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2014წლის2მაისსსაქართველოსპარლამენტმამიიღოკანონი
„დისკიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ“,რომლის
მიზანიადისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრადანების
მიერი პირისათვის საქართველოს კანონმდებლობითდადგენი

ლი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა. კანონის
მიღების შემდგომ, „კოალიცია თანასწორობისთვის“ ყოველწლიურად
სწავლობს ადამიანების ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების
თვალსაზრისითარსებულმდგომარეობასდაამზადებსშესაბამისანგა
რიშებს.

წარმოდგენილიანგარიშირიგითმეექვსეადააფასებს2021წელსსა
ქართველოში ცალკეულ ჯგუფთათანასწორობის უფლებისრეალიზები
სადადისკრიმინაციასთანბრძოლისკუთხითარსებულმდგომარეობას.1
ანგარიშშიგაანალიზებულია2021წლისტენდენციები,რომელმაცგავ
ლენა იქონია ცალკეულჯგუფთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, კერძოდ,
ისწინგადადგმულინაბიჯებიდაარსებულიგამოწვევები,რომელიცუკავ
შირდებასახელმწიფოსანტიდისკრიმინაციულპოლიტიკას,ანტიდისკრი
მინაციულ კანონმდებლობას, პრაქტიკასდა მოწყვლადი ჯგუფების ყო
ველდღიურყოფას.

„კოალიცია თანასწორობისთვის“ იმედს გამოთქვამს, რომ ანგარიში
დაეხმარებაშესაბამისსახელმწიფოუწყებებსდისკრიმინაციისაღმოსაფ
ხვრელადქმედითიღონისძიებებისგატარებაშიდანებისმიერიპირისათ
ვის საქართველოს კანონმდებლობითდადგენილი უფლებებით თანას
წორადსარგებლობისუზრუნველყოფაში.

მეთოდოლოგია

წინამდებარეანგარიშიმოიცავსპერიოდს2021წლის1იანვრიდან31
დეკემბრისჩათვლით,მასშიგაანალიზებულიაცამეტიმოწყვლადი ჯგუ
ფისუფლებრივიმდგომარეობა,კერძოდ:ბავშვები,შეზღუდულიშესაძ
ლებლობის მქონე პირები, ქალები,ლგბტქი ადამიანები, არადომინან
ტირელიგიურიგაერთიანებები,ეთქნიკურიუმცირესობები,უცხოელები,
კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობა და დევნილები, უფლება

1. 2020წლისანგარიშიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3pE11Bq

https://bit.ly/3pE11Bq
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დამცველებიდააქტივისტები,მედიასაშუალებები/წარმომადგენლებიდა
უსახლკაროპირები.

„კოალიციათანასწორობისთვის“წევრიორგანიზაციებიაქტიურადსწავ
ლობდნენაღნიშნულიჯგუფებისუფლებრივმდგომარეობას2021წლის
განმავლობაში.შესაბამისად,ანგარიშშიცმხოლოდამჯგუფებთანდაკავ
შირებითარსებულისიტუაციისშეფასებაამოცემული,რაცარგამორიც
ხავსსხვა,წინამდებარეანგარიშშიარაიდენტიფიცირებულიჯგუფებისმი
მართდისკრიმინაციულიმოპყრობისარსებობას.

ანგარიშშიმოცემულიჯგუფებისუფლებრივიმდგომარეობაშეფასებულია
ეროვნული სტანდარტების, პრაქტიკისა და საუკეთესო საერთაშორისო
გამოცდილებისერთობლივიანალიზისგზით.თითოეულჯგუფთანმიმარ
თებით, კოალიცია ასევე წარმოადგენსრეკომენდაციებს სახელმწიფოს
მიერდისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად კონკრეტული მიმართულებე
ბისშექმნის,გაძლიერებისადაგაუმჯობესებისმიზნით.

ანგარიშში წარმოდგენილი მსჯელობა ეფუძნება შემდეგი წყაროებიდან
მიღებულინფორმაციას:

⮚	 საჯაროინფორმაცია–კოალიციისწევრმაორგანიზაციებმასხვა
დასხვა უწყებიდან გამოითხოვეს საჯარო ინფორმაცია, რომლის
ანალიზიცაისახაანგარიშში;

⮚	 სამართალწარმოება – ანგარიშში მოცემული შეფასებები ასევე
ეყრდნობაკოალიციისწევრიორგანიზაციებისწარმოებაშიარსებუ
ლისაქმეებისმასალებსდასამართალწარმოებისასგამოკვეთილ
ხარვეზებს;

⮚	 კანონმდებლობისა და რელევანტური საერთაშორისო სტან
დარტებისანალიზი–ანგარიშიცალკეულჯგუფთათანასწორობის
უფლებასაფასებსსაქართველოსკანონმდებლობისადასაერთა
შორისოსტანდარტებისმიმოხილვისსაფუძველზე.

ანგარიშიასევეეფუძნებასაქართველოსსახალხოდამცველისადასხვა
ავტორიტეტული ორგანიზაციების ანგარიშებს/კვლევებს/რეკომენდა
ციებს.
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ძირითადიმიგნებები

მიუხედავადიმისა,რომსაქართველოსმთავრობასჯერკიდევარმიუღია
ადამიანისუფლებათადაცვისახალისტრატეგიადამისისამოქმედოგეგ
მა, საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა სამოქალაქოთანასწორობის და
ინტეგრაციისათწლიანი(20212030)სტრატეგიადაამავესტრატეგიის
ორწლიანისამოქმედოგეგმა(20212022)2.თუმცა,წინაწლისმსგავსად,
ქმედითინაბიჯებიადამიანებისცალკეულჯგუფთათანასწორობისუფლე
ბისრეალიზებისადადისკრიმინაციასთანბრძოლისკუთხითარც2021
წელს გადადგმულა. შესაბამისად, ქვეყანაში თანასწორობის უფლების
თვალსაზრისითარსებულიმდგომარეობაკვლავკრიტიკულიიყო.

კოვიდ19ის პანდემიამ ბავშვის უფლებებისდაცვის მდგომარეობა სა
ქართველოში ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. პანდემიამ კიდევ
უფროგამოააშკარავადადაამძიმა ის სისტემური პრობლემები,რომე
ლიც არსებობს განათლების მისაწვდომობის, სოციალური დაცვისა და
ბავშვთასიღარიბის,ოჯახებისმხარდაჭერისადაქუჩაშიმცხოვრებიდა
მომუშავებავშვებისუფლებებისდაცვისმიმართულებით.პანდემიითგა
მოწვეულიკრიზისისდასაძლევადსაქართველოსმთავრობისმიერგატა
რებულიღონისძიებები,რომელიც ძირითადად ერთჯერადი სახის იყო,
არშეიძლება,ჩაითვალოსბავშვისუფლებებისეფექტურიდაცვისსაშუა
ლებებად. უმეტესად, ხელისუფლების მიერ გატარებულიღონისძიებები
იყოდაგვიანებულიდაარატარებდაპრევენციისადარისკებისშემცირე
ბისმიზანს.

2021წელსშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისმი
მართულებით გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად, ამ
პირთაუფლებრივიმდგომარეობაარცერთიმიმართულებითსაგრძნობ
ლადდადებითადარშეცვლილა.შშმპირებისთვისპრობლემურიათით
ქმის ყველა უფლებადა საზოგადოებრივი ცხოვრების სფერო,რაც სა
ხელმწიფოს არაეფექტიანი და არასისტემური პოლიტიკით, აგრეთვე
ერთიანიინსტიტუციურიჩარჩოსარარსებობითარისგანპირობებული.ამ
პირებისთვისგამოწვევადრჩებამისაწვდომობასაჯაროსივრცეებზე,და
საქმებისადგილებზე,განათლებასადაფსიქიკურიჯანმრთელობისათუ
სოციალურიდაცვისსერვისებზე.ამასთან,სტატუსისმინიჭებისბიოფსი

2. სტრატეგიადასამოქმედოგეგმახელმისაწვდომია:https://bit.ly/3OutTpO

https://bit.ly/3OutTpO
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ქოსოციალურიმოდელისდანერგვისთვისკვლავდიდიდროითიინტერ
ვალიაგათვალისწინებული.

რაც შეეხება ქალებს, 2020 წლის მსგავსად, 2021 წელიც გამოირჩეო
და საერთაშორისოორგანიზაციების მიერ საქართველოში გენდერული
თანასწორობის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის შეფასების
ფარგლებში განხორციელებული აქტივობებით. ამასთან, 2021 წელს,
საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილ ორ საერთაშორისო საქმეზე
დადგინდა, რომ საქართველომ ვერ უზრუნველყო ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვა და, შესაბამისად, საერთაშორისო შეთანხმებებით
ნაკისრივალდებულებებისშესრულება. წინაწლებისმსგავსად,ქალთა
მიმართსქესობრივიძალადობაგენდერულიძალადობისერთერთყვე
ლაზემძიმე,დაფარულდადაუსჯელფორმადრჩება,რაცგამოწვეულია
არსებული საკანონმდებლო, სტრუქტურულიდა სისტემური პრობლემე
ბით. ამასთან, უხილავდაშეუსწავლელპრობლემადრჩება ქალთამი
მართ ეკონომიკური ძალადობა. პოზიტიურ სიახლეს წარმოადგენს სა
კონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გენდერული კვოტების წინააღმდეგ
წარდგენილისარჩელისდაუშვებლადცნობა.თუმცა,„საარჩევნოკოდექ
სში“მოულოდნელადშეტანილიცვლილებებით,ქალთასაზიანოდშეიც
ვალა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიული
(პროპორციული)სიებისშედგენისწესი.

საქართველოშიკვლავმნიშვნელოვანგამოწვევადრჩებალგბტ(ქ)იპირ
თა უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებული არაერთი საკითხი.
თემისწევრებიგანიცდიანდისკრიმინაციას,გარიყვას,სიძულვილითმო
ტივირებულძალადობას,სისტემურჩაგვრას,რაცსახელმწიფოსარასის
ტემურიდამხოლოდრეაქციულიინტერვენციისპოლიტიკითგანპირობე
ბულიშედეგია.საქართველოშიბოლოწლებშიჩატარებულიკვლევების
შედარებითი ანალიზი ცხადყოფს, რომ 2018 წლიდან 2021 წლამდე
პერიოდში,ლგბტ(ქ)ი პირთა უფლებებისდაცვის მიმართ საზოგადოებ
რივგანწყობებშიგარკვეულიპოზიტიურიცვლილებებიშეინიშნება.3ამის

3. მაგალითად, ევროპის საბჭოს კვლევისთანახმად,2021წელსგამოკითხულთა47%
მიიჩნევს,რომლგბტ(ქ)იპირთაუფლებებისდაცვამნიშვნელოვანია,შედარებით2018
წელთან,როცააღნიშნულსმხოლოდ33%ამბობდა.იხ.„სიძულვილითმოტივირებული
დანაშაული,სიძლვილისენადადისკრიმინაციასაქართველოში:ცოდნადადამოკი
დებულება“, კვლევის ანგარიში მისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3jqOnkT
წყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

https://bit.ly/3jqOnkT
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მიუხედავად, საზოგადოებაში კვლავ მაღალია ჰომოფობიური განწყო
ბები4.სახელმწიფოსადამიანისუფლებათადაცვისპოლიტიკაარითვა
ლისწინებს საზოგადოებაში ჰომო/ბი/ტრანსფობიური განწყობების გარ
დატეხისკენმიმართულღონისძიებებს.ფორმალურიგანათლებისდონე
არ აჩვენებს წრფივ კავშირსცოდნასთან, მითებისადა სტერეოტიპების
გავრცელებასთან,რაც მიანიშნებს,რომ განათლების სისტემა არ წარ
მოადგენსგენდერისადასექსუალობისშესახებცოდნისკვლავწარმოე
ბის საფუძელს5,რაც შესაძლოა, მნიშვნელოვანიფაქტორი ყოფილიყო
ჰომო/ბი/ტრანსფობიურიგანწყობებისცვლილებისთვის.

2021წელს,მიმდინარემწვავეპოლიტიკურიპროცესების,ადგილობრი
ვითვითმმართველობისარჩევნებისდაპანდემიისფონზე,კიდევუფრო
კრიტიკულად წარმოჩნდა რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების და
სეკულარობისპრინციპისდაცვისპრობლემაც.საჯაროსივრცეშიგამოქ
ვეყნებულმა. სავარაუდოდ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
ფაილებმა, ცხადყო, რომ ხელისუფლება ტოტალურად აკონტროლებს
რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობას. ამავდროულად, წინაასარ
ჩევნოპერიოდში,განსაკუთრებულადთვალშისაცემიიყომართლმადი
დებელიეკლესიისმაღალირანგისსასულიეროპირებისმონაწილეობა
მმართველი პარტიის საარჩევნო შეკრებებში. წლის მნიშვნელოვან სა
კითხებად, ასევე, შეიძლება, გამოიყოსრელიგიურიდანიშნულების ნა
გებობების მშენებლობა, საჯარო სკოლებშირელიგიური ნეიტრალობის
დაცვა, შეუწყნარებლობითმოტივირებულიდანაშაულებისდროულიდა
ეფექტიანიგამოძიებადასხვა.

აღსანიშნავია,რომსაქართველოსმთავრობისმიერსამოქალაქოთანას
წორობისადა ინტეგრაციის 2021 წელს მიღებული ათწლიანი სტრატე
გია6არგვთავაზობსარსებითადახალხედვებსდამიდგომებს,რაცდაე
ფუძნებოდა ძველიგამოცდილების კრიტიკულანალიზსდა უპასუხებდა
უმცირესობებისწინაშეარსებულსისტემურინსტიტუციურპრობლემებსდა

4. წინარწმენიდანთანასწორობამდე,საზოგადოებისცოდნის,ინფორმირებულობისადა
დამოკიდებულების კვლებალგბტ(ქ)ი ჯგუფისადა მათი უფლებრივითანასწორობის
მიმართ,ქალთაინიციატივებისმხარდამჭერიჯგუფი(WISG),2022წელი,კვლევაგა
მოქვეყნდება2022წლისმაისში.

5. იქვე.
6. ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3OutTpO

https://bit.ly/3OutTpO
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ყოველდღიურგამოწვევებს7.აქვე,უნდააღინიშნოსისიც,რომშერიგების
დასამოქალაქოინტეგრაციისსაკითხებშისახელმწიფომინისტრისაპა
რატი,როგორცინტეგრაციისპოლიტიკისგანმახორციელებელიუწყება,
შეზღუდულიამაკოორდინირებელიფუნქციებით. სტატეგიის სამოქმედო
გეგმის8 შესწავლისას, ნათელი ხდება,რომ უწყების საქმიანობა შემოი
ფარგლებაცნობიერებისამაღლებასთან,კულტურულიდღეებისაღნიშ
ვნასთანდაკავშირებული ნომინალური საქმიანობით, ასევე ის აკოორ
დინირებს საჯარო სამსახურში უმცირესობების სტაჟირების პროგრამას.
ინტეგრაციისპოლიტიკისსხვაძირითადისაქმიანობებიგადანაწილებუ
ლიათემატურსამინისტროებზედაამმხრივსახელმწიფომინისტრისაპა
რატისაღმასრულებელიფუნქციებიმკვეთრადშეზღუდულია.

2021წელს,უცხოელთაუფლებრივიმდგომარეობისთვალსაზრისით,სა
ქართველორიგიგამოწვევებისწინაშეიდგა.კვლავაცპრობლემურიიყო
საქართველოშითავშესაფრისმაძიებელთათვისსაერთაშორისოდაცვის
მინიჭებისსაკითხისგადაწყვეტისასსახელმწიფოუსაფრთხოებისპოტენ
ციურსაშიშროებაზემითითებითუარისთქმისპრაქტიკა.ამასთან,სასა
მართლოსმიერსაქმისგანხილვისფორმალურიხასიათიდათავშესაფ
რისმაძიებელთათვისსტატუსისმინიჭებაზეუარისთქმისდასაბუთებაზე
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა უცხოელთა უფლებრივ მდგომარეობას
მნიშვნელოვნად აზიანებდა. ახალი რეგულაციებით, კიდევ უფრო გამ
კაცრდა უცხოელებისთვის ბინადრობის ნებართვის მიღების პირობები.
ასევე, შესწავლის საგანი გახდარუსეთისფედერაციაში ექსტრადიციის
მზარდი პრაქტიკა. კვლავაცგამოწვევას წარმოადგენდა უცხოელისტუ
დენტებისთვისსწავლისდასრულებისშემდგომ,სტაჟირებისსაფუძველ
ზე,საქართველოშისაცხოვრებელინებართვისმიღება.ასევე,არსებობ
დასაქართველოსსაზღვრისკვეთაზედაუსაბუთებლადუარისთქმისადა
ამ უფლებამოსილების შერჩევითად, დისკრიმინაციულად გამოყენების
მომეტებულისაფრთხე.

სამშვიდობო პოლიტიკის, ნდობის აღდგენის და კონფლიქტით დაზა
რალებული მოსახლეობის უფლებრივიდა სოციალური მდგომარეობის

7. „სამოქალაქოთანასწორობისადაინტეგრაციისსახელმწიფოსტრატეგიისკრიტიკული
შეფასება“, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, 2021. ხელმისაწვდომია: https://
bit.ly/3OrBCov

8. ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3OutTpO

https://bit.ly/3OrBCov
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მხრივაც,კვლავრთულიმდგომარეობაადახელისუფლებას2021წელს
ტრანსფორმაციულინაბიჯებიარგადაუდგამსამმდგომარეობისგასაუმ
ჯობესებლად.

