდამათპირდაპირმოუწოდა,
გაეუქმებინათღირსებისმარში,ანმარშიდახურულსივრცეშიკლუბშიან
სტადიონზეჩაეტარებინათ150.

სამმასხვადასხვაორგანიზაციამასევეუარიუთხრალგბტ+თემისუფლებებ
ზემომუშავეორგანიზაციებსფართისგადაცემაზელგბტ+თემატიკაზეღო
ნისძიებებისჩასატარებლადმაისიაგვისტოსპერიოდში.საქართველოსსა
ხალხოდამცველმასამივედისკრიმინაციულიფაქტისშესწავლადაიწყო151.

ლგბტთემისშეკრებისთავისუფლებადაირღვაასევეჰომოსექსუალურთე
მატიკაზეგადაღებულიფილმის„დამერეჩვენვიცეკვეთ“ჩვენებაზეც,2019
წლის8ნოემბერს.სათანადოპრევენციულიდადამცავიზომებიარმიღე
ბულარადიკალურიჰომოფობიურიჯგუფებისმიერფილმისპრემიერასთან
დაკავშირებითგანხორციელებულიძალადობრივიქმედებებისაღსაკვეთად.
ფილმისპრემიერასწინუძღოდააღნიშნულიჯგუფებისაგრესიულიმუქარა

150.პრაიდითბილისში,‘ღირსებისმარშისჩატარებაშეუძლებელიგახდა’,07.09.2019.
ხელმისაწვდომია:https://tbilisipride.ge/News/Details/10

 ნეტგაზეთი,„თბილისიპრაიდი:შსსმ“ღირსებისმარშის”კლუბშიანსტადიონზე
ჩატარებაშემოგვთავაზა“,31.05.2019.ხელმისაწვდომია:https://netgazeti.ge/
news/368709/

151.საქართველოსსახალხოდამცველი,‘ლგბტ+თემისუფლებებზემომუშავე
ორგანიზაციებისთვისფართისგადაცემაზეუარისგამოსახალხოდამცველმა
დისკრიმინაციადაადგინა’,30.01.2020.ხელმისაწვდომია:http://www.ombudsman.
ge/geo/akhaliambebi/lgbttemisuflebebzemomushaveorganizatsiebistvisfartis
gadatsemazeuarisgamosakhalkhodamtsvelmadiskriminatsiadaadgina
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დაფილმისჩაშლისმოწოდებები152.პრემიერისდღეს,მათიძალადობრივი
ქმედებებისშედეგად,სიტყვიერიდაფიზიკურიშეურაცხყოფამიაყენესლგბტ
უფლებადამცველებსანასუბელიანსდათამაზსოზაშვილს,რომლებიცკი
ნოთეატრ„ამირანთან“უფლებადაცვითსაქმიანობასახორციელებდნენ153.

20-21  ივნისის მოვლენები

2019წლის20ივნისს,რუსეთისდუმისდეპუტატის,სერგეიგავრილოვის,
მიერ პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან სხდომის რუსულად
წარმართვას, პარლამენტის შენობის წინ მოჰყვა აქცია, სახელწოდებით
„სირცხვილია“. 22:00 საათისთვის აქციის მონაწილეთა მცირე ნაწილ
მა,რომელიცპარლამენტისშენობისკიბეებთანიმყოფებოდა,პოლიციის
კორდონზემიწოლადაიწყო.აქციისრამდენიმემონაწილემკი,პარლამენ
ტისშენობისწინგანთავსებულიპოლიციელებისკორდონიდარკინისკონ
სტრუქციაგადალახა.პარლამენტისშენობისეზოშიშესვლისმსურველთა
შეჩერებასპოლიციახელით,ასევე,კორდონისმეშვეობით,ცდილობდა.154
მოგვიანებით,საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტრომაქციისდაშ
ლისგადაწყვეტილებამიიღო,რაცაქციისმონაწილეების, კერძოდმშვი
დობიანი შეკრების უფლებითმოსარგებლეპირების, ჟურნალისტებისდა
მოვლენების ეპიცენტრში შემთხვევით აღმოჩენილი პირების უფლებების
მასშტაბურდარღვევაშიგადაიზარდა.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე საათის განმავ
ლობაში არბევდა შეკრებილ მომიტინგეებს წყლის ჭავლის, ცრემლსადე
ნი გაზისადარეზინისტყვიების გამოყენებით.ოფიციალური მონაცემების

152.პირველიარხი,‘გურამფალავანდიშვილიფილმისჩვენებათუმაინცგაიმართება,
პასუხისმგებლობამთავრობამუნდააიღოს’,08.11.2019.ხელმისაწვდომია:
https://1tv.ge/news/guramfalavandishvilifilmischvenebatumaincgaimarteba
pasukhismgeblobamtavrobamundaaighos/?fbclid=IwAR0c440X7JWvnCfCPHE3Li
mmqKyPf_wsOQ_Vty4_QAxlCvqVamZZsqRO9aY

153.თბილისისადამიანისუფლებათასახლი,‘განცხადება8ნოემბერს
უფლებადამცველების–ანასუბელიანისდათამაზსოზაშვილისმიმართმომხდარ
ინციდენტთანდაკავშირები’,13.11.2019.ხელმისაწვდომია:

 https://hrht.ge/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%aa%e1%
83%ae%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90
8%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%91%e1%
83%94%e1%83%a0%e1%83%a1%e1%83%a3%e1%83%a4%e1%83%9a/

154.საიასკვლევა„დაკარგულითვალისმიღმა“2021ივნისისსამართლებრივი
შეფასება.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2DSRpcQგვ.1619.



