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თავი 4. 
რესტიტუციის დისკრიმინაციული პოლიტიკა 
და ახალი პერსპექტივების ძიება

კვლევის მიზანი და მეთოდოლოგია 

საქართველოში რესტიტუციასთან დაკავშირებული პოლიტიკა დისკრიმინაციულია. 
90-იანი წლების შემდეგ არადომინანტური რელიგიური ორგანიზაციები კვლავ ვერ 
ახერხებენ საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ისტორიული ქონების დაბრუნებასა 
და დაცვას. ეს პროცესი სახელმწიფომ მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან 
მიმართებით მოაწესრიგა და მას, ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებისა და სარგებ-
ლობის მიზნით, ყველა სამართლებრივი და პრაქტიკული გარანტია შეუქმნა. მეტიც, 
ეკლესიის მიმართ რესტიტუციის პროცესმა პრეფერენცირების და ჭარბი ლოიალო-
ბის ფორმა მიიღო და მის ხელში დიდი რაოდენობით ქონებრივი და ფინანსური 
რესურსების თავმოყრა განაპირობა. ამ პირობებში კი, არადომინანტური რელიგი-
ური ჯგუფები თავიანთი ისტორიული და ფაქტობრივად მოქმედი შენობა-ნაგებობის 
საკუთრებაში რეგისტრაციასაც კი ვერ ახერხებენ, რომ აღარაფერი ითქვას, უფუნ-
ქციოდ დარჩენილ და სადავოდ გამხდარ ისტორიულ საკულტო შენობებზე, რომ-
ლებიც განადგურების და დაზიანების პირასაა. ცხადია, რომ ამგვარი მიდგომები 
დისკრიმინაციულია და რელიგიური უმცირესობების ისტორიისა და ინტერესების 
სუსტ აღიარებაზე მეტყველებს. ეს მოცემულობა დღის წესრიგში აქტიურად აყენებს 
რესტიტუციის სამართლიანი და თანასწორი პოლიტიკის შემუშავების და მისი საკა-
ნომდებლო რეგულირების აუცილებლობას. 

წინამდებარე კვლევის მიზანია რესტიტუციასთან დაკავშირებული რელევანტური 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და მსგავსი კონტექსტის მქონე ქვეყნების გამოც-
დილებების შესწავლა და მათ შუქზე ადგილობრივი პრაქტიკისა და კანონმდებლო-
ბის გაანალიზება. ეროვნულ სისტემებში რესტიტუციის საკითხის სხვადასხვაგვარი 
გადაწყვეტის მიუხედავად, წინამდებარე დოკუმენტი ყურადღებას ამახვილებს იმ 
საერთო ძირეულ პრინციპებსა და მიგდომებზე, რომლებსაც სხვადასხვა ქვეყნის 
რესტიტუციის კანონმდებლობა ეყრდნობა. 

შესწავლისთვის გამოყენებულია შემდეგი მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტები: სხვადას-
ხვა ქვეყნის კანონმდებლობის, საერთაშორისო სტანდარტების და მეორადი წყაროების 
ანალიზი; სხვადასხვა ქვეყნის სამართლებრივ სისტემებში რესტიტუციის პრაქტიკის და 
ამ კუთხით ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების შეფასება. რესტიტუციის კა-
ნონმდებლობის შესახებ მეორადი წყაროების სახით კვლევის ფარგლებში დამუშავ-



90

ნაწილი I. 

და რელევანტური ანალიტიკური ტექსტები და პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც 
ერთი მხრივ, აღწერს რესტიტუციის კანონმდებლობის მიღებამდე არსებულ პოლიტი-
კურ გარემოს და წინაპირობებს, მეორე მხრივ, კი მიმოიხილავს არგუმენტებს რესტიტუ-
ციის შესახებ კანონმდებლობის მიღების მიზანშეწონილობის თაობაზე. 

ამ თავის პირველი ნაწილი კრიტიკულად შეაფასებს რესტიტუციასთან დაკავში-
რებით არსებულ ქართულ კანონმდებლობას და რესტიტუციის საკანონმდებლო 
ჩარჩოს არარსებობასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. მეორე ნაწილი კი, მიმო-
იხილავს საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების რესტიტუციის შესახებ 
სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობების ძირითად მახასიათებლებს და საუკეთესო 
პრაქტიკების გამოვლენას შეეცდება. 

საუკეთესო პრაქტიკების გამოვლენის მიზნით, არჩევანი გაკეთდა რამდენიმე ქვე-
ყანაზე, რომლებიც რელიგიურ ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერ-
თობების სხვადასხვა მოდელს წარმოადგენენ და შესაბამისად, რესტიტუციის კანონ-
მდებლობის შემუშავების განსხვავებული კონტექსტის ფონზე საუკეთესო პრაქტიკის 
იდენტიფიცირების საშუალებას გვაძლევენ. რუმინეთი და პოლონეთი ის ქვეყნებია, 
სადაც რელიგიის საჯარო და სოციალური როლი ყველაზე მეტად არის აღიარებუ-
ლი. ჩეხეთი ამ სპექტრუმის მეორე მხარეს, სახელმწიფოსა და რელიგიის მკაცრი 
გამიჯვნის მაგალითია. უნგრეთი კი, რელიგიის საჯარო როლის აღიარების კუთ-
ხით, საშუალო ადგილს იკავებს.229 მოცემული კვლევა შეზღუდულია, ის არ შეეხე-
ბა განხილულ ქვეყნებში ნაცისტური გერმანიის მმართველობის დროს ჩამორთ-
მეული ქონების რესტიტუციას და მხოლოდ იმ რესტიტუციის კანონმდებლობებით 
შემოიფარგლება, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული რელიგიური 
დანიშნულების ქონების/რელიგიური ჯგუფების საკუთრების დაბრუნებას ისახავს 
მიზნად. კვლევა ასევე არ ეხება საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეულ ქონებაზე 
ინდივიდუალურ მოთხოვნებს. 

4.1. რესტიტუციის პრობლემა და ადგილობრივი კონტექსტი

დომინანტურ ეკლესიასა და სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის სამართლებ-
რივი ასიმეტრიის სტრუქტურული მიზეზი 2002 წელს სახელმწიფოსა და მართლ-
მადიდებელ ეკლესიას შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმება გახდა. 
მხოლოდ დომინანტურ ეკლესიასთან კონსტიტუციური შეთანხმების გაფორმება, 
ამ დოკუმენტისთვის ნორმატიული აქტების იერარქიაში მაღალი სამართლებრი-
ვი ძალის მინიჭება, და შეთანხმებით გათვალისწინებული არაერთი ექსკლუზიური 

229 Zrinščak, Siniša. “Church, State and Society in Post-Communist Europe” In Religion and the State: A Comparative 
Sociology, edited by Jack Barbalet, Adam Possamai, and Bryan Turner, Anthem Press, 2011: 175-176.
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პრივილეგია, საპატრიარქოს მიმართ სახელმწიფოს ლოიალობის აშკარა დემონს-
ტრირებაა. კონსტიტუციური შეთანხმების230 „კონსტიტუციური“ სტატუსი, დოკუმენტ-
ში ცვლილებების შეტანის ან მისი გაუქმების უკიდურესად გართულებული წესი და 
შეთანხმების სახელმწიფოს სახელით გაფორმება, რაც ამ დოკუმენტს სუვერენულ 
საერთაშორისო აქტორთან დადებულ ხელშეკრულებას (მაგალითად, ვატიკანთან 
დადებულ კონკორდატს) ამსგავსებს, ეკლესიის პრეფერენცირების და ამის სამარ-
თლებრივი და სიმბოლური გაფორმების ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია231. 
აღნიშვნის ღირსია კონსტიტუციური შეთანხმების პრეამბულის დებულებაც, რომე-
ლიც ქართული კულტურის ჩამოყალიბებას ექსკლუზიურად ეკლესიას უკავშირებს, 
და ამით ამ პროცესში სხვა რელიგიური ჯგუფების მონაწილეობას უარყოფს.232 ამ 
ფორმით 2002 წელს კონსტიტუციური შეთანხმების გაფორმებამ, რომელიც, თავის 
მხრივ, სრულად დაცლილია ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული შინაარსის-
გან, თავიდანვე შექმნა მკვეთრი სამართლებრივი უთანასწორობა მართლმადი-
დებელ ეკლესიასა და სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის და ის რელიგიის 
თავისუფლებასთან დაკავშირებულ არაერთ სფეროზე, მათ შორის, რესტიტუციაზე 
აისახება. კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე სახელმწიფომ აღიარა მართ-
ლმადიდებელი ეკლესიის უფლება ისტორიულ ეკლესია-მონასტრებზე, მათ ნანგრე-
ვებსა და მიწებზე, თუმცა იგივე მიდგომა მას არ ჰქონია სხვა რელიგიურ გაერთიანე-
ბებთან მიმართებით. არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებები ვერ ახერხებენ 
თავიანთი ისტორიული შენობების საკუთრებაში რეგისტრაციას, რომ აღარაფერი 
ვთქვათ სადავოდ გამხდარ და საპატრიარქოს სარგებლობაში არსებულ, ან მიტო-
ვებულ ისტორიულ შენობა-ნაგებობებზე, რომლებიც დაზიანების მაღალ რისკებს 
აჩენს და ამ გზით სხვა კულტურების კვალის წაშლას უწყობს ხელს. 

საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების რესტიტუციის პრობლემა უშუალოდ 
არის დაკავშირებული სახელმწიფოსა და ეკლესიის გამიჯვნის საკითხთან. ხშირ შემთხ-
ვევაში, რესტიტუციის გადაუჭრელი პრობლემები სახელმწიფოს და ეკლესიის ძალაუფ-
ლების გაერთიანებისთვის ტოვებს სივრცეს. რესტიტუციის კანონმდებლობის გარეშე, 
რელიგიური ორგანიზაციები სახელმწიფოს კეთილ ნებასა და ფინანსურ მხარდაჭერაზე 
დამოკიდებულ ინსტიტუტებად იქცევიან. ქართულ კონტექსტში, ჩამორთმეულ რელი-
გიურ შენობა-ნაგებობებთან მიმართებით ზოგადი საკანონმდებლო ბაზის არარსებობა, 
არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების ქონებრივი და მატერიალური გამოწვევების 
მიღმა, დამატებითი კონფლიქტების წყარო ხდება. 

230 Tsintsadze Kh., Legal Apects of Church-State Relations in Post-Revolutionary Georgia, “Brigham Young 
University Law Review”, 2007, №3, გვ. 764.
231 რელიგიის თავისუფლება – სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და არასეკულარული პოლიტიკის კრიტიკა, 
EMC, 2016, ნაწილი I, ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/ka/products/kvleva-religiis-tavisufleba-sakhelmtsifos-
diskriminatsiuli-da-arasekularuli-politikis-kritika
232 კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/
view/41626?publication=0

https://emc.org.ge/ka/products/kvleva-religiis-tavisufleba-sakhelmtsifos-diskriminatsiuli-da-arasekularuli-politikis-kritika
https://emc.org.ge/ka/products/kvleva-religiis-tavisufleba-sakhelmtsifos-diskriminatsiuli-da-arasekularuli-politikis-kritika
https://matsne.gov.ge/document/view/41626?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/41626?publication=0
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ნაწილი I. 

4.2. რესტიტუციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა საქართველოში 

საპატრიარქო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, კონსტიტუციური შეთანხ-
მების გაფორმებამდე, ფაქტობრივად უკვე სარგებლობდა რესტიტუციასთან და-
კავშირებული უფლებებით. 80-იანი წლების მიწურულს, საქართველოს საბჭოთა 
რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე, საპატრიარ-
ქომ დაიბრუნა ჩამორთმეული საკულტო-ნაგებობებით სარგებლობის უფლება. 
ამ პერიოდში, საპატრიარქოს გადაეცა სხვა საკულტო-ნაგებობებიც, რომლებიც 
ისტორიულად სხვა რელიგიურ თემებს ეკუთვნოდა და ჩამორთმევის შედეგად იმ 
დროისთვის სახელმწიფოს საკუთრებას წარმოადგენდა.233 ამდენად, 80-იანი წლე-
ბის შემდეგ, ეკლესიამ დაიბრუნა არა მარტო ჩამორთმეული საკულტო-ნაგებობების 
უმრავლესობა, არამედ მის მფლობელობაში აღმოჩნდა სხვა რელიგიური თემების 
საკულტო ნაგებობებიც (მაგალითად, 5 კათოლიკური ეკლესია). დაზარალებული 
რელიგიური ჯგუფების მიერ საკულტო ნაგებობების დაბრუნება სასამართლოს გზი-
თაც შეუძლებელი აღმოჩნდა.234 საკულტო-ნაგებობები (მაგალითად, 6 სომხური 
ეკლესია235) რელიგიურმა უმცირესობებმა ვერ დაიბრუნეს საპატრიარქოს მიერ სა-
კუთრებაზე პარალელური მოთხოვნების წარდგენის გამოც. 

სამართლებრივად, რესტიტუციის პროცესი 2002 წელს საქართველოს სახელმწიფო-
სა და საპატრიარქოს შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმებით დაიწყო. 
შეთანხმების მე-7 მუხლის თანახმად, სახელმწიფო ეკლესიის საკუთრებად ცნობს 
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერი სახის შენობა-ნაგებობას, იმის 
მიუხედავად, მოქმედია ის თუ არა. ამას გარდა, საპატრიარქოს საკუთრებას წარ-
მოადგენს ნანგრევები, მიწის ნაკვეთი, რომელზეც ისინია განლაგებული. აღნიშნუ-

233 რელიგიურ გაერთიანებათა საჭიროების კვლევა საქართველოში, TDI-ის კვლევა, გვ. 23-33, 
ხელმისაწვდომია: https://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-gaertianebebis-sachiroebebis-kvleva-sakartveloshi_0.
pdf; რელიგიური უმცირესობების კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობა საქართველოში, ადამიანის 
უფლებათა ცენტრი, 2016, გვ. 19-38; http://humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/angarishebi/hridc/religiur%20
umciresobata%20kulturuli%20memkvidreoba-geo.pdf; Tsintsadze Kh., Legal Apects of Church-State Relations in 
Post-Revolutionary Georgia, “Brigham Young University Law Review”, 2007, №3,გვ. 767; 768; ევროპული კომისია 
რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მოხსენება საქართველოს შესახებ (მონიტორინგის მეხუთე 
ციკლი), 2016, ხელმისაწვდომია: https://www.refworld.org/docid/584e8b914.html
234 რელიგიური დისკრიმინაციისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის კვლევა საქართველოში, TDI – ის კვლევა, 
2014, გვ. 19, 45-49, ხელმისაწვდომია: https://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-diskriminaciisa-da-konstituciuri-
sekularizmis-kvleva.pdf;
235 მაგალითად, 1995 წლის 25 თებერვალს, საპატრიარქომ ნორაშენის სომხურ ეკლესიაში ღვთისმსახურების 
ჩატარებით ამ საკულტო-ნაგეგობის საკუთარ მფლობელობაში მოქცევაც სცადა. სომხური თემის პროტესტის 
შემდგომ, საპატრიარქოს წარმომადგენლებს ეკლესიაში ღვთისმსახურება აღარ ჩაუტარებიათ, თუმცა, ტაძარი 
არც სომხურ თემს დაბრუნებია. 2008 წელს საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა ტაძრის ეზოში არსებული 
საფლავის ქვები გადაადგილეს, ამასთან, მოიტანეს სასაფლაოს ქვები ქართულენოვანი წარწერით. ამ 
ქმედების მიზანი სომხური კვალის წაშლა იყო, რასაც ეკლესიაზე საპატრიარქოს მოთხოვნის წარდგენა 
უნდა გაემარტივებინა. მართალია, პროტესტის შემდეგ სომხური სასაფლაოს ქვები თავდაპირველ ადგილს 
დაუბრუნდა, თუმცა ეს შემთხვევა სხვა რელიგიური ჯგუფების ისტორიულად კუთვნილ ეკლესიებზე მოთხოვნის 
წარდგენის მიმართულებით საპატრიარქოს სტრატეგიას კარგად ასახავს.

https://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-gaertianebebis-sachiroebebis-kvleva-sakartveloshi_0.pdf
https://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-gaertianebebis-sachiroebebis-kvleva-sakartveloshi_0.pdf
http://humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/angarishebi/hridc/religiur%20umciresobata%20kulturuli%20memkvidreoba-geo.pdf
http://humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/angarishebi/hridc/religiur%20umciresobata%20kulturuli%20memkvidreoba-geo.pdf
https://www.refworld.org/docid/584e8b914.html
https://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-diskriminaciisa-da-konstituciuri-sekularizmis-kvleva.pdf
https://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-diskriminaciisa-da-konstituciuri-sekularizmis-kvleva.pdf
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თავი 4. რესტიტუციის დისკრიმინაციული პოლიტიკა და ახალი პერსპექტივების ძიება