2021 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ არა მხოლოდგააგრძელა,
არამედ გააძლიერა აქტივისტებისა და უფლებადამცველების წინააღ
მდეგრეპრესია,რაცგამოიხატამათიხშირიუკანონოდაკავებების,ფუნ
დამენტურსაპროცესოგარანტიებთანშეუსაბამოსამართალწარმოებისა
და ადმინისტრაციული სანქციების გამკაცრების სახით. აღსანიშნავია,
რომკოალიციისწევრიორგანიზაციები2021წლისგანმავლობაშიაქტიუ
რადიყვნენჩართულიაქტივისტთაუფლებებისდაცვაში.კერძოდ,იცავ
დნენმათინტერესებსსახელმწიფოორგანოებისწინაშედაწარმოადგენ
დნენსასამართლოში.

საქართველოსკანონმდებლობითადასაერთაშორისოაქტებითგარან
ტირებულიაგამოხატვის,მედიისთავისუფლებადაჟურნალისტურისაქ
მიანობისთვისთავისუფალი,თანასწორიდაუსაფრთხოგარემოსშექმნა.
2021წელიამუფლებისრეალიზებისკუთხითმრავალიგამოწვევითიყო
სავსე.გაუარესებულიაქვეყანაშიმედიისუსაფრთხოებისმდგომარეობა
და გაძლიერებულია აგრესიული რიტორიკა, ასევე დისკრიმინაციული
დამოკიდებულებებიმედიისწარმომადგენლებისმიმართ.კომუნიკაციე
ბის ეროვნული კომისიის მხრიდან იყო მაუწყებლების შინაარსობრივი
კონტროლისმცდელობები. ასევე,გაგრძელდამედიასაშუალებებისგა
მოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიმართულ საკანონმდებლო
ინიციატივებზემსჯელობა.

საქართველოშისათანადოსაცხოვრებლისუფლებისრეალიზაციისკუთ
ხით,კვლავმძიმემდგომარეობაა.გამოწვევააუსახლკაროპირთასაჭი
როებებისუგულებელყოფადაღირსეულსაცხოვრებელპირობებზეხელ
მისაწვდომობის არქონა9. საქართველოსსახალხოდამცველისოფისის
განცხადებით,აპარატშიყოველწლიურადმაღალიათავშესაფრისანსა
თანადოსაცხოვრებელიპირობებისუქონლობისფაქტებთანდაკავშირე

9. საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში,„საქართველოშიადამიანისუფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,გვ.229,2021.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3OCOxnN[ბოლონახვა20.04.2022].

https://bit.ly/3OCOxnN
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ბითმიღებულიგანცხადებებისრაოდენობა10.აპარატშიშესულიგანაცხა
დებისშესწავლისშედეგადკივლინდებამთელირიგისაკანონმდებლო
დაპრაქტიკულიპრობლემები,რომელიცატარებსარაინდივიდუალურ
ხასიათს,არამედუკავშირდებასისტემურპრობლემებს11.

10. საქართველოს სახალხო დამცველის კონსტიტუციური სარჩელი, „საქართველოს სა
ხალხოდამცველისაქართველოსპარლამენტის,ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტის
საკრებულოსდასხვათაწინააღმდეგ“,კონსტიტუციურისარჩელიN1639,2021.ხელ
მისაწვდომია:https://bit.ly/3L4zcKu[ბოლონახვა20.04.2022].

11. იქვე.

https://bit.ly/3L4zcKu
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კოვიდ19-ისპანდემიადაბავშვთაუფლებები

< სოციალურიდაცვისუფლება

კოვიდ19ის პანდემიამ მნიშვნელოვნად გააუარესა ბავშვთა სოცია
ლურიდაცვისმდგომარეობა.მძიმესოციალურიფონისგამო2021
წლის ბოლოსთვის არსებული მონაცემებით, ინტერნეტზე წვდომა
არჰქონდაშინამეურნეობების14.8%ს12,რაცპირდაპირაისახებო

და ბავშვებისთვის განათლების მისაწვდომობაზე. ინტერნეტთან წვდომის
პრობლემაგანსაკუთრებითაქტუალურიიყოსოფლადმცხოვრებიბავშვე
ბისათვის13.კიდევუფროსაგანგაშოიყომონაცემებიკომპიუტერზეანპლან
შეტზე წვდომასთანდაკავშირებით14. კოვიდ19ის პანდემიის უარყოფითი
გავლენისგამო,შინამეურნეობებისდიდმანაწილმადაკარგასამსახური15,
აღნიშნულისფონზე კი სახელმწიფოსმიერდაწესებულიერთჯერადიფუ
ლადიგასაცემლებიარშეიძლება,ჩაითვალოსბავშვთასიღარიბისდაძლე
ვისეფექტურგზად16.განსაკუთრებითიმპირობებში,როდესაც2021წლის
მდგომარეობით,146600ბავშვიცხოვრობსუღარიბესკვინტილში,221000
სიღარიბისაბსოლუტურზღარსმიღმადააქედანმხოლოდ161000ბავშვი
იყორეგისტრირებულიმიზნობრივისოციალურიდახმარებისმიმღებად17.

12. მონაცემთა მონიტორინგი რეალურ დროში/მრავალინდიკატორული კლასტერული
კვლევისდამატება,UNICEF,2021,ხელმისაწვდომია:https://uni.cf/377G8HV

13. იქვე. შინამეურნეობების წილი სოფლად 2.4ჯერ აღემატება ქალაქის მაჩვენებელს,
22.5%და9.3%შესაბამისად.

14. მოსახლეობისმხოლოდ60.4%სჰქონდაწვდომაკომპიუტერსადაპლანშეტზე.ასეთი
შინამეურნეობებისწილიქალაქად72.7%,ხოლოსოფლად43.3%შეადგენს.

15. იქვე.2021წლისივლისიდანოქტომბრამდეპერიოდში,შინამეურნეობების5.8პრო
ცენტშიერთმაწევრმამაინცდაკარგასამსახურიდროებითანხანგრძლივიპერიოდით,
2020წლისიანვრიდანივნისამდეპერიოდშიშინამეურნეობების13.9პროცენტში,ხო
ლო2020წლისმარტიდანდეკემბრამდეპერიოდშიშინამეურნეობების31.8პროცენ
ტში;

16. შრომითიურთიერთობებიდასოციალურიდაცვაპანდემიისდროს,სოციალურისამარ
თლიანობისცენტრი,2020,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3KvT7Si:მთავრობისანტიკ
რიზისულიპაკეტისფარგლებში850000ბავშვმამიიღოერთჯერადი200ლარიანიდახ
მარება.მრავალშვილიანიოჯახებისთვის(3ანმეტიბავშვი),ვისიქულაც100,000სარ
აღემატება,გამოიყოდამატებითიდახმარება,100ლარისოდენობით.

17. მოწყვლადიბავშვებიდარისკებიახალიკორონავირუსის(COVID19)დროს,UNICEF,
2020,ხელმისაწვდომია:https://uni.cf/37ADha4.

https://uni.cf/377G8HV
https://bit.ly/3KvT7Si
https://uni.cf/37ADha4


ბავშვები

22

კოვიდ19ისპანდემიისპირობებშიშექმნილიმძიმესოციალურიდაეკო
ნომიკურიმდგომარეობისგამო,კიდევუფროგაიზარდაქუჩაშიმცხოვრები
დამომუშავებავშვებისუფლებრივიმდგომარეობისდაცვისაუცილებლო
ბისსაკითხიდაგანსაკუთრებულისიმწვავითგამოიკვეთააღნიშნულსფე
როშიარსებულისისტემურიხარვეზები.გაიზარდაშრომითსაქმიანობაში
ბავშვთაჩართვისრისკი18.ქუჩაშიმცხოვრებიდამომუშავებავშვებისგაზ
რდილირაოდენობისფონზე, კიდევუფრომეტადგამოჩნდამობილური
ჯგუფებისარასაკმარისრაოდენობასთანარსებულისირთულეები19.2021
წელსკვლავგამოვლინდაბავშვებისმიერსიღარიბისგანთავისდაღწევის
მიზნითისეთიმძიმესამუშაოებისშესრულება,როგორიცააჯართისშეგრო
ვება,სატვირთომანქანებზემუშაობა,მესაქონლეობასადამიწათმოქმედე
ბასთანდაკავშირებულისამუშაოებისრეგულარულიშესრულება20.

< განათლებისუფლება

კოვიდ19ის პანდემიის პირობებში გამოწვევას წარმოადგენდა წვდომა
ზოგადგანათლებაზე.გარდაიმისა,რომმნიშვნელოვნადშემცირდახა
რისხიანიგანათლებისმიღებისშესაძლებლობა,ბავშვების15%საერთოდ
არესწრებოდასასწავლოპროცესს21.პანდემიისპირობებშიკიდევუფრო
შემცირდაწვდომახარისხიანგანათლებაზე,შეზღუდულიშესაძლებლობის
და/ანსპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონემოსწავლეების
შემთხვევაში.გამოიკვეთაგონივრულიმისადაგებისუზრუნველყოფასთან
დაკავშირებულიპრობლემებიზოგადიგანათლებისსაფეხურზე22.

18. სპეციალურიანგარიშიბავშვთაშრომაახალიკორონავირუსისპანდემიისპირობებში
დამისმიღმა,გვ.7,UNICEF,სახალხოდამცველისაპარატი,2021,ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/38xTE7T.

19. საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 279278, საქართველოს
სახალხოდამცველი,2021,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rIZZ78

20. სპეციალურიანგარიშიბავშვთაშრომაახალიკორონავირუსისპანდემიისპირობებში
დამისმიღმა,გვ.7,UNICEF,სახალხოდამცველისაპარატი,2021,ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/38xTE7T.

21. მონაცემთა მონიტორინგი რეალურ დროში/მრავალინდიკატორული კლასტერული
კვლევისდამატება,UNICEF,2021,ხელმისაწვდომია:https://uni.cf/377G8HV.

22. საბავშვობაღებისფუნქციონირებისშეჩერებისპარალელურად,სახელმწიფომვერუზრუნ
ველყოდისტანციური სწავლების მექანიზმების სრულყოფილადდანერგვა, გვ. 2224,
სახალხოდამცველისაპარატი,2021,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3jmVomJ.

https://bit.ly/38xTE7T
https://bit.ly/3rIZZ78
https://bit.ly/38xTE7T
https://uni.cf/377G8HV
https://bit.ly/3jmVomJ
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2021წლისგანმავლობაში,კვლავაქტუალურიიყოსწავლისმიტოვებისა
დამოსწავლისსტატუსისშეჩერებისმაჩვენებელი,რაცკვლავაცყველა
ზემაღალიიყოთბილისში(2947/35%),ქვემოქართლსა(1970/23.4%)
დაკახეთში(714/8.5%)23.პრობლემასწარმოადგენსმოსწავლისსტატუ
სისშეჩერების/შეწყვეტისშემთხვევებისაღრიცხვისასბუნდოვანიშინაარ
სის საფუძვლები, როგორიცაა „მშობლის განცხადება“ ან „გაცდენების
ზღვრულირაოდენობა“.აღნიშნულიბავშვისსაგანმანათლებლოპროცე
სიდან ჩამოშორების რეალური მიზეზის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ
იძლევა24.

დიდიზომისრეზიდენტულიდაწესებულებები

2021წელსბავშვისუფლებებისდაცვისსფეროშიყველაზემწვავესაკითხს
წარმოადგენდადიდი ზომისრეზიდენტულდაწესებულებებში მცხოვრე
ბიბავშვებისუფლებრივიმდგომარეობა.მიუხედავადიმისა,რომ2021
წლისდეკემბერშიდაიხურაკოჯრისშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონე
ბავშვთასახლიდა14ბავშვიალტერნატიულზრუნვაშიგანთავსდა,ქვე
ყანაშიარალიცენზირებულდაწესებულებებთანერთადკვლავფუნქციო
ნირებსსამილიცენზირებულიდიდიზომისდაწესებულება25.

საპატრიარქოსდაქვემდებარებაშიარსებულიორივედიდიზომისდაწე
სებულებაში2021წლისგანვალობაშიგამოვლინდაბავშვისუფლებების
სისტემური დარღვევის არაერთი მაგალითი. დაწესებულებებში არსე
ბულჩაკეტილგარემოსდამანგრეველიგავლენააქვსროგორცბავშვე
ბისფსიქოემოციურმდგომარეობაზე,ისეფიზიკურჯანმრთელობასადა
განვითარებაზე,ხელსუშლისბავშვებისსოციალიზაციასდასახელმწიფო
ზრუნვიდან გასვლისთვის მზაობას. განსაკუთრებით პრობლემური იყო
ბავშვთამიმართძალადობისშემთხვევებისგამოვლენა.საკითხსკიდევ

23. საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 268269, საქართველოს
სახალხოდამცველი,2021,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rIZZ78

24. იქვე.
25. თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი, „ა(ა)იპ ჯავახეთის ნინოწმინდის წმინდა ნინოს სა

ხელობისმზრუნველობამოკლებულბავშვთაპანსიონი”დაა(ა)იპსოფელფერიისწმ.
მატათამოციქულისსახელობისფონდისპანსიონი“.

https://bit.ly/3rIZZ78
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უფროამწვავებდაისგარემოება,რომორივერეზიდენტულიდაწესებუ
ლებისშემთხვევაში,სოციალურიმუშაკებიდროულადარახორციელებ
დნენდაწესებულებისმონიტორინგს,ბავშვებთანინდივიდუალურგასაუბ
რებასდამათიმდგომარეობისშეფასებას26.

განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში იყვნენ ბავშვები ნინოწმინდის
პანსიონში,სადაცარათუუგულებელყოფილიიყობავშვებისსაბაზოსა
ჭიროებებიდაინტერესები,არამედ,დაწესებულებისმოქმედებებიუშუა
ლოზიანსაყენებდამათჯანმრთელობასდაგანვითარებას,იყომატრავ
მირებელი,ხშირად,დანაშაულებრივიხასიათისდაეწინააღმდეგებოდა
ბავშვზეზრუნვისყველასტანდარტს27.

საგულისხმოა,რომ ბავშვების მიმართ ჩადენილი სავარაუდოდანაშაუ
ლებისფაქტებზეარხდებაეფექტურიგამოძიებაშესაბამისისახელმწი
ფო უწყებების მიერ, რაც კიდევ უფრო დისკრიმინაციულ მდგომარეო
ბაში აყენებსდიდი ზომისდაწესებულებებში მცხოვრებ ბავშვებს. 2016
წლიდან2021წლამდე4სისხლისსამართლისსაქმეარისდაწყებული.
საქმისმასალებისშესწავლააჩვენებს,რომგამოძიებაზეპასუხისმგებელი
პირებიგულგრილადეკიდებიანარასრულწლოვანთამიმართჩადენილ
დანაშაულებრივ ქმედებებს, წლების განმავლობაში აჭიანურებენ საგა
მოძიებო მოქმედებების ჩატარებას, არ ახდენენ გამოძიების სწორ კვა
ლიფიკაციასდა არ ანიჭებენ მსხვერპლებსდაზარალებულის სტატუსს.
საგულისხმოა,რომშესწავლილიმასალებიდან,იკვეთებოდაბავშვების
მიმართსავარაუდოსექსუალურიხასიათისდანაშაულისნიშნებიც,თუმცა
ამმიმართულებითგამოძიებაარცსაქმეებისფარგლებშიწარმართულა
დაარცცალკეწარმოებადგამოყოფილასაქმე28.

ნინოწმინდის პანსიონატში ბავშვის უფლებების დაცვის მდგომარეობა
კიდევ უფრო საგანგაშო იყო იმ პირობებში, როდესაც დაწესებულების
ადმინისტრაციამუფლებაარმისცასახალხოდამცველისაპარატს,შეეს

26. საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 274275, საქართველოს
სახალხოდამცველი,2021,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rIZZ78

27. იქვე.
28. საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათა

და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 6667, საქართველოს
სახალხოდამცველი,2021,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rIZZ78

https://bit.ly/3rIZZ78
https://bit.ly/3rIZZ78
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რულებინა კანონით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება და განე
ხორციელებინადაწესებულებისმონიტორინგი2021წლის15აპრილსა
და19მაისს.რაცყველაზესაგანგაშოა,სსიპსახელმწიფოზრუნვისადა
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს
სოციალურმუშაკს,2020წლის20ივნისიდან2021წლისაპრილისბო
ლომდეარჰქონდადაწესებულებაშიშესვლისშესაძლებლობა29.

ნინოწმინდისპანსიონატშისახალხოდამცველისვიზიტისგანხორციელე
ბა შესაძლებელი გახდა ა(ა)იპ ,,პარტნიორობა ადამიანის უფლებების
თვის“ მიერ დაწყებული სამართალწარმოების შემდეგ, რომლის ფარ
გლებშიც,დროებითიგანჩინებისგამოცემისმოთხოვნით,ორგანიზაციამ
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა30. თბილისის საქალაქო
სასამართლომდააკმაყოფილაორგანიზაციისმოთხოვნა,რომელიცასე
ვე ძალაში დატოვა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ31. ორგანი
ზაციამსაჩივრითასევემიმართაგაეროსბავშვისუფლებათაკომიტეტს,
რომელმაც2021წლის7მაისსგამოსცადროებითიღონისძიებადასა
ხელმწიფოს ნინოწმინდის პანსიონში მონიტორინგის ჩატარების უზრუნ
ველყოფადაავალა32.