უფლებადამცველებიდააქტივისტები

96

თანახმად,დარბევის შედეგად, სერიოზულადდაშავდა275ადამიანი:28
ადამიანსდასჭირდაქირურგიულიჩარევა,ხოლოორმადაკარგამხედვე
ლობა.155

სამართალდამცავებმადააკავესაქციაზემყოფი342ადამიანი,რომელთა
გან121დაექვემდებარაყველაზემძიმეადმინისტრაციულსანქციასპა
ტიმრობას. ესპროცესიმიმდინარეობდაარაერთიმძიმეპროცედურული
დარღვევისფონზე. სამინისტრომთითქმის ყველადაკავებულის წინააღ
მდეგსასამართლოშიწარადგინაერთნაირი,სტანდარტულიდა,ზოგშემ
თხვევაში,ხარვეზიანიოქმი;სასამართლოშიერთწარმოებადგაერთიანდა
ერთმანეთთანურთიერთკავშირისარმქონესაქმეები,რაცმეტყველებსმო
სამართლეებისმიერსაქმეებისფორმალურადგანხილვაზე.აქვე,გასათ
ვალისწინებელიაისფაქტი,რომამდრომდესამოქალაქოპირთაგანმხო
ლოდ8ადამიანიადაზარალებულადცნობილი.156

2019 წლის ნოემ ბერ -დე კემ ბრის აქ ციე ბი

მასშემდეგ,რაცივნისისაქციებისმთავარმოთხოვნას,2020წლისარჩევ
ნებისსრულადპროპორციულადჩატარებას,მხოლოდ101მადეპუტატმა
დაუჭირამხარი,ნოემბერდეკემბერშიხელახლაგაიმართააქციები,რომ
ლისფარგლებში მოხდა პარლამენტის პიკეტირებაც. სამართალდამცვე
ლებმადაშალესპარლამენტისპიკეტირებისგანზრახვითმოქმედიდემონ
სტრანტები,ორჯერ წყლის ჭავლის გამოყენებით (2019 წლის18და26
ნოემბერს),ხოლომესამეჯერ(28ნოემბერს)რკინისჯებირებისმეშვეო
ბითგადაკეტესპარლამენტისშესასვლელამდემიმავალიგზა.

მიუხედავადიმისა,რომპარლამენტისბლოკირებაკანონსაწინააღმდეგო
ქმედებას წარმოადგენს, სამართალდამცავი ორგანოების მიერ განხორ
ციელებულიქმედებებიდაგამოყენებულიძალა (განსაკუთრებით მანი
ფესტანტების დაშლადილის ხუთ საათზე, წყლის ჭავლის გამოყენებით)
ლეგიტიმაციას აცლის მოქალაქეთა შეკრების თავისუფლებაში ჩარევას.
გასათვალისწინებელიაისიც,რომპოლიციაგაუმართლებლადზღუდავდა
მშვიდობიანიაქციისმონაწილეთაუფლებებსმაშინაც,როდესაცშეკრება
პარლამენტისწინ,კანონისფარგლებში,მიმდინარეობდა.განსაკუთრებით

155.საიასკვლევა„დაკარგულითვალისმიღმა“2021ივნისისმოვლენების
სამართლებრივიშეფასება,2019,გვ.5.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2DSRpcQ

156.იქვე.
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საგანგაშოაგათბობისმიზნითაქციაზემიტანილიშეშისადასხვანივთების
ჩამორთმევისფაქტები157.

18ნოემბერსდაკავებულთითქმისყველაპირს,სასამართლომპატიმრო
ბა  შეუფარდა. სასამართლო პროცესები კვლავ დარღვევებით მიმდინა
რეობდა158.სასამართლომმეტისანდოობამიანიჭაპოლიციელებისმიერ
მიცემულჩვენებებსდასაქმეებშისხვამტკიცებულებისარარსებობისპირო
ბებში,ადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობადააკისრამოქალაქეებს159.

2019წლის31დეკემბერს,პოლიციამ,რომელიცმერიისუკანონოქმედებებს
იცავდა,10დემონსტრანტისრულიადუკანონოდდააკავა160.პოლიციახელი
სუფლებისმიმართკრიტიკულადგანწყობილიპირებისწინააღმდეგიყენებს
მკაცრზომებს,ხოლომმართველიპარტიისმხარდამჭერებისუკანონოქმე
დებებზერეაგირებამინიმალურია,რასაცმოწმობს2019წლის2დეკემბერს
“ქართულიოცნების”მხარდამჭერებისმიეროპოზიციურიპარტიებისოფისებ
ზეგანხორციელებულითავდასხმებისდროსპოლიციისქმედებები161.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის დის კრე დი ტა ციის მცდე ლო ბე ბი

2019წელსუპრეცედენტოაქტიურობითგამოირჩეოდნენსახელისუფლე
ბოტროლები,რომლებიცარასამთავრობოორგანიზაციებისდისკრედი
ტაციასცდილობდნენსოციალურქსელებშიდაიმეორებდნენმმართველი
გუნდისგზავნილებს,აღნიშნულიაMDFანგარიშში162.ანგარიშისმიხედ