ლი დებულებით, სახელმწიფო ახორციელებს რესტიტუციის პოლიტიკას საბჭოთა 
კავშირის პერიოდში ეკლესიისთვის ჩამორთმეული რელიგიური დანიშნულების 
უძრავ ქონებასთან მიმართებით. როგორც შემდგომმა სასამართლო პრაქტიკამ გა-
მოავლინა, საპატრიარქომ კონსტიტუციურ შეთანხმებაზე დაყრდნობით, საკუთრე-
ბის უფლების დადგენის შესაძლებლობა მოიპოვა საკულტო-ნაგებობის მიმდებარე 
შენობებზეც.236 

აღსანიშნავია, რომ საპატრიარქოს მიერ ისტორიულად სხვა რელიგიური თემების 
კუთვნილი საკულტო-ნაგებობების/ნანგრევების მფლობელობაში მოქცევის მცდე-
ლობები დღესაც გრძელდება. 2017 წლის ივლისში, საქართველოს მთავრობამ 
დააკმაყოფილა საპატრიარქოს მოთხოვნა და კიდევ ერთი სომხური ეკლესიის 
(თანდოიანცის) შენობა, მისი ნანგრევები და მიმდებარე ტერიტორია კანონის დარ-
ღვევით გადასცა მას.237 ასეთი მცდელობის მაგალითია სოფელ მოხეში მდებარე 
ისტორიულ საკულტო-ნაგებობაზე საპატრიარქოს მოთხოვნაც, რომელიც მხოლოდ 
მას შემდგომ იქნა წარდგენილი, რაც სოფელ მოხეში მუსლიმმა თემმა ნაგებობის 
რესტავრაცია და არარელიგიური მიზნით გამოყენება გააპროტესტა.238 

მსგავსი სახით რესტიტუციის პოლიტიკა რელიგიური უმცირესობების მიმართ არ 
განხორციელებულა.239 საერთაშორისო და ადგილობრივი კრიტიკის შედეგად, 
ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმის შესახებ (2016-2017 წლის) მთავრობის 
დადგენილებამ, რელიგიური თემების ისტორიულად კუთვნილი საკულტო-ნაგებო-
ბების ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების საფუძველზე გადაცემა და რელიგიურ 
თემებს შორის შესაძლო დავების გადაწყვეტა ახლადშექმნილი რელიგიის საკით-
ხთა სახელმწიფო სააგენტოს უფლებამოსილებად განსაზღვრა. გეგმის თანახმად, 
სააგენტო უფლებამოსილია განსაზღვროს საკულტო-რელიგიური დანიშნულების 
შენობა-ნაგებობების ისტორიული (კონფესიური) მესაკუთრე და მას გადასცეს შენო-
ბა-ნაგებობები, ასევე სწრაფი, გამჭვირვალე და სამართლიანი გზით გადაწყვიტოს 
საკულტო-რელიგიური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების საკუთრებასთან დაკავ-
შირებული დავები.240 სააგენტო რესტიტუციის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ ამ უფ-

236 რელიგიური დისკრიმინაციისა და კონსტიტუციური სეკულარიზმის კვლევა საქართველოში, TDI – ის 
კვლევა, 2014, გვ. 31-32; საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის 
საქმეთა პალატა, გადაწყვეტილება ნ. ბს-470-408-კ-04, 10 ნოემბერი, 2004, ხელმისაწვდომია: https://tdi.ge/sites/
default/files/religiuri-diskriminaciisa-da-konstituciuri-sekularizmis-kvleva.pdf
237 თანდოიანცის ეკლესიის გარშემო განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: 
http://www.tdi.ge/ge/news/494-xelisuplebam-tandoiancis-eklesia-sakartvelos-sapatriarkos-gadasca;
238 სოფელ მოხეში განვითარებული მოვლენების ანალიზი, ხელმისაწვდომია: http://tdi.ge/ge/news/126-sopel-
moxeshi-ganvitarebuli-movlenebis-analizi
239 რელიგიის თავისუფლება – სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და არასეკულარული პოლიტიკის კრიტიკა, 
EMC, 2016, გვ. 51-53, 93-97, ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/ka/products/kvleva-religiis-tavisufleba-
sakhelmtsifos-diskriminatsiuli-da-arasekularuli-politikis-kritika 
240 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №338 საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო 
სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ, პარაგრაფი 11.1.3.4. ხელმისაწვდომია http://
myrights.gov.ge/uploads/files/docs/14023952.pdf

https://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-diskriminaciisa-da-konstituciuri-sekularizmis-kvleva.pdf
https://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-diskriminaciisa-da-konstituciuri-sekularizmis-kvleva.pdf
http://www.tdi.ge/ge/news/494-xelisuplebam-tandoiancis-eklesia-sakartvelos-sapatriarkos-gadasca
http://tdi.ge/ge/news/126-sopel-moxeshi-ganvitarebuli-movlenebis-analizi
http://tdi.ge/ge/news/126-sopel-moxeshi-ganvitarebuli-movlenebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/kvleva-religiis-tavisufleba-sakhelmtsifos-diskriminatsiuli-da-arasekularuli-politikis-kritika
https://emc.org.ge/ka/products/kvleva-religiis-tavisufleba-sakhelmtsifos-diskriminatsiuli-da-arasekularuli-politikis-kritika
http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/14023952.pdf
http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/14023952.pdf


94

ნაწილი I. 

ლებამოსილებებს მისი მანდატით მოქმედი ქონებრივი და ფინანსური საკითხების 
შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის საშუალებით ახორციელებს.241 კომისია 
ხმების უმრავლესობით წყვეტს რესტიტუციის შესახებ განცხადებებს. 

ამ პროცედურის ფარგლებში, რელიგიური თემებისთვის უძრავი ქონების გადაცემა 
პოლიტიკურად მოტივირებული „კეთილი ნების“ საფუძველზე ინდივიდუალური გა-
დაწყვეტილებების შედეგად ხდება, როგორც წესი, მათ მფლობელობაში ისედაც არ-
სებულ შენობა-ნაგებობებზე, რომლებზეც სხვა რელიგიური ორგანიზაცია პრეტენ-
ზიას არ აცხადებს.242 ამასთან, ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმის მიზნების 
საპირისპიროდ, რელიგიურ თემებს შორის ზოგიერთი კონფლიქტი სწორედ სააგენ-
ტოს მიერ ე.წ. რესტიტუციის პოლიტიკის განხორციელების პროცესში – საკულტო 
ნაგებობების კონფესიური მესაკუთრის სათანადო გამოკვლევის გარეშე გადაცემის 
შედეგად წარმოიშვა. მაგალითად, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართვე-
ლოსა და არარეგისტრირებულ კავშირ „იმამ ალის მეჩეთს“ შორის დავა სააგენტოს 
მიერ მარნეულში მდებარე იმამ ალის მეჩეთის გამოკვლევის გარეშე სსიპ სრულიად 
საქართველოს მუსლიმთა სასულიერო სამმართველოსთვის სარგებლობის უფლე-
ბით გადაცემამ გამოიწვია. იმამ ალის მეჩეთში, რელიგიურ საქმიანობას წლების 
განმავლობაში დამოუკიდებლად ახორციელებდა ადგილობრივი მრევლის მიერ 
ჩამოყალიბებული რელიგიური ორგანიზაცია (არარეგისტრირებული კავშირი „იმამ 
ალის მეჩეთი“).243 დავა მოჰყვა სააგენტოს მიერ „თანდოანცის“ სომხური ეკლესიის 
საპატრიარქოს საკუთრებაში გადაცემასაც. გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა საპატ-
რიარქოს ზოგად მითითებას, რომ ამ ტერიტორიაზე მართლმადიდებლური ნაეკ-
ლესიარი არსებობდა, იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფო ოფიციალურ დოკუმენ-
ტებში წლების განმავლობაში თავად უთითებდა ეკლესიის სომხური ეპარქიისადმი 
კონფესიურ კუთვნილებაზე.244

მართალია, სააგენტოს მოხის სადავო საკულტო-ნაგებობის რომელიმე თემისთვის 
გადაცემის გადაწყვეტილება არ მიუღია, თუმცა მოხის კონფლიქტის გადაწყვეტაში 
არაეფექტიანი ჩართულობის შედეგად, საკულტო-ნაგებობის დაბრუნების შესაძლებ-

241 საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილებამდე (რეგ. ნომ. 1/1/811), 
სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების გადაცემა, 
ეკლესიისგან განსხვავებით, რელიგიური უმცირესობების მიმართ მხოლოდ მფლობელობის უფლებით, 
სარგებლობაში გადაცემით ხდებოდა. ამდენად, აღნიშნულ თარიღამდე, აღმასრულებელი ხელისუფლების 
ნების შემთხვევაშიც კი, არ არსებობდა ჩამორთმეული უძრავი ქონების ნაწილში რესტიტუციის სრულად 
განხორციელების შესაძლებლობა.
242 რელიგიის თავისუფლება: სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და არასეკულარული პოლიტიკის კრიტიკა, 
EMC-ის კვლევა, 2016, გვ. 93-97.
243 დავის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/ka/products/emc-ma-marneulshi-imam-alis-
mechetis-restitutsiis-problemastan-dakavshirebit-sasamartlo-dava-daitsqo
244 რელიგიური უმცირესობების დაცვა: ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების 
შესრულების მონიტორინგის ანგარიში (2016 – 2017 წწ), EMC-ის კვლევა, გვ. 59 ხელმისაწვდომია: https://emc.
org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-
pirveladi-shedegebi-2016-2017; 

https://emc.org.ge/ka/products/emc-ma-marneulshi-imam-alis-mechetis-restitutsiis-problemastan-dakavshirebit-sasamartlo-dava-daitsqo
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ma-marneulshi-imam-alis-mechetis-restitutsiis-problemastan-dakavshirebit-sasamartlo-dava-daitsqo
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-pirveladi-shedegebi-2016-2017
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-pirveladi-shedegebi-2016-2017
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-datsvis-strategiebisa-da-samokmedo-gegmebis-shesrulebis-monitoringis-pirveladi-shedegebi-2016-2017
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თავი 4. რესტიტუციის დისკრიმინაციული პოლიტიკა და ახალი პერსპექტივების ძიება

ლობა დაკარგა სოფელ მოხის მუსლიმმა თემმაც. კერძოდ, საკულტო-ნაგებობის ფუნ-
ქციის შეცვლის მიზნით დაწყებული სარესტავრაციო სამუშაოების შემდგომ წარმოშო-
ბილი დავის გადასაწყვეტად შექმნილმა კომისიამ, რომელშიც დავის ორივე მხარე 
მუსლიმი და მართლმადიდებელი სასულიერო პირების სახით იყვნენ წარმოდგენილ-
ნი, ორწლიანი საქმიანობის შედეგად სადავო ნაგებობის/ნანგრევების ისტორიული 
მესაკუთრის დადგენაზე უარი განაცხადა და მისი არსებული ფორმით კონსერვაციის 
გადაწყვეტილება მიიღო. კომისიის სამართლებრივი ბუნების თვალსაჩინოებისთვის, 
აღსანიშნავია, რომ კომისიის შექმნის შესახებ დადგენილების საფუძველზე, გადაწყ-
ვეტილების მიღება კომისიას მხოლოდ კონსენსუსის წესით შეეძლო და თავად გადაწ-
ყვეტილებას მხოლოდ რეკომენდაციის სახე შეიძლებოდა ჰქონოდა.245

უძრავი ქონების დაბრუნების ნაწილში არსებული განსხვავებული მოპყრობის პარა-
ლელურად, კანონმდებლობა განსხვავებულ წესს ითვალისწინებს საბჭოთა პერიოდ-
ში ჩამორთმეული ქონების (ნებისმიერი სახის) სანაცვლოდ მატერიალური ზიანის 
ანაზღაურების კუთხითაც. კერძოდ, კონსტიტუციური შეთანხმების მე-11 მუხლის შესა-
ბამისად, სახელმწიფო ადასტურებს ეკლესიისათვის მატერიალური და მორალური 
ზიანის მიყენების ფაქტს და როგორც ჩამორთმეული ქონების ნაწილის ფაქტობრივი 
მფლობელი, მატერიალური ზიანის ნაწილობრივ კომპენსაციაზე იღებს ვალდებულე-
ბას. იმის მიუხედავად, რომ ამავე მუხლით გათვალისწინებულია კომპენსაციის ფორ-
მების, რაოდენობის, ვადების და სხვა დეტალების დადგენის წესი,246 დღემდე მატე-
რიალური ზიანის ანაზღაურება ყოველგვარი წინასწარი შესწავლის, ვადის დადგენის 
გარეშე247, ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული პირდაპირი სუბსიდირების საფუძველზე 
ხორციელდება. აღსანიშნავია, რომ ზოგადი წესისგან განსხვავებით, რომელიც ბი-
უჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ ბიუჯეტების შესრულებასა და 
ასიგნებების ხარჯვაზე კონტროლის მექანიზმს ითვალისწინებს, საპატრიარქოსთვის 
გადაცემული საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვასთან დაკავშირებით მიწოდებული ინ-
ფორმაციის მონიტორინგს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური არ ახდენს.248

ამასთან, საპატრიარქოს დიდი ოდენობის ქონება გადაეცემა რესტიტუციის ჩარ-
ჩოს მიღმაც. მაგალითად, ბიუჯეტიდან პირდაპირი სუბსიდირების გარდა, მართლ-
მადიდებელი ეკლესია ფინანსურ დახმარებას იღებს მთავრობის და პრეზიდენტის 
სარეზერვო ფონდებიდან, ასევე თვითმმართველი თემებისა და ქალაქების ბიუჯე-

245 სადავო შენობის კონფესიური კუთვნილების დამდგენი კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილების შეფასება, 
EMC, 2017, ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/ka/products/emc-mokhis-komisiis-saboloo-gadatsqvetilebas-
afasebs; რელიგიის თავისუფლება: სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და არასეკულარული პოლიტიკის 
კრიტიკა, EMC-ის კვლევა, 2016, გვ. 97-100.
246 კონსტიტუციური შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი თვის ვადაში, პარიტეტული წესით შექმნილ კომისიას 
კომპენსაციის დეტალების შესახებ შესაბამისი ნორმატიული აქტების პროექტები უნდა მოემზადებინა.
247 რელიგიის თავისუფლება: სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და არასეკულარული პოლიტიკის კრიტიკა, 
EMC-ის კვლევა, 2016, გვ. 54.
248 იქვე, გვ. 49- 51.

https://emc.org.ge/ka/products/emc-mokhis-komisiis-saboloo-gadatsqvetilebas-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mokhis-komisiis-saboloo-gadatsqvetilebas-afasebs
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ნაწილი I. 

ტებიდანაც. მუნიციპალიტეტები საპატრიარქოს გადასცემენ უძრავ ქონებასაც.249 აღ-
სანიშნავია, რომ არც ამ ქონების დაკავშირება ხდება რესტიტუციის პროცესთან. 

უძრავი ქონების მსგავსად, ჩამორთმეული ქონების სანაცვლოდ მატერიალური ზი-
ანის ანაზღაურების ზემოთგანხილული სამართლებრივი ჩარჩოც ექსკლუზიურად 
საპატრიარქოს მიმართ მოქმედებს. 2014 წლამდე, სახელმწიფო სხვა რელიგიური 
ორგანიზაციების მიმართ საერთოდ არ ცნობდა ზიანის ანაზღაურების ვალდებულე-
ბას, 2014 წლის შემდგომ კი, ზიანის ანაზღაურება მთავრობის დადგენილების საფუძ-
ველზე, მხოლოდ 4 რელიგიურ ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებების 
საფუძველზე ხდება. მთავრობის დადგენილების250 თანახმად, სახელმწიფო აღიარებს 
საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტა-
რული რეჟიმის დროს მიყენებულ ზიანს და ზიანის ანაზღაურების სამართლებრივი 
ვალდებულების არარსებობის მიუხედავად, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინ-
ციპიდან გამომდინარე, ისლამურ, იუდეურ, რომაულ-კათოლიკურ და სომხური სა-
მოციქულო აღმსარებლობის მქონე (საბჭოთა კავშირის დროს დაზარალებული რე-
ლიგიური თემების სამართალმემკვიდრე) რელიგიურ გაერთიანებებს სიმბოლურად/
ნაწილობრივ აუნაზღაურებს მიყენებულ მატერიალურ და მორალურ ზიანს. 