ნინოწმინდის პანსიონატის შემთხვევა ადასტურებს იმ სისტემურ პრობ
ლემებს,რომელიცარსებობსქვეყანაშიბავშვთაუფლებებისდაცვისმი
მართულებით.დაწესებულებაშიმცხოვრებიბავშვებისუფლებებიყოველ
დღიურადირღვევადა სახელმწიფოს მიერ2021 წლისგანმავლობაში
გადადგმულინაბიჯებიბავშვთადიდიზომისდაწესებულებებისდახურვის
მიმართულებითკვლავარაეფექტურადშეიძლებაშეფასდეს.სახელმწი

29. სპეციალურიანგარიშია(ა)იპჯავახეთისნინოწმინდისწმინდანინოსსახელობისმზრუნ
ველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონის აღსაზრდელთა უფლებრივი მდგომარეობის
შესახებ სპეციალური ანგარიში, გვ. 10, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2021,
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3Otf46O

30. თბილისისსაქალაქოსასამართლოსდროებითიგანჩინებასპეციალურიმოსარჩელის
სტატუსისმქონეორგანიზაციის,,პარტნიორობაადამიანისუფლებებისთვის“შუამდგომ
ლობაზე,საქმე№470472821,2021,ხელმისაწვდომია:https://phr.ge/search/475

31. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინება, საქმე № 3/ბ156021, 2021,
ხელმისაწვდომია:https://phr.ge/search/401

32. ა(ა)იპ ,,პარტნიორობაადამიანისუფლებებისთვის“ (PHR)განცხადება„ნინოწმინდის
პანსიონატის საქმეზე გაერომ PHRის მოთხოვნა დააკმაყოფილა“, 2021 ხელმისაწ
ვდომია:https://bit.ly/3rdJoYS

https://bit.ly/3Otf46O
https://phr.ge/search/475
https://phr.ge/search/401
https://bit.ly/3rdJoYS
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ფოსჯერაცარდაუმტკიცებიადიდიზომისრეზიდენტულიდაწესებულე
ბებისმინდობითაღზრდისადაოჯახსადათემზედაფუძნებულიზრუნვის
სერვისებითჩანაცვლებისკონკრეტულიგეგმა.

რეკომენდაციები

•	 განხორციელდესკოვიდ19პანდემიისსოციალურიზეგავლენების
შეფასებაბავშვთასიღარიბეზე,არსებულშედეგებზედაყრდნობით
შევიდეს ცვლილებები და საჭიროების შემთხვევაში, შემუშავდეს
ახალი გადაუდებელი, ასევე გრძელვადიანი სოციალურიდაცვის
პროგრამები/ტრანსფერები,როგორცმუნიციპალურ,ისეცენტრა
ლურიხელისუფლებისდონეზე;

•	 გაიზარდოს მობილური ჯგუფების რაოდენობა ქუჩაში მცხოვრები
დამომუშავებავშვებისშემთხვევებისეფექტურიდადროულიშეს
წავლისმიზნით;

•	 დაიგეგმოსპრევენციისდააღმოფხვრისქმედითიღონისძიებები,
ბავშვთა შრომის შემთხვევებზე მულტიდისციპლინური მიდგომის
საფუძველზე;

•	 კოვიდ19ისპირობებშიხარისხიანგანათლებაზეწვდომისმიმარ
თულებითარსებულიშედეგებისაღმოფხვრისმიზნით,საქართვე
ლოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრომგადახედოსარ
სებულპროგრამებსადამიდგომებსდაშეიმუშაოსმოკლევადიანი
და გრძელვადიანი გეგმა პანდემიის უარყოფითი გავლენის აღ
მოფხვრისმიზნით,როგორცაკადემიური,ისებავშვებისფსიქოე
მოციურიმდგომარეობისგაუმჯობესებისმიმართულებით;

•	 საქართველოს მთავრობამ დაჩქარებულ ვადებში შეიმუშაოს და
დაამტკიცოს დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო
სტრატეგიადაგეგმა;

•	 პანსიონში ბავშვების მიმართ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულის
ფაქტებზე წარმოებულიყველასაქმე ერთწარმოებადგაერთიან
დესდაუზრუნველყოსსაქმეებზეეფექტურიგამოძიება;
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•	 დაუყოვნებლივ მოხდეს პანსიონატშიდარჩენილი ყველა ბავშვის
შეფასება, მოხდეს მათი ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია და
ასეთისშეუძლებლობისშემთხვევაში,ზრუნვისსხვა,ოჯახთანმიახ
ლოებულფორმაშიგადაყვანა;

•	 გაგრძელდეს ეფექტური მუშაობა პანსიონატიდან გაყვანილი და
რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახებთან, მათი ოჯახურ გარემო
შიშენარჩუნებისადასახელმწიფოზრუნვისსხვადასხვაფორმაში
გაყვანისპრევენციისმიზნით.
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შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონეპირები
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შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთა

უფლებებისდაცვისკონვენციისიმპლემენტაცია

2021წელს,საქართველოსპარლამენტმამოახდინაგაეროსშშმ
პირთა კონვენციისფაკულტატურიოქმისრატიფიცირება33,რაც
საერთაშორისო დონეზე ამ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით
მნიშვნელოვანი მექანიზმია. ამავე წელს, საქართველოს მთავ

რობამ„შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისშესახებ“
საქართველოსკანონისადაგაეროს„შეზღუდულიშესაძლებლობისმქო
ნე პირთა უფლებების კონვენციის“  იმპლემენტაციის კოორდინაციაზე
პასუხისმგებელი ორგანო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
უფლებების შესახებ უწყებათაშორისოსაკოორდინაციოკომიტეტი  შექ
მნა34.საგულისხმოა,რომკომიტეტისმიერმასზედაკისრებულიფუნქციე
ბისეფექტიანადშესრულებისთვისგამოყოფილიშესაბამისიადამიანური,
ფინანსურიდაექსპერტულირესურსიარასაკმარისია35.

ამასთან, მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო დონეზე შშმ
პირთაუფლებებისდაცვისსფეროშიერთიანისტანდარტებისარარსებო
ბისპირობებში,სახელმწიფოუწყებებისადამუნიციპალიტეტებისდიდმა
ნაწილმადაგვიანებითდაშშმთემისმონაწილეობისგარეშე,შეიმუშავა
დადაამტკიცასამოქმედოგეგმები,რომელიცგათვალისწინებულიაშშმ
პირთაუფლებებისშესახებკანონით36.

გარდაამისა,ქვეყანაშიკვლავგამოწვევადრჩებაშეზღუდულიშესაძლებ
ლობისსტატუსისმინიჭებასამედიცინომიდგომისსაფუძველზე.ჯერკიდევ

33. საქართველოს პარლამენტის 2021 წლის 5 მარტის დადგენილება გაერთიანებული
ერებისორგანიზაციის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონ
ვენციის“ფაკულტატურიოქმისრატიფიცირებისშესახებ”.

34. საქართველოსმთავრობის2021წლის29ნოემბრისდადგენილება“შეზღუდულიშესაძ
ლებლობისმქონეპირთაუფლებებისკონვენციისიმპლემენტაციისუწყებათაშორისისა
კოორდინაციოკომიტეტისშექმნისადადებულებისდამტკიცებისშესახებ”.

35. „მთავრობაკვლავვერგვთავაზობსშშმპირთაკონვენციისგანხორციელებისმექანიზმის
ფუნქციონირების გარანტიებს“, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ვებგვერდი,
2021,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3vA0hhW,განახლებულია:13.04.2022.

36. იხ.„საიასშეფასება2021წელსსაქართველოშიადამიანისუფლებათადაცვისმდგო
მარეობის შესახებ“, 6, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/369BDMm, განახლებულია:
13.04.2022.

https://bit.ly/3vA0hhW
https://bit.ly/369BDMm
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არგადადგმულა ეფექტიანი ნაბიჯები სტატუსის მინიჭების ბიოფსიქოსო
ციალურმოდელზეგადასვლისთვის37,რაც,თავისმხრივ,აბრკოლებსამ
პირთაინკლუზიასდასაზოგადოებისცხოვრებაშითანასწორჩართვას.

ფსიქიკურიჯანმრთელობადა

დეინსტიტუციონალიზაცია

ფსიქიკურიჯანმრთელობისსფეროშიარსებულიგამოწვევებიკვლავმწვავე
დასისტემურია.მოცემულისფეროსახელმწიფოსმხრიდანპოლიტიკისდო
ნეზეკვლავარარისპრიორიტეტულსაკითხებშიმოქცეული.ესკიპრობლე
მურსხდისფსიქიკურიჯანმრთელობისსისტემისსაერთაშორისოსტანდარ
ტებთანშესაბამისობასდასახელმწიფოსმიერნაკისრივალდებულებების
შესრულებას.გარდასაკანონმდებლოთუპოლიტიკისზოგადიხარვეზებისა,
ფსიქოსოციალურიდაინტელექტუალურინიშნით,შშმპირებიმოკლებულნი
არიანშესაძლებლობას,საკუთარცხოვრებასთანდაკავშირებითდამოუკი
დებელადმიიღონგადაწყვეტილება,რაცგამოწვეულიაქმედუნარიანობის
რეფორმის იმპლემენტაციის ხარვეზიანობით38. ასევე, ნაკლებად ინკლუ
ზიურიგარემოსშექმნაშიდიდიროლიაქვსიმმექანიზმებისარარსებობას,
რომელიცუზრუნველყოფსსახელმწიფოუწყებებისმიერშშმან/დაფსიქო
სოციალური საჭიროების მქონეთემის წარმომადგენლების ჩართულობას
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში39. ამრეალობის გათვალისწინებით
კი,„საქართველოს20222030წლებისფსიქიკურიჯანმრთელობისსტრა
ტეგია“კვლავბუნდოვანია,თემზედაფუძნებულისერვისებისშექმნისდამი
სიეფექტიანიიმპლემენტაციისსაკითხებთანმიმართებით40.

37. „შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისშესახებ“საქართველოსკანო
ნის37ემუხლისმე2პუნქტის„ა“ქვეპუნქტისთანახმად,შესაძლებლობისშეზღუდვის
სტატუსისდადგენის მექანიზმის ბიოფსიქოსოციალური მოდელისდანერგვასთანდა
კავშირებითგანსახორციელებელიღონისძიებებისგეგმასაქართველოსოკუპირებული
ტერიტორიებიდანდევნილთა,შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამი
ნისტრომ2023წლის1იანვარსუნდადაამტკიცოს.

38. იხ.ჯანიაშვილიმ.,სოციალურისამართლიანობისცენტრი,„ფსიქიკურიჯანმრთელობა
და ადამიანის უფლებებიპრობლემური საკითხები და ცვლილებების პოტენციალი“,
2021,9,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3E9nwTY,განახლებულია:13.04.2022.

39. იქვე,13.
40. საქართველოსსახალხოდამცველის2021წლისანგარიშისაქართველოშიადამიანის

https://bit.ly/3E9nwTY
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სახელმწიფოს მიერ გაცხადებულიდეინსტიტუციონალიზაციის პოლი
ტიკის მიუხედავად,დღემდე პრობლემას წარმოადგენსფსიქოსოცია
ლურისაჭიროებისმქონეპირებისინსტიტუციონალიზაცია.ამისიგან
მაპირობებელ მიზეზებად კი კვლავ რჩება: საკანონმდებლო ჩარჩოს
სისუსტე, ინდივიდუალიზებული მხარდამჭერი სერვისების დეფიციტი
დასხვ.41.აღსანიშნავია,რომდეინსტიტუციონალიზაციისსტრატეგიის
შემუშავება სახელმწიფოს მიერ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს42. გარდა
ამისა, ფსიქიატრიული დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის
პროცესში2021წელსუკანგადადგმულინაბიჯიათბილისისერთერთ
მულტიპროფილურ კლინიკაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფი
ლებისგაუქმება.ეს,თავისმხრივ,საფრთხესუქმნისფსიქოსოციალუ
რი საჭიროების მქონე პირების უფლებას, ხელი მიუწვდებოდეთ ჯან
დაცვისსერვისებზე43.

სოციალურიდაცვა

გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციისრატიფიცირებიდანდღემ
დე,სახელმწიფოსკვლავარდაუნერგავსსაერთაშორისოსტანდარტე
ბისშესაბამისიდაღირსეულისოციალურიდაცვისსისტემა.მიუხედავად
ცენტრალურთუადგილობრივდონეზეარსებულიგარკვეულისერვისე
ბისათუმომსახურებებისა,მნიშვნელოვანგამოწვევადრჩებაშშმპირე
ბისადამათიოჯახებისთვისადეკვატურიმხარდაჭერისგაწევა.განმა
პირობებელმიზეზთაგანხაზგასასმელია:ეროვნულკანონმდებლობაში
სოციალურიდაცვისმიმართულებითსუსტიმექანიზმებისარსებობა,სო

უფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,2022,288,https://
bit.ly/3vbynbU,;განახლებულია:13.04.2022.

41. იხ.ჯანიაშვილიმ.,სოციალურისამართლიანობისცენტრი,„ფსიქიკურიჯანმრთელობა
და ადამიანის უფლებებიპრობლემური საკითხები და ცვლილებების პოტენციალი“,
2021,9,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3E9nwTY,განახლებულია:13.04.2022.

42. ჯანიაშვილი მ., სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, „საცხოვრისის სერვისების
მნიშვნელობაშშმპირთადაწესებულებებისდეინსტიტუციონალიზაციისპროცესში“,
2021,35,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3xrTVDN,განახლებულია:13.04.2022.

43. იხ.ჯანიაშვილიმ.,სოციალურისამართლიანობისცენტრი,„ფსიქიკურიჯანმრთელობა
და ადამიანის უფლებებიპრობლემური საკითხები და ცვლილებების პოტენციალი“,
2021,11,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3E9nwTY,განახლებულია:13.04.2022.

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022040413242699860.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022040413242699860.pdf
https://bit.ly/3E9nwTY
https://bit.ly/3xrTVDN
https://bit.ly/3E9nwTY
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ციალურიპაკეტითგანსაზღვრულპირთაწრე,სოციალურიპაკეტისდა
ფუძნებასამედიცინომოდელზე,სოციალურიპაკეტისსიმწირედასხვა44.

პანდემიისპირობებშიარსებულიპრობლემებიკიდევუფროგამწვავდადა
ნათლადგამოიკვეთაისხარვეზები,რომელიცსახელმწიფოშიშშმპირთა
სოციალურიდაცვისმიმართულებითარსებობს45.გარდაამისა,პანდემიის
პერიოდშიგანსაკუთრებითთვალსაჩინოგახდამუნიციპალურდონეზესო
ციალური პროგრამების საჭიროების გაუთვალისწინებლად და არასაკმა
რისად დაგეგმვის პრაქტიკა. კანონმდებლობაში არსებული მოთხოვნის
მიუხედავად, მუნიციპალურდონეზე არ ხდება შშმ ბავშვთა საჭიროებების
კვლევა46.შედეგადკი,ადგილობრივიხელისუფლებისმიერგატარებული
ღონისძიებები,ძირითადად,მოკლევადიანპერიოდზეაგათვლილიდაარა
საკმარისიაშშმბავშვთამდგომარეობისუკეთესობისკენშესაცვლელად47.

განათლება

ქვეყანაშიკვლავგამოწვევაახარისხიანიინკლუზიურიგანათლება.პან
დემიის პერიოდში კომპიუტერული მოწყობილობებისა და ინტერნეტის
არქონამდამატებითიპრობლემებიგამოკვეთადაბავშვებისთვისგანათ
ლებისხელმისაწვდომობისშეზღუდვაგამოიწვია48.

44. პარტნიორობაადამიანისუფლებებისთვის(PHR),საქართველოსახალგაზრდაიურის
ტთა ასოციაცია (GYLA), სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, კავშირი „საფარი“,
ქალთაინიციატივებისმხარდამჭერიჯგუფი(WISG),„სოციალურიდაცვისსისტემისძი
რითადიგამოწვევებისხვადასხვადაუცველიჯგუფებისათვისსაქართველოში“,2022,
32, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/36ejv48, განახლებულია: 13.04.2022. „საქარ
თველოსსახალხოდამცველისგანცხადებაადამიანისუფლებათადაცვისსაერთაშო
რისოდღესთანდაკავშირებით“,სახალხოდამცველისვებგვერდი,10.12.2021,ხელ
მისაწვდომია:https://bit.ly/3JDgR5G,განახლებულია:13.04.2022.

45. იქვე,43.
46. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „შშმ ბავშვთა ინდივიდუალურ

საჭიროებებზემორგებულიპროგრამები“,2021,2,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3v
5LAEi,განახლებულია:13.04.2022.

47. იქვე.
48. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონებავშვთაგანათლებისუფლებაკოვიდ19ისდროს“,2021,15,https://bit.ly/3v
jpOvT,განახლებულია:13.04.2022.

https://bit.ly/36ejv48
https://bit.ly/3JDgR5G
https://bit.ly/3v5LAEi
https://bit.ly/3v5LAEi
https://bit.ly/3vjpOvT
https://bit.ly/3vjpOvT
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ამასთან,პრობლემურიაშინსწავლებისპროცესისმიმდინარეობა.საქარ
თველოსკანონმდებლობისმიხედვით,გათვალისწინებულია,რომსკოლა
ვალდებულია, სპეციალური გეგმა შეუდგინოს სპეციალური საგანმანათ
ლებლოსაჭიროებისმქონემოსწავლესდაუზრუნველყოსშინსწავლება
იმბავშვებისთვის,რომლებიცგაკვეთილებსვერესწრებიანმაგრამსკო
ლაშიირიცხებიან49.თუმცა,სახელმწიფოსარგააჩნიაშინსწავლებაზერე
გისტრირებულშშმმოსწავლეთასტატისტიკადაშესაბამისად,არფლობს
სწავლებისხარისხისკონტროლისქმედითმექანიზმებს50.