157.<http://bit.ly/2E2egTq>[უკანასკნელადნანახია01/04/2020]
158.ვრცლადიხილეთ:საია,„დაკავებულიდემონსტრანტებისსასამართლოპროცესები

მძიმედარღვევებისფონზეჩატარდა“,21.11.2019.ხელმისაწვდმია:https://gyla.ge/
ge/post/dakavebulidemonstrantebissasamartloprocesebimdzimedarghvevebis
fonzechatarda#sthash.3vpabTyf.dpbs,აგრეთვეGDIსანგარიში“გამოხატვის
თავისუფლებასაქართველოში”,ხელმისაწვდომიაhttps://gdi.ge/uploads/
other/1/1078.pdf

159.უფროვრცლადიხილეთGDIსანგარიშში“გამოხატვისთავისუფლება
საქართველოში”,ხელმისაწვდომიაhttps://gdi.ge/uploads/other/1/1078.pdf

160.https://www.radiotavisupleba.ge/a/30353967.html[უკანასკნელადნანახია
01.04.2020]

161.<https://www.radiotavisupleba.ge/a/30299396.html>[უკანასკნელადნანახია
01/04/2020]

162.მედიისგანვითარებისფონდი,ტროლებისფაბრიკაTBCის,არასამთავრობოების
დამედიისწინააღმდეგ,2019,თავიIII.ტროლებიარასამთავრობოორგანიზაციების
წინააღმდეგ.ხელმისაწვდომია:http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/109/file/
saxelisuflebo_trolebi.pdf
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ვით, იდენტიფიცირებული სახელისუფლებო ტროლები არასამთავრობო
ორგანიზაციებისდისკრედიტაციასსამიმიმართულებითახდენდნენ:1)სა
ზოგადოებრივიაზრისკვლევებთანმიმართებით163;2)არასამთავრობოორ
განიზაციებისოპოზიციასთანდაკავშირებისმცდელობით;3)სასამართლო
რეფორმაზემომუშავეარასათავრობოორგანიზაციებთანმიმართებით.

ფეისბუქზე აქტიურადმიმდინარეობდადისკრედიტაციისორგანიზებული
დაკოორდინირებული,დასპონსორებულიკამპანია „სირცხვილიას“წი
ნააღმდეგაც. ახალშექმნილ გვერდებთან ერთად, კამპანიაში ჩაერთნენ
ის გვერდებიც, რომლებიც 2018 და 2019 წლების არჩევნებში ოპოზი
ციური კანდიდატების წინააღმდეგ მოქმედებდნენ, ნათქვამია ISFED
ის ანგარიშში164. ამავე ორგანიზაციამ წინასაარჩევნოდაც გამოავლინა
კოორდინირებულისაეჭვოქცევისრამდენიმესუბიექტი,რომლებიცდის
კრედიტაციისკამპანიასორგანიზებულადაწარმოებდნენმედიისწარმო
მადგენლების,სამოქალაქოაქტივისტებისთუარასამთავრობოორგანი
ზაციებისწინააღმდეგ165.

აღსანიშნავია, რომ 20 დეკემბერს, სოციალურმა ქსელმა Facebookმა,
კოორდინირებულიარაავთენტურიქცევისგამო, საკუთარიპლატფორმე
ბიდანწაშალა418ანგარიში,მათშორის344გვერდი,13ჯგუფი,39პრო
ფილიდა22„ინსტაგრამ“ანგარიში.ამანგარიშებისმეშვეობით,სხვატი
პისმასალასთანერთად,ვრცელდებოდაადგილობრივიაქტივისტებისადა
ორგანიზაციებისკრიტიკა166.

163. 1.1)4აპრილსღიასაზოგადოებისფონდისადასაერთაშორისოორგანიზაციაIDEAს
დაკვეთითკავკასიურირესურსებისკვლევითიცენტრის(CRRC)მიერჩატარებულ
კვლევას,რომელშიცრამდენიმეკითხვასაზოგადოებრივიმაუწყებლისადმინდობას
შეეხებოდა;1.2)MDFისმიერგამოქვეყნებულიკვლევასევროატლანტიკური
ინტეგრაციისსაკითხებზეუმცირესობებისინფორმირებისშესახებ,რასაც
საზოგადოებრივიმაუწყებლისმხრიდანრამდენიმეშეცდომაშიშემყვანისიუჟეტიმოჰყვა.

164.სამართლიანიარჩევნებისადადემოკრატიისსაერთაშორისოსაზოგადება,
‘რუსთაველისგამზირზემიმდინარეაქციებისდისკრედიტაციისკამპანიაFacebookზე’,
01.07.2019.ხელმისაწვდომია:https://isfed.ge/geo/sotsialurimediismonitoringi/
rustavelisgamzirzemimdinareaqtsiebisdiskreditatsiiskampaniaFacebookze

165.სამართლიანიარჩევნებისადადემოკრატიისსაერთაშორისოსაზოგადება,
‘დეზინფორმაციისკოორდინირებულისქემაFACEBOOKზე’,25.10.2019.
ხელმისაწვდომია:https://isfed.ge/geo/sotsialurimediismonitoringi/
dezinformatsiiskoordinirebulisqemaFacebookze

166.ვრცლადიხილეთსამართლიანიარჩევნებისადადემოკრატიისსაერთაშორისო
საზოგადება,’რომელისახელისუფლებოგვერდებიგააუქმა„ფეისბუქმა“დარომელი
გაუქმდასაკუთარიინიციატივით?’,28.12.2019.