თანხების ოდენობის,251 გადაცემის წესის და რელიგიური ორგანიზაციების მხრიდან შე-
სასრულებელი პირობების დეტალურად განსაზღვრის მიზნით, სააგენტო რელიგიურ 
ორგანიზაციებთან შესაბამის ხელშეკრულებებს აფორმებს. სააგენტოს პოზიციის თანახ-
მად, რელიგიური გაერთიანებებისთვის გასანაწილებელი თანხის განსაზღვრის დროს, 
გათვალისწინებულია ისეთი ობიექტური მონაცემები, როგორიცაა: მრევლის, სასული-
ერო პირების რაოდენობა; ასევე, საკულტო შენობა-ნაგებობების რაოდენობა და მათი 
დღევანდელი მდგომარეობა, მიმდინარე საჭიროებები და ა.შ. თავის მხრივ, გაფორმე-
ბული ხელშეკრულებების თანახმად, რელიგიურ გაერთიანებებს ეკისრებათ ვალდებუ-
ლება, მათთვის კომპენსაციის სახით გადაცემული თანხები დახარჯონ შემდეგი მიზნობ-
რიობით: ღვთისმსახურთა სახელფასო და რელიგიური საქმიანობის ანაზღაურება;252 

249 მაგალითად, 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 
ოფიციალური მონაცემების თანახმად, საქართველოს საპატრიარქოს საკუთრებაში ფიქსირდებოდა 565 მიწის 
ნაკვეთი, ჯამური ფართობით 16 742 987.82 კვ.მ. (1674.3 ჰა).
250 2014 წლის 27 იანვრის მთავრობის დადგენილება „საქართველოში არსებული რელიგიური 
გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ 
ანაზღაურებასთან დაკავშირებული, ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“, 
ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2222828?publication=0
251 მაგალითად, 2015 წლის დადგენილებით, ოთხი რელიგიური ორგანიზაციისთვის გადაცემული თანხები 
გაორმაგდა და 3 300 000 ლარი შეადგინა. აღნიშნული თანხა ორგანიზაციებს შორის შემდეგნაირად განაწილდა: 
მუსლიმი თემი – 2 000 000 ლარი, იუდეური თემი – 300 000 ლარი, რომაულ-კათოლიკური თემი – 400 000 
ლარი, სომეხთა სამოციქულო ქრისტიანული თემი – 600 000 ლარი. 
252 მაგალითად, სააგენტოს მიერ, 2014 წელს, მუსლიმ თემთან დადებული ხელშეკრულების თანახმად, 
მუსლიმი თემი ვალდებული იყო, 2014 წელს მიღებული თანხის 75% ღვთისმსახურთა სახელფასო და 
რელიგიური საქმიანობის განხორციელების ანაზღაურებაზე დაეხარჯა. 2015 წელს, მუსლიმ თემთან სააგენტოს 
მიერ დადებულ ხელშეკრულებაში კონკრეტული პროცენტულობით განსაზღვრული ეს პირობა ამოიღეს.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2222828?publication=0
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თავი 4. რესტიტუციის დისკრიმინაციული პოლიტიკა და ახალი პერსპექტივების ძიება

საკულტო და რელიგიური შენობა-ნაგებობების რესტავრაცია და მოვლა-პატრონობა; 
რელიგიური საგანმანათლებლო საქმიანობა; რელიგიური გაერთიანების მიმდინარე 
საყოფაცხოვრებო ხარჯები; კულტურული და საქველმოქმედო საქმიანობა. ამას გარ-
და, ოთხივე რელიგიური ჯგუფის მიმართ, სააგენტოსთვის ხელშეკრულებით განსაზღ-
ვრული მიზნების შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის პროგრამის, ხელშეკრულების დადები-
დან ერთი თვის ვადაში წარდგენის ვალდებულება მოქმედებს. სააგენტოს მოთხოვნის 
შემთხვევაში, რელიგიური გაერთიანებები ვალდებულები არიან, სააგენტოს წარუდგი-
ნონ ხარჯთაღრიცხვის პროგრამის შესაბამისი თანხის ხარჯვის ანგარიშები, რომლებიც 
ექვემდებარება აუდიტორულ შემოწმებასაც. იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტორული დასკვნა 
ხელშეკრულების პირობების დარღვევით ხარჯვის შემთხვევებს გამოავლენს, სახელმ-
წიფო მიმდინარე წელს შეწყვეტს დაფინანსებას.253 ამდენად, საპატრიარქოსგან განს-
ხვავებით, სახელმწიფო სხვა რელიგიური ორგანიზაციების საბიუჯეტო დაფინანსების 
მიზანს განსაზღვრავს და ხარჯვის ნაწილში მონიტორინგის მექანიზმს ინარჩუნებს. 

დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრის წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების გა-
რეშე, რომელიც მიყენებულ ზიანთან იქნება დაკავშირებული, დადგენილება ზიანის 
ანაზღაურებას სიმბოლურს უწოდებს. მთავრობამ 2016 წელს რასიზმისა და შეუწყ-
ნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის ანგარიშზე გაგზავნილ პასუხში თა-
ვად აღიარა, რომ ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსება არ წარმოადგენს 
კომპენსაციას ან რესტიტუციას დადგენილი ზიანისთვის და გადასაცემი ფინანსური 
სახსრების ოდენობა რელიგიური ორგანიზაციების ფუნქციონირების ამჟამინდელი 
მდგომარეობით განისაზღვრება.254 ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ზემოთ განხილული 
დადგენილება არ ეხება უძრავი ქონების დაბრუნების საკითხს და როგორც ზემოთაც 
აღვნიშნეთ, ის კვლავ სააგენტოს მანდატით მოქმედი ქონებრივი და ფინანსური სა-
კითხების შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის დისკრეციის ფარგლებში რჩება. 

4.3. საერთაშორისო და ადგილობრივი კრიტიკა: უფლებრივი სტანდარტი

რესტიტუციის საკითხების საკანონმდებლო რეგულირების კუთხით სახელმწიფოს 
უმოქმედობა არაერთხელ გამხდარა ადგილობრივი აქტორების, მათ შორის, სა-
ქართველოს სახალხო დამცველის255, და ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანი-

253 რელიგიის თავისუფლება: სახელმწიფოს დისკრიმინაციული და არასეკულარული პოლიტიკის კრიტიკა, 
EMC-ის კვლევა, 2016, გვ. 51-53.
254 ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, მოხსენება საქართველოს შესახებ 
(მონიტორინგის მეხუთე ციკლი), 2016, გვ. 60, ხელმისაწვდომია: https://www.refworld.org/docid/584e8b914.html
255 საბჭოთა კავშირის პერიოდში ჩამორთმეული ქონების და შესაბამისი რესტიტუციის ვალდებულებების შე-
სახებ, იხილეთ საქართველოს სახალხო დამცველის მოსაზრებები ყოველწლიურ ანგარიშებში (მაგალითად, 
2007, 2010, 2013 წლის სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშების შესაბამისი თავები), ხელმისაწვდო-
მია: http://www.ombudsman.ge/geo/saparlamento-angarishebi
The statements of PDO in annual 2007, 2010 and 2013 reports regarding confiscated places of worship of religious 
minorities and respective restitution obligations;

https://www.refworld.org/docid/584e8b914.html
http://www.ombudsman.ge/geo/saparlamento-angarishebi
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ნაწილი I. 

ზაციების კრიტიკის საგანი. ადამიანის უფლებების კომიტეტი,256 ევროპული კომისია 
რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ (ECRI)257, ეროვნულ უმცირესობათა 
დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის საკონსულტაციო კომიტეტი258, გაერთიანებული 
ერების ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი, ევროსაბჭოს ადამიანის უფ-
ლებათა კომისარი 259 ცალსახად აკრიტიკებენ რელიგიური უმცირესობების მიმართ 
მოქმედ დისკრიმინაციული რესტიტუციის პოლიტიკას.

გაეროს ადამიანის უფლებების კომიტეტის სტანდარტი 

ადამიანის უფლებების კომიტეტმა ანგარიშგების მანდატის ფარგლებში არაერთ-
ხელ გამოთქვა წუხილი რესტიტუციის დისკრიმინაციულ კანონმდებლობაზე საქარ-
თველოში. კომიტეტის თანახმად, საკულტო ნაგებობის და სხვა დაკავშირებული 
ქონების გარშემო არსებული პრობლემების გადაჭრა სახელმწიფოს ვალდებუ-
ლებაა. კომიტეტმა დააკონკრეტა, რომ შესაბამისი კანონმდებლობისა და პრაქ-
ტიკის უზრუნველყოფის ვალდებულება რელიგიის თავისუფლების თანასწორად 
დაცვის სტანდარტიდან გამომდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ კომიტეტი, თავის 
2014 წლის ანგარიშში, ფინანსურ კომპენსაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხი-
ლავს საკულტო-ნაგებობის დაბრუნების ალტერნატივად, როდესაც ეს ფიზიკურად 
შეუძლებელია.260 

კომიტეტი პაქტით დაკისრებული ვალდებულებების ბუნების შესახებ 31-ე ზოგად კო-
მენტარში განმარტავს, რომ პაქტით განსაზღვრული უფლებრივი ვალდებულების 
შეუსრულებლობა მხოლოდ სოციალურ, კულტურულ ან ეკონომიკურ ფაქტორებ-
ზე მითითებით ვერ გამართლდება.261 ამასთან, სამართალწარმოების ფარგლებში 
გაკეთებული განმარტებების თანახმად, კომიტეტი დევნის შედეგად ჩამორთმეულ 
ქონებასთან მიმართებით განსხვავებულ მოპყრობას მოქალაქეობის ნიშნითაც 
კი დაუშვებლად მიიჩნევს, და ამისთვის გონივრულ და ობიექტურ საფუძველს 

256 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of Georgia, CCPR /C/GEO/
CO/4, 19 August 2014.
257 ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, მოხსენება საქართველოს შესახებ 
(მონიტორინგის მეხუთე ციკლი), 2016, ხელმისაწვდომია: https://www.refworld.org/docid/584e8b914.html
258 Advisory committee on the framework convention for the protection of national minorities, Second Opinion on 
Georgia, June 15, 2015.
259 Observations on the human rights situation in Georgia, the Commissioner for Human Rights, Council of Europe, 
January 12, 2016.
260 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of Georgia, CCPR /C/GEO/
CO/4, 19 August 2014.
261 UN Human Rights Committee, General comment no. 31 [80], The nature of the general legal obligation imposed 
on States Parties to the Covenant, 26 May 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, პარ. 14; available at: https://www.
refworld.org/docid/478b26ae2.html

https://www.refworld.org/docid/584e8b914.html
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
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ითხოვს.262 მოქალაქეობის ნიშნით განსხვავებაზე დადგენილი ამ სტანდარტის გათ-
ვალისწინებით, რელიგიურ კუთვნილებაზე დამყარებული განსხვავებული მოპყრო-
ბა, ობიექტური და გონივრული საფუძვლით გამყარებული, ცხადია, ვერ იქნება. 

ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციის სტანდარტი 

ევროპის ადამიანის უფლებების კონვენცია საკუთრების უფლების ნაწილად არ 
აღიარებს რესტიტუციაზე მოთხოვნას, როდესაც სახელმწიფოს მიერ საკუთრე-
ბის ჩამორთმევა კონვენციის ხელმოწერამდე მოხდა. ამასთან, ჩამორთმეული სა-
კულტო ნაგებობების დაბრუნების ვალდებულება არ არსებობს ცალკე რელიგიის 
თავისუფლების უფლებიდან გამომდინარეც. სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, 
საკუთრების უფლების ასამოქმედებლად, როგორც მინიმუმ, აუცილებელია ქონე-
ბაზე „მფლობელობის“ ან „ლეგიტიმური მოლოდინის“ არსებობა.263 ამდენად, იმის 
მიუხედავად, რომ კონვენციის შესაბამისად სახელმწიფოს არ ეკისრება საბჭოთა 
კავშირში ჩამორთმეულ ქონებასთან მიმართებით რესტიტუციის კანონმდებლობის 
შემუშავების ვალდებულება, რესტიტუციის შესახებ (ფრაგმენტული) კანონმდებლო-
ბის მიღების შემთხვევაში, შესაძლოა ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებაზე ლეგი-
ტიმური მოლოდინი შეიქმნას. 

სასამართლო აღიარებს იმასაც, რომ, როგორც წესი, მიყენებული ზიანის სრული 
რესტიტუცია პრაქტიკულად შეუძლებელია.264 თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ სახელმ-
წიფო პროაქტიულად მიიღებს რესტიტუციის კანონმდებლობას, ის უნდა აკმაყოფი-
ლებდეს კონვენციის სხვა მოთხოვნებსაც. მაგალითად, ზიანის ანაზღაურების ოდე-
ნობა გონივრულად უნდა მიემართებოდეს ჩამორთმეული ქონების ღირებულებას, 
ამ შემთხვევაში, ჩამორთმევის დროს ქონების საბაზრო ფასს (კონვენციის დამატე-
ბითი ოქმის პირველი მუხლი).265 

ამას გარდა, იმ შემთხვევაში, თუ რესტიტუციის ვალდებულება ერთი რელიგიური 
ჯგუფის მიმართ ხორციელდება, დისკრიმინაციის აკრძალვის ვალდებულებიდან 
გამომდინარე, მსგავსი წესები უნდა მოქმედებდეს სხვა რელიგიური ჯგუფების მი-

262 Messrs. Miroslav Blazek, George A. Hartman and George Krizek, U.N. Doc. CCPR/C/72/D/857/1999, 
Communication No. 857/1999, 12 July 2001, პარ. 5.8 – 5.9; Karadjova, Mariana. “Property Restitution in Eastern 
Europe: Domestic and International Human Rights Law Responses.” Review of Central and East European Law, no. 
Issue 3 (2004): 355.
263 Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. Romania, no. 76943/11, Court (Third Section)19 May 2015.
264 Langlaude Doné, Sylvie, Religious Organisations, Internal Autonomy and Other Religious Rights Before the 
European Court of Human Rights and the OSCE, 34 Netherlands Quarterly of Human Rights 8, 2016, 28-29.
265 Pincová and Pinc v. the Czech Republic, no. 36548/97, § 53, ECHR 2002-VIII; Broniowski v. Poland (dec.) [GC], 
no. 31443/96, § 176, ECHR 2002-X Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: 
Central European University Press, 2009, გვ. 225, 231.
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ნაწილი I. 

მართაც (მე-12 პროტოკოლი266). ასევე, კანონით რესტიტუციაზე უფლების გათვა-
ლისწინების შემთხვევაში, სახელმწიფოს წარმოეშვება კონვენციის მე-6 მუხლით 
გათვალისწინებული სამართლიან სასამართლოზე წვდომის უფლებაც. რუმინეთის 
წინააღმდეგ განხილულ საქმეებში სასამართლომ განსაზღვრა სახელმწიფოს ვალ-
დებულებები, მათ შორის, სასამართლოზე წვდომის უზრუნველყოფის და საქმის 
გონივრულ ვადაში განხილვის შესახებ,267 ასევე ცნო სახელმწიფოს ვალდებულება, 
აღესრულებინა სასამართლოს გადაწყვეტილება, იმის მიუხედავად, რომ რუმინე-
თის მართლმადიდებელი მოსახლეობა ეწინააღდეგებოდა მას.268 

თუმცა კონვენციით არსებული გარანტიები შეზღუდულია და რესტიტუციის კანონ-
მდებლობის/პოლიტიკის სამართლიანობას სრულად ვერ უზრუნველყოფს. ევრო-
პული სასამართლოს დიდმა პალატამ, 2016 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაში 
Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. Romania, დისკრიმინაციის აკრძალვაზე 
უფლების დარღვევა არ დაადგინა და დაშვებულად მიიჩნია კანონის ნორმა, რომე-
ლიც ქონების დაბრუნების გადაწყვეტილების მიღებისას, ადგილობრივი მორწმუნე 
მოსახლეობის ნებას ითვალისწინებდა, იმის მიუხედავად, რომ ასეთი უმრავლესო-
ბა თითქმის ყოველთვის რუმინული მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლი იქნე-
ბოდა და ამ წესს სხვა რელიგიური ჯგუფების მიმართ დისკრიმინაციული გავლენა 
ექნებოდა.269 ადრე განხილული საქმეებისგან განსხვავებით, ამ საქმეზე უზრუნველ-
ყოფილი იყო სასამართლო ზედამხედველობა რესტიტუციის შესახებ მიღებულ გა-
დაწყვეტილებებზე, რაც ევროპული სასამართლოსთვის, სამართლიან სასამართ-
ლოზე უფლების ნაწილში, დამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა. 