საანგარიშო პერიოდში გამოწვევად რჩება შშმ მოსწავლეების, მათი
მშობლებისადაშშმპირთასაკითხებზემომუშავეორგანიზაციებისჩარ
თულობისნაკლებობაანარარსებობაიმძირითადიგადაწყვეტილებების
მიღებისას,რომელიცგანათლებისუფლებისსრულფასოვნადრეალიზე
ბასშეეხება51.

დასაქმება

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაშესაბამისისამუშაოპირობე
ბისადახელშემწყობიმექანიზმებისსიმწირედაარაეფექტიანობაქმნის
იმბარიერებს,რომელიცშშმპირთადასაქმებისსაკითხსკვლავპრობ
ლემურსაკითხადტოვებს.საყურადღებოა,რომსახელმწიფოსმიერშე
მუშავებულიდასაქმებისხელშემწყობიღონისძიებებისმიუხედავად,სამუ
შაოსმაძიებელშშმპირთარაოდენობა,საანგარიშოპერიოდშიცკვლავ
საგრძნობლადაღემატებადასაქმებულპირთარაოდენობას52.

49. ეროვნული სასწავლო გეგმა 20182024, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/38dBeJn,
განახლებულია:13.04.2022.

50. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონებავშვთაგანათლებისუფლებაკოვიდ19ისდროს“,2021,18,https://bit.ly/3v
jpOvT,განახლებულია:13.04.2022.

51. “ინკლუზიურიგანათლების უზრუნველყოფა შშმ პირებისთვის:რა შეგვიძლია ვისწავ
ლოთპანდემიისგან?“,საქართველოსსახალხოდამცველისვებგვერდი,07.12.2021,
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3ro130h,განახლებულია:13.04.2022.

52. საქართველოსსახალხოდამცველის2021წლისანგარიშისაქართველოშიადამიანის
უფლებათადათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,2022,288,https://
bit.ly/3vbynbU,განახლებულია:13.04.2022.

https://bit.ly/38dBeJn
https://bit.ly/3vjpOvT
https://bit.ly/3vjpOvT
https://bit.ly/3ro130h
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022040413242699860.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022040413242699860.pdf
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მისაწვდომობა

ტექნიკური რეგლამენტი, ,,მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“,
2021წლისპირველიმარტიდანშევიდაძალაში53.თუმცა,მისეფექტურ
აღსრულებასთან დაკავშირებით, მონიტორინგი სათანადოდ არ ხორ
ციელდება54.ამავდროულად,კვლავარარისშემუშავებულიმისაწვდო
მობისეროვნულიგეგმა.

ასევე,გამოწვევააშშმპირებისთვისვებმისაწვდომობისსაკითხი55.გან
საკუთრებული სიმწვავით მისაწვდომობის პრობლემა შშმ ქალებთან
მიმართებით იკვეთება რეპროდუქციული უფლებებით სარგებლობის
თვალსაზრისით56, ხოლოინფრასტრუქტურასათუ შესაბამის მასალებზე
ხელმისაწვდომობისპრობლემაკვლავქმნისბარიერებსინკლუზიურიგა
ნათლებისსრულფასოვნადგანხორციელებისთვის57.

შშმქალებიდაგოგოები

შშმ ქალებისადაგოგოების უფლებებისდაცვა, პოლიტიკისდონეზე,
სახელმწიფოსთვის ჯერ კიდევ არ წარმოადგენს პრიორიტეტულ მი
მართულებას.ისინიშშმთემშიდღემდეერთერთყველაზემოწყვლად
ჯგუფებად რჩებიან. სახელმწიფოს მხრიდან არ არსებობს ერთიანი
სისტემურიხედვა,ასევეარხორციელდებასეგრეგირებულისტატისტი
კისწარმოება,რაცმათთვისმინიჭებულიუფლებებითადაძირითადი

53. საქართველოსმთავრობის2020წლის4დეკემბრისN732დადგენილება.
54. სახალხოდამცველის2021წლისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათადა

თავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,2022,287,https://bit.ly/3vbynbU,
განახლებულია:13.04.2022.

55. იქვე.
56. „საქართველოსსახალხოდამცველის2021წლისსპეციალურიანგარიშიდისკრიმინა

ციისწინააღმდეგბრძოლის,მისითავიდანაცილებისადათანასწორობისმდგომარეო
ბის შესახებ“, 2022,20, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/369U7wg,  განახლებულია:
13.04.2022.

57. სახალხოდამცველის2021წლისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათადა
თავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,2022,284,https://bit.ly/3vbynbU,
განახლებულია:13.04.2022.

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022040413242699860.pdf
https://bit.ly/369U7wg
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2022040413242699860.pdf
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თავისუფლებებითსარგებლობისთვის დამატებითიხელისშემშლელი
ფაქტორია58.

შშმქალებიდაგოგოებიაწყდებიანბარიერებსსაზოგადოებრივიცხოვრე
ბისარაერთსფეროში.პანდემიისპერიოდშიაღნიშნულიპრობლემების
ნაწილიგაღრმავდადაგამოიკვეთამათიუფლებებისდაცვისსტანდარ
ტისგაუარესებისტენდენციებიისეთსფეროებში,მაგალითად,როგორი
ცააჯანმრთელობისუფლებისადაძალადობისგანდაცვა59.

რეკომენდაციები

საქართველოსმთავრობას:

•	 უზრუნველყოსუწყებათაშორისიკომიტეტიადეკვატურიადამიანუ
რი,ფინანსურიდაექსპერტულირესურსებით,რათაშესაძლებელი
იყოსმასზედაკისრებულიფუნქციებისდაუბრკოლებლადდაეფექ
ტიანადშესრულება;

•	 სტატუსის მინიჭების ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე გადასვლამ
დე, უზრუნველყოსშშმპირებისათვისსოციალურიპაკეტისზრდა,
ამპირთარეალურისაჭიროებებისგათვალისწინებით;

•	 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ჩართულობით
უზრუნველყოს მუნიციპალურ დონეზე შშმ ბავშვთა საჭიროებების
კვლევა;

•	 დროულადშეიმუშაოსმისაწვდომობისეროვნულიგეგმაშშმპირე
ბისადაშშმპირთასაკითხებზემომუშავეორგანიზაციებისჩართუ
ლობით;

•	 შეიმუშაოს შესაბამისი წესები, რომელიც სახელმწიფო უწყებების
მიერდანერგავსვებმისაწვდომობისსტანდარტებს.

58. საქართველოს სახალხოდამცველი, „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა
და გოგოების საჭიროებებისადა მათი უფლებებისდაცვის მდგომარეობის შეფასება
საქართველოში“,2022,2,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3vbyt3g,განახლებულია:
13.04.2022.

59. იქვე,5.

https://bit.ly/3vbyt3g
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საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,შრო
მის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს:

•	 დროულადდანერგოსსტატუსისმინიჭებისბიოფსიქოსოციალური
მოდელი;

•	 შეიმუშაოსდადაამტკიცოსდეინსტიტუციონალიზაცის სტრატეგია,
შშმპირთადამათიწარმომადგენლობითიორგანიზაციებისჩარ
თულობით;

•	 უზრუნველყოს სისტემური ანალიზი შშმ ქალების საჭიროებებზე,
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე წვდომის
კუთხით და შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა, რომელიც უზრუნველ
ყოფსმოცემულისაჭიროებებისსათანადოდდაკმაყოფილებას;

•	 დანერგოსშშმ პირთადასაქმების ხელშემწყობი ეფექტიანი მექა
ნიზმები;

•	 შშმპირებისათვისდამოუკიდებელიცხოვრებისხელშეწყობისმიზ
ნით,შეიმუშაოსდაგანავითაროსინდივიდუალიზებულიმხარდამ
ჭერიმომსახურებები.

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროს:

•	 მიიღოსსათანადოზომები,რათამოხდესფორმალურიგანათლე
ბისმიღმადარჩენილიშშმბავშვებისსაჭიროებებისგამოკვეთადა
შესაბამისსერვისებშიჩართვა;

•	 გაატაროსეფექტიანიღონისძიებებიშშმმოსწავლეების/სტუდენტე
ბის საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო მასალებზე
დაინფრასტრუქტურაზეწვდომისგასაუმჯობესებლად;

•	 უზრუნველყოსშინსწავლებაზერეგისტრირებულშშმმოსწავლეთა
სტატისტიკისწარმოებადაშეიმუშაოსმონიტორინგისქმედითიმე
ქანიზმები;

•	 განათლებასთანდაკავშირებულიძირითადიგადაწყვეტილებისმი
ღებისას,უზრუნველყოსშშმმოსწავლეების,ასევემათიმშობლებისა
დაშშმპირთასაკითხებზემომუშავეორგანიზაციებისჩართულობა.
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ქალთაუფლებებიდა

საერთაშორისომექანიზმები

2021წელს,„კოალიციამთანასწორობისთვის”,სხვაარასამთავ
რობოორგანიზაციებთანერთად,საერთაშორისოორგანიზაციე
ბის მიერ საქართველოს მიმოხილვის ფარგლებში, წარადგინა
ორიჩრდილოვანიანგარიშისაქართველოსმიერშემდგომიორი

კონვენციითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისშესახებ:1.გაეროს
ქალთა მიმართდისკრიმინაციის ყველაფორმის აღმოფხვრის შესახებ
კონვენცია (CEDAW)  ზოგად საკითხებთან ერთად, ანგარიში აფასებს
ქალთაგანსაკუთრებითმოწყვლადისხვადასხვაჯგუფისმდგომარეობას
(მაგ.,იძულებითგადაადგილებული,ეთნიკურიუმცირესობისწარმომად
გენელი,სოფლადმცხოვრები,ლბტი,ა.შ.ქალები)60;2.ქალთამიმართ
ძალადობისადაოჯახშიძალადობისპრევენციისადააღკვეთისშესახებ
ევროპისსაბჭოსკონვენცია(სტამბოლისკონვენცია)61.

გაეროსქალთამიმართდისკრიმინაციისაღმოფხვრისკომიტეტმა,დას
კვნითიდებულებებისმიღებამდე,2021წლისივლისში,შეადგინაიმსა
კითხებისადაკითხვებისსია,რომლებსაცსაქართველომდამატებითუნ
დაუპასუხოს62.ნოემბერში,საქართველოსპირველისაბაზისოშეფასების
ფარგლებში,ევროსაბჭოსქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალა
დობისწინააღმდეგმიმართულქმედებებზემომუშავეექსპერტთაჯგუფმა
(GREVIO)კიშეხვედრაგამართაარასამთავრობოსექტორის,მათშორის
კოალიციისწევრიორგანიზაციებისწარმომადგენლებთან.

ამასთან,გაეროსქალთაკომიტეტისმიერ2021წლის25ოქტომბერსმი
ღებულიმოსაზრებისთანახმად,საქართველომვერუზრუნველყოგამო
ძიებადასამართლებრივიდევნახანუმჯეირანოვასმიმართგენდერული
ნიშნითდა,რაცხაზგასასმელია,ღირსებისსახელითჩადენილძალადო

60. ანგარიშიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3gef8HI
61. ანგარიშში მიმოხილული საკითხებია: პოლიტიკა და მონაცემთა შეგროვება; პრე

ვენცია; დაცვა და მხარდაჭერა; კანონმდებლობა; გამოძიება, დევნა, პროცედურუ
ლი სამართალიდადაცვისღონისძიებები. ანგარიში ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/35KugdR

62. ხელმისაწვდომი: https://bit.ly/3ulQ2yo; საქართველოს მიერ გაგზავნილი მეექვსე
პერიოდულიანგარიშიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3fI68eI

https://bit.ly/3gef8HI
https://bit.ly/35KugdR
https://bit.ly/35KugdR
https://bit.ly/3ulQ2yo
https://bit.ly/3fI68eI
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ბასთან დაკავშირებით. შედეგად, კომიტეტმა დაადგინა საქართველოს
მიერგაეროსქალთამიმართდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფ
ხვრისშესახებკონვენციისარაერთიმუხლითადაპუნქტითნაკისრივალ
დებულებების, მათ შორის ნეგატიურის, დარღვევა, როგორც მატერია
ლურ,ისეპროცედურულნაწილში63.ამასთან,მოსაზრებაშიაღნიშნულია,
რომხანუმჯეირანოვაგახდა„ეთნიკურკუთვნილებასთანდაპოლიციისა
დასასამართლოსისტემისსტერეოტიპულდამოკიდებულებებთანდაკავ
შირებულიჯვარედინიდისკრიმინაციისმსხვერპლი“(§7.6)64.

2021წლის8ივლისს,სტრასბურგისადამიანისუფლებათაევროპულმა
სასამართლომ,საქმეზე“თხელიძესაქართველოსწინააღმდეგ”65,დაად
გინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე2 (სიცოცხლის
უფლება) და მე14 (დისკრიმინაციის აკრძალვა) მუხლების დარღვევა
ერთობლივად66.ესსაქმეპრეცედენტულიმნიშვნელობისაა,რამდენადაც
წარმოადგენსფემიციდისპირველსაქმესსაქართველოსწინააღმდეგდა
სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკაში პირველია, როდესაცოჯახურ
დანაშაულზედისკრიმინაციადადგინდასიცოცხლისუფლებისდარღვე
ვისროგორცმატერიალურ,ისეპროცედურულნაწილთანმიმართებით.
სასამართლოგადაწყვეტილებაში საუბარიაოჯახში ძალადობასთან მი
მართებითარსებულსისტემურპრობლემებზე.კერძოდ,სამართალდამ
ცავი ორგანოების ზოგად და დისკრიმინაციულ პასიურობაზე ოჯახში
ძალადობისბრალდებებთანმიმართებით,რამაც,სასამართლოსთანახ
მად,შექმნასათანადოგარემოქალთამიმართძალადობისუფროფარ
თოდგავრცელებისათვის(§51).

63. კომიტეტისმოსაზრებებიქართულენაზეხელმისწავდომია:https://bit.ly/35TcBBb
64. ინტერსექციური (ჯვარედინი) დისკრიმინაცია: დისკრიმინაცია, რომელიც ხდება რამ

დენიმედაცულინიშნისურთიერთგადაკვეთისშედეგად,როდესაცაღნიშნულინიშნები,
ცალკეაღებული,არქმნისდისკრიმინაციისშემადგენლობას(მაგ.შშმქალისშემთხვე
ვაშიდისკრიმინაციასქესისადაშეზღუდულიშესაძლებლობისნიშნით,მაშინ,როდე
საცარაშშმქალიდაშშმკაციარდაექვემდებარებოდნენდისკრიმინაციასკონკრეტულ
შემთხვევაში).

65. გადაწყვეტილებაქართულენაზეხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3xj7wxr
66. იხ.,ასევესაქმეA and B v. Georgia (No.73975/16),რომელშიცადამიანისუფლებათა

ევროპულმასასამართლომ,2022წლის10თებერვალს,დაადგინაადამიანისუფლე
ბათა ევროპული კონვენციის მე2 (სიცოცხლის უფლება)და მე14 (დისკრიმინაციის
აკრძალვა)მუხლებისდარღვევა.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3KhBJ2o

https://bit.ly/35TcBBb
https://bit.ly/3xj7wxr
https://bit.ly/3KhBJ2o
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სქესობრივიძალადობადა

სქესობრივიხასიათისდანაშაულები

გაუპატიურებისადასხვასქესობრივიხასიათისდანაშაულთადეფინიციე
ბის67შეუსაბამობასაერთაშორისოსტანდარტებთან68კვლავგამოწვევად
რჩება. ამასთან, პროკურატურის მიერ გამოყენებული მტკიცებულებითი
სტანდარტიკვლავხისტი,შეუსაბამოდმაღალიდადისკრიმინაციულია,
რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებსადა პრაქტიკასდა
ხელსუწყობსდაუსჯელობას69.

„საფარის“პრაქტიკაცხადყოფს,რომსაქართველოსპროკურატურა2021
წელსაცაჭიანურებდასექსუალურიძალადობისმსხვერპლიქალებისდაზა
რალებულადცნობასანსაერთოდუარსამბობდაამსტატუსისმინიჭებაზე70;
აღსანიშნავია,რომზოგიერთმსხვერპლსდღემდეარაქვსდაზარალებუ
ლისსტატუსიმინიჭებული.შესაბამისად,მსხვერპლს/მისწარმომადგენელს
ერთმევაწვდომასაქმისმასალებზე71დაარაქვსინფორმაციაჩატარებული
საგამოძიებომოქმედებებისადაგამოძიებისეფექტურობისშესახებ.

ქალთამიმართეკონომიკურიძალადობა

ეკონომიკური ძალადობა საქართველოში უხილავია72. ქალთა მიმართ
ძალადობის შესახებ კანონი პოლიციელს ანიჭებს უფლებამოსილებას,

67. საქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსისმუხლი137139.
68. იხ., მაგალითად, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და

აღკვეთისშესახებევროპისსაბჭოსკონვენცია(„სტამბოლისკონვენცია“),მუხლი36;გაეროს
ქალთამიმართყველაფორმისდისკრიმინაციისაღმოფხვრისკომიტეტის(CEDAW)ზოგადი
რეკომენდაცია N35, პარაგრაფი 29(ე); ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებასაქმეზეM.C.vBulgaria(No.39272/98),პარაგრაფი181.