უფლებადამცველებიდააქტივისტები

99

სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაცია ხელისუფლების მაღალ
ჩინოსნებმაც არაერთხელგანახორციელეს2019 წელს167. 27 ნოემბერს,
ტელეიმედთანმიცემულინტერვიუში,ბიძინაივანიშვილმაგააკრიტიკასა
მოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, მათ შორის „საერთაშორისო
გამჭირვალობასაქართველო“დამისიხელმძღვანელი,ეკაგიგაური.ბი
ძინაივანიშვილმამათბრალიდასდოერთიანინაციონალურიმოძრაობის
პოლიტიკურიდღისწესრიგისგატარებაში168,რაზეცშეშფოთებაგამოთქვა
„საერთაშორისოგამჭირვალობამ“169.აღსანიშნავია,რომსაანგარიშოპე
რიოდში,ეკაგიგაურიარაერთხელგახდაყალბისამთავრობოგვერდების
თავდასხმისადადეზინფორმაციისკოორდინირებულისქემისსამიზნე170.

167.ნეტგაზეტი,‘არმოსწონდათზურაბიშვილიდაარიცავდნენ–წულუკიანისმორიგი
კრიტიკაარასამთავრობოებისადმი’,22.03.2019.ხელმისაწვდომია:https://
netgazeti.ge/news/350700/

 რუსთავი2,‘’შეტევა‘რუსტავი2’სადაარასამთავრობოორგანიზაციებზეირაკლი
კობახიძემესამესექტორსისევთავსესხმის’,22.03.2019.ხელმისაწვდომია:http://
rustavi2.ge/ka/news/128972

 პირველიარხი,‘გიავოლსკინაცვლადპროფესიონალურირჩევებისა,
არასამთავრობოებიპოლიტიკურიშეფასებებისისეთპლატფორმაზეშემოდიან,სადაც
არუნდაიყვნენ’,09.01.2019.ხელმისაწვდომია:https://1tv.ge/news/giavolski
nacvladprofesionalurirchevebisaarasamtavroboebipolitikurishefasebebisiset
platformazesadacarundaiyvnen/

 ტაბულა,‘«შავრაზმელებიშავმაიკიანებისრანგში»ზარდიაშვილი
არასამთავრობოებს,18.03.2019.ხელმისაწვდომია:https://www.tabula.ge/
ge/story/145901shavrazmelebishavmaikianebisrangshizardiashvili
arasamtavroboebs

168. პალიტრანიუსი,‘ბიძინაივანიშვილიეკაგიგაურსაკრიტიკებს’,10.04.2019.
ხელმისაწვდომია:https://palitranews.ge/video/bidzinaivanishviliekagigaursakritikebs

 ბიძინაივანიშვილისტუმრადგადაცემაში«SWOTანალიზი»27ნოემბერი,2019.
ხელმისაწვდომია:https://www.imedi.ge/ge/video/45200/bidzinaivanishvili
stumradgadatsemashiswotanalizi27noemberi2019#!?page=2

169.საერთაშორისოგამჭირვალობა,‘TransparencyInternationalUrgesDialoguewith
CivilSocietyDuringPoliticalCrisisinGeorgia,30.11.2019.ხელმისაწვდომია:
https://www.transparency.org/news/pressrelease/georgia_political_crisis_dialogue_
with_civil_society?utm_medium=email&utm_campaign=Global%20Newsletter%20
29%20November&utm_content=Global%20Newsletter%2029%20November+CI
D_1b76d4f4691424d1dd47871f584c2c3c&utm_source=Email%20marketing%20
software&utm_term=worrying%20backlash

170.საერთაშორისოგამჭირვალობასაქართველო,15.01.2019:https://www.facebook.
com/TransparencyInternationalGeorgia/posts/10156025989807966

 18.10.2019:https://www.facebook.com/TransparencyInternationalGeorgia/
posts/10156637605927966

 ISFED,“დეზინფორმაციისკოორდინირებულისქემაFACEBOOKზე”,25.10.2019.
ხელმისაწვდომია:http://www.isfed.ge/geo/blogi/dezinformatsiiskoordinirebuli
sqemaFacebookze
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პარლამენტისადამიანისუფლებათაკომიტეტისთავმჯდომარემ,სოფიო
კილაძემარასამთავრობოორგანიზაციის“პარტნიორობაადამიანისუფ
ლებებისთვის”(PHR)წარმომადგენლებზე,ანააბაშიძესადაანაარგანაშ
ვილზეგანაცხადა,რომ„დესტრუქციულიროლიდავალებულიაქვთ“171.
მანვეუარყოფითადშეაფასაგენდერისმკვლევრისადააქტივისტის,ხა
ტია ახალაიას ვიდეოგაკვეთილები სექსუალურ განათლებაზე. როგორც
აქტივისტიაღნიშნავს,სოფიოკილაძისამგანცხადებისშემდეგ,გაიზარ
დამისმიმართმუქარისფაქტები172.გამოძიებისფარგლებშიიდენტიფი
ცირდა30მდეპირი,თუმცა,არცერთიმათგანიარმიცემულაპასუხისგე
ბაშიდაგამოძიებაარაეფექტურადმიმდინარეობს.