მართალია, დისკრიმინაციის აკრძალვაზე უფლება, კონვენციის მე-14 მუხლის მი-
ხედვით, მხოლოდ კონვენციის სხვა უფლებასთან კავშირში მოქმედებს, თუმცა 
რესტიტუციის კანონმდებლობის სამართლიანობის დაცვის გარანტიებს დამოუკი-
დებლად ადგნეს კონვენციის მე-12 დამატებითი ოქმი, რომლით განსაზღვრული 
თანასწორობის უფლებაც, კონვენციის სხვა უფლებებისგან დამოუკიდებლად მოქ-
მედებს. შესაბამისად, იმის მიუხედავად, რომ რესტიტუციაზე უფლება არ გამომდი-
ნარეობს კონვენციით გათვალისწინებული საკუთრების უფლებიდან, შემუშავებული 
რესტიტუციის რეჟიმი, კონვენციის მე-12 დამატებითი ოქმიდან გამომდინარე, სხვა-
დასხვა რელიგიური ჯგუფების უფლებებს თანასწორობის საფუძველზე უნდა ად-
გენდეს. სახელმწიფოებს, რომლებსაც ხელმოწერილი და რატიფიცირებული აქვთ 
კონვენციის მე-12 დამატებითი ოქმი, სასამართლოზე წვდომის პროცედურული 

266 კონვენციის მე-14 მუხლი დისკრიმინაციის დადგენის საფუძველი ვერ გახდება ამ შემთხვევაში, რადგან 
კონვენციის ტექსტიდან გამომდინარე, ის მხოლოდ სხვა კონვენციის უფლებასთან კავშირში მოქმედებს.
267 Sfântul Vasile Polonă Greek Catholic Parish v. Romania, no. 65965/01, 7 April 2009.
268 Bogdan Vodă Greek-Catholic Parish v. Romania, no. 26270/04, 19 November 2013.
269 Fokas, Effie. “The Legal Status of Religious Minorities: Exploring the Impact of the European Court of Human 
Rights.” Social Compass 65, no. 1, 2018: 31.
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გარანტიების მიღმა, ნეიტრალური რესტიტუციის კანონის/პოლიტიკის შემუშავების 
ვალდებულება ეკისრებათ.270

ამას გარდა, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც, ადამიანის უფლებების 
კომიტეტის მსგავსად, წარსულში ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების შესახებ გა-
მოცემულ რეკომენაციებში, ფინანსურ კომპენსაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში გა-
ნიხილავს საკულტო-ნაგებობის დაბრუნების ალტერნატივად, როდესაც ეს ფიზიკუ-
რად შეუძლებელია.271

ადგილობრივი კრიტიკა 

რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობა ასევე მკაცრად არის გაკრიტიკებული სახალ-
ხო დამცველისა272 და მისი ეგიდით მოქმედი რელიგიათა საბჭოს მიერ, რომელიც 
30-ზე მეტ რელიგიურ გაერთიანებას აერთიანებს. რელიგიათა საბჭოს შეფასებით, 
„დღემდე გადაუჭრელია სხვადასხვა რელიგიური გაერთიანებისთვის საბჭოთა პე-
რიოდში კომუნისტური ხელისუფლების მიერ ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების 
დაბრუნებისა და სადავო ძეგლების ისტორიული მფლობელის დაადგენის საკითხი. 
პრობლემა, გარდა იმისა, რომ უშუალოდ ეხება რელიგიური გაერთიანებების მსა-
ხურებასა და მათ ქონებრივ საკითხს, ამ ნაგებობების მდგომარეობაზეც აისახება. 
ისტორიული მფლობელის დადგენამდე საკულტო ნაგებობები, უმეტეს შემთხვევაში, 
დაუცველია და ისინი დაზიანებისა და დანგრევის საფრთხის წინაშე დგას, ხოლო 
მათი შენარჩუნება და რესტავრაცია, როგორც წესი, მთავრობის დღის წესრიგში 
არ ხვდება“. რელიგიათა საბჭო უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს მთავრობას 
მოუწოდებს უზრუნველყოს სადავო ძეგლების და საბჭოთა პერიოდში კომუნისტუ-
რი ხელისუფლების მიერ ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების აღნუსხვა და მათი 
მოვლა-პატრონობა. საბჭო ასევე მოუწოდებს მთავრობას, მისი, აკადემიური სფე-
როს ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, შექმნას 
კომისია, რომელიც რესტიტუციის პროცესის მკაფიო გეგმას შეიმუშავებს.273

270 Karadjova, Mariana. “Property Restitution in Eastern Europe: Domestic and International Human Rights Law 
Responses.” Review of Central and East European Law, no. Issue 3 (2004): 354-355.
271 ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეკომენდაცია 1556 (2002), დოკუმენტი ხელმისაწვდომია: 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16997&lang=en
272 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2014, ხელმისაწვდომია: https://drive.google.com/
file/d/1Tyor20tgcN9rhR4kfRuFzVRO3CroM_Q5/view ასევე 2018 წლის ანგარიში, ხელმისაწვდომია: http://
ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
273 საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს რეკომენდაციები, 2017, 
ხელმისაწვდომია: http://www.tolerantoba.ge/failebi/qartuli_broshura_saxalxo____damcveli_87902.pdf

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16997&lang=en
https://drive.google.com/file/d/1Tyor20tgcN9rhR4kfRuFzVRO3CroM_Q5/view
https://drive.google.com/file/d/1Tyor20tgcN9rhR4kfRuFzVRO3CroM_Q5/view
http://ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
http://ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
http://www.tolerantoba.ge/failebi/qartuli_broshura_saxalxo____damcveli_87902.pdf
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ნაწილი I. 

დასკვნა: რესტიტუციის გადაუჭრელი პრობლემები საქართველოში 

კონსტიტუციური შეთანხმება და ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონი ეკლესიის 
პირდაპირი დაფინანსების საფუძვლად იქცა. ამ ფონზე, ოთხი რელიგიური ორგანი-
ზაციის დაფინანსება მათი კონტროლის ინსტრუმენტი უფროა, ვიდრე საბჭოთა კავ-
შირის პერიოდში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სამართლებრივი საფუძველი. 
ის, რომ რელიგიური უმცირესობებისთვის განსაზღვრული სუბსიდიები წინასწარ 
კანონმდებლობით განსაზღვრული ზოგადი მოქმედების კრიტერიუმებით არ არის 
გამყარებული, იძლევა საშუალებას, სახელმწიფომ ზიანის ანაზღაურების ეს მექა-
ნიზმი მათი კონტროლისთვის გამოიყენოს. მაგალითად, გაფორმებული ხელშეკ-
რულებები ითვალისწინებენ გადაცემული სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობას, მათ 
შორის, ფინანსური დახმარების სამღვდელოების ხელფასებისთვის გამოყენების 
ვალდებულებას. რელიგიური ლიდერების ასეთი დამოკიდებულება სახელმწიფოს 
დაფინანსებაზე, ეწინააღმდეგება სეკულარიზმის პრინციპს, პრაქტიკაში კი, რელი-
გიური თემის წარმომადგენლებისა და ადგილობრივი მორწმუნეების ინტერესების 
დაშორიშორებას იწვევს. დაფინანსების ამ სქემას არც თავად სახელმწიფო უწო-
დებს რესტიტუციას, და დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრის კრიტერიუმებს რე-
ლიგიური ორგანიზაციის საჭიროებებს უკავშირებს. 

ამასთან, ეკლესიის მიმართ საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული საკულტო ნაგებო-
ბების მიმართ საკუთრების უფლების აღიარებას, ანალოგიური უფლების აღიარება 
არ მოჰყოლია რელიგიური უმცირესობების მიმართ. საკანონმდებლო ჩარჩო, სა-
სამართლო განმარტებები და ადმინისტრაციული პრაქტიკა ამ დრომდე უშვებს სა-
პატრიარქოს მიერ ისტორიულად სხვა რელიგიური თემების საკულტო ნაგებობების 
გამოყენებასაც. სააგენტოს მიერ ინიცირებული რესტიტუციის პოლიტიკა კი, სახელ-
მწიფოს „კეთილ ნებაზეა“ დამოკიდებული, რელიგიურ ორგანიზაციებს არ ანიჭებს 
მოთხოვნის უფლებას და თვითნებური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლო-
ბას ქმნის, რაც ზოგჯერ რელიგიურ თემებს შორის კონფლიქტების წყაროა. ამასთან, 
მოხის პრეცედენტი ცხადყოფს საკულტო ნაგებობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი 
დავის გადაწყვეტის ბედსაც, როდესაც კონფლიქტის ერთი მხარე საპატრიარქოა. 
ეს სოციალური კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად და საკულტო-ნაგებობებზე 
საკუთრების/მფლობელობის უფლებების არადისკრიმინაციულად გადასაწყვეტად, 
რესტიტუციის კანონმდებლობის მნიშვნელობაზე მიანიშნებს. მთავრობის მიერ შე-
მუშავებული ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმა ასევე არ ასახავს სისტემურ 
ხედვას რესტიტუციის პოლიტიკაზე, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ქონების 
დაბრუნების კუთხით არადომინანტ რელიგიურ ჯგუფებს სახელმწიფოს კეთილ ნე-
ბაზე დამოკიდებულს, საკანონმდებლო მოწესრიგების გარეშე ტოვებს და არც სა-
მომავლოდ სახავს შესაბამის გეგმას. რესტიტუციასთან დაკავშირებული საკითხების 
საკანონმდებლო მოწესრიგების გარეშე გადაწყვეტა, აღმასრულებელი ხელისუფ-
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თავი 4. რესტიტუციის დისკრიმინაციული პოლიტიკა და ახალი პერსპექტივების ძიება

ლების მხრიდან პროცესის პოლიტიზებასა და თვითნებობას რელიგიის საკითხებზე 
სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარ მახასიათებლად აქცევს. 

ამ ფონზე, საპატრიარქოს მიმართ შემუშავებული რესტიტუციის პოლიტიკა ლეგი-
ტიმურ მოლოდინს წარმოშობს სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებშიც, რომ ანალოგი-
ური ქონების მიმართ მათი საკუთრების უფლებასაც ცნობენ, რადგან რესტიტუციის 
პოლიტიკის საკანონმდებლო დონეზე მხოლოდ ეკლესიის მიმართ გატარება, სხვა 
რელიგიური ორგანიზაციების შემთხვევაში კი, პრობლემის იგნორირება, ობიექ-
ტურ და გონივრულ საფუძველს მოკლებულია. თუმცა, რელიგიური უმცირესობების 
ეს მოლოდინი და საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების შესაბამისი 
კრიტიკა, წლებია, უპასუხოდ რჩება. ამას გარდა, რესტიტუციის სრულყოფილი კა-
ნონმდებლობის გარეშე საკულტო-ნაგებობების რელიგიური უმცირესობებისთვის 
დაბრუნების, ასევე ქონებრივი დავების გადაწყვეტის გაჭიანურება, საკულტო-ნაგე-
ბობების განადგურებას ან/და კულტურული და რელიგიური წარსულის წაშლასაც 
იწვევს. 

4.4. რესტიტუციის ფორმები და მასთან დაკავშირებული ობიექტური 
გამოწვევები 

პირველ რიგში, უნდა განიმარტოს, რომ რესტიტუცია ორი ძირითადი სახის არსე-
ბობს: ნატურით რესტიტუცია (Restitution in kind) და ფულადი კომპენსაცია. თავის 
მხრივ, ნატურით რესტიტუცია, შესაძლოა, არა მარტო იმავე, არამედ მსგავსი ქონე-
ბის გადაცემასაც გულისხმობდეს, ამავე დროს, ფულადი კომპენსაცია, შესაძლოა, 
ნაღდი ფულით ან ფინანსური ღირებულების მქონე სხვა ინსტრუმენტით (ვაუჩერი, 
წილი) მოხდეს.274 

როგორც წესი, რელიგიური დანიშნულების ქონების დაბრუნების შესახებ კანონმ-
დებლობა თავად განსაზღვრავს რესტიტუციის ფორმებს. ხშირად კანონმდებლო-
ბა ითვალისწინებს სახელმწიფოს (ლიტვა) ან თავად რელიგიური ორგანიზაციის 
მიერ (უნგრეთი), რესტიტუციის ფორმებიდან ერთ-ერთის არჩევის შესაძლებლობას. 
თუ არჩევანის ასეთი შესაძლებლობა არ არის განსაზღვრული და ჩამორთმეული 
ქონება კვლავ სახეზეა, როგორც წესი ის შესაბამის რელიგიურ ჯგუფს უბრუნდება, 
და კომპენსაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაიცემა, როდესაც ქონების გადაცემა 
ამ ფორმით შეუძლებელია.275 იმ ქვეყნებშიც, სადაც ზოგადად რესტიტუციის ფორ-
მად მხოლოდ კომპენსაციაა განსაზღვრული (უნგრეთი, პოლონეთი), ნატურით 

274 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009, 218-222.
275 Doe, Norman. “The Property and Finances of Religion.” In Law and Religion in Europe: A Comparative 
Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011. Oxford Scholarship Online, 2011, გვ. 184.
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დაბრუნება რელიგიური დანიშნულების შენობა-ნაგებობებთან მიმართებით მაინც 
დაიშვება.276 ასევე, იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც კანონმდებლობა ყველა სახის უძრავ 
ქონებას არ მოიცავს, მაგალითად, ეკონომიკური დანიშნულების ქონების გადაცემის 
ან კომპენსირების ვალდებულებას არ ადგენს, ის, როგორც მინიმუმ, ეხება რელიგი-
ური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების გადაცემას (ლიტვა, უნგრეთი277 ჩეხეთი278, 
უკრაინა279). საკულტო-ნაგებობების დაბრუნებისთვის უპირატესობის მინიჭების კუთ-
ხით, გამონაკლისია რუმინეთის შემთხვევა, სადაც მართლმადიდებელ და ბერძნულ 
კათოლიკურ ეკლესიას შორის ქონებრივი დავების გადაწყვეტის გაჭიანურების მიზ-
ნიდან გამომდინარე, მათი დაბრუნება რესტიტუციის უპირველეს ამოცანად არ იქნა 
აღიარებული.280

საუკეთესო პრაქტიკის დეტალურად განხილვამდე, მიზანშეწონილი იქნება რესტი-
ტუციის პროცესში გამოვლენილი ობიექტური გამოწვევების გაანალიზება. ცხადია, 
ქვემოთ განხილული გამოწვევები სხვადასხვა ქვეყანაში თანაბრად არ გვხვდება და 
კონტექსტი თითოეული მათგანის მნიშვნელობაზე ახდენს გავლენას. თუმცა, მათი 
შეფასება რესტიტუციის კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში ნებისმიერ შემთხ-
ვევაში გასათვალისწინებელია.

იქიდან გამომდინარე, რომ რესტიტუცია, თავისი არსით წარსულში მიყენებული 
ზიანის ანაზღაურებას ისახავს მიზნად, დღეს აუცილებელია წარსულში დაზარა-
ლებული რელიგიური ჯგუფების სამართალმემკვიდრის გამოვლენა. სამართალ-
მემკვიდრეობის დადგენას ართულებს რეპრესიული რეჟიმის დროს დოკუმენტების 
განადგურებაც. რესტიტუციის კანონმდებლობა უნდა ითვალისწინებდეს სამართალ-
მემკვიდრეობის დადგენის ისეთ კრიტერიუმებს, რომლებიც გადაულახავ სირთუ-
ლეებს არ შეუქმნის შესაბამისი რელიგიური ჯგუფების გამოვლენას, ამავე დროს 
თავიდან აირიდებს რელიგიურ ჯგუფებს შორის კონფლიქტს, რომლებიც ერთი და 
იმავე რელიგიური ჯგუფის სამართალმემკვიდრეობაზე წარადგენენ ლეგიტიმურ 
მოთხოვნას. გათვალისწინებული უნდა იყოს რელიგიური ჯგუფების ინტერესიც, 
კომპენსაციაზე უფლების განხორციელების წინაპირობად დოქტრინალურ შეზღუდ-
ვებთან წინააღმდეგობაში მოქმედების ვალდებულება არ დაეკისროთ, მაგალითად, 
რელიგიურ ჯგუფებს კომპენსაციის მიღების მიზნით, არ უნდა დაევალოთ ერთმა-

276 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009, 217;
277 Doe, Norman. “The Property and Finances of Religion.” In Law and Religion in Europe: A Comparative 
Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011: 137, 187, 217.
278 A Minarik, Pavol. “Church-State Separation and Church Property Restitution in the Czech Republic.” Society 54, 
no. 5, 2017: 462.
279 Summary of Property Restitution in Central and Eastern Europe, Bureau of European and Eurasian Affairs 
Washington, DC, July 16, 2002, ხელმისაწვდომია: https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
280 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 187.
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თავი 4. რესტიტუციის დისკრიმინაციული პოლიტიკა და ახალი პერსპექტივების ძიება

ნეთთან ასოცირების ვალდებულება (მაგ. საერთო კავშირის შექმნა), თუ ამას მათი 
მოძღვრება კრძალავს. 

ამას გარდა, ქონების ჩამორთმევისა და ზიანის ანაზღაურების მომენტის დრო-
ში განსხვავების გამო, მოსალოდნელია ქონების ღირებულების ცვლილება. წარ-
სულში ჩამორთმეული ქონების ღირებულება დღეს, შესაძლოა, გაზრდილი იყო, ან 
სულაც მისი ფუნქციური დატვირთვა იყოს მნიშვნელოვნად შეცვლილი. წარსულში 
რელიგიური ჯგუფის კუთვნილი ქონება დღეს ასევე შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი 
საჯარო მიზნის მატარებელი. რადგანაც რესტიტუციაზე მოთხოვნა სრულ კომპენსა-
ციაზე აბსოლუტური უფლება არ არის, ის შესაძლოა შეიზღუდოს, თუ ქონება დღეს 
მნიშვნელოვან საჯარო ფუნქციას ასრულებს, მაშინაც როდესაც რესტიტუციაზე უფ-
ლება კანონმდებლობით არის განსაზღვრული. მაგალითად, სლოვენიაში ადმინის-
ტრაციულმა სასამართლომ გააუქმა სახელმწიფოს მიერ ეკლესიისთვის ჩამორთ-
მეული მიწის გადაცემის ბრძანება, რადგან კონკრეტულ მიწაზე გზები გადიოდა, რაც 
საჯარო საკუთრება იყო და რესტიტუციას არ ექვემდებარებოდა.281

სახელმწიფომ რესტიტუციის კანონმდებლობის შემუშავებისას, უნდა გაითვალისწი-
ნოს კანონმდებლობის მიღების შედეგები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთ-
ვისაც. განვითარებადი ქვეყნებისთვის, როგორიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდ-
გომ აღიარებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია, ეკონომიკური სირთულეები 
უფლების შეზღუდვის ლეგიტიმური საფუძველია, რაც განსაკუთრებით რელევანტუ-
რია წარსულში მნიშვნელოვანი ქონების მქონე რელიგიური ჯგუფების შემთხვევა-
ში. ეკონომიკური გამოწვევები არარელევანტურია ქონების ნატურით რესტიტუციის 
შემთხვევაში. თუ განადგურებული, ან შეცვლილი ფუნქციის შემცველი ქონების ჩა-
მორთმევით გამოწვეული ზიანის სრული ანაზღაურება, სახელმწიფოსთვის დიდი 
ტვირთია, არსებული საკულტო-ნაგებობების დაბრუნება დაბრკოლებას არ უქმნის 
სახელმწიფოს, პირიქით, რელიგიის თავისუფლების უზრუნველყოფის ისეთი გზაა, 
რომელიც დამატებით ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული.