69. უფრო ვრცლად იხ. თამარ დეკანოსიძე, „ქალთა მიმართ სექსუალური ძალადობის
დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელება საქართველოში“, საქართველოს
სახალხოდამცველი,2020,გვ.3032.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3OGsrRk

70. უფროვრცლადიხილეთ„საფარის“ონლაინკონფერენცია“სქესობრივიდანაშაულები:
გამოწვევებიკანონმდებლობასადაპრაქტიკაში”,11მარტი2021.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3Ed02x9

71. სისხლისსამართლისსაპროცესოკოდექსისმუხლი57(1)(თ).
72. უფროვრცლადიხ.ბაიაპატარაია,„ეკონომიკურიძალადობაშეუსწავლელიპრობ

ლემა“,„საფარი“,2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2WNIkiu

https://bit.ly/3OGsrRk
https://bit.ly/3Ed02x9
https://bit.ly/2WNIkiu
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საკუთარი ინიციატივით გამოსცეს შემაკავებელიორდერი, მათ შორის,
ეკონომიკურიძალადობისდროსაც73,თუმცა, სისხლისსამართლისკო
დექსიოჯახში ძალადობისფორმებად არ მიიჩნევს ეკონომიკურ ძალა
დობას, რაც პრობლემაა74. შესაბამისად, ქართული კანონმდებლობის
მიხედვით,ეკონომიკურძალადობაზერეაგირებისერთადერთიმექანიზ
მიაშემაკავებელიანდამცავიორდერისგამოცემა.შინაგანსაქმეთასამი
ნისტროსოჯახშიძალადობისსტატისტიკისთანახმად,2021წელს,სულ
გამოიცა 9376 შემაკავებელიორდერი75. ეკონომიკური ძალადობადა
ფიქსირდა203შემთხვევაში76,რაცშეადგენს2.2%ს,მაშინ,როცასხვა
ქვეყნებისკვლევებისთანახმად,ეკონომიკურიძალადობაოჯახშიძალა
დობისმსხვერპლთა9499%სმიემართება77.

ქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობა

საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით 2021 წელს მიმართა მოქა
ლაქეთაპოლიტიკურმაგაერთიანებამ„ევროპულისაქართველომოძ
რაობათავისუფლებისთვის“დარამდენიმეფიზიკურმა პირმა (სულ12
მოსარჩელე),მუნიციპალიტეტისორგანოთასაერთოარჩევნებშისავალ
დებულოკვოტირებისწესისგასაუქმებლად.2021წლის21ოქტომბრის
გადაწყვეტილებით, საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნული სარჩე
ლიდაუშვებლადცნო.

2021წლის28ივნისს,„საქართველოსსაარჩევნოკოდექსში“შეტანილი
ცვლილებით,არსებითადშეიცვალადაგაუარესდაადგილობრივითვით
მმართველობისარჩევნებისთვისპარტიული(პროპორციული)სიებისშედ
გენის წესი. კერძოდ, პოლიტიკური პარტია ვალდებული იქნება, 2028
წლამდეჩასატარებელიადგილობრივითვითმმართველობისყველაარ
ჩევნებისთვისისეშეადგინოსპარტიულისია,რომყოველიმეორეკანდი
დატისმაგივრად,სამიკანდიდატიდანერთიმაინციყოსგანსხვავებული

73. მუხლი11(3).
74. მუხლი1261(1)
75. სტატისტიკახელმისაწვდომია:https://bit.ly/3O16Tyl
76. სტატისტიკახელმისაწვდომია:https://bit.ly/3xiYnVn
77. Berkley Economic Review, Economic Abuse, 2 აპრილი, 2019, ხელმისაწვდომია:

https://bit.ly/3KtLYle

https://bit.ly/3O16Tyl
https://bit.ly/3xiYnVn
https://bit.ly/3KtLYle
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სქესის წარმომადგენელი78. ეს ცვლილებები მოულოდნელად აისახა კა
ნონპროექტში,პირდაპირმეორემოსმენითგანხილვისეტაპზე,მაშინ,რო
ცაპირველიმოსმენისას,ესსაკითხისაერთოდარდასმულადაშესაბამი
სად,არცსაჯაროდგანხილულასაკომიტეტოდაპლენარულსხდომებზე79.

საანგარიშო პერიოდში, განსაკუთრებით პრობლემურად გამოიკვეთა
ადგილობრივითვითმმართველობის არჩევნებში პარტიულ კოორდინა
ტორებადჩართულიქალებისშრომითიდასხვაუფლებებისდარღვევის
ფაქტები.ქალთამოძრაობისშეფასებით,ხშირადქალებსსიღარიბისგა
მო უწევთდათანხმდნენ პარტიის კოორდინატორობას და ამ სამუშაოს
შესრულებისას, ზოგჯერ მათ აიძულებენ ისეთ უკანონო საქმიანობაში
მონაწილეობას,როგორიცაახმისსანაცვლოდფულისდარიგება,ამომ
რჩევლისნებაზეზეგავლენა,ზეწოლა/მუქარადასხვა80.

რეკომენდაციები

ქალთამიმართდაოჯახშიძალადობისსაერთაშორისოსაქმეები

•	 საქართველოსხელისუფლებამსრულადდაეფექტურადაღასრუ
ლოსსაერთაშორისოორგანოებისგადაწყვეტილებები;აღსრულე
ბის პროცესში, აქტიურად ითანამშრომლოსროგორც მომჩივნებ
თან,ისეარასამთავრობოორგანიზაციებთან.

სექსუალურიძალადობა

•	 სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული გაუპატიურებისა და
სხვასქესობრივიდანაშაულებისდეფინიციებიდასისხლისსამარ
თლებრივიდევნისპრაქტიკამოვიდესშესაბამისობაშისტამბოლის
კონვენციასადასხვასაერთაშორისოსტანდარტებთან.

78. იხ. 2021 წლის 28 ივნისის ორგანული კანონი N 703VრსXმპ. ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3rdsFVB

79. იხ.ქალთამოძრაობის2021წლის23ივნისისსაგანგებოგანცხადება.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3O2aMTt

80. უფრო ვრცლად იხილეთ ქალთა მოძრაობის 2021 წლის 4 ნოემბერის განცხადება
კოორდინატორი ქალების უფლებების დასაცავად. ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3rh4RAmიხ.,ასევე,პრესკონფერენცია:https://bit.ly/38An1Xb

https://bit.ly/3rdsFVB
https://bit.ly/3O2aMTt
https://bit.ly/3rh4RAm
https://bit.ly/3rh4RAm
https://bit.ly/38An1Xb
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ქალთამიმართეკონომიკურიძალადობა

•	 სისტემატურიეკონომიკურიძალადობაგახდესდასჯადისისხლის
სამართლისკოდექსისმიხედვით.

ქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობა:

•	 გაძლიერდესსავალდებულოგენდერულიკვოტები,რათაქალთა
წარმომადგენლობისმინიმუმ30%იქნასუზრუნველყოფილისაარ
ჩევნოკანონმდებლობით;

•	 აღიკვეთოს კოორდინატორი ქალებისათვის უკანონოდავალებე
ბისმიცემისპრაქტიკადაგამოძიებულიქნასმათმიმართჩადენი
ლიშესაძლოდანაშაულები.
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ლგბტ(ქ)ი
ადამიანები
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კოვიდ-19-ისპანდემიისგავლენა
ლგბტ(ქ)იადამიანებისცხოვრებაზე

კოვიდ19ითგამოწვეულმაპანდემიამდამასთანდაკავშირებულმა
შეზღუდვებმა მნიშვნელოვნად გააუარესალგბტ(ქ)ი ადამიანების
მდგომარეობა საქართველოში. აღნიშნულიშეზღუდვებისფონზე,
გაუარესდალგბტ(ქ)ი პირთაშრომითიუფლებრივი მდგომარეო

ბა81.ვინაიდან,თემისდასაქმებულიწევრებისდიდინაწილიგართობის,
ხელოვნების,დასვენებისანგანთავსებისდაკვებითმომსახურებისსფე
როებშიადასაქმებული82დააღნიშულიშეზღუდვებისშედეგად,ესსფე
როები ყველაზე მეტადდაზარალდნენ,თემის წევრების ყოველთვიური
შემოსავლებისმედიანურიმაჩვენებელიკარანტინისდროსსამჯერშემ
ცირდადა300ლარიშეადგინა83,რამაც,ფინანსურთანერთად,თემის
წევრებისსოციალურიცხოვრებისმრავალასპექტზეიქონიაგავლენა.

აღსანიშნავია,რომწინაწლისმსგავსად,სახელმწიფოსანტიკრიზისული
პოლიტიკაკვლავვერპასუხობსლგბტ(ქ)იპირთასაჭიროებებს,რაცუარ
ყოფითადაისახებათემისწევრებისსოციოეკონომიკურმდგომარეობა
ზე.აღნიშნულსმოწმობსსაზღვარგარეთსაცხოვრებლადწამსვლელთე
მისწევრთამზარდირაოდენობა,პანდემიისდაწყებისწლიდან84.

ჰომო/ბი/ტრანსფობიურიძალადობა

ლგბტ(ქ)იპირთამიმართჩადენილისიძულვილითმოტივირებულიდანა
შაულებისწინააღმდეგბრძოლისკუთხით,პროგრესულნაბიჯადშეგვიძ
ლია მივიჩნიოთ,რომ საქართველოს პროკურატურის, შინაგან საქმეთა
სამინისტროსდაუზენაესისასამართლოსერთობლივანგარიშში,მსხვერ

81. ლგბტქი ადამიანების შრომითი უფლებები და დასაქმება კოვიდ19ის პანდემიის
კონტექსტში,ნუკრიტაბიძე,2021წელი,კვლევამისაწვდომიაშემდეგბმულზე:https://
bit.ly/3NO7GT1წყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

82. იქვე.
83. კოვიდ19ის გავლენალგბტ(ქ)ი თემზე, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი

(WISG),2022წელი.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3MwrsB8
84. აღნიშნულიმონაცემიეყრდნობა„ქალთაინიციატივებისმხარდამჭერიჯგუფის“დაკვირ

ვებასსხვადასხვასამედიცინოდასოციალურისერვისისმიმღებპირთაჯგუფზე.

https://bit.ly/3NO7GT1
https://bit.ly/3NO7GT1
https://bit.ly/3MwrsB8
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პლისადამოძალადისსოციალურიკავშირისჩამონათვალშიგაჩნდაკა
ტეგორია„ინტიმურიპარტნიორი“85.აღნიშულიჩანაწერიაჩენსერთიდა
იმავესქესისწყვილებსშორისმომხდარიძალადობისშესახებმონაცემთა
შეგროვებისშესაძლებლობას.თუმცა,ოჯახისწევრისგანმარტებაშიინტი
მურიპარტნიორისარარსებობისგამო,კვლავგამოწვევააერთიდაიმავე
სქესისპარტნიორებსშორისმომხდარიძალადობისშემთხვევებისიდენ
ტიფიცირება,რაცნეგატიურადაისახებამათმიერდაცვისადადახმარე
ბისსერვისებითსარგებლობაზე,რადგანმათარმიუწვდებათხელიშე
მაკავებელიდადამცავიორდერებითსარგებლობისშესაძლებლობაზე.
ამავედროს, აღსანიშნავია,რომ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოად
გენს ლგბტ(ქ)ი თემის წევრზე ოჯახის წევრის მხრიდან განხორციელე
ბულძალადობაზერეაგირებისას,დანაშაულისდისკრიმინაციულინიშნის
იდენტიფიცირება.

სამართალდამცავიუწყებებისადაუზენაესისასამართლოსერთობლივი
ანგარიშის თანახმად, 2021 წელს გენდერული იდენტობის ნიშნით 24,
ხოლო სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით  12 პირის მიმართდაიწყო
სისხლისსამართლებრივიდევნა86,მაშინ,როცა2020წელსსექსუალური
ორიენტაციისნიშნითშეუწყნარებლობისმოტივითდანაშაულისჩადენის
თვის8პირისმიმართ,ხოლოგენდერულიიდენტობისნიშნით9პირის
მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა87. გამოწვევად რჩება
არსებითისხვაობასამართალდამცავიუწყებებისმიერგამოვლენილსო
გისნიშანსადათემისწევრებისმიერგანცდილიძალადობისსტატისტი
კასშორის88.

85. დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის
სტატისტიკისერთიანიანგარიში,2021წელი,ანგარიშიმისაწვდომიაშემდეგბმულზე:
https://bit.ly/3LEOk0Rწყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

86. იქვე.
87. საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწიური საპარლამენტი ანგარიში, 2020

წელი, ანგარიში ხელმისაქვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3wWCoDE წყარო
ბოლოსნანახია:14.04.2022.

88. ქალთაინიციატივებისმხარდამჭერიჯგუფის(WISG)მიერჩატარებულიკვლევა,კოვიდ
19ისგავლენალგბტ(ქ)ითემზე,რომლისსაველესამუშაოები2020წელსჩატარდა,
ასახავსთემისწევრების20182020წლებისძალადობისგამოცდილებებს.აღნიშნული
კვლევის თანახმად, რესპონდენტთა 73.5% (N=155) ერთხელ მაინც გამხდარა
სიძულვილითმოტივირებულიდანაშაულისმსხვერპლი.ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/3MwrsB8

https://bit.ly/3LEOk0R
https://bit.ly/3wWCoDE
https://bit.ly/3MwrsB8
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ასევე, აღსანიშნავია,რომკვლავმნიშვნელოვანგამოწვევას წარმოად
გენს სიძულვილით მოტივირებულდანაშაულთა მსხვერპლთათვის გან
კუთვნილისახელმწიფოსერვისების არარსებობა,რაცნეგატიურადზე
მოქმედებსამგვარიდანაშაულისმსხვერპლთამიერსამართალდამცავი
უწყებებისთვისმიმართვიანობაზე.

ტრანსიადამიანები

კვლავმნიშვნელოვანგამოწვევადრჩებატრანსსპეციფიკურჯანდაცვის
სერვისებზე წვდომა. აღნიშნულისაკითხი პრობლემურია,როგორცფი
ნანსური წვდომის, ასევე, სახელმწიფოს მიერ აღნიშნული სერვისების
ხარისხის კონტროლისთვალსაზრისით. არაერთირეკომენდაციის მიუ
ხედავად,საქართველოშიჯერკიდევარმომხდარატრანსსპეციფიკური
ჯანდაცვისსერვისებისსამედიცინოეროვნულიგაიდლაინებისადაპრო
ტოკოლებისშემუშავება,რაცსახელმწიფოსბერკეტსმისცემდა,გაეკონ
ტროლებინააღნიშნულისერვისისხარისხი89.

ასევე,უნდააღინიშნოს,რომტრანსიადამიანებისთვისსაქართველოში
განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს გენდერის სამართლებრივი
აღიარებისმოქნილიდათვითიდენტიფიკაციაზედაფუძნებულიმექანიზ
მის არარსებობა. 2021 წელს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტომტრანსიქალისმოთხოვნადააკმაყოფილადამისიგენდერის
მარკერი„მამრობითი“,„მდედრობითით“შეცვალა90.სააგენტომაღნიშ
ნულიგადაწყვეტილებამასშემდეგმიიღო,რაცტრანსმაქალმასამედი
ცინოდაწესებულებისმიერგაცემულიცნობაწარადგინაიმისდასტურად,

89. ტრანსსპეციფიკურიჯანდაცვისსამედიცინოპროტოკოლებისადაგაიდლაინებისშექ
მნის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისადა სოციალურიდაცვის სამინისტროს 2020 წელს ზოგადი წინადა
დებითმიმართასაქართველოსსახალხოდამცველმა.ინფორმაციამისაწვდომიაშემ
დეგბმულზე:https://bit.ly/3uTLaQ5წყარობოლოსნანახია:14.04.2022.ტრანსსპე
ციფიკურიჯანდაცვისსამედიცინოპროტოკოლებისადაგაიდლაინებისშექმნისშესახებ
საქართველოსრეკომენდაციითმიმართაგაეროსდამოუკიდებელმაექსპერტმასოგი
ნიშნითძალადობისსაკითხებში.რეკომენდაციამისაწვდომიაშემდეგბმულზე:https://
bit.ly/36Q5qKCწყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

90. აღნიშნული საქმის შესახებ, დეტალური ინფორმაცია მისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:
https://bit.ly/3j59bybწყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

https://bit.ly/3uTLaQ5
https://bit.ly/36Q5qKC
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რომმანჩაიტარასქესისკვლავმინიჭებისქირურგიულიოპერაცია91.საა
გენტოს აღნიშნული გადაწყვეტილება მხოლოდ ილუსტრაციაა იმ დამ
კვიდრებული პრაქტიკისა, რომლის თანახმად, სახელმწიფო ტრანსი
ადამიანებისგენდერსმხოლოდიმშემთხვევაშიაღიარებსსამართლებ
რივად,თუისინიდაექვემდებარებიანხშირადარასაჭიროდაინვაზიურ
სამედიცინო ჩარევას, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს სტერილიზა
ციას.აღნიშნულპრაქტიკასშესაბამისისამართლებრივისაფუძველიარ
გააჩნიადაასევე,არარისშესაბამისობაშიადამიანისუფლებებისსაერ
თაშორისოდაღიარებულსტანდარტებთან.