რეკომენდაციები

•	 მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებმა ადამიანის
უფლებებისდაცვის მნიშვნელობის ხაზგასასმელადღიადდაუჭი
რონმხარიუფლებადამცველებს;

პარ ლა მენტს:
•	 სახელმწიფომ უზრუნველყოს უფლებათადაცვითი საქმიანობის

დაცვის გარანტიები კანონმდებლობით. კერძოდ, განისაზღვროს
უფლებადამცავთა დეფინიცია და მოხდეს მათ საქმიანობაში ხე
ლისშეშლისკრიმინალიზება.

შსს-ს და გენერალურ პროკურატურას:
•	 უზრუნველყონ უფლებადამცველთა წინააღმდეგ მიმართული შე

საძლოდანაშაულებრივიქმედებებისდროულიდაეფექტურიგა
მოძიებადაპასუხისმგებელპირთადასჯა;

 მითებისდეტექტორი,“TIისხელმძღვანელისწინააღმდეგგაყალბებულპოსტს
ქართულიოცნებისდეპუტატი,პარტიისმხარდამჭერიდა“ობიექტივის”წამყვანი
ავრცელებენ”,21.10.2019.ხელმისაწვდომია:http://www.mythdetector.ge/ka/myth/
tikhelmdzghvaneliscinaaghmdeggaqalbebulpostskartuliotsnebisdeputati
partiis

171.ტაბულა,«კარგიიქნება,FACEBOOKზედეპუტატებისშეურაცხყოფასთავსთუ
დაანებებთ»სოფოკილაძისრჩევაNGOს’,04.02.2019.ხელმისაწვდომიაბმულზე:
http://www.tabula.ge/ge/story/143827kargiiqnebafacebookzedeputatebis
sheuracxkofastavstudaanebebtsofokiladzis

172.ნეტგაზეთი,“კილაძისგანცხადებისშემდეგმუქარებმამოიმატა”–ხატიაახალაია“,
01.04.2019.ხელმისაწვდომია:https://netgazeti.ge/news/352986/
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•	 უზრუნველყონ ერთიანი მიდგომებიდათავიდან აიცილონ ადმი
ნისტრაციულ და სისხლისსამართლებრივი ზომების გამოყენება
ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი პირებსა და
ჯგუფებზეზეწოლისმიზნით.

საერთო სასამართლოებს:
•	 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვი

სას, გაითვალისწინონ კონსტიტუციურიდა საერთაშორისო სტან
დარტები,დაგადაწყვეტილებიმიიღონადამიანისუფლებათასა
სარგებლომიდგომისგათვალისწინებით.
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სახელმწიფოშიმედიისთავისუფლებისუზრუნველყოფამნიშვნელო
ვანწილადარისდამოკიდებულიხელისუფლებისმხრიდანთანასწო
რობის პრინციპისდაცვაზე,რაც გამორიცხავს მედიასაშუალებების
მიმართშერჩევითისამართლითმოქმედებასდაკრიტიკულადგან

წყობილიმედიისარასახარბიელომდგომარეობაშიჩაყენებას.საქართვე
ლოშიმედია,განსაკუთრებითკიმაუწყებლები,ძირითადადპოლარიზებუ
ლია,ხოლოდამოუკიდებელიდამიუკერძოებელიმედიასაშუალებებივერ
ახერხებენ,დააბალანსონესმოცემულობა.

2019წლისგანმავლობაშიკი, საქართველოშიხელისუფლებისმხრიდან
გარკვეული მედიასაშუალებების/წარმომადგენლების მიმართ იგრძნობო
დადისკრიმინაციულიმიდგომა,რაცგამოიხატასაგადასახადოპოლიტი
კაში,სარედაქციოპოლიტიკისშეცვლისმცდელობასადასხვადასხვატი
პისმედიისმიმართგანსხვავებულმიდგომებში.

საკანონმდებლო ბაზა და არსებული გამოწვევები

მიუხედავად იმისა,რომ საქართველოს კანონმდებლობა სრულად იცავს
გამოხატვისთავისუფლებას,მაინცდგასგარკვეულისაკითხებიდისკრიმი
ნაციულიმიდგომისადააღნიშნულიუფლებისშეზღუდვისთვალსაზრისით.

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად,
საზოგადოებრივიმაუწყებელიუფლებამოსილია,შეუზღუდავადგანახორ
ციელოსსასამართლოპროცესისფოტოგადაღება,ხოლოთუისარსარ
გებლობსამუფლებამოსილებით,ასეთიუფლებამოსილებითსარგებლო
ბაშეუძლიასხვასაერთოსაეთერომაუწყებელს173.თუსაერთოსაეთერო
მაუწყებელი არ ინტერესდება სასამართლო პროცესით, სხვა დანარჩენი
მედიასაშუალებებიფოტოვიდეომასალისგარეშერჩებიან.

ამგვარიმიდგომადისკრიმინაციულიადასაერთომაუწყებლებთანშედა
რებით,არათანაბარმდგომარეობაშიაყენებსდააუდიტორიისსრულყო
ფილ ინფორმირებაში უშლის ხელს იმ მედიის წარმომადგენლებს, რო
მელთაც სასამართლო პროცესების გადაღების უფლებამოსილება არ
გააჩნიათ.