ამას გარდა, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მსგავსად, ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა 
ქვეყანაში (რუმინეთი), ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში დაიწყო რესტიტუ-
ციის პროცესი დომინანტი რელიგიური ჯგუფების მიმართ, რომელთა მფლობელო-
ბაში აღმოჩნდა ის საკულტო-ნაგებობებიც, რომლებიც ისტორიულად სხვა რელი-
გიურ თემებს ეკუთვნოდა. სიტუაციის ასეთმა განვითარებამ რელიგიურ ჯგუფებს 
შორის ინტერესთა კონფლიქტი გარდაუვალი გახადა.282

281 Summary of Property Restitution in Central and Eastern Europe, Bureau of European and Eurasian Affairs 
Washington, DC, July 16, 2002, ხელმისაწვდომია: https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
282 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009, გვ. 187.
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4.5. პოსტსაბჭოთა რეალობა რესტიტუციის კანონმდებლობის მიღებისას

1989 წლიდან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში მსგავ-
სი პროცესები წარიმართა. დემოკრატიზაციის პროცესს თან ახლდა ინდივიდუალუ-
რი საკუთრების აღდგენა, რომელიც, თავის მხრივ, ქონების პრივატიზაციასა და 
რესტიტუციაში გამოიხატა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობაში რესტიტუციის 
კანონმდებლობა ამა თუ იმ ფორმით საწყის ეტაპზევე მიიღეს. მაგალითად, რეს-
ტიტუციის პოლიტიკის (სრულყოფილი ან ეტაპობრივი) კანონმდებლობის დონეზე 
მიღების პროცესი პოლონეთში 1989, ჩეხეთში – 1990 წელს, ლიტვაში – 1990, რუმი-
ნეთში – 1990, უნგრეთში – 1991, ბულგარეთში 1992 წელს დაიწყო.283 

დემოკრატიზაციის პროცესს კონსტიტუციის დონეზე რელიგიის თავისუფლების აღი-
არება და სახელმწიფოსა და რელიგიის გამიჯვნის დადგენაც ახლდა თან.284 პოსტ-
საბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობაში არჩევანი ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის 
ურთიერთთანამშრომლობის მოდელზე გაკეთდა. გამონაკლისს სეპარაციის მოდე-
ლის სახით მხოლოდ ჩეხეთი წარმოადგენს.285 თანამშრომლობის მოდელის ფარგ-
ლებში, სახელმწიფოს მონაწილეობა რელიგიური ორგანიზაციის ფინანსურ მხარ-
დაჭერაში დაშვებული პრაქტიკაა. ამას რიგი ქვეყნები თანასწორობის პრინციპზე 
დამყარებული სუბსიდირების რეჟიმებით (სლოვაკეთი სლოვენია), ან რესტიტუციის 
ჩარჩოს (პოლონეთი, უნგრეთი) ფარგლებში ახორციელებენ.286 

ამ ქვეყნებში დაწყებული რესტიტუციის პროცესი ეკონომიკური განზომილების გარ-
და, მოიცავდა მორალურ არგუმენტებს რეპრესიული პოლიტიკური რეჟიმის პირო-
ბებში დაზარალებული პირების უფლებების აღდგენის შესახებ.287 რელიგიური ჯგუ-
ფების შემთხვევაში ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება საკუთრების მოპოვებასა და 
შენარჩუნებაზე რელიგიური ორგანიზაციების უფლებების აღდგენის და რელიგიის 
თავისუფლებით სარგებლობის საშუალებაც იყო. სწორედ ამ ლოგიკით, პოლონეთ-
ში, უნგრეთში, ესტონეთში288 ლიტვასა და ლატვიაში289 სხვა კომუნალურ ქონებაზე 

283 Doe, Norman. “The Property and Finances of Religion.” In Law and Religion in Europe: A Comparative 
Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011: 169 (სქოლიო 43, 44, 45, 46, 50), 170 (სქოლიო 48).
284 Enyedi, Zsolt, and Joan O’Mahony. “Churches and the Consolidation of Democratic Culture: Difference and 
Convergence in the Czech Republic and Hungary.” Democratization 11, no. 4, 2004:173.
285 Minarik, Pavol. “Church-State Separation and Church Property Restitution in the Czech Republic.” Society 54, 
no. 5, 2017: 465; Enyedi, Zsolt, and Joan O’Mahony. “Churches and the Consolidation of Democratic Culture: 
Difference and Convergence in the Czech Republic and Hungary.” Democratization 11, no. 4, 2004:173.
286 Minarik, Pavol. “Church-State Separation and Church Property Restitution in the Czech Republic.” Society 54, 
no. 5, 2017: 460.
287 იქვე 462.
288 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 137; 218 – 219.
289 Stuart Eizenstat, Restitution of Communal and Private Property in Central and Eastern Europe, 6 E. Eur. Const. 
Rev. 50 (1997): 51.
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უფლებებისგან განსხვავებით, უპირატესობა საკულტო-ნაგებობებზე მოთხოვნებს 
მიენიჭა. მაგალითად, პოლონეთსა და უნგრეთში ზოგადი კომპენსაციის სქემისგან 
განსხვავებით, საკულტო-ნაგებობებთან დაკავშირებით ნატურით დაბრუნების ვალ-
დებულება გაითვალისწინეს.290 

სამართლიანობის აღდგენის მიზნით მიღებულმა რესტიტუციის პოლიტიკებმა გარ-
კვეული ჯგუფების განსხვავებული მოპყრობის (ზოგჯერ გონივრული) საფუძველი 
მაინც შექმნა. მაგალითად, როგორც ვთქვით, რელიგიური დანიშნულების უძრავ 
ქონებას უპირატესობა მიენიჭა პოლონეთში, უნგრეთში, ესტონეთში, ლიტვასა და 
ლატვიაში. ბალტიისპირეთში, მოქალაქეობის წინაპირობის შემოღების შედეგად, 
ეთნიკურად რუსებს არ მიეცათ რესტიტუციის პროცესში მონაწილეობის საშუალება. 
არაერთ ქვეყანაში, რესტიტუციის მიღებისთვის დადგენილი კრიტერიუმების საშუ-
ალებით, მაგალითად, რესტიტუციის უფლების ამოქმედებისთვის ქონების ჩამორთ-
მევის თარიღის განსაზღვრით, ამ სქემიდან გამოირიცხნენ სხვადასხვა ეთნიკური 
ჯგუფები, მათ შორის, ებრაელები, რომლებმაც ქონება ნაცისტური გერმანიის მმარ-
თველობისას დაკარგეს (მაგ. ჩეხოსლოვაკიაში). ხშირად, რესტიტუციის მიზნით მი-
ღებულმა კანონმდებლობამ წარსულშიც ყველაზე სუსტი და რეპრესირებული ჯგუ-
ფები დააზარალა (მაგ. მოლდოვაში ბესარაბიის მართლმადიდებლური ეკლესია).291

როგორც ქვემოთ წარმოდგენილი ანალიზი მიანიშნებს, რესტიტუციის პოლიტი-
კების თვითნებურად და დისკრიმინაციულად განხორციელებისგან დასაცავად, 
უპირველესად მნიშვნელოვანია რესტიტუციის ჩარჩოს საკანონმდებლო დონეზე 
დეტალურად და ყველა რელიგიური ჯგუფის მიმართ თანაბრად განსაზღვრა. ამ 
კუთხით საინტერესო განმარტებები აქვს გაკეთებული ლიტვის საკონსტიტუციო სა-
სამართლოს. სასამართლომ არაკონსტიტუციურად, ხელისუფლების დანაწილების 
და კანონის უზენაესობის პრინციპებთან შეუსაბამოდ მიიჩნია კანონის ის ნორმები, 
რომლებიც აღმასრულებელ ხელისუფლებას ანიჭებდა უფლებამოსილებას, თავად 
გადაეწყვიტა ფულადი კომპენსაციის გადახდის პროცედურა, პირობები და პერი-
ოდულობა წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების/წესების გარეშე, რომლებსაც, 
თავის მხრივ, უნდა დაეკმაყოფილებინათ განჭვრეტადობის და ლეგიტიმური მო-
ლოდინის დაცვის პრინციპები.292 ქვემოთ წარმოდგენილი საუკეთესო პრაქტიკები 
იზიარებს ამ მიდგომას, კერძოდ იმას, რომ რესტიტუციის ძირითადი პრინციპები, 
ფორმები და ფარგლები, საკანონმდებლო დონეზე მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი, 
რათა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან თვითნებობის რისკები ისეთ სენ-

290 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 234.
291 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 147, 192 -199; 202-204; Karadjova, Mariana. “Property Restitution in Eastern Europe: Domestic and International 
Human Rights Law Responses.” Review of Central and East European Law, no. Issue 3 (2004): 341-342, 347.
292 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 220.
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ნაწილი I. 

სიტიურ საკითხებზე, როგორიც რელიგიური თემების მიერ ჩამორთმეული ქონების 
დაბრუნება და მათ შორის წარმოშობილი ქონებრივი დავების გადაწყვეტაა, მინი-
მუმამდე იყოს დაყვანილი. 

4.6. რესტიტუციის საკანონმდებლო ჩარჩოები: საუკეთესო პრაქტიკა

უნგრეთი 

უნგრეთის 1991 წლის რესტიტუციის კანონი293 კონკრეტულად რელიგიური დანიშნუ-
ლების ქონებას ეხება. უნგრული სქემა, ქვემოთ განხილული პოლონურის მსგავსად, 
უპირატესობას ანიჭებს საკულტო-ნაგებობების დაბრუნებას და სხვა კომუნალური სა-
კუთრებისგან განსხვავებით, რელიგიური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მიმართ 
ითვალისწინებს ნატურით დაბრუნების ვალდებულებას. ამასთან, შემდგომში მიღებუ-
ლი ცვლილებები თავად რელიგიურ ორგანიზაციებს ქონების ნატურით დაბრუნების 
სანაცვლოდ, ზიანის ანაზღაურების ალტერნატიული ფორმების არჩევის, კერძოდ, 
ყოველწლიური ფულადი კომპენსაციით ჩანაცვლების შესაძლებლობას აძლევს.294 

კანონის პრეამბულის შესაბამისად, რესტიტუციის პოლიტიკა უნგრეთში სამართ-
ლიანობის აღდგენის პრინციპს ემყარება, ასევე, მიზნად ისახავს რელიგიის ტრადი-
ციული სოციალური და კულტურული ფუნქციის განსახორციელებლად შესაბამისი 
პირობების შექმნას. ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, კანონი ეხება 1948 წლის შემდ-
გომ ჩამორთმეულ295 მხოლოდ ისეთ უძრავ საკუთრებას, რომელსაც თავდაპირვე-
ლად რელიგიური, ან მასთან დაკავშირებული დატვირთვა ჰქონდა (ეკონომიკურის 
გარდა), იმ დათქმით, რომ გადაცემის შემდგომ, ისინი ამავე მიზნებისთვის იქნება 
გამოყენებული.296 

კანონის საფუძველზე, თითოეული დენომინაციისთვის შეიქმნა პარიტეტული კომი-
ტეტები, რომლებიც შედგებოდნენ ეკლესიის და სახელმწიფოს წარმომადგენლების-
გან. კანონმა რელიგიურ ორგანიზაციებს ჩამორთმეულ ქონებაზე მოთხოვნის წარდ-
გენის შესაძლებლობა მისცა. შესაბამისად, მათ შეადგინეს დასაბრუნებელი ქონების 
მოთხოვნის სია, შეუთანხმებლობის შემთხვევაში კი, სახელმწიფო იღებდა საბო-
ლოო გადაწყვეტილებას.297 უნგრეთის რესტიტუციის კანონი შესაძლებელს ხდის 

293 1991 Act on the Settlement of Ownership of Former Real Properties of the Churches.
294 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 219.
295 იქვე, 147.
296 იქვე,193.
297 Ferrari, Silvio, W. Cole Durham, and Elizabeth A. Sewel. Law and Religion in Post-Communist Europe. Law and 
Religion Studies: 1. Leuven: Peeters, 2003: 133-134.
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კომპენსაციის, ან ყოველწლიური სუბსიდიის გადახდასაც იმ ქონების გადაცემის სა-
ნაცვლოდ, რომლის დაბრუნებაც შეუძლებელია, იმ პირობით, რომ გამოყოფილი 
თანხები სოციალური მიზნებისთვის დაიხარჯება.298 კანონი ასევე ითვალისწინებდა 
ფაქტობრივი მესაკუთრის (ძირითადად მუნიციპალიტეტის) ანაზღაურების ვალდე-
ბულებასაც. იქიდან გამომდინარე, რომ მესაკუთრის ანაზღაურების ამ ვალდებულე-
ბის გამო პროცედურას გათვალისწინებულზე მეტი დრო დასჭირდა, მოთხოვნების 
გადაწყვეტის საბოლოო ვადამ 1997 წელს 10 წლიდან 20 წლამდე გადაიწია.299 უნგ-
რეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელა რესტიტუციის პროცესის ფაზებად 
დაყოფის კონსტიტუციურობაზე, და ეს გამართლებულად მიიჩნია, იმ დათქმით, 
რომ პროცესის ხანგრძლივობა და შინაარსი წინასწარი კანონმდებლობით იყო 
განსაზღვრული.300 

საკონსტიტუციო სასამართლომ კიდევ რამდენჯერმე იმსჯელა რესტიტუციის პოლი-
ტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის, არარელიგიური ჯგუფების მი-
მართ განსხვავებულ მოპყრობაზე, კერძოდ, მათთვის არარელიგიური კომუნალუ-
რი ქონების ნატურით დაბრუნების შესაძლებლობის არარსებობაზე. სასამართლომ, 
რესტიტუციის ეს მიდგომა, არარელიგიურ ჯგუფებსა და რელიგიურ ორგანიზაციებს 
შორის არსებული მნიშვნელოვანი განსხვავებების გამო, დაშვებულად მიიჩნია. 
კერძოდ, სასამართლომ აღნიშნა რელიგიური ორგანიზაციების განსხვავებული 
სოციალური ფუნქცია და კანონის ლეგიტიმური მიზანი, უპირველესად რელიგიის 
თავისუფლებისთვის მიყენებულ ზიანზე მოეხდინა რეაგირება.301 საკონსტიტუციო 
სასამართლომ დაუბრუნებელი ქონების სანაცვლოდ სოციალური მიზნებისთვის გა-
მოყენების პირობით სუბსიდიის გადახდის შესაძლებლობაზეც იმსჯელა. სასამართ-
ლომ კანონის ამ ნაწილის პრობლემურობა აღიარა, თუმცა ფინანსური კომპენსაცია 
დაუბრუნებელი ქონებისთვის დაშვებულად მიიჩნია იმ პირობით, რომ სახელმწი-
ფოს მიერ რელიგიური ჯგუფების და სხვა ავტონომიური ორგანიზაციების სუბსი-
დირების სისტემაა შემუშავებული, რომელშიც კომპენსირების ეს სქემაც თავსდება, 
ისე რომ არარელიგიური ორგანიზაციების მიმართ განსხვავებულ მოპყრობას არ 
იწვევს.302

298 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 191, 192, 199.
299 Ferrari, Silvio, W. Cole Durham, and Elizabeth A. Sewel. Law and Religion in Post-Communist Europe. Law and 
Religion Studies: 1. Leuven: Peeters, 2003: 133-134.
300 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 220.
301 Summary of Property Restitution in Central and Eastern Europe, Bureau of European and Eurasian Affairs 
Washington, DC, July 16, 2002, ხელმისაწვდომია: https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm; Kuti, 
Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 2009, 
190 -191.
302 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 191, 192, 199.

https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
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1997 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებმა შემოიღო ყოველწლიური დაფინან-
სების სქემა, რომელიც ამოწურვადია და ითვალისწინებს დაუბრუნებელი ქონების 
ღირებულების პროპორციულ ფინანსურ მხარდაჭერას. კერძოდ, 1997 წელს მიღე-
ბული საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე, რელიგიურ ჯგუფებს შესაძლებ-
ლობა ეძლევათ, სახელმწიფოს დაუბრუნებელი ქონებისთვის ყოველწლიური და-
ფინანსების სახით კომპენსაციის მიღების მოთხოვნით მიმართონ. ყოველწლიური 
დაფინანსების სახით კომპენსაციის რეჟიმის სანაცვლოდ 6-მა რელიგიურმა ჯგუფმა 
უარი განაცხადა რესტიტუციის მოთხოვნებზე. სახელმწიფოსთან გაფორმებული ეს 
შეთანხმებები უნგრეთში კანონის სახით იქნა გამყარებული. შეთანხმების და კანო-
ნის შესაბამისად, ყოველწლიური გადასახადი დაუბრუნებელი ქონების ღირებულე-
ბაზე ნაკლები, თუმცა მისი პროპორციულია.303