შეკრებისადაგაერთიანებისთავისუფლება

წინა წლების მსგავსად, ორგანიზატორებს 2021 წელსაც არ მიეცათ
„ღირსებისმარშის“ჩატარებისშესაძლებლობა.აღსანიშნავია,რომღო
ნისძიებისდღემდე,ხელისუფლებისწარმომადგენელთამხრიდანადგი
ლი ჰქონდა ჰომოფობიური განწყობების წამახალისებელ არაერთგან
ცხადებას, მათ შორის, პრემიერმინისტრის განცხადებას, რომელმაც
ღონისძიების ჩატარების მიზანშეუწონლობაზე ისაუბრა იმ პირობებში,
როცა მის ჩატარებას „95% ეწინააღმდეგება“92. აღნიშნული განცხადე
ბა,სავარაუდოდ,რადიკალურადგანწყობილიჯგუფების56ივლისსმა
სიურიმობილიზებისერთერთიწამახალისებელიფაქტორიაღმოჩნდა,
რასაც შედეგად არეულობა, დაგეგმილი „ღირსების მარშის“ გაუქმება,
ჟურნალისტების ფიზიკური დაზიანება, სამოქალაქო ორგანიზაციების
„სირცხვილიას“,„ადამიანისუფლებათასახლისა“და„თბილისიპრაი
დის“ ოფისებზე თავდასხმა მოჰყვა93. ოფისების დარბევის ეპიზოდზე,
დღეისმდგომარეობით,სამპირსაქვსბრალიწარდგენილი94.

აღსანიშნავია,რომმიუხედავად56ივლისისძალადობრივიმოვლენე

91. იქვე.
92. საქართველოპრემიერმინისტრისგანცხადებამისაწვდომიაშემდეგბმულზე:https://

bit.ly/3j8eKMlწყარობოლოსნანახია:14.04.2022.
93. ინფორმაცია მისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3v5KSG1 წყარო ბოლოს

ნანახია:14.04.2022.
94. ინფორმაცია მისაწვდომია შემდეგ ბმულზე https://bit.ly/3joYmar წყარო ბოლოს

ნანახია:14.04.2022.

https://bit.ly/3j8eKMl
https://bit.ly/3j8eKMl
https://bit.ly/3v5KSG1
https://bit.ly/3joYmar
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ბის ირგვლივ განხორციელებული არაერთი საგამოძიებო მოქმედებისა
და სახალხო დამცველის მიერ გამოცემული ზოგადი წინადადებებისა,
მომხდარიყოჯგუფურიძალადობისორგანიზებასადაძალადობრივიქმე
დებისკენსაჯაროდმოწოდებაზეპასუხისმგებელიპირებისპასუხისგებაში
მიცემა95,დღემდეარარისდაკავებულიკონტრაქციისარცერთიორგა
ნიზატორიპირი.56ივლისსგანვითარებულიმოვლენებიაისახაევრო
კავშირთანასოცირებისშეთანხმებისიმპლემენტაციისანგარიშში96,ასე
ვე, ევროპისსაბჭოსადამიანისუფლებათაკომისრისვიზიტისშემდგომ
განცხადებაში97.

ზემოხსენებულთან მიმართებაში აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფოს არ
გააჩნიამკაცრიდათანმიმდევრულიპოლიტიკარადიკალურადგანწყო
ბილიჯგუფებისმიმართ,რაცამგვარიაგრესიულიდაძალადობრივიგა
მოვლინებებისპრევენციასმოახდენდა.

აღსანიშნავია,რომ2021წლისმიწურულს,ადამიანისუფლებათაევრო
პულმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება საქმეზე,WOMEN’S 
INITIATIVE’S SUPPORTING GROUP and others vs. Georgia, რომელიც
2013წლის17მაისსIDAHOT98აღნიშვნისდღისადმიმიძღვნილაქციაზე
განვითარებულმოვლენებსადაუფლებადარღვევებსშეეხება.სასამარ
თლომდაადგინაადამიანისუფლბათაევროპულიკონვენციისმე3(წა
მებისაკრძალვა),მე11(შეკრებისადაგაერთიანებისთავისუფლება)და
მე14(დისკრიმინაციისაკრძალვა)მუხლებისდარღვევა99.

აღნიშნული გადაწყვეტილებით, სასამართლომ დაადგინა, რომ ხელი
სუფლებამვერმიიღოაქტივისტებისდაცვისთვისეფექტიანიზომები,მიუ
ხედავადიმისა,რომჯეროვნადიყოინფორმირებულიშესაბამისირისკე
ბისმოსალოდნელობისშესახებ.ასევე,მტკიცებულებებითდასტურდება,

95. ინფორმაციასახალხოდამცველისმიერგაცემულიწინადადებისშესახებმისაწვდომია
შემდეგბმულზე:https://bit.ly/3vdiEt3წყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

96. ასოცირების შემტანხმების იმპლემენტაციის ანგარიში მისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:
https://bit.ly/3O8DG4oწყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

97. საქართველოშივიზიტისშემდგომიგანცხადებამისაწვდომიაშემდეგბმულზე:https://
bit.ly/3E9JXIzწყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

98. ჰომოფობიასთან,ტრანსფობიასადაბიფობიასთანბრძოლისსაერთაშორისოდღე.
99. სასამართლოსგადაწყვეტილებამისაწვდომიაშემდეგბმულზე:https://bit.ly/3DI6T1v

წყარობოლოსნანახია:14.04.2022.

https://bit.ly/3vdiEt3
https://bit.ly/3O8DG4o
https://bit.ly/3E9JXIz
https://bit.ly/3E9JXIz
https://bit.ly/3DI6T1v
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რომადგილიჰქონდაძალადობისაქტებისსახელმწიფოსმხრიდანწაქე
ზებას/თანხმობას.ამავედროს,სასამართლომდაადასტურა,რომ2013
წლის17მაისსმომხდარუპრეცედენტოდმასშტაბურძალადობაზეზეგავ
ლენა მოახდინა თემის წევრებზე წარსულში განხორციელებეული თავ
დასხმებისდროულიდაობიექტურიგამოძიებისგანუხორციელებლობამ
სახელმწიფოს მხრიდან100. უნდა აღინიშნოს,რომ გადაწყვეტილებადა
ევროპისსაბჭოსმინისტრთაკომიტეტისმხრიდანმისიაღსრულებისმო
ნიტორინგის პროცესი, საქართველოშილგბტ(ქ)ი პირთა შეკრებისადა
გაერთიანებისთავისუფლებისაღსრულებისთვისმნიშვნელოვანისაფუძ
ველიიქნება101.

რეკომენდაციები

საქართველოსმთავრობას:

•	 დროულად მოხდეს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული
სტრატეგიისადაშესაბამისისამოქმედოგეგმისშემუშავებადადამ
ტკიცება.შემუშავებისპროცესში,უზრუნველყოფილიქნასლგბტ(ქ)
ითემისწევრებისჩართულობა,მათისაჭიროებებისმაქსიმალური
ასახვისმიზნით;

•	 შემუშავდეს რადიკალურად განწყობილ ჯგუფებთან გამკლავების
მკაცრიდათანმიმდევრულიპოლიტიკა.

საქართველოსგენერალურპროკურატურას:

100.ინფორმაცია მისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/36VKaTt წყარო ბოლოს
ნანახია:14.04.2022.

101.ამავედროს,აღსანიშნავია,რომევროპისსაბჭოსმინისტრთაკომიტეტმა,სახელმწი
ფოსპოზიციისმიუხედავად,დაესრულებინაე.წ.იდენტობასჯგუფისსაქმეებისგადაწ
ყვეტილების აღსრულების მონიტორინგი, მიიღო გადაწყვეტილება, გაეგრძელებინა
მონიტორინგი 2022 წლის ბოლომდე. კომიტეტმა გაითვალისწინა არასამთავრობო
ორგანიზაციებისპოზიცია,რომლისთანახმად,მთავრობისმიერგადადგმულიარაერ
თიპროგრესულინაბიჯისმიუხედავად,სახელმწიფოსარგააჩნიასისტემურიმიდგომა
ლგბტ(ქ)იპირთაუფლებებისდაცვისმიმართ,რისშედეგადაც,თემისწევრებსდღემ
დე არ ეძლევათ შეკრებისადა მანიფესტაციისთავისუფლების განხორციელების შე
საძლებლობა. შესაბამისიდოკუმენტაციამისაწვდომიაშემდეგბმულებზე:https://bit.
ly/3r33hC7;https://bit.ly/3uZU5iX;https://bit.ly/3NT095t;წყაროებიბოლოსნანა
ხია:14.04.2022

https://bit.ly/36VKaTt
https://bit.ly/3r33hC7
https://bit.ly/3r33hC7
https://bit.ly/3uZU5iX
https://bit.ly/3NT095t


ლგბტ(ქ)ი ადა მია ნე ბი

55

•	 დაიწყოსსისხლისსამართლებრივიდევნა56ივლისისძალადობ
რივიქმედებებისყველაორგანიზატორისადასხვაპასუხისმგებე
ლიპირებისმიმართ;

საქართველოსპარლამენტსდასაქართველოსიუსტიციის
სამინისტროს:

•	 შემუშავდესმოქნილი,მისაწვდომიდათვითიდენტიფიკაციაზედა
ფუძნებულიგენდერისსამართლებრივიაღიარებისმექანიზმი,რო
გორცსრულწლოვანი,ისეარასრულწლოვანიპირებისთვის,რო
მელიცთავისუფალიიქნებაინვაზიურიდაადამიანისუფლებების
საერთაშორისოსტანდარტებთანშეუსაბამოწინაპირობებისგან102.

საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,
შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს:

•	 მოხდეს ტრანსსპეციფიკური ჯანდაცვის სერვისების ეროვნული
გაიდლაინებისადაპროტოკოლებისშემუშავებადაპროცესშითე
მისწევრებისადასაკითხისშესაბამისიექსპერტიზისმქონეორგა
ნიზაციებისჩართვისუზრუნველყოფა.

საქართველოსპარლამენტს:

•	 ერთიდაიმავესქესისწყვილებსშორისძალადობისშემთხვევებზე
ეფექტიანირეაგირებისგანხორციელებისმიზნით,ოჯახისწევრთა
ჩამონათვალსდაემატოს„ინტიმურიპარტნიორის“ცნება.

საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,
შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს:

•	 სიძულვილითმოტივირებულიდანაშაულებისმსხვერპლთადაცვი
სადადახმარებისმიზნით,მოხდესშესაბამისისახელმწიფოსერ
ვისებისშემუშავებადადანერგვა.

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროს:

•	 როგორცფორმალური, ასევეარაფორმალურიგანათლებისსის

102.გენდერისსამართლებრივიაღიარებისთვითიდენტიფიკაციაზედაფუძნებულიმექანიზ
მისშემუშავებისშესახებსაქართველოს,სომხეთსადააზერბაიჯანს,2022წელსმოუწო
დაევროპისსაბჭოსმინისტრთაკომიტეტმაც.მინისტრთაკომიტეტისრეზოლუცია2418
(2022) მისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3M4jorf წყარო ბოლოს ნანახია:
14.04.2022.

https://bit.ly/3M4jorf
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ტემებშიდაინერგოსადამიანისსექსუალობისშესახებყოვლისმომ
ცველიგანათლებისკომპონენტი,რომელიცმოიცავსსექსუალობა
სადაგენდერულიდენტობასთანდაკავშირებულსაკითხებს.
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არადომინანტი
რელიგიური
გაერთიანებები
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რელიგიურიორგანიზაციებისდასასულიერო

პირებისსავარაუდოუკანონოთვალთვალი

დამიყურადება

13სექტემბერს მედიასადა ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ინ
ფორმაციასახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურისმიერმასშტა
ბურიუკანონოფარულიმოსმენებისადათვალთვალისშესახებ103.
საიდუმლოფაილები,უმთავრესად,უკავშირდებარელიგიისადა

რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობას.  ფაილებში არსებულმა ინ
ფორმაციამაჩვენა,რომხელისუფლებაუსმენსარასამთავრობოორგა
ნიზაციებს, ჟურნალისტებს, პოლიტიკურ ოპოზიციას, რელიგიურ გაერ
თიანებებსროგორცსაპატრიარქოს,ასევეარადომინანტურრელიგიურ
ჯგუფებს.გავრცელებულიმონაცემთაბაზაშეიცავსადამიანებისპირადი
ცხოვრების, მათიოჯახის წევრების, ახლობლებისადა სხვა ადამიანებ
თანურთიერთობისშესახებინფორმაციას.2021წლის18სექტემბერს,
გენერალურიპროკურატურისმიერგავრცელებულიგანცხადებისთანახ
მად,გამოძიებადაიწყოსისხლისსამართლისკოდექსის158ემუხლის
პირველი,მე2დამე4ნაწილებით(კერძოკომუნიკაციისსაიდუმლოე
ბისდარღვევა)გათვალისწინებულიდანაშაულისნიშნებით)104.სახალხო
დამცველთანარსებულმარელიგიათასაბჭომაღნიშნულიფაქტებიკრი
ტიკულადშეაფასა105.

სახელმწიფოსმხრიდანრელიგიურიგაერთიანებებისშესაძლოკონტრო
ლისშესახებფაქტებსწარსულშიცარაერთხელჰქონდაადგილი.მაგა
ლითისთვის, თვალსაჩინოა 2013 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელიუწყებისწარმომადგენლებისმიერშეიხვაგიფაქპერო
ვისსრულიადსაქართველოსმუსლიმთასამმართველოსშეიხისთანამ

103.2021 წლის განცხადება გავრცელებულ უკანონო ჩანაწერებზე ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3rGaEiX

104.იხ.სახალხოდამცველის2021წლისანგარიში„საქართველოშიადამიანისუფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, გვ. 161. ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/38Z6Qmw

105.საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს განცხადება,
19.09.2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rFWWg8

https://bit.ly/3rGaEiX
https://bit.ly/38Z6Qmw
https://bit.ly/3rFWWg8
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დებობიდანიძულებითგადაყენება106.აღსანიშნავია,რომ2021წლის21
მარტს, ტელეკომპანია მთავარის ინფორმაციით107, სახელმწიფო უსაფ
რთხოებისსამსახურისყოფილმათანამშრომელმაინტერვიუშიაღიარა,
რომ ვაგიფ აქპეროვის კომპიუტერზე მან ვირუსულიფაილიფარულად
ჩატვირთა შეიხის პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ფარუ
ლადმოპოვებისმიზნით108,რასთანდაკავშირებითაც,საქართველოსგე
ნერალურმაპროკურატურამ,მანამდემიმდინარეგამოძიებისგანცალკე
წარმოებისსახითდაიწყოშესაბამისიგამოძიება.

უთანასწორობასაქართველოს

კანონმდებლობაში

საკონსტიტუციოსასამართლოსგადაწყვეტილებებისმიუხედავად,არადომი
ნანტურირელიგიურიგაერთიანებებისმიმართარსებულიდისკრიმინაციასა
ქართველოსკანონმდებლობაშიარაღმოფხვრილა.2021წლის11ივნისს,
საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განსახილველად ნაწილობრივ
მიიღო წარმოებაში ცხრა რელიგიური გაერთიანების სარჩელი იმპორტის
გადასახადზე109. კონსტიტუციური სარჩელით, რელიგიური ორგანიზაციები
ითხოვენსაქართველოსსაგადასახადოკოდექსისიმნორმებისარაკონსტი
ტუციურადცნობას,რომელიცრელიგიურიდანიშნულებისსაგნებისიმპორ
ტირებისას,მართლმადიდებელიეკლესიისგარდა,ყველასხვარელიგიურ
გაერთიანებას იმპორტისდადღგისგადახდისვალდებულებასაკისრებს.

გარდაამისა,2021წლის16დეკემბერს,საქართველოსსაკონსტიტუციო
სასამართლომ წარმოებაში მიიღორელიგიურიორგანიზაციების კიდევ
ერთი სარჩელი110, რომლითაც მოსარჩელეები  ითხოვენ “სახელმწიფო

106.TDI ყოფილი შეიხის წინააღმდეგ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების გამოძიებას
ითხოვს,2016.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/38dITaB

107.ხემლისაწვდომია:https://bit.ly/3rKASkp
108.იხილეთTDIს2021წლისგანცხადებაშეიხვაგიფაქპეროვისსაქმესთანდაკავშირებით:

https://bit.ly/3ED0FjU
109.საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო რელიგიური გაერთიანებების

სარჩელიიმპორტისგადასახადზე,2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3L8cf98
110.საკონსტიტუციოსასამართლომწარმოებაშიმიიღორელიგიურიორგანიზაციებისკიდევ

ერთისარჩელი,2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3JZX3cQ

https://bit.ly/38dITaB
https://bit.ly/3rKASkp
https://bit.ly/3ED0FjU
https://bit.ly/3L8cf98
https://bit.ly/3JZX3cQ
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ქონებისშესახებ”საქართველოსკანონშიარსებულიჩანაწერის(მე4მუხ
ლისპირველიპუნქტის„მ“ქვეპუნქტი)იმნორმატიულიშინაარსისარა
კონსტიტუციურადცნობას,რომელიცრელიგიურორგანიზაციებსუკრძა
ლავს,სახელმწიფოსგანსაკუთრებაშიმიიღონრელიგიურიდასაკულტო
ნაგებობებიროგორცსასყიდლით111,ისეუსასყიდლოდ.

დამატებით,2020წლისსაკანონმდებლოცვლილებებით,მართლმადი
დებელეკლესიასუფლებამიეცა,სახელმწიფოსგანსაკუთრებისუფლე
ბითმიიღოსეკლესიებისმიმდებარედარსებულიტყისმასივი,20ჰექ
ტარისოდენობით.2021წელს, სახალხოდამცველმა საკონსტიტუციო
სასამართლოშიგაასაჩივრასახელმწიფოქონებისშესახებკანონისზე
მოაღნიშნულინორმა (მე3მუხლისმე6პუნქტი),რომელიცმხოლოდ
მართლმადიდებელეკლესიასანიჭებსუფლებას,საკუთრებაშიმიიღოს
ეკლესიების გარშემო არსებული ტყის  მასივი112. აღნიშნულ საკითხზე
საკონსტიტუციოსასამართლოშისხვადამოუკიდებელისარჩელიცშევი
და113.