2018წლის28დეკემბერს,საქართველოსპარლამენტშიდარეგისტრირ

173.,,საერთოსასამართლოებისშესახებ“საქართველოსკანონი.მუხლი131,პუნქტი2,3.
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დაკანონპროექტი174,რომლითაცმაუწყებლისთვითრეგულირებისსფეროში
არსებულისაკითხებიგადადისსახელმწიფორეგულირებისკომპეტენციაში,
შესაძლებელიხდებამაუწყებლისთვითრეგულირებისორგანოსგადაწყვეტი
ლებისკომუნიკაციებისეროვნულკომისიაშიანსასამართლოშიგასაჩივრება.
კომუნიკაციებისეროვნულკომისიასმედიისთვისშინაარსშიჩარევისსაშუა
ლებისმიცემაკი,ფაქტობრივად,სახელმწიფოსთვისმედიაზეზემოქმედების
ბერკეტისგადაცემასნიშნავს.შემოთავაზებულიცვლილებებით,სწორედის
მუხლი ბრუნდება რეგულირებაში, რომლის საფუძველზეც, 2007 წლის 07
ნოემბრისმოვლენებისასტელეკომპანიაიმედსმაუწყებლობაშეუჩერდა.

ცვლილების საფუძვლად მითითებულია საქართველოს ვალდებულება აუ
დიოვიზუალურიმედიადირექტივის175იმპლემენტაციისთაობაზე.ამშემთხვე
ვაში,კანონპროექტითსაკითხისმოგვარებისარასწორიგზაარისშერჩეული.
დირექტივა წევრსახელმწიფოებს აძლევს შესაძლებლობას,თავადგადაწ
ყვიტონ სიძულვილის ენის გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები და
არჩევანიგააკეთოსრეგულირებისთუთვითრეგულირებისფარგლებში.

აღნიშნულიკანონპროექტითსახელმწიფოსმიერარჩეულიგზაკიარგა
მორიცხავსკომუნიკაციებისეროვნულიკომისიისმხრიდანმაუწყებლების
მიმართდისკრიმინაციულმიდგომას.

მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის პრო ფე სიუ ლი საქ მია ნო ბის 
გან ხორ ციე ლე ბა ში უკა ნო ნოდ ხელ შეშ ლის და ძა ლის  
გა და მე ტე ბის ფაქ ტე ბი

2019 წლის განმავლობაში გაიზარდა მედიის წარმომადგენლებისთვის
პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლის ფაქტები. განსაკუთ
რებით, უნდა გამოიყოს 2021 ივნისის მოვლენები, როდესაც ადგილი
ჰქონდამედიისწარმომადგენელთაუფლებების,მათშორის,გამოხატვის
თავისუფლების,არასათანადომოპყრობისგანდაცვისუფლების,საკუთრე
ბის უფლების დარღვევის შემთხვევებს. დღეს არსებული ინფორმაციით,

174.კანონპროექტი:საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნულიკომისიისმიერ
წარმოდგენილისაკანონმდებლოწინადადება„მაუწყებლობისშესახებ“
საქართველოსკანონშიცვლილებისშეტანისთაობაზე“საქართველოსკანონის
პროექტთანდაკავშირებით.ხელმისაწვდომია:https://info.parliament.ge/#law
drafting/17006(ბოლონახვა:26.03.2020)

175.ევროპისკავშირის„აუდიოვიზუალურიმედიამომსახურებისდირექტივა“https://
eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN
(ბოლონახვა26.03.2020)
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მიმდინარეგამოძიებისფარგლებში,საქართველოსგენერალურიპროკუ
რატურასწავლობსჟურნალისტებისმიმართჩადენილშესაძლოდანაშაუ
ლებს.თუმცა,დღევანდელიმდგომარეობით,მედიისწარმომადგენლების
მიმართ განხორციელებულ დარღვევებთან დაკავშირებით, გენერალურ
პროკურატურასბრალიარცერთიპირისთვისარწარუდგენია176.

საქართველოსჟურნალისტურიეთიკისქარტიისმონაცემებით,საიასმიერ
მოპოვებული მტკიცებულებებით, ასევე, სხვადასხვა მედიასაშუალების
მიერგადაღებულიკადრებითდასტურდება,რომაქციისდაშლისდროსდა
შემდგომ,მედიის40მდეწარმომადგენელსშეეშალახელიპროფესიული
მოვალეობისშესრულებაში.აქედან,მედიის32წარმომადგენელსაღენიშ
ნებოდადაზიანებასხეულისსხვადასხვამონაკვეთზე,6მათგანსხელიშეე
შალამიმდინარემოვლენებისგადაღებაში,ხოლო1პირიდაექვემდებარა
თავისუფლებისუკანონოაღკვეთას177.

მე დიის მი მართ პრობ ლე მუ რი მიდ გო მე ბი

სარედაქციოპოლიტიკისცვლილებააჭარისტელევიზიაში მიუხედა
ვადმკვეთრიმედიაპოლარიზებისა,აჭარისტელევიზია2018წელსშეფას
და,როგორცობიექტურიდა მიუკერძოებელიტელევიზია. აღსანიშნავია,
რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამავე კვლევებში შეფასებული იყო,
როგორცხელისუფლებისმიმართდადებითადგანწყობილიმედიადამი
თითებულიიყო,რომმანსაპრეზიდენტოარჩევნებისმეორეტურშივერუზ
რუნველყოსარედაქციოდამოუკიდებლობადამიუკერძოებლობა178.