რესტიტუციის პრობლემის ადრეულმა გადაწყვეტამ უნგრეთში შესაძლებელი გახა-
და ისეთ თემებზე პოლიტიკური დისკუსია და კანონმდებლობის მიღება, როგორიც 
მოსახლეობის რელიგიური კუთვნილების გათვალისწინებით, საგადასახო სისტემის 
ფარგლებში რელიგიური ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა304 და სოციალური ფუნ-
ქციების განხორციელების ნაწილში რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებაა.305 

ჩეხეთი

უნგრეთისგან განსხვავებით, ჩეხეთში რესტიტუციის პროცესი პოლიტიკური დაპი-
რისპირების მიზეზი არაერთხელ გახდა, შესაბამისად რესტიტუციის პროცესიც ნაკ-
ლებად თანმიმდევრულად და სწრაფად წარიმართა. თუმცა, ჩეხეთში პროცესის გა-
ჭიანურების მიზეზი დომინანტ რელიგიურ ჯგუფთან მყარი კავშირების შენარჩუნების 
სურვილი არ ყოფილა, პირიქით, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩეხეთი საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაზე რელიგიის მცირე გავლენით გამოირჩევა.306 

ჩეხეთშიც, რესტიტუციის ზოგადი კანონმდებლობისგან დამოუკიდებლად, 1990 წელს 
მიღებული კანონით არის რეგულირებული რელიგიური დანიშნულების ქონების დაბ-

303 Doe, Norman. “The Property and Finances of Religion.” In Law and Religion in Europe: A Comparative Introduction. 
Oxford: Oxford University Press, 2011: 170, 184; Summary of Property Restitution in Central and Eastern Europe, 
Bureau of European and Eurasian Affairs Washington, DC, July 16, 2002, ხელმისაწვდომია: https://2001-2009.
state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm; Appel, H. “Anti-Communist Justice and Founding the Post-Communist Order: 
Lustration and Restitution in Central Europe.” EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 19, no. 3: 391-392.
304 Enyedi, Zsolt, and Joan O’Mahony. “Churches and the Consolidation of Democratic Culture: Difference and 
Convergence in the Czech Republic and Hungary.” Democratization 11, no. 4, 2004: 174.
305 Doe, Norman. “The Property and Finances of Religion.” In Law and Religion in Europe: A Comparative 
Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011: 183.
306 Minarik, Pavol. “Church-State Separation and Church Property Restitution in the Czech Republic.” Society 54, 
no. 5, 2017: 460.

https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
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თავი 4. რესტიტუციის დისკრიმინაციული პოლიტიკა და ახალი პერსპექტივების ძიება

რუნების საკითხები.307 მიღებული კანონი ჩამოთვლის კონკრეტულ დასაბრუნებელ 
მიწებსა და შენობებს, რომლებიც 1950-იან წლებში308 ჩამოერთვათ რელიგიურ ორგა-
ნიზაციებს. კანონის მიღება პირველი ნაბიჯი იყო რელიგიური ორგანიზაციების საქმი-
ანობის აღსადგენად, თუმცა, შეზღუდული იყო იმ შენობებით, რომლებიც რელიგიური 
დანიშნულებით გამოიყენებოდა და არ მოიცავდა ეკონომიკური ღირებულების უძრავ 
ქონებას. ამასთან, კანონის სასამართლო განმარტების თანახმად, ის გამორიცხავდა 
რელიგიური ჯგუფების მიერ დამატებითი მოთხოვნების წარდგენას. 1991 წელს მი-
ღებული საკანონმდებლო აქტებით რესტიტუციის საკანონმდებლო ჩარჩოს ნაწილი 
გახდა კიდევ ორი მნიშვნელოვანი წესი. სახელმწიფოს გარკვეული ქონება მუნიცი-
პალიტეტებს გადაეცა. ამ ცვლილებამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა საბოლოო 
საკანონმდებლო რეგულირების პირობებში შეიძინა, რომლის თანახმადაც, ჩამორ-
თმეული ქონების დაბრუნების ვალდებულება მუნიციპალიტეტებს აღარ ეკისრებათ 
(იხ. ქვემოთ). ამას გარდა, აიკრძალა წარსულში რელიგიური ჯგუფების საკუთრებაში 
არსებული ქონების გასხვისება. ამ რეგულირების მიზანი იყო შემდგომი რესტიტუციის 
პროცესის გაადვილება, მაგალითად, ამ წესმა შეაჩერა შესაბამისი ქონების სხვა მიზ-
ნებისთვის „განვითარების“ პროცესი, რადგან მესაკუთრეებს გაურკვეველი სამართ-
ლებრივი სტატუსის მქონე საკუთრებაში ინვესტიციის მოტივაცია არ ჰქონიათ.309 

1993-1997 წლებში ჩეხეთში რესტიტუციის პროცესი აღმასრულებელი ხელისფუ-
ლების მიერ მიღებული ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებით გაგრძელდა (თუმცა 
რესტიტუციის ამ გზით მხოლოდ რამდენიმე ათეული მოთხოვნა დაკმაყოფილდა). 
საბოლოო რესტიტუციის კანონი „ეკლესიებთან და რელიგიურ ჯგუფებთან ქონებ-
რივი საკითხების გადაწყვეტის შესახებ“, რომელიც თანაბრად ეხებოდა საბჭოთა პე-
რიოდში დაზარებულებულ რელიგიურ ჯგუფებს, ჩეხეთის პარლამენტმა ერთწლიანი 
საპარლამენტო დებატების შემდგომ, 2012 წელს მიიღო.310 

არსებული ფორმით ჩამორთმეული ქონების გადაცემის ვალდებულება, ადრინდელი 
საკანონმდებლო ინიციატივისგან განსხვავებით, ყველა რელიგიურ ჯგუფს მიემართე-
ბა. თუმცა, კანონით ქონების გადაცემის და კომპენსაციის ვალდებულება მუნიციპა-
ლიტეტებზე არ ვრცელდება, რის შედეგადაც მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში გადა-
ცემული ქონება რესტიტუციის პოლიტიკის მიღმა დარჩება. კომპენსაციის მიღმა ასევე 
დარჩა ყველა ის ქონება, რომელიც სამხედრო ძალების, ეროვნული პარკების და 
კერძო პირების საკუთრებაშია. ამას გარდა, კანონი ითვალისწინებს შეზღუდვებს ჩა-

307 Minarik, Pavol. “Church-State Separation and Church Property Restitution in the Czech Republic.” Society 54, 
no. 5, 2017: 462.
308 Kovanic, Martin. “Transitional Justice Dynamics in Slovakia from Silence to the Nation’s Memory Institute.” CEU 
Political Science Journal 7, no. 4, 2012: 396.
309 A Minarik, Pavol. “Church-State Separation and Church Property Restitution in the Czech Republic.” Society 54, 
no. 5, 2017: 462.
310 იქვე, 462-463.
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მორთმევის შემდგომ „განვითარებულ“ ქონებასთან (developed property), და საჯარო 
მიზნებისთვის განკუთვნილ მიწებთან მიმართებით. კანონის თანახმად, კომპენსაციის 
გადახდა მოხდება 30 წლის განმავლობაში პროცენტის გარეშე. კანონის შესაბამისად, 
საბოლოო გადაწყვეტილებას კომპენსაციის შესახებ, რელიგიური ორგანიზაციების 
მიერ მოთხოვნის წარდგენის შემდგომ, ქონების მესაკუთრე, ცენტრალური ხელი-
სუფლება, იღებს.311 კანონი ასევე შეიცავს მანდატს, სახელმწიფოსა და რელიგიურ 
ჯგუფებს შორის ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ, რომელიც დააკონკრეტებს, 
ერთი მხრივ, მოთხოვნასა და შესაბამის სახელმწიფო ვალდებულებას.312

ჩეხეთში მოქმედი რესტიტუციის კანონმდებლობა ფულადი კომპენსაციის გარდა, ით-
ვალისწინებს რესტიტუციის ისეთ ფორმებს, როგორიცაა მსგავსი ქონების გადაცემა 
(მაგ. ჩამორთმეული მიწის შემთხვევაში, მსგავსი ღირებულების მიწის ადრინდელი 
მდებარეობის სიახლოვეს გადაცემა). ჩეხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოც სა-
განგებოდ მიუთითებს, რომ ქონების დაბრუნებაზე დასაბუთებული მოთხოვნის შემ-
თხვევაში, როდესაც ის ფიზიკურად ჯერ კიდევ არსებობს, მსგავსი ქონების დაბრუ-
ნება, ან ფულადი კომპენსაცია, შეიძლება საკმარისი არ იყოს. თუმცა, სასამართლო 
ჩამოთმეული ქონების ფიზიკური არსებობის შემთხვევაშიც უშვებს რესტიტუციის ამ 
ალტერნატიული ფორმების გამოყენების შესაძლებლობას, მაგალითად, ჩამორთ-
მეული ქონების პრივატიზების შემთხვევაში, განჭვრეტადობის პრინციპის და მესამე 
პირების მიერ უკვე მოპოვებული უფლებების დაცვის მიზნით.313

ფულადი კომპენსაციის პარალელურად (რომლის გადახდის ვალდებულებაც 30 
წლიან პერიოდზე ნაწილდება), კანონმდებლობა ჩეხეთში ითვალისწინებს 17-წლიან 
ტრანზიციის პერიოდს, როდესაც რელიგიურ ჯგუფებს სახელმწიფო კვლავ გაუწევს 
ფინანსურ მხარდაჭერას (რეგლიურ ორგანიზაციებს ამ თანხის გამოყენება შეუძ-
ლიათ მათი სურვილის შესაბამისად), თუმცა ამ დროის შემდგომ რელიგიური ჯგუფები 
ფინანსურად სრულად დამოუკიდებლები ხდებიან სახელმწიფოსგან და ყველა სხვა 
არასამეწარმეო პირის მსგავსად, იმავე სტატუსით მიიღებენ სუბსიდიებს შესაბამის 
სფეროებში განხორციელებული საქმიანობის ფარგლებში (ჯანდაცვა, განათლება, 
სოციალური სამსახური, კულტურა). ამ კანონის შესაბამისად, ჩეხეთი პოსტსაბჭოთა 
რეგიონში სეპარაციის მოდელის პირველი მაგალითია.314 კანონის განმარტებითი 
ბარათიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ მიღებული რესტიტუციის/კომპენსაციის რეჟი-
მი რელიგიური ჯგუფების ფინანსური დამოუკიდებლობის გარანტიაა.315

311 იქვე, 463.
312 A Minarik, Pavol. “Church-State Separation and Church Property Restitution in the Czech Republic.” Society 54, 
no. 5, 2017: 464.
313 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009: 222 -223.
314 იქვე, 464-465.
315 Enyedi, Zsolt, and Joan O’Mahony. “Churches and the Consolidation of Democratic Culture: Difference and 
Convergence in the Czech Republic and Hungary.” Democratization 11, no. 4, 2004: 174.
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პოლონეთი 

კათოლიკური ეკლესიის საჯარო როლი და ისტორიული ადგილი პოლონურ კონ-
ტექსტში ქართული რეალობის მსგავსია. პოლონეთშიც, კათოლიკურ ეკლესიას დო-
მინანტი ადგილი უკავია.316

კათოლიკური ეკლესიის საზოგადოებრივი გავლენების გათვალისწინებით, პოლო-
ნეთში კანონი, რომელიც სახელმწიფოსა და კათოლიკურ ეკლესიას შორის ურ-
თიერთობებს და კათოლიკური ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ ქონებას ეხებოდა,317 
ჯერ კიდევ 1989 წელს, კერძო საკუთრების რეგულირებამდე მიიღეს.318 კანონის სა-
ფუძველზე შეიქმნა კომისია, რომელშიც შედიოდნენ რელიგიის საკითხებზე მომუშა-
ვე სახელმწიფო უწყების და კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლები. კანონის 
თანახმად, კომისიის განხილვის შედეგად, ქონება დაუბრუნდებოდა ეკლესიას, მას 
გადაეცემოდა ალტერნატიული ქონება, ან თუ არცერთი ეს გამოსავალი არ არსე-
ბობდა, ქონების ღირებულების კომპენსაცია მოხდებოდა. იმ შემთხვევაში, თუ კო-
მისია შეთანხმებას ვერ აღწევდა, კათოლიკურ ეკლესიას შეეძლო მოთხოვნის სასა-
მართლოს წინაშე დაყენება.319 

1990 წელს პოლონეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის თანახმად, ძირითა-
დი რელიგიური ორგანიზაციების მფლობელობაში არსებული ქონების დაბრუნების 
მიზნით, შეიქმნა 5 დამოუკიდებელი კომიტეტი. კომიტეტები შედგებოდნენ შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს და შესაბამისი რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლების-
გან (კათოლიკური, ლუთერანული, მართლმადიდებელი, და ებრაული რელიგიური 
ჯგუფისთვის, მე-5 ყველა სხვა რელიგიური ჯგუფისთვის). კანონის თანახმად, ეს კო-
მიტეტები ფუნქციონირებენ, როგორც არბიტრაჟის ორგანოები და მათი გადაწყვე-
ტილებები შესასრულებლად სავალდებულოა.320 აქედან გამომდინარე, მათი გასა-
ჩივრება ასევე შესაძლებელია სასამართლოში. კვლევების თანახმად, პოლონეთში 
რესტიტუციის ამ ორგანოების მიერ რესტიტუციის შესახებ წარდგენილი მოთხოვნე-
ბის გადაწყვეტა ძირითადად პოზიტიურია.321 

316 Regula Ludi. “SecondWave Holocaust Restitution, PostCommunist Privatization, and the Global Triumph of 
Neoliberalism in the 1990s.” Yod, 2018, გვ. 17.
317 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009, 198 – 199; Związek Nauczycielstwa Polskiego v. Poland, no. 42049/98, ECHR 2004-IX.
318 იქვე 198 – 199.
319 Związek Nauczycielstwa Polskiego v. Poland, no. 42049/98, ECHR 2004-IX: 4.
320 Doe, Norman. “The Property and Finances of Religion.” In Law and Religion in Europe: A Comparative Introduction. 
Oxford: Oxford University Press, 2011: 184; Summary of Property Restitution in Central and Eastern Europe, Bureau 
of European and Eurasian Affairs Washington, DC, July 16, 2002, ხელმისაწვდომია: https://2001-2009.state.gov/p/
eur/rls/or/93062.htm;
321 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009, გვ. 87.

https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
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ნაწილი I. 

აღსანიშნავია, რომ უნგრეთის მსგავსად, პოლონეთშიც, ნატურით დაბრუნების შე-
საძლებლობა, განსხვავებით სხვა კომუნალური ქონებისგან, მხოლოდ საკულტო-
ნაგებობებთან მიმართებით არსებობს.322 

რესტიტუციის პრობლემური გამოცდილება რუმინეთში

საბჭოთა კავშირის პერიოდში რუმინეთში რეპრესიები ყველაზე გამოკვეთილად 
ბერძნულ კათოლიკურ ეკლესიას შეეხო. 1948 წელს ბერძნული კათოლიკური ეკ-
ლესია, როგორც კათოლიკურ დასავლეთთან დაკავშირებული ძლიერი ინსტიტუ-
ცია, აიკრძალა, არაერთი მღვდელმსახური კი რეპრესიის მსხვერპლი გახდა. რუმი-
ნეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, მართალია, ჩამოერთვა ყველა სხვა ქონება, 
თუმცა მის მფლობელობაში დარჩა საკულტო ნაგებობები, ამას გარდა მას საბჭოთა 
პერიოდშივე გადაეცა ბერძნული კათოლიკური ეკლესიის საკულტო ნაგებობები.323 

საწყის ეტაპზე, რესტიტუცია რუმინეთში საკანონმდებლო ჩარჩოს გარეშე, ინდივი-
დუალური შემთხვევების გადაწყვეტით, მათ შორის, სასამართლოს ჩართულობით, 
მიმდინარეობდა. ამ პროცესში რომის კათოლიკურმა და პროტესტანტულმა ეკლე-
სიებმა დაიბრუნეს საკულტო ნაგებობები. თუმცა პრობლემად დარჩა ბერძნულ კა-
თოლიკურ ეკლესიასა და რუმინულ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის არსებუ-
ლი დავები. მათი გადაწყვეტის წესიც კანონმდებლობის დონეზე გაიწერა.324 

1990 წელს მიღებულმა კანონმა ოფიციალურად ცნო ბერძნული კათოლიკური ეკ-
ლესია და ამ ეკლესიასთან მიმართებით ჩამორთმეული ქონების რესტიტუციის ზო-
გადი ჩარჩო დაადგინა. კანონი, ერთი მხრივ, გაწერს სახელმწიფოს საკუთრებაში 
არსებული ქონების დაბრუნების წესს, რომლის თანახმად, დასაბრუნებელ ქონებას 
სახელმწიფოსა და ეკლესიის (თითოეული ჯგუფის 3 წარმომადგენლის) მონაწილე-
ობით შემდგარი კომიტეტი განსაზღვრავს. მეორე მხრივ, კანონი ითვალისწინებს 
მართმადიდებელი და ბერძნული კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგნელების 
მონაწილეობით მოქმედი კომიტეტის მიერ პირველის საკუთრებაში არსებული ქო-
ნების ამ უკანასკნელისთვის შესაძლო დაბრუნების წესს, რომელიც, მათ შორის, 
ადგილობრივი მოსახლეობის ნების გათვალისწინებას გულისხმობს. ამასთან, კა-
ნონის თანახმად, მუნიციპალიტეტებში, სადაც საკულტო ნაგებობების რაოდენობა 
მორწმუნეების რაოდენობასთან მიმართებით არასაკმარისია, სახელმწიფოს აქვს 