ბათუმისახალიმეჩეთისმშენებლობასთან

დაკავშირებულისაკითხი

2021წელს,ქუთაისისსააპელაციოსასამართლომუცვლელადდატოვა
ბათუმისსაქალაქოსასამართლოსგადაწყვეტილება,რომლითაცბათუმ
ში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე ბათუმის მერიის უარი დის
კრიმინაციულად და უკანონოდ იქნა მიჩნეული. სააპელაციო პალატამ
დამატებით აღნიშნა,რომ ერთი მხრივ, ბათუმის ადგილობრივითვით
მმართველობამართლმადიდებელეკლესიასაძლევსშესაძლებლობას,
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, საცხოვ

111.გარდააღნიშნულისა,სასამართლოსწარმოებაშიასარჩელები,რომლებითაცრელი
გიურიორგანიზაციებიდაობენსაგადასახადოკოდექსითდადგენილიქონებისგადა
სახადისდასახელმწიფოქონებისკანონითდადგენილისახელმწიფოქონებისყიდვის
შესაძლებლობისდისკრიმინაციულშინაარსზე.

112.საქართველოსსახალხოდამცველის2021წლის22ივლისისკონსტიტუციურისარჩელი
№1627.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3MGZPWO

113.სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადება, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3rFfuNF

https://bit.ly/3MGZPWO
https://bit.ly/3rFfuNF
https://bit.ly/3rFfuNF
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რებელი სახლებით მჭიდროდდასახლებულ კვარტლებში, ააშენოს სა
კულტონაგებობებიდაისარგებლოსრელიგიისთავისუფლებით,ხოლო
მეორემხრივ,მუსლიმთემს,რომელიცსაკუთარმიწისნაკვეთზეითხოვს
საკულტონაგებობისმშენებლობისნებართვას,უარსეუბნება,ქალაქგან
ვითარებითი ინტერესების დაცვის არგუმენტით. საქმემ საქართველოს
უზენაესსასამართლოშიგადაინაცვლა114.

რელიგიურიდღესასწაულები

გასულიწლისმსგავსად,covid19ითგამოწვეულიპანდემიისადაშეზ
ღუდვებისპირობებში,2021წელსკვლავშენარჩუნდადიფერენცირებუ
ლიმოპყრობარელიგიურიკონფესიებისმიმართ.ხელისუფლებამკვლა
ვინდებურად მიანიჭა ექსკლუზიური პრივილეგიები მართლმადიდებელ
ეკლესიას. მაგალითად, მაშინ,როდესაც მთავრობის მიერშეზღუდული
იყო გადაადგილების თავისუფლება, გამონაკლისები მხოლოდ მარ
თლმადიდებელი ეკლესიის სასარგებლოდ დაწესდა. მართლმადიდებ
ლურდღესასწაულებზემოიხსნაშეზღუდვა2021წლის6იანვრისღამეს
(ქრისტეშობისდღესასწაული)და2021წლის2მაისისღამეს(ქრისტეს
აღდგომისდღესასწაული).საქართველოსმთავრობამსრულადუგულე
ბელყოსხვარელიგიურიკონფესიებისინტერესებირელიგიურდღესას
წაულებზეშეზღუდვებისმოხსნასთანდაკავშირებით,რაცდისკრიმინაციუ
ლიპოლიტიკისგამოვლინებადუნდაშეფასდეს115.

სავარაუდოსიძულვილითმოტივირებულ

დანაშაულები

სიძულვილითმოტივირებულიდანაშაულებირელიგიისნიშნითისევგა
მოწვევაა, თუმცა covid19 პანდემიის პირობებში შემთხვევებმა იკლო,
რაცსაჯაროსივრცეშირელიგიურიჯგუფებისნაკლებადგამოჩენითაიხ

114.იხ.TDIს2021წლისგანცხადება:https://bit.ly/3L9nSMW;აგრეთვე,სახალხოდამცვე
ლის2021წლისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათადათავისუფლებათა
დაცვისმდგომარეობისშესახებ,გვ.160.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/38Z6Qmw

115.იქვე,გვ.169.

https://bit.ly/3L9nSMW
https://bit.ly/38Z6Qmw
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სნება116. მაგალითად, იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანულ ორგანიზაციას,
რომელიცყველაზე ხშირადხდება სიძულვილითმოტივირებულიდანა
შაულისსამიზნე,პანდემიისგამოშეჩერებულიჰქონდასაჯაროშეკრებე
ბიდასაქმიანობა.2021წელსიეჰოვასმოწმეებისმიმართგამოვლინდა
რელიგიურიშეუწყნარებლობის6შემთხვევა.

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროს,პროკურატურისადაუზე
ნაესისასამართლოს2021წლისსიძულვილითმოტივირებულიდანაშაუ
ლების შესახებ ერთიანი სტატისტიკური მონაცემებით, შინაგან საქმეთა
სამინისტრომ სავარაუდო რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძველზე
19 საქმეზე დაიწყო გამოძიება; საქართველოს პროკურატურამ დევნა
დაიწყო3პირისმიმართ,ხოლო3პირსდაზარალებულისსტატუსიმია
ნიჭა.სასამართლოსმონაცემებითკი,2021წელსორიპირიიქნამსჯავ
რდებულირელიგიურიშეუწყნარებლობისსაფუძველზეჩადენილიდანა
შაულებისთვის117.

აღსანიშნავიამუსლიმთაუფლებებისდარღვევისფაქტები.2021წლის
იანვარში, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში მუსლიმე
ბისდევნისახალიშემთხვევადაფიქსირდა.2020წელსადგილობრივმა
მუსლიმებმაკერძოსახლიშეიძინესდასამლოცველომოაწყვეს,რასაც
ადგილობრივიმართლმადიდებლებისუკმაყოფილებამოჰყვა.ინციდენ
ტისიტყვიერდაფიზიკურდაპირისპირებაშიგადაიზარდა.2021წლის
12იანვარს,შინაგანსაქმეთასამინისტრომსაქმეზეგამოძიებადაიწყო.
ბუკნარშიჩადენილიძალადობისსხვადასხვაეპიზოდისგამო,დაზარა
ლებულადცნეს5პირი;ორპირთანგაფორმდაგანრიდებისშეთავაზე
ბისოქმიდასისხლისსამართლისსაქმეზეგამოძიებაშეწყდა,ერთპირს
კი ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120ე მუხ
ლისმე2ნაწილის„ა“და„გ“ქვეპუნქტებით(ჯანმრთელობისგანზრახ
მსუბუქიდაზიანება)წარედგინა118.საქართველოსსახალხოდამცველის
შეფასებით, სახელმწიფოს რეაგირება მეტნაკლებად დროული იყო,
რაცდაპირისპირებისადგილზეპოლიციისმობილიზებასადამხარეთა

116.იქვე,გვ.168.
117.შსსს,პროკურატურისადაუზენაესისასამართლოს2021წლისერთიანისტატისტიკური

მონაცემებიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3v5ml4V
118.იქვე.

https://bit.ly/3v5ml4V
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შორის მედიაციის პროცესის წარმართვაში გამოიხატა119, თუმცა, წინა
წლებშიმომხდარისხვარელიგიურიკონფლიქტებისმსგავსად,სახელ
მწიფოუწყებებმაარცამშემთხვევისშემდეგშეისწავლესკონფლიქტის
სისტემურიმიზეზებიდაარგაატარესგრძელვადიანიტრანსფორმაციუ
ლიპოლიტიკა120.

აღსანიშნავია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021
წლისნოემბრისგადაწყვეტილებასაქმეზე„მიქელაძედასხვებისაქარ
თველოსწინააღმდეგ”121.საქმეეხებოდა2014წელსადიგენისმუნიციპა
ლიტეტისსოფელმოხეშიპოლიციისმხრიდანრელიგიურიშეუწყნარებ
ლობისნიადაგზეადგილობრივიმუსლიმებისმიმართგანხორციელებულ
არასათანადომოპყრობასადამასზეწარმოებულიგამოძიებისარაეფექ
ტიანობას.საქმეზეევროპულიკონვენციისმე3დამე14მუხლებისდარ
ღვევადადგინდა122.

საეკლესიოანტისემიტიზმი

ანტისემიტიზმისსაგანგაშოტენდენცია2021წელსაცშენარჩუნდა.2021
წლისდასაწყისში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასუ
ლიეროპირებისანტისემიტურქადაგებებსსაჯაროდისკუსიამოჰყვა,ხო
ლოსოციალურქსელებშიარაერთიანტისემიტურიშინაარსისკომენტარი
გაჩნდა. ეკლესიას და სახელმწიფოს არ გაუკეთებიათ ანტისემიტიზმის
კონკრეტული შემთხვევების კრიტიკული შეფასება. 2020 წლის 20 დე
კემბერს, ქუთათელგაენათელმა მიტროპოლიტმა, საქართველოს სა
პატრიარქოსგანათლებისცენტრისხელმძღვანელმაიოანეგამრეკელმა

119.სახალხო დამცველის 2021 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,გვ.166167.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/38Z6Qmw

120.სოციალური სამართლიანობის ცენტრის კვლევა, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3k8RbTT

121.სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადება, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3v41OO7

122.ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021 წლის 16 ნოემბრის გადა
წყვეტილებასაქმეზეMikeladzeandothersv.Georgia, (Applicationno.54217/16).
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/37HMIoM

https://bit.ly/38Z6Qmw
https://bit.ly/3k8RbTT
https://bit.ly/3k8RbTT
https://bit.ly/3v41OO7
https://bit.ly/3v41OO7
https://bit.ly/37HMIoM
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ბაგრატისტაძარშიქადაგებისასანტისემიტურიგანცხადებები123გააკეთა,
რომელზეცგამოხმაურებები2021წელსაცგაგრძელდა124.

კრიზისიჭყონდიდისეპარქიაშიდასასულიერო

პირებისუფლებებისშეზღუდვისფაქტები

მიმდინარეწელსკვლავდაძაბულიმდგომარეობაიყოჭყონდიდისეპარ
ქიაში.ეპარქიისდროებითმმართველადდანიშნულიეპისკოპოსისსტე
ფანეკალაიჯაშვილისადამასთანდაკავშირებულისხვაჯგუფებისმხრი
დანკრიტიკულისასულიეროპირებისდევნამმძიმეშინაარსიშეიძინადა
მათი განკვეთის, მონასტრებიდან გაძევებისდა იძულების სხვაფორმა
მიიღო.

2021წლის5ნოემბერსსალხინოსყოვლადწმიდაღვთისმშობლისშო
ბის სახელობის ტაძარში მცხოვრებ განკვეთილ სასულიერო პირებთან
ჭყონდიდის ეპარქიის დროებით მმართველად დანიშნული ლეჩხუმისა
დაცაგერისეპისკოპოსისტეფანეკალაიჯაშვილი,საპატრიარქოსიურის
ტი და საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების 50ზე
მეტიპირიმივიდადამონასტრისტერიტორიისდაუყოვნებლივიდატო
ვება მოსთხოვეს. ამაზე სასულიერო პირებმა უარი განაცხადეს. მაშინ,
ათეულობით ჩოხოსანი მღვდელმსახურების კელიებში შევიდა და საც
ხოვრებელი სივრცეები დაიკავა. ადგილზე მყოფი სასულიერო პირები
ცდილობდნენ,ადგილზემოსულიპირებისთვისაეხსნათ,რომარჰქონ
დათმონასტრიდანმათიგაძევებისუფლება,თუმცა,პოლიციამსწორედ
ადგილზემყოფირამდენიმესასულიეროპირიდააკავადამარტვილის
პოლიციისსამმართველოშიგადაიყვანა125,ხოლოჩოხოსნებისმიმართ,
რომლებიცმონასტრისტერიტორიაზეშეიჭრნენდაიქმცხოვრებისასუ
ლიეროპირებისსაცხოვრებელიკელიებითვითნებურადდაიკავეს,პო
ლიციასრეაგირებაარცკიმოუხდენია.აშკარაა,რომგანსახილველშემ

123.იხ.კოალიციის2020წლისანგარიში„დისკრიმინაციისგანდაცვისუფლებისგანხორ
ციელებასხვადასხვაჯგუფისთვისსაქართველოში“,გვ.65.ხელმისაწვდომია:https://
bit.ly/39asuEC

124.საეკლესიოანტისემიტიზმიგანახლებადიინფორმაცია,2021.https://bit.ly/3vEEgP9
125.სოციალური სამართლიანობის ცენტრის შეფასება, ხელმისაწვდომია: https://bit.

ly/3vAQBUy

https://bit.ly/39asuEC
https://bit.ly/39asuEC
https://bit.ly/3vEEgP9
https://bit.ly/3vAQBUy
https://bit.ly/3vAQBUy
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თხვევაში,სასულიეროპირებისიძულებითიგამოსახლებასაპატრიარქომ
დაიწყოსამართლებრივიპროცედურებისგვერდისავლითდასასულიე
როპირებსიძულებითდაატოვებინესსაცხოვრებელიადგილი.

რეკომენდაციები

საქართველოსპარლამენტს:

•	 აღმოფხვრას სახელმწიფო ქონების კანონში, საგადასახადო კო
დექსსადატყისკოდექსშიარსებულიდისკრიმინაციულინორმები,
რომელებიც არადომინანტური რელიგიური გაერთიანებებისთვის
უთანასწოროგარემოსქმნის;

•	 გააძლიეროსსაპარლამენტოკონტროლისმექანიზმებიქვეყანაში
რელიგიისთავისუფლებისადათანასწორობისდაცვის მიმართუ
ლებით.

საქართველოსმთავრობას:

•	 სახელმწიფოსმაღალითანამდებობისპირებმაგააკეთონდროუ
ლი და მკაფიო განცხადებები რელიგიური ნიშნით დისკრიმინა
ციის,ანტისემიტიზმის,სიძულვილისადაძალადობისწინააღმდეგ;

•	 დაიცვას სეკულარობის, თანასწორობისადადისკრიმინაციის აკ
რძალვისპრონციპებიდაუზრუნველყოსყველასმიერრელიგიისა
დარწმენისთავისუფლებითგანუხრელისარგებლობა,მათშორის
რელიგიურიდღესასწაულებისაღნიშვნისას.

საქართველოსპროკურატურას:

•	 უზრუნველყოსსავარაუდოდსახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახუ
რისმიერმასშტაბურიუკანონოფარულიმოსმენისადათვალთვა
ლისფაქტების  გამოძიებადადადგეს შესაბამისი თანამდებობის
პირებისპასუხისმგებლობა.

შინაგანსაქმეთასამინისტროსდაპროკურატურისორგანოებს:

•	 უზრუნველყონრელიგიურიშეუწყნარებლობისსაფუძველზეჩადე
ნილიდანაშაულებისსისტემურიპრევენცია,დაასევედროულიდა
ეფექტიანიგამოძიება;
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•	 შეიმუშაოსდადანერგოსრელიგიურიდაეთნიკურიკონფლიქტე
ბისიდენტიფიკაციის,პრევენციისადასათანადორეაგირებისინ
სტრუქციები,რომელიცსხვაქვეყნებისსაუკეთესოგამოცდილებებ
სადაადამიანისუფლებებისსტანდარტებსდაეფუძნება;

•	 ჭყონდიდისეპარქიაშიმიმდინარემოვლენებთანკავშირშიპოლი
ციამგანუხრელადდაიცვასრელიგიურიმიუმხრობლობისდაკანო
ნისუზენაესობისპრინციპი.

ადგილობრივთვითმმართველობებს:

•	 იხელმძღვანელონ თანასწოუფლებიანობისა და სეკულარობის
პრინციპებით, აღმოფხვრან დისკრიმინაცია სხვადასხვა კონფე
სიისთვის რელიგიური დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის
ნებართვისგაცემისასდახელიშეუწყონყველასმიერრელიგიისა
დარწმენისთავისუფლებითსარგებლობას.
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ეთნიკური
უმცირესობები
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დაბალიმონაწილეობადაგაუცხოება

უმცირესობების როგორც „უცხოების“ აღქმა, კიდევ უფრო გააძ
ლიერა 2021 წლის მარტში პარლამენტის ინიციატივამ, შექმნი
ლიყოუმცირესობებისსამეცნიეროსაკონსულტაციოსაბჭოდიას
პორისადაკავკასიისსაკითხთაკომიტეტისბაზაზე126.მაშინ,როცა

საპარლამენტო დონეზე არსებობს ადამიანის უფლებათა და სამოქა
ლაქოინტეგრაციისკომიტეტი,გაუგებარიაღმოჩნდაპარლამენტისგა
დაწყვეტილებასაკონსულტაციოორგანოსშექმნისთაობაზედიასპორის
კომიტეტისქვეშ.დიასპორისკომიტეტისკომპეტენციააქართულიდიას
პორისდა კავკასიის ხალხებთან პოლიტიკის კოორდინაცია, უცხოეთში
მცხოვრებ თანამემამულეებთან და კავკასიის ხალხებთან ურთიერთო
ბისხელშეწყობა.შესაბამისად,გაუგებარია,რატომშედისმისმანდატში
საქართველოში ისტორიულადმცხოვრები, ამ ქვეყნის მოქალაქე ეთნი
კურიუმცირესობები.ამგვარინაბიჯით,მათიაღქმა,როგორცმეზობელ
ქვეყანასთანდაკავშირებულიმოქალაქეებისა,კიდევუფროძლიერდება
და აშორებს საქართველოსსახელმწიფოსგან.  ასევე,  ბუნდოვანი იყო
ამ ორგანოს მანდატი, შემადგენლობის განსაზღვრის წესი, მიზნები და
ამოცანები. საზოგადოებრივი აღშფოთების ფონზე, ეს პროცესი შეჩერ
და,თუმცაარცპარლამენტსდაარცაღმასრულებელხელისუფლებასარ
შეუქმნიადემოკრატიულიდაინკლუზიურიფორმატიალტერნატიულისა
კონსულტაციომექანიზმისშექმნისგანსახილველად.