176.აშშსსახელმწიფოდეპარტამენტისდასკვნა,https://www.state.gov/wpcontent/
uploads/2020/03/GEORGIA2019HUMANRIGHTSREPORT.pdf?fbclid=IwAR3bXUpP
3fWCsyc8p6qWr2kHwtfS0eO0B_vC9xTTJT4ExhvC5AESwmw1grkგვ.2021(ბოლოს
ნახვა:26.03,2020)

177.საიასკვლევა„დაკარგულითვალისმიღმა“2021ივნისისსამართლებრივი
შეფასება.ხელმისაწვდომიაhttps://bit.ly/2DSRpcQგვ.61,(ბოლონახვა:
26.03.2020)

178.ეუთოს/დემოკრატიულიინსტიტუტებისადაადამიანისუფლებების
ოფისისსაერთაშორისოსაარჩევნოსადამკვირვებლომისიასაბოლოო
ანგარიში.საპრეზიდენტოარჩევნები2018წლის28ოქტომბერიდა28
ნოემბერი.ხელმისაწვდომია:https://www.osce.org/ka/odihr/elections/
georgia/414827?download=trueგვ.4,56,5556(ბოლონახვა:26.03.2020)

 ,,არჩევნებისმონიტორინგისსაბოლოოანგარიში20162018,https://www.qartia.ge/
media/1000907/2018/12/13/1aac0569fdc1253cf61c54e4db128a2d.pdf(ბოლო
ნახვა:26.03.2020)გვ.12,15
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2019წლისაპრილშიაჭარისტელევიზიისადარადიოსდირექტორსნა
თიაკაპანაძესიმპიჩმენტიგამოეცხადა179.ამისშემდეგ,ტელევიზიაშიგან
ვითარებულმამოვლენებმაცხადყო,რომესიყოარხისსარედაქციოპო
ლიტიკის შეცვლის მცდელობისდასაწყისი.რაცთავისთავად შემდგომში
ემსახურებოდა სსიპ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და რადიოს
პროსახელისუფლებომედიადქცევას180.

მაუწყებლებისთვის წარდგენილი საინკასო დავალება  2019 წლის
აგვისტოში, TV პირველის,რუსთავი2ის, კავკასიისადარამდენიმერე
გიონულიარხისანგარიშებზე,საბიუჯეტოდავალიანებისგადაუხდელობის
გამო,შემოსავლებისსამსახურმასაინკასოდავალებაწარადგინა.მსგავს
ავტომატურსანქციასსაქართველოსხელისუფლებაწლებისგანმავლობა
შიარიყენებდამსხვილიმაუწყებლებისმიმართ.გავრცელებულიინფორ
მაციისთანახმად,2016წლიდანტელეკომპანია„რუსთავი2“ს28მილიო
ნი, „იმედს“  19 მილიონი, „მაესტროს“ კი  8 მილიონზე მეტილარის
დავალიანებაჰქონდასახელმწიფობიუჯეტისწინაშე181.

მსგავსიმიდგომებიარარისახალი,მაუწყებლებისმიმართშერჩევითისა
გადასახადოპოლიტიკისწარმოებაიყოდარჩებასაქართველოსსხვადას
ხვახელისუფლებისმედიაზეზეწოლისიარაღად182.

მედიამენეჯერებისმიმართდაწყებულისისხლისსამართლისსაქმეე
ბი  პროკურატურამ 2019 წელს, ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად
განწყობილმედიასთანაფილირებულპირებთანდაკავშირებითსისხლის

179.მრჩეველთასაბჭოს2019წლის19აპრილისგადაწყვეტილება.
180.საზოგადოებრივიორგანიზაციებიაჭარისმაუწყებელშიმიმდინარესაგანგაშო

პროცესებზესაერთაშორისოორგანიზაციებსკოლექტიურადმიმართავენ.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2WG9MMO(ბოლონახვა:26.03.2020)

 საიასგანცხადებააჭარისტელევიზიაშისარედაქციოდამოუკიდებლობა
საფრთხეშია.ხელმისაწვდომია:https://gyla.ge/ge/post/saiaatcharisteleviziashi
saredaqciodamoukideblobasafrtkheshia#sthash.A1BsR4yw.dpbs

181.TVპირველს,კავკასიას,რუსთავი2სდაერთრეგიონულტელევიზიასინკასოდაედო.
2019წლის25დეკემბრისგანცხადება.https://netgazeti.ge/news/416990/(ბოლო
ნახვა:26.03.2020)