322 იქვე, 2009, გვ. 217.
323 Minarik, Pavol. “Church-State Separation and Church Property Restitution in the Czech Republic.” Society 54, 
no. 5, 2017: 460; Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European 
University Press, 2009, გვ. 187.
324 Summary of Property Restitution in Central and Eastern Europe, Bureau of European and Eurasian Affairs 
Washington, DC, July 16, 2002, ხელმისაწვდომია: https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm;

https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm
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ახალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობის პროცესში მხარდაჭერის ვალდებულე-
ბა, რომელიც ასევე მოიცავს მიწის გამოყოფას, თუ მორწმუნეები არ ფლობენ შე-
საბამის მიწას, და მხარდაჭერას მშენებლობისთვის საჭირო თანხების მოძიებაში. 
1997 წელს კანონში შევიდა ცვლილებები, რომლის თანახმად, სოფლებში, სადაც 
მართლმადიდებელი ეკლესია რამდენიმე ბერძნულ ეკლესიას ფლობდა, ბერძნუ-
ლი კათოლიკური ეპარქიის მოთხოვნის შემთხვევაში, მინიმუმ ერთი მაინც უნდა 
დაბრუნებოდა მას.325 მოგვიანებით, ევროპულ სასამართლოში წაგებული საქმეების 
საპასუხოდ, 2004-2005 წლებში საკანონმდებლო ცვლილებების სახით კანონში მკა-
ფიოდ გაიწერა სასამართლოში მიმართვის შესაძლებლობა, იმ შემთხვევაშიც, თუ 
კომისია შედგა, საკითხზე იმსჯელა, მაგრამ მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას 
რომელიმე მხარე არ ეთანხმება.326 

რუმინეთში რესტიტუციის კანონმდებლობა საწყის ეტაპზევე პრობლემური იყო იქი-
დან გამომდინარე, რომ ის არაერთ დეტალს დაურეგულირებელს ტოვებდა. ასევე, 
რესტიტუციის პროცესში საკულტო ნაგებობებისა და სხვა ქონების დაბრუნებას იმ-
გვარად განასხვავებდა, რომ სხვა ქვეყნების მაგალითებისგან განსხვავებით, უპი-
რატესობას საკულტო ნაგებობების დაბრუნებას არ ანიჭებდა, შეიძლება ითქვას, 
პირიქით, მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული პრობლემური ქონებრივი 
დავებიდან გამომდინარე, საკულტო ნაგებობების დაბრუნების გაჭიანურების შე-
დეგი ჰქონდა. საწყის ეტაპზე, სახელმწიფო ბერძნული კათოლიკური ეკლესიისთ-
ვის მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრებაში არსებული ქონების დაბრუნების 
ვალდებულებას უარყოფდა და რელიგიურ თემებს შორის ქონებრივ დავებს, რელი-
გიურ და არა სამართლებრივ პრობლემად მიიჩნევდა, რომელშიც სახელმწიფოს, 
მათ შორის, საკანონმდებლო ორგანოს აქტიური მონაწილეობა გაუმართლებელი 
იქნებოდა. კრიზისულ სიტუაციებში, სახელმწიფო მეტ დიალოგზე ამახვილებდა 
ყურადღებას, თუმცა დავების გადაუწყვეტლობა ისევ და ისევ მართლმადიდებე-
ლი ეკლესიის ინტერესებში შედიოდა, რომელიც განაგრძობდა ბერძნული კათო-
ლიკური ეკლესიებით სარგებლობას. ამასთან, კანონის ნორმა ახალი საკულტო 
ნაგებობების სახელმწიფოს მხარდაჭერით მშენებლობის შესახებ, თავის მხრივ, სა-
ხელმწიფოს მხრიდან დავების გადაწყვეტის პოლიტიკური ნების არარსებობასა და 
პრობლემის ალტერნატიული გზებით გადაჭრის სურვილზე მიანიშნებდა.327 სახელმ-
წიფოს ასეთი პოზიციონირების შედეგად და განხილულ არგუმენტებზე დაყრდნო-

325 Stan, Lavinia, and Lucian Turcescu. “ The Politics of Orthodox‐Greek Catholic Relations.” In Religion and 
Politics in Post-Communist Romania. New York: Oxford University Press, 2007. Oxford Scholarship Online, 2007: 
გვ. 95, 101.
326 Doe, Norman. “The Property and Finances of Religion.” In Law and Religion in Europe: A Comparative 
Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011: 170 (სქოლიო 48); Lupeni Greek Catholic Parish and Others v. 
Romania, no. 76943/11, Court (Third Section) 19 May 2015.
327 Stan, Lavinia, and Lucian Turcescu. “ The Politics of Orthodox‐Greek Catholic Relations.” In Religion and 
Politics in Post-Communist Romania. New York: Oxford University Press, 2007. Oxford Scholarship Online, 2007: 
გვ. 95-96.
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ბით, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ რუმინეთში შეძლო თანასწორი რესტიტუციის 
პოლიტიკის განხორციელების გაჭიანურება, მაშინაც, როდესაც ამას სასამართლო 
მოითხოვდა.328

კანონმდებლობით დეტალური წესების/პროცედურების გაწერის გარეშე შერეული 
კომისია ხშირად ვერც იკრიბებოდა, ან საბოლოო შეთანხმებას ვერ აღწევდა. გა-
დაუწყვეტელი დავების განხილვა ხშირად სასამართლოში გრძელდებოდა, ზო-
გიერთ შემთხვევაში, სასამართლო ეთანხმებოდა კათოლიკეების მოთხოვნებს, 
ზოგჯერ კი, სასამართლო საქმის განხილვაზე უარს ამბობდა, რადგანაც, მათი 
განმარტებით, კანონით ამ საკითხზე ექსკლუზიური იურისდიქცია შესაბამის კომი-
სიებს ჰქონდათ. საბოლოოდ, საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, კო-
მისია დავის გადაწყვეტის მხოლოდ პირველ რიგში გამოსაყენებელ საშუალებად 
იქნა აღიარებული, რაც დავის გადაუწყვეტლობის შემთხვევაში, სასამართლოსთ-
ვის მიმართვის შესაძლებლობას არ გამორიცხავდა. განმარტება, რომ სასამართ-
ლოებს ჰქონდათ იურისდიქცია კომისიის განსახილველ საკითხებზე, მათ შორის, 
კონვენციის საფუძველზე სასამართლოზე წვდომის უფლებიდან გამომდინარე, სა-
ბოლოოდ უზენაესმა სასამართლომაც გაიზიარა.329 

პოლიტიკურ დონეზე შექმნილი დაძაბულობის გადაჭრა პრიორიტეტი 90-იანი წლე-
ბის მიწურულში გახდა. გარკვეულწილად, საერთაშორისო აქტორების ზეწოლის 
შედეგად, პრობლების გადაწყვეტა რუმინეთისთვის დემოკრატიზაციის პროცესის 
წარმატების დემონსტრირებისთვის იყო აუცილებელი. ამ პროცესში პოზიტიური 
როლი ითამაშეს სასამართლოებმაც, რომლებმაც შესაბამის საკულტო ნაგებობებზე 
კათოლიკური ეკლესიის უფლებები აღიარეს. ამ გადაწყვეტილებების აღსრულება-
ზე სახელმწიფო 2005 წლამდე უარს ამბობდა330, თუმცა ამ დროის შემდგომ ჩამორ-
თმეული ქონების ნაწილი მართლაც დაუბრუნდა ბერძნულ ეკლესიას (2007 წლის 
მდგომარეობით, დაახლოებით 160 ეკლესია). პოზიტიური ძვრების მიუხედავად, 
ბერძნული კათოლიკური ეკლესიის ადგილობრივი მრევლის ნაწილი კვლავ იძუ-
ლებული რჩებოდა გარეთ ელოცა. ამ პრობლემის აღიარების ნიშნად, წლების გან-
მავლობაში სახელმწიფო სამჯერ უფრო მეტ დაფინანსებას გამოყოფდა ბერძნული 
ეკლესიისთვის, ვიდრე ეს მათ მრევლის საერთო მოსახლეობასთან პროცენტული 
შეფარდების საფუძველზე ეკუთვნოდათ, რითიც 220-მდე ახალი ბერძნული კათო-
ლიკური ეკლესიის მშენებლობა გახდა შესაძლებელი.331 გარკვეული პროგრესის 

328 Stan, Lavinia, and Lucian Turcescu. “Romania.” In Church, State, and Democracy in Expanding Europe. Oxford 
University Press, 2011. Oxford Scholarship Online, 2011: 28.
329 Kuti, Csongor. Post-Communist Restitution and the Rule of Law. Budapest: Central European University Press, 
2009, გვ. 201; 
330 Stanciu Florentin. “the restitution of religious property in Romania”. Revue Européenne du Droit Social 42, 2019: 101;
331 Stan, Lavinia, and Lucian Turcescu. “ The Politics of Orthodox‐Greek Catholic Relations.” In Religion and 
Politics in Post-Communist Romania. New York: Oxford University Press, 2007. Oxford Scholarship Online, 2007: 
გვ. 103.
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მიუხედავად, ორ რელიგიურ ჯგუფს შორის საკულტო ნაგებობებზე დღემდე რჩება 
გადაუწყვეტელი დავები, რაც მუდმივად არის კონფლიქტის წყარო და პოლიტიკური 
ინსტრუმენტალიზების საგანი.332 

საინტერესოა საკანონმდებლო ჩარჩოს პარალელურად მიმდინარე საზოგადოებ-
რივი ჩართულობაც. 1996-2000 წლებში, ლიბერალური პოლიტიკური გუნდის მმარ-
თველობის პერიოდში, ბერძნულმა კათოლიკურმა ეკლესიამ საკულტო ნაგებობე-
ბის დაბრუნება ძალის გამოყენებითაც სცადა, რასაც მართლმადიდებელი ეკლესიის 
ორგანიზებული პროტესტი მოჰყვა. ქონების დაბრუნების ამ მცდელობების გაპრო-
ტესტებისას მართლმადიდებელი ეკლესია ბერძნული ეკლესიის წევრების მცირე 
რაოდენობასა და შესაბამისად, ახალი სალოცავი ადგილების ნაკლებ საჭიროებაზე 
მიუთითებდა..333 თუმცა, მართლმადიდებელი ეკლესია ეწინააღმდეგებოდა, მათ შო-
რის, იმ საკულტო ნაგებობების დაბრუნებასაც, რომლის გამოყენების მიზანი თავად 
არ გააჩნდა, რადგან კონკრეტულ ადგილას მათ უკვე ჰქონდათ სალოცავი ადგილე-
ბი ან/და ეს შენობა-ნაგებობები ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებოდა.334 

2006 წელს რუმინეთში რელიგიის თავისუფლების შესახებ კანონის მიღება აღმოჩნ-
და ის გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც პოზიტიური გავლენა მოახდინა არა მარტო 
სახელმწიფოსა და რელიგიური ორგანიზაციების, არამედ დომინანტი რელიგიური 
ჯგუფის რელიგიურ უმცირესობებთან ურთიერთობაზეც. შეცვლილი კონტექსტის მაჩვე-
ნებელი იყო 2011 წელს რელიგიების საკონსულტაციო საბჭოს ჩამოყალიბებაც. საბჭო 
მართლმადიდებელი პატრიარქის ინიციატივით შეიქმნა და მასში გაერთიანების მიზ-
ნით მოწვეული იყო ყველა ოფიციალურად აღიარებული რელიგიური მიმდინარეობა. 
მართალია, საბჭოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ ინიცირების გამო, ზოგიერთ-
მა რელიგიურმა ჯგუფმა უარი თქვა მასში გაერთიანებაზე, თუმცა დღეს საბჭო წევრების 
თანასწორობის და თავმჯდომარეობის წლიური როტაციის პრინციპზე დაყრდნობით 
ფუნქციონირებს, მასში გაერთიანებულები არიან ბერძნული კათოლიკური ეკლესიის 
წარმომადგენლებიც, რაც ამ უკანასკნელსა და მართმადიდებელ ეკლესიას შორის 
კონფლიქტის შედარებით განეიტრალებაზე მიანიშნებს.335 

როგორც გამოჩნდა, რუმინული კონტექსტი არაერთ ნაწილში ჰგავს სიტუაციას სა-
ქართველოში. სახელმწიფო აქაც დომინანტი რელიგიური ჯგუფის მხარდამჭერად 

332 Mihai Popa & Liviu Andreescu Legal provisions, courts, and the status of religious communities: a socio-legal 
analysis of inter-religious relations in Romania, Religion, State & Society, 45:3-4, 2017: 303.
333 Stanciu Florentin. “the restitution of religious property in Romania”. Revue Européenne du Droit Social 42, 2019: 
99-101.
334 Stan, Lavinia, and Lucian Turcescu. “ The Politics of Orthodox‐Greek Catholic Relations.” In Religion and 
Politics in Post-Communist Romania. New York: Oxford University Press, 2007. Oxford Scholarship Online, 2007: 
გვ. 116.
335 Mihai Popa & Liviu Andreescu Legal provisions, courts, and the status of religious communities: a socio-legal 
analysis of inter-religious relations in Romania, Religion, State & Society, 45:3-4, 2017: 303.
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გვევლინება და მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ სტატუს-კვოს შენარჩუნების 
მიზნით, პროცესის გაჭიანურების გზას მიმართავს. იმის ნაცვლად, რომ საბჭოთა 
კავშირის პერიოდში ბერძნული კათოლიკური ეკლესიის საკუთრების მართლმა-
დიდებელი ეკლესიისთვის გადაცემის უკანონო ფაქტებზე მოეხდინა რეაგირება, 
საქართველოს მსგავსად, რუმინეთის მთავრობამაც გაიზიარა მართლმადიდებელი 
ეკლესიის პოზიცია, რომ ეს ქონებრივი დავები რელიგიურია, და სახელმწიფო ორ-
განოების მონაწილეობით, მათ შორის, პარლამენტის ჩართულობით, არ უნდა გა-
დაწყვეტილიყო.

რუმინული კონტექსტი საქართველოსთვის იმიტომაც არის რელევანტური, რომ 
დომინანტ რელიგიურ თემსა და რელიგიურ უმცირესობებს შორის კონფლიქტები 
რესტიტუციის საკითხების მიღმაც არსებობს, რაც 90-იან წლებში განსაკუთრებით გა-
მოიკვეთა (ხელშეშლის, დევნის ფაქტები იეჰოვას მოწმეების, ბაპტისტების და სხვა 
პროტესტანტული ჯგუფების წინააღმდეგ). როგორც საქართველოში, ასეთი კონფ-
ლიქტები რუმინეთში ხშირად იყო მხარდაჭერილი და პროვოცირებული რელიგი-
ური ლიდერების მიერ. რუმინეთშიც საჯარო რიტორიკის ნაწილი იყო ამ ჯგუფების 
უცხოურ დაფინანსებასთან დაკავშირება და ეროვნული იდენტობისთვის საფრთხედ 
ასოცირება. რუმინეთშიც, რელიგიური უმცირესობების საქმიანობას ასევე ზღუდავ-
და პარალელური არათანასწორი ადმინისტრაციული პრაქტიკა.336 ასევე, რუმინე-
თი, საქართველოს მსგავსად, განაგრძობდა რელიგიური ლიდერების დაფინანსე-
ბაში მონაწილეობასაც.337 

4.7. დასკვნა: საქართველოში რესტიტუციის კანონმდებლობის   
შემუშავებისას გასათვალისწინებელი საუკეთესო პრაქტიკა

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, საქართველო, რესტიტუციის კანონმდებლობის შემუშავე-
ბის კუთხით, გამონაკლისი შემთხვევაა., სხვა აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნების-
გან განსხვავებით, რელიგიური ორგანიზაციებისთვის ჩამორთმეულ ქონებაზე ზო-
გადი რესტიტუციის კანონმდებლობის შემუშავება აქ დემოკრატიზაციის პროცესის 
ნაწილი არ ყოფილა. აღსანიშნავია, რომ ამ ქვეყნებში რესტიტუციის პრობლემის 
გადაწყვეტა ყველა დაზარალებული რელიგიური ორგანიზაციის მიმართ მოქმედ 
პოლიტიკას გულისხმობს. პოლონეთშიც, სადაც საწყის ეტაპზე რესტიტუციის პოლი-
ტიკა მხოლოდ კათოლიკურ ეკლესიას შეეხო, საბოლოოდ სხვა რელიგიური ორგა-
ნიზაციების რესტიტუცის პირობები და ფარგლებიც კანონით განისაზღვრა. ჩეხეთ-
შიც, სადაც კანონმდებლობის მიღება ეტაპობრივად მოხდა, საბოლოოდ არჩევანი 

336 იქვე.
337 Stan, Lavinia, and Lucian Turcescu. “Romania.” In Church, State, and Democracy in Expanding Europe. Oxford 
University Press, 2011. Oxford Scholarship Online, 2011: 139.
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თავი 4. რესტიტუციის დისკრიმინაციული პოლიტიკა და ახალი პერსპექტივების ძიება

გაკეთდა ყველა რელიგიური ორგანიზაციისთვის რესტიტუციის საერთო საფუძვ-
ლით დარეგულირებაზე. საუკეთესო პრაქტიკების გარდა, რუმინეთის პრობლემური 
გამოცდილებაც მიანიშნებს რესტიტუციის შესახებ საკანონმდებლო რეგულირების 
აუცილებლობაზე. მსგავსი კონტექსტისა და არაერთი პოლიტიკური დაბრკოლების 
მიუხედავად, რუმინეთშიც საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდა რესტიტუციის 
ყველაზე სადავო საკითხი – ბერძნულ კათოლიკურ და მართლმადიდებელ ეკლე-
სიას შორის დავების გადაწყვეტის ფორმები და პირობები. იმის მიუხედავად, რომ 
რუმინეთი დღესაც რესტიტუციის პრობლემურ შემთხვევად მიიჩნევა და კრიტიკის 
საგანია საერთაშორისო დონეზეც338, ის ქართულ კონტექსტთან შედარებით, პრობ-
ლემის ნაწილობრივ გადაწყვეტის მაგალითს მაინც წარმოადგენს. 