182.კოალიციამედიისადვოკატირებისთვისგანცხადება„ხელისუფლებადამოუკიდებელი
მედიისწინააღმდეგშერჩევითისაგადასახადომიდგომებითმოქმედებს“https://
gyla.ge/ge/post/khelisuflebadamoukidebelimediistsinaaghmdegshercheviti
sagadasakhadomidgomebitmoqmedebs#sthash.FJYSxW4F.dpbs(ბოლონახვა:
26.03.2020)
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სამართლებრივიდევნადაიწყო183.ტელეკომპანიებისხელმძღვანელების
წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიებები, ისევე, როგორც სასამართლოში
საქმის განხილვები, უნდა წარიმართოს ობიექტურად, პროცესები იყოს
მაქსიმალურადგამჭვირვალედასაზოგადოებაშიარუნდაწარმოშობდეს
ეჭვებს,რომმიმდინარეობსხელისუფლებისმიმართკრიტიკულადგანწყო
ბილიმედიისდევნა.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიდგომები   
კომისიამ ბოლო წლებში შეცვალა მიდგომა და კრძალავს არასაარჩევ
ნო პერდიოდში პოლიტიკური რეკლამის განთავსებას. არსებობს რისკი,
რომამმიდგომამპოლიტიკურსუბიექტებიარათანაბარმდგომარეობაში
ჩააყენოსმმართველპარტიასთანშედარებით,რადგანარცთუიშვიათად,
სახელმწიფოუწყებებისოციალურირეკლამისსტატუსითბიუჯეტისხარჯზე
ათავსებენრეკლამას.ოფიციალურად,რეკლამასსოციალურირეკლამის
სტატუსიაქვს,თუმცაშინაარსით,შესაძლოა,ისპოლიტიკურისმატარებე
ლიიყოს.

მედიის მიმართ მიდგომა მთავრობის მიერ გამართულღონისძიე
ბებზე  2019 წლის 10დეკემბერს, სპეციალურ პენიტენციურდაწესებუ
ლებაშიგამართულიღონისძიებისგასაშუქებლად,სადაციუსტიციისმინის
ტრითეაწულუკიანიიმყოფებოდა,მხოლოდოთხიმაუწყებელი„იმედი”,
„პირველიარხი”,„რუსთავი2”და„მაესტრო”მიიწვიეს.შერჩეულიმედიე
ბისწინასწარშედგენილსიაშივერმოხვდნენსხვამაუწყებლები,მათშო
რისისინი, ვინცხელისუფლებისადმი კრიტიკულისარედაქციოპოლიტი
კითგამოირჩევიან184.

ონლაინ მედიის დისკრიმინაცია  ხელისუფლება ხშირად შეხვედრებს
მხოლოდ ტელევიზიების ჟურნალისტებთან ან სატელევიზიო თოქშოუე

183.სისხლისსამართლებრივიდევნამიმდინარეობსტელეკომპანია“პირველის”
დამფუძნებლის,ვახტანგწერეთლისმამის,ავთანდილწერეთლის(“უკანონო
შემოსავლისლეგალიზაციაშიდახმარებისფაქტზე,ჩადენილიჯგუფურად,რასაცთან
ახლდაგანსაკუთრებითდიდიოდენობითშემოსავლისმიღება”(სსკ25194მუხლის
მე2ნაწილის,,ა“დამე3ნაწილის„გ“ქვეპუნქტი))წინააღმდეგ,ისევეროგორც
“მთავარის”ერთერთიმესაკუთრის,გიორგირურუას(ცეცხლსასროლიიარაღის
უკანონოდშენახვატარებისბრალდებით(სსკ236ემუხლისმე3დამე4ნაწილები))
დაგენერალურიდირექტორის,ნიკაგვარამიას(სასამართლოგადაწყვეტილების
შეუსრულებლობა(სსკ381ემუხლისპირველინაწილი))წინააღმდეგ.

184.https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/75409ratomesaubreba
khelisuflebamkholodteleviziebs(ბოლონახვა:26.03.2020)
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ბისწამყვანებთანატარებს,რაცონლაინმედიასდისკრიმინაციულმდგო
მარეობაში აყენებს, მაშინ,როდესაცდღეს შემცირებულია ინფორმაციის
პირველწყაროდტელევიზიისგამოყენება.

რე კო მენ და ციე ბი:

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს:

•	 არ მიიღოს კანონი, რომლითაც მაუწყებლის თვითრეგულირების
მექანიზმებისგანსახილველისაკითხებიგადავარეგულირებაშიდა
ადმინისტრაციულორგანოს(კომუნიკაციებისეროვნულკომისიის)
ხელშიგახდებამედიაზეზემოქმედებისდამატებითიბერკეტი;

•	 ,,საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში შე
ვიდესცვლილებები,რომლითაცსაერთოსაეთერომაუწყებლების
გარდა,სასამართლოსხდომებისგაშუქებისშესაძლებლობამიეცე
მაყველასხვასახისმედიისწარმომადგენელსაც.

შსს-ს და გე ნე რა ლურ პრო კუ რა ტუ რას:

•	 დროულადდაეფექტიანადგამოიძიოსმედიისწარმომადგენლე
ბისთვისპროფესიულისაქმიანობისგანხორციელებაშიუკანონოდ
ხელშეშლისდაძალისგადამეტებისფაქტები(განსაკუთრებითკი
2019წლის2021ივნისსდაფიქსირებულიშემთხვევები).

სსიპ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ს/ფი ნან სთან სა მი ნის ტროს:

•	 მედიისმიმართსაგადასახადოპოლიტიკაარიყოსშერჩევითიდა
არიქნასგამოყენებულიმედიაზეზეწოლისიარაღად.

სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბებს:

•	 ყველა მედიასაშუალების მიმართ ჰქონდეთ ერთგვაროვანი მიდ
გომა,მათშორის,გამართულიშეხვედრებისას,სატელევიზიომე
დიასთანერთადყოველთვისმიწვეულიიყოსონლაინმედიისწარ
მომადგენელებიც.