რაც შეეხება რესტიტუციის პოლიტიკის შინაარსს, ზემოთ განხილული კანონმდებ-
ლობების ანალიზიდან იკვეთება, რომ საკულტო ნაგებობების დაბრუნებაზე მოთ-
ხოვნები, როგორც წესი, უპირატესობით სარგებლობდნენ სხვა სახის უძრავ ქო-
ნებებთან მიმართებით (გამონაკლისია რუმინეთი). კონსენსუსი მიღწეულია იმის 
შესახებაც, რომ რესტიტუცია, როგორც მინიმუმ, უნდა განხორციელდეს იმ საკულ-
ტო ნაგებობებზე, რომლებიც მსგავსი ფორმით ან/და ფუნქციით დღესაც შენარჩუ-
ნებულია. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც კანონმდებლობა ყველა სახის უძრავ ქონებას 
არ მოიცავს, მაგალითად, ეკონომიკური დანიშნულების ქონების გადაცემის ან კომ-
პენსირების ვალდებულებას არ ადგენს, ის, როგორც მინიმუმ, ეხება რელიგიური 
დანიშნულების შენობა-ნაგებობებს (ლიტვა, უნგრეთი, ჩეხეთი, უკრაინა). რელიგი-
ური ორგანიზაციების ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების დროსაც, უპირატესობა 
ენიჭება საკულტო ნაგებობებს და არა ამავე რელიგიური ჯგუფების ეკონომიკური 
დანიშნულების სხვა ქონებას (უნგრეთი, ჩეხეთი). ასევე, ქვეყნებმა, რომლებმაც ეტა-
პობრივად გადაწყვიტეს რესტიტუციის პრობლემები, მაგალითად, ჩეხეთმა, პირველ 
რიგში საკულტო ნაგებობების დაბრუნების საკითხები დაარეგულირეს კანონით. 
აღსანიშნავია, რომ ამ ერთგვაროვანი პრაქტიკის რეალიზებას ისიც უწყობს ხელს, 
რომ საკულტო ნაგებობების დაბრუნება, ფინანსურ ტვირთთან არ არის დაკავშირე-
ბული და რელიგიური თემების უფლებების უზრუნველყოფის ეფექტიანი და გონივ-
რული გზაა. საერთაშორისო დონეზე არსებული ეს კონსენსუსი იმაზე მიანიშნებს, 
რომ რელიგიური ჯგუფებისთვის ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება, საკუთრების 
უფლების დაცვის გარდა, რელიგიის თავისუფლების დაცვის ინტერესსაც ატარებს 
და შესაბამისად, რელიგიის თავისუფლებისთვის რელევანტური პრინციპებით, მათ 
შორის, სეკულარიზმის ჩარჩოთი უნდა განისაზღვროს. 

რესტიტუციის კანონმდებლობის მაგალითები ცხადყოფს, რომ ზიანის ანაზღაურე-
ბის ვალდებულება ჩამორთმეული ქონების პროპორციულად არსებობს, ამასთან, 
ის ამოწურვადია. ქონების დაბრუნების და კომპენსაციის ვალდებულებები ერთმა-

338 იქვე, გვ. 116-117.
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ნეთთან დაკავშირებული, და ურთიერთგამომრიცხავია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომ-
პენსაცია იმ ქონებას მიემართება პროპორციულად, რომლის ნატურით დაბრუნებაც 
შეუძლებელია. ამოწურვადობის პრინციპზე დაყრდნობით კი, ზიანის ანაზღაურების 
ვალდებულება კომპენსაციის გონივრულ ვადებსა და ფარგლებში გაცემის შემდგომ, 
შესრულებულად ჩაითვლება. ამდენად, იმის გარდა, რომ კომპენსაცია ქონების ნა-
ტურით დაბრუნების ალტერნატივად ჩამოყალიბდა, კონსენსუსი არსებობს იმის შე-
სახებაც, რომ გაცემული კომპენსაცია დაუბრუნებელი ქონების პროპორციულია და 
ამოწურვად ვალდებულებად უნდა განისაზღვროს.

როგორც გამოჩნდა, რესტიტუციის კანონმდებლობით გარკვეული ჯგუფების არა-
ხელსაყრელ მდგომარეობაში ჩაყენება შეიძლება მოხდეს. ამდენად, თვითნებობის 
მინიმუმამდე დასაყვანად, რესტიტუციის კანონმდებლობა წინასწარ და დეტალურად 
უნდა არეგულირებდეს ქონების დაბრუნების/კომპენსაციის წესს, მისი შინაარსიც სა-
კუთრების და რელიგიური უფლებების აღდგენასთან ერთად უნდა განისაზღვროს 
სამართლიანობის და თანასწორობის პრინციპებთან კავშირში. სწორედ დეტალური 
რეგულირების არარსებობით იყო გამოწვეული რუმინეთში რესტიტუციის კანონმ-
დებლობის განხორციელების წარუმატებლობა, როდესაც წესების კონკრეტულად 
გაწერის გარეშე კანონით განსაზღვრული მიზნების განხორციელება შეუძლებე-
ლი აღმოჩნდა. განხილული საუკეთესო პრაქტიკები ცნობს არა მარტო ზოგადად 
რესტიტუციის პოლიტიკის საკანონმდებლო დონეზე რეგულირების, არამედ მისი 
განხორციელების სხვადასხვა დეტალების, მაგალითად, რესტიტუციის პროცესის 
ფაზებად დაყოფის, და საბოლოო ხანგრძლივობის წინასწარ კანონმდებლობით 
განსაზღვრის აუცილებლობასაც (უნგრეთი). ამის გარდა, თავად რელიგიური ჯგუფე-
ბის სახელმწიფოსთან დადებული შეთანხმებების კანონის სახით გაფორმება, დამა-
ტებითი გარანტია საიმისოდ, რომ წარმომადგენლობითი ორგანოს მონაწილეობით 
შემუშავებული რესტიტუციის პოლიტიკა საპარლამენტო ზედამხედველობის გარეშე 
მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებაზე დამოკიდებული არ გახდეს (ჩე-
ხეთი, უნგრეთი). 

ამასთან, დაუსაბუთებელია არგუმენტი იმის შესახებ, რომ რესტიტუციის კანონმდებ-
ლობა რელიგიური ორგანიზაციების საჭიროებების დაკმაყოფილების ერთადერთი 
გზაა და აუცილებლად მათ ამჟამინდელ მდგომარეობასთან უნდა იყოს დაკავში-
რებული. მართალია, ეს საჭიროებები ნაწილობრივ სწორედ საბჭოთა პერიოდის 
რეპრესიული პოლიტიკის შედეგია, თუმცა ზიანის ანაზღაურების ამოწურვადობის 
პირობებშიც, მას შემდგომ, რაც ქონებრივი უფლებების ნაწილობრივ აღდგენით 
რელიგიური ორგანიზაციები ფინანსურ დამოუკიდებლობას მოიპოვებენ, სახელმ-
წიფოს რჩება გზები რელიგიური ჯგუფების საჭიროებების გასათვალისწინებლად. 
როგორც აღვნიშნეთ, თანამშრომლობის მოდელის ფარგლებში თანასწორობის 
მკაცრი გარანტიების გათვალისწინებით, არაერთი ევროპული ქვეყანა ეხმარება 
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რელიგიურ ორგანიზაციებს ფინანსურად. თუმცა, როგორც ამას ამ ქვეყნების უმაღ-
ლესი სასამართლოები განმარტავენ, სუბსიდირების ეს პოლიტიკები თანასწორო-
ბის უფლებასთან შესაბამისობაში უნდა იყოს (იხ. საკონსტიტუციო სასამართლოს 
განმარტებები უნგრეთში). უნგრეთში, რესტიტუციის პრობლემების გადაწყვეტის პა-
რალელურად, არსებობს რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების სხვა ლეგიტი-
მური საშუალებების გამოყენების გამოცდილებაც. კერძოდ, რელიგიური ჯგუფების 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად აქ მოსახლეობის რელიგიურ კუთვნილებაზე 
დაფუძნებული, საგადასახო სქემაში ინტეგრირებული სუბსიდირების პოლიტიკა 
შემუშავდა. ფინანსური ურთიერთობები სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურ-
თიერთობის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია. შესაბამისად, ფინანსური მხარდაჭერის 
როგორც სუბსიდირების, ასევე რესტიტუციის სახით განხორციელების შემთხვევა-
ში, მკაფიო წესების და პროცედურების წინასწარ გაწერა, სეკულარიზმის პრინციპის 
დაცვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

საქართველოში რესტიტუციის კანონმდებლობა მხოლოდ ერთ, წარსულშიც ყველა-
ზე ძლიერ რელიგიურ ჯგუფს შეეხო და მისი პრივილეგირებული პოზიციის გასამყა-
რებლად შექნა საფუძველი. სხვადასხვა ჯგუფების რესტიტუციის სხვადასხვა სამართ-
ლებრივი საფუძვლით რეგულირებამ (ერთ შემთხვევაში კონსტიტუციური შეთანხმება 
და ბიუჯეტის შესახებ კანონი, მეორე შემთხვევაში – მთავრობის დადგენილება და 
სახელმწიფოს ნების შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულებები), დასაწყისშივე 
შექმნა თვითნებობის რისკები. რესტიტუციის შესახებ ზოგადი მოქმედების და დეტა-
ლური კანონმდებლობის გარეშე, რესტიტუციის პოლიტიკები რელიგიური ჯგუფების 
ფინანსური დამოკიდებულების ინსტრუმენტალიზების საშუალება გახდა. 

პოლონეთის, რუმინეთის, უნგრეთის და ჩეხეთის მაგალითები ცხადყოფს, რომ, 
ერთი მხრივ, სახელმწიფოს და შესაბამისი რელიგიური ორგანიზაციით წარმოდ-
გენილი კომიტეტების, მეორე მხრივ, სახელწიფოსა და რელიგიურ ჯგუფებს შორის 
ხელშეკრულების გზით რესტიტუციის პირობების დაზუსტება, მიღებული პრაქტიკაა. 
თუმცა, ორივე შემთხვევაში, კომიტეტის შექმნისა და ხელშეკრულების გაფორმების 
წესები და პირობები განსაზღვრულია კანონით, ემყარება კანონმდებლობით გან-
საზღვრულ ზოგად პრინციპებს, როგორიც საკულტო ნაგეგობების პრიორიტეტული 
წესით დაბრუნება, კომპენსაციის დაუბრუნებელ ქონებასთან პროპორციულობა და 
მისი ამოწურვადობაა. რიგ შემთხვევებში, თავად შეთანხმებები არსებობენ კანონის 
სახით. ამასთან, შესაბამისი კომიტეტების გადაწყვეტილებები შესასრულებლად სა-
ვალდებულოა და სასამართლოში გასაჩივრებას ექვემდებარება, რაც ევროპის ადა-
მიანის უფლებების კონვენციით განსაზღვრულ ვალდებულებასაც წარმოადგენს.

მაგალითად, რუმინეთშიც დომინანტ რელიგიურ ჯგუფსა და უმცირესობას შორის 
პრობლემური ქონებრივი დავების შერეული კომისიების საშუალებით და კონკრე-
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ტული მოსახლეობის უმრავლესობის სურვილის საფუძველზე გადაწყვეტის წესი კა-
ნონით არის განსაზღვრული, რომელიც ამ შესაძლო დისკრიმინაციული ეფექტის 
დასაბალანსებლად სახელმწიფოს პარალელურ ვალდებულებებს ითვალისწინებს. 
ამასთან, კომისიის გადაწყვეტილებები შესასრულებლად სავალდებულოა და გა-
საჩივრებას ექვემდებარება. ასევე, კანონი ითვალისწინებს სახელმწიფოს მხარდა-
ჭერას, ბერძნული კათოლიკური სალოცავი ადგილების საჭიროების შემთხვევაში. 
მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ კონკრეტულ ადგილას რამდენიმე ბერძნული 
ეკლესიით სარგებლობის შემთხვევაში კი, კანონი, როგორც მინიმუმ, ერთის დაბ-
რუნების შესახებ მართლმადიდებელი ეკლესიის ვალდებულებასაც განსაზღვრავს. 
ამასთან, სახელმწიფოს მიერ პრობლემის აღიარება ჩანს სუბსიდირების სქემის 
შემუშავებაშიც, რომელიც ბერძნული ეკლესიების მშენებლობის გაზრდილ საჭირო-
ებას ითვალისწინებს. 

ამდენად, იმის მიუხედავად, რომ რესტიტუციის პოლიტიკები სხვადასხვა ქვეყანა-
ში, შეიცავს სახელმწიფოსა და რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის რესტიტუციაზე 
შეთანხმების ელემენტებს, საკითხის არაფორმალური მოლაპარაკებებით გადაწყ-
ვეტის, კანონის მიღმა კონფლიქტების წარმოშობის და რესტიტუციის საკითხების 
რელიგიური ჯგუფების კონტროლის მექანიზმად გამოყენების რისკები წინასწარ 
დეტალურად გაწერილი და სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ თანაბრად მოქმედი საკა-
ნონმდებლო ფარგლებით მინიმუმამდე დაიყვანება. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულდან გამომდინარე, დემოკრატიზაციის პროცესის რეალუ-
რად განხორციელებისთვის საქართველოშიც რესტიტუციის საკითხები საკანონმ-
დებლო დონეზე და რაც მთავარია ყველა რელიგიური ჯგუფის მიმართ ერთი საკა-
ნონმდებლო სამართლებრივი საფუძვლით უნდა დარეგულირდეს. როგორც ამაზე 
ლიტვის საკონსტიტუციო სასამართლომ მიუთითა, ასეთი რეგულირების ვალდე-
ბულება მათ შორის გამომდინარეობს ხელისუფლების დანაწილების და კანონის 
უზენაესობის პრინციპებიდან. მსგავს სენსიტიურ საკითხზე, განსაკუთრებით რელი-
გიურ თემებს შორის ქონებრივ დავებთან მიმართებით, აღმასრულებელი ხელი-
სუფლების მხრიდან თვითნებობის რისკების თავიდან ასაცილებლად რესტიტუციის 
პრინციპები, პროცედურა და პირობები შესაბამისი პოლიტიკური პროცესის შედე-
გად კანონით უნდა იყოს გაწერილი. სხვა შემთხვევაში, რესტიტუციის ფრაგმენტულ 
კანონმდებლობას არათუ პოზიტიური, არამედ დისკრიმინაციული ეფექტი აქვს და 
კონფლიქტების წყაროდ რჩება. ასეთი საკანონმდებლო რეგულირება უნდა ემყა-
რებოდეს რესტიტუციის სამართლიანობის ისეთ წინაპირობებს, როგორიც საკულ-
ტო ნაგებობების პრიორიტეტული წესით დაბრუნება, მიყენებულ ზიანთან ფულადი 
კომპენსაციის პროპორციულობა და ზიანის ანაზღაურების ამოწურვადობაა. კანონ-
მდებლობის შემუშავების პროცესში, მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია 
საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოს. რელიგიათა 
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საბჭო მისი რუმინული ანალოგისგან განსხვავებით, დომინანტი რელიგიური ჯგუფის 
წარმომადგენლებს არ აერთიანებს. თუმცა, რესტიტუციის პოლიტიკის ქართული 
კონტექსტის გათვალისწინებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მართლმადიდებელი 
ეკლესიის რესტიტუციის ინტერესები არსებული კანონმდებლობით უკვე დაცულია, 
საბჭო რესტიტუციის კანონმდებლობის შემუშავებით დაინტერესებულ ყველა ჯგუფს 
მოიცავს და სწორედ ის სივრცეა, რომელსაც წლების განმავლობაში დაგროვებული 
რესტიტუციის გამოწვევების შესახებ ყველაზე რელევანტური ინფორმაცია გააჩნია. 