ხანგრძლივი მოთხოვნების მიუხედავად, დემოკრატიული და მდგრადი
საკონსულტაციომექანიზმებიამდრომდეარშექმნილა.ერთადერთიმე
ქანიზმი,რომელიცსახალხოდამცველისაპარატთანარსებობსეროვ
ნულუმცირესობათასაბჭო,ქმნისდიალოგისმნიშვნელოვანფორმატს,
თუმცასაჭიროებსგაძლიერებას,განახლებასდააუცილებელია, ხელი
სუფლებასმასთანრეგულარულიდაფორმალურიკავშირებიჰქონდეს,
რაცევროპისსაბჭოსრეკომენდაციებშიციყოასახული127.საკონსულტა
ციომექანიზმებიუმცირესობებისპოლიტიკურცხოვრებაშიმონაწილეობის

126.პარლამენტშიეროვნულიუმცირესობებისსამეცნიეროსაკონსულტაციოსაბჭოშეიქმნა,
2021.იხ.https://bit.ly/3rGBsjq

127.მრჩეველთა კომიტეტის მოსაზრება მესამე ციკლის ფარგლებში, 2019, 136. ხელ
მისაწვდომია:https://bit.ly/37ISGpq

https://bit.ly/3rGBsjq
https://bit.ly/37ISGpq
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უფლების ერთერთი კრიტიკული ელემენტიადა მის შექმნის აუცილებ
ლობასევროპისსაბჭოსმრჩეველთაკომიტეტისაქართველოსშეფასების
სამივეციკლისფარგლებშიუსვამდახაზს128.

უმცირესობებთან დიალოგის პლატფორმების საჭიროება არაერთხელ
გამოვლინდამიმდინარეწელსაც.

2021წელსსაქართველოსაზერბაიჯანელებმაწამოიწყესკამპანია„გვა
რი დამიბრუნე“, რითიც ისინი ითხოვენ საბჭოური გვარების ცვლილე
ბასდაავთენტურიაზერბაიჯანულიგვარებისდაბრუნებას.პარლამენტმა
ფორმალისტურიმიზეზებითსაკანონმდებლოინიციატივა ამ საკითხთან
დაკავშირებითგანსახილველადარცკიმიიღო,რაცსასამართლოშიაგა
საჩივრებული129.

2021წლისმარტში,საქართველოსაზერბაიჯანელებიასევეითხოვდნენ
„კომენდანტის საათის“ გაუქმებას, ნოვრუზისტრადიციულიდღესასწაუ
ლისაღსანიშნავად,რაზეცმთავრობისგანასევეუარიმიიღეს.ამავეწელს,
აქტივისტებმა დაარეგისტრირეს საპარლამენტო ინიციატივა ნოვრუზის
უქმედღედგამოცხადებისშესახებ,რაცასევეარმიიღოპარლამენტმა.
ამგვარითვითორგანიზებული, სათემო ინიციატივების უგულებელყოფა,
რაცმიზნადისახავსუმცირესობებისმიერსაქართველოსსახელმწიფოს
თანმეტიკავშირებისგაჩენას,აზიანებსდემოკრატიულ,ინკლუზიურპრო
ცესებსდახელსუშლისინტეგრაციას.

გარდაიმისა,რომუმცირესობებისმონაწილეობამკვეთრადასიმეტრიუ
ლი და სუსტია, საანგარიშო პერიოდში ასევე არ დაწყებულა პროცესი
პოლიტიკურირეპრეზენტაციისგაძლიერებაზემიმართულისპეციალური
პოზიტიურიმექანიზმებისშესაქმნელად.ესსაკითხიარცათწლიანსახელ
მწიფოსტრატეგიაშია გათვალისწინებული.2020 წლის საპარლამენტო
არჩევნებმადა2021წლისთვითმმართველობისარჩევნებმაკიდევუფ
რონათელიგახადაამგვარიპოზიტიურიმექანიზმებისსაჭიროება.2020
წლის არჩევნების შემდეგ, ეთნიკური უმცირესობების რაოდენობა პარ

128.მრჩეველთა კომიტეტის მოსაზრება პირველი ციკლის ფარგლებში, 2009, 202205.
მეორეციკლისფარგლებში,2012,113.მესამეციკლისფარგლებში,2019,136.ხელ_
მისაწვდომია:https://bit.ly/3OH5H3l

129.#გვარიდამიბრუნეკამპანიისორგანიზატორებისსახელითსასამართლოდავადაიწყო,
2021.იხ.https://bit.ly/38Z54BQ

https://bit.ly/3OH5H3l
https://bit.ly/38Z54BQ
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ლამენტში მკვეთრადშემცირდა,  6დეპუტატამდე.რაც შეეხებათვით
მმართველობისარჩევნებს,იგიუმცირესობებისრეგიონებშიკრიტიკული
გამოწვევებითხასიათდებოდა130,სადაცჩანდასუსტიდემოკრატიის,რე
გიონებისპერიფერიულობისგამოყენების,სოციალურიკონტროლისდა
ძალადობრივიპრაქტიკები.

პოლიტიკურიპარტიებისწინასაარჩევნოპროგრამებისანალიზიავლენს,
რომმათარაქვთგააზრებულიუმცირესობებისრეალურისაჭიროებები
დაგამოწვევიმიზეზები131.ისინიუფრომოძველებულმიდგომებსიყენე
ბენდავერგვთავაზობენახალხედვებსდამექანიზმებს,რაცეთნიკური
უმცირესობებისსაჯაროცხოვრებაშირეალურიმონაწილეობისთვის,სა
მართლიანპოლიტიკურიდასოციალურიგარემოსშექმნიდა132.

დაბალი მონაწილეობის პირობებში, ხელისუფლება კვლავ უგულებელ
ყოფსეთნიკურიუმცირესობებისენობრივსაჭიროებებსდაარუზრუნველ
ყოფს სახელმწიფო სერვისებს, ასევე მოსახლეობასა და სახელმწიფო
ორგანოებსშორისკომუნიკაციასდაადმინისტრაციულწარმოებასუმცი
რესობებისთვისგასაგებენაზე133.

სოციალურიკონფლიქტებიდათემთაშორის

ნდობისმშენებლობა

2021 წლის მაისში, დმანისში საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე დაწყებული
დავა აზერბაიჯანელებსა და ქართველებს შორის მძიმე დაპირისპირე
ბაშიგადაიზარდა,რამაცეთნიკურიშინაარსიცშეიძინა.საგანგაშოიყო
საპატრიარქოს განცხადებაც აღნიშნულ კონფლიქტთან დაკავშირებით,

130.„არჩევნებიეთნიკურიუმცირესობებისრეგიონებშიძირითადიტენდენციებისდაპრაქ
ტიკების ანალიზი“, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, 2021. ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3EFU48w

131.„ხედვა პოლიტიკური  პარტიებისთვის მუნიციპალიტეტების ძირითადი საჭიროებების
და პოლიტიკური ინტერვენციების შესახებ“, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი,
2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rGh5T9

132.ეთნიკური უმცირესობების უფლებები პარტიების წინასაარჩევნო ხედვებში, 2020. იხ.
https://bit.ly/3EAJT4M

133.ხელისუფლება ეთნიკური უმცირესობების ლინგვისტურ საჭიროებებს კვლავ უგულე
ბელყოფს,2022.იხ.https://bit.ly/3OG2KjM

https://bit.ly/3EFU48w
https://bit.ly/3rGh5T9
https://bit.ly/3EAJT4M
https://bit.ly/3OG2KjM
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რომელშიცესრეგიონი,,არასახარბიელოეთნიკურიბალანსისმქონედ“
მოიხსენია134. კონფლიქტის შესწავლისას, ნათელი ხდება, რომ საყო
ფაცხოვრებოკონფლიქტსმძიმესოციალურიგაუცხოებისდაუთანასწო
რობისსაფუძვლებიაქვს.როგორცწესი,ამრეგიონებშიხელისუფლება
საპოლიციოდაუსაფრთხოებისმექანიზმებითმუშაობსდასუსტიაინტეგ
რაციის პოლიტიკა. ნიშანდობლივია, რომ დმანისის შემთხვევის დრო
საც,პოლიციადაუსაფრთხოებისსამსახურებიდომინირებდნენდაარ
სადჩანდასახელმწიფომინისტრისაპარატი.აშკარაა,რომინტეგრაციის
პოლიტიკასმოჩვენებითიდაფორმალურიხასიათიაქვს,ისვერახდენს
ნდობის და მშვიდობის მშენებლობის ტრანსფორმაციული პროცესების
მართვას135.

ცალკეუნდააღინიშნოს2020წლისყარაბაღისომიც.მნიშვნელოვანია,
რომჩვენმათანამოქალაქეებმამშვიდობიანითანაცხოვრებისპრინციპე
ბიდაიცვეს.თუმცა,მათიპოლიტიკურიდაემოციურიჩართულობამაინც
მაღალიიყო.სახელმწიფოსესმდგომარეობაარმიუჩნევია,როგორცკი
დევერთისიგნალი,მშვიდობის,ინტერეთნიკურიდიალოგისადანდობის
მხარდამჭერიკულტურულიპლატფორმებისშესაქმნელად.

მძიმესოციალურიყოფა

ინტეგრაციის სუსტი მექანიზმებისფონზე, კვლავმძიმეა უმცირესობების
სოციალურიყოფადაშეზღუდულიახელმისაწვდომობასაბაზისორესურ
სებზე.მარნეულში,სადაცმიწისრესურსებისასიცოცხლოდმნიშვნელო
ვანია,მოსახლეობაწლებია,ითხოვსმისიგამოყენებისშესაძლებლობას.
სოფელ მეორე ქესალოში დაპირისპირება სწორედ ამ მიზეზით მოხდა
ადგილობრივ გლეხებსა და მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქიას
შორის.ეპარქიაგლეხებს5წლისმანძილზეართმევდაიჯარისფულსსა
მართლებრივისაფუძვლისგარეშე.როცაადგილობრივებმამოითხოვეს
მიწითსარგებლობისუფლება,ეპარქიამათშოვინისტურნიადაგზედაუ
პირისპირდადამეზობელსახელმწიფოზემიუთითა,სადაცმიწებისმოთ

134.ანდრიაჯაღმაიძისსიძულვილისენისშემცველიგანცხადებისშეფასება,TDI,2021.იხ.
https://bit.ly/3kkzXmZ

135.დმანისის კონფლიქტი  ყოფით ნიადაგზე დაწყებული დაპირისპირების ეთნიკური
შტრიხები,2021.იხ.https://bit.ly/3MmmuGV

https://bit.ly/3kkzXmZ
https://bit.ly/3MmmuGV
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ხოვნაშეეძლოთ.თვითმმართველობისჩარევისდადაპირებებისმიუხე
დავად,ესსაკითხიკვლავმოუგვარებელია136.

მიწისრესურსებთანხელმისაწვდომობისპრობლემაგამოვლინდაიორმუ
ღანლოშიც,სადაცადგილობრივებისაუბრობენმერისწარმომადგენლის
მიერმათმართლზომიერმფლობელობაშიარსებულიმიწებისმითვისე
ბაზე, ასევე საძოვრების გასხვისების პრობლემაზე ყალბი დოკუმენტა
ციის საფუძველზე. თვითმმართველობის წარმომადგენლები ბოროტად
იყენებენმოსახლეობისსოციალურმოწყვლადობასდაენისცოდნასთან
დაკავშირებულპრობლემებსდამათარსებობისთვისმნიშვნელოვანრე
სურსზეწვდომასუზღუდავენ137.

სამცხეჯავახეთშიმძიმესოციალურყოფას,ინფრასტრუქტურულჩავარ
დნასდათანმდევყოველდღიურპრობლემებს138კვლავამძიმებდამოქა
ლაქეობისმიღებასთანდაკავშირებულიგამოწვევები.ჯავახეთში10000
ზე მეტი ადამიანი, რომლებმაც საქართველოს მოქალაქეობა მეზობელ
ქვეყნებშიშრომითიმიგრაციისგამოდაკარგეს,საკანონმდებლოდაინ
სტიტუციურიშეზღუდვებისგამოვეღარახერხებსმოქალაქეობისაღდგე
ნას139, რაც, თავის მხრივ, აბრკოლებს ხელმისაწვდომობას მთელრიგ
სახელმწიფოდასოციალურსერვისებზე.

პანკისის ხეობაში წინა წლებში მომხდარ უსამართლობებს და უსაფ
რთხოებისსამსახურისტოტალურკონტროლს,თემირლანმაჩალიკაშვი
ლისსიცოცხლისმოსპობისსაქმესმისითანამდევინეგატიურისოციალუ
რიშედეგებიდღემდემოჰყვება.სოციალურიუიმედობაადგილობრივებს
აიძულებს, მასობრივად დატოვონ საქართველო. წელს ნიშანდობლი
ვი იყო, ასევე, ერთერთი ადგილობრივისთვის მოქალაქეობაზე უარის
თქმისშემთხვევა.ჯაბრაილხანგოშვილმასაქართველოსმოქალაქეობა
ჩეჩნეთისომის შემდგომდაკარგა,დაკარგული ქონებრივი უფლებების

136.გლეხებიმარნეულიდანუფლებადასაჭიროებამიწაზე,2021.იხ.https://bit.ly/3rJ5S
BE

137.იორმუღანლოშიგლეხებისმიწებისუკანონომითვისებისპრაქტიკადროულრეაგირებას
ითხოვს,2021.იხ.https://bit.ly/3OvJyVz

138.ჯავახური ზამთრის სირთულეები და თავისებურებები, 2022. იხ. https://bit.ly/3K
6m31W

139.ათასობით ადამიანი ჯავახეთიდან საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოლო_
დინში,2021.იხ.https://bit.ly/3Ovg4qP

https://bit.ly/3rJ5SBE
https://bit.ly/3rJ5SBE
https://bit.ly/3OvJyVz
https://bit.ly/3K6m31W
https://bit.ly/3K6m31W
https://bit.ly/3Ovg4qP
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აღდგენისმიზნით,დაახლამისაღდგენაზეხელისუფლებაუარსამბობს,
უსაფრთხოებასთანდაკავშირებულიდაუსაბუთებელიმოტივებით140.

რეკომენდაციები

საქართველოსმთავრობას:

•	 გააძლიეროს შერიგების და სამოქალაქოთანასწორობის საკით
ხებში სახელმწიფო მინისტრის აღმასრულებელი ფუნქციები, ინ
ტეგრაციისპოლიტიკისეფექტიანადსაწარმოებლად.

•	 ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესაბამისად, შექმნას მდგრადი,
დემოკრატიულიდაინკლუზიურისაკონსულტაციოპლატფორმები
პარლამენტისდამთავრობის,ასევემუნიციპალიტეტებისდონეზე,
სადაცუმცირესობებიკომპაქტიურადცხოვრობენ.

•	 დაიწყოსკონსულტაციებიდადისკუსიებიუმცირესობებთანდაადა
მიანისუფლებათაორგანიზაციებთანპოლიტიკურიმონაწილეობის
სპეციალურიპოზიტიურიმექანიზმებისდანერგვასთანდაკავშირე
ბით.

•	 შეიმუშაოს და დანერგოს რელიგიური/ეთნიკური კონფლიქტების
გამოვლენის,თავიდანაცილებისადასათანადორეაგირებისპო
ლიტიკა და სახელმძღანელო პრინციპები, რომელიც ადამიანის
უფლებებისსტანდარტებსდაეფუძნება;

•	 გააძლიეროსადამიანისუფლებათარეტორიკა,სიძულვილისკამ
პანიებისსაწინააღმდეგოდ.

•	 შექმნასუმცირესობებისენებზეთარგმანისრესურსები,განსაკუთ
რებითსახელმწიფოსერვისებისმიწოდებაზეპასუხისმგებელუწ
ყებებსადამათსაინფორმაციოპლატფორმებზე.

•	 შეიმუშაოსშესაბამისისაკანონმდებლოცვლილებებიდაპოლიტი
კა, სამცხეჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკურისომხებისთვისსაქარ
თველოსმოქალაქეობისაღსადგენად.

140.ჯაბრაილ ხანგოშვილისთვის მოქალაქეობაზე უარი პოლიტიკურდაინტერესების ნიშ
ნებსშეიცავს,2021.იხ.https://bit.ly/3EEt8FX

https://bit.ly/3EEt8FX
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უცხოელები



უცხოელები

79

სახელმწიფოუსაფრთხოება

საქართველოშითავშესაფრისმაძიებლისთვისსაერთაშორისოდაც
ვისმინიჭების,აგრეთვე,საერთაშორისოდაცვისსტატუსისჩამორ
თმევისსაკითხისგადაწყვეტისას,მნიშვნელოვანროლსთამაშობს
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი

დასკვნა,რომელიცეხებათავშესაფრისმაძიებლისმიერსაქართველოს
სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის პოტენციური საშიშროების შექმნას.
აღნიშნულიდასკვნა,თავისი არსით, წარმოადგენსრეკომენდაციასდა
სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებულ ინფორმაციას, რომელზე
წვდომაცმხოლოდადმინისტრაციულიორგანოსშესაბამისიუფლებამო
სილებითაღჭურვილპირსადაშემდგომშიმოსამართლეს,გააჩნიათ.

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმიგრაციისდეპარტამენტის
(შემდგომშიმიგრაციისდეპარტამენტი)მიერპირისთვისსაერთაშორი
სოდაცვის სტატუსის მინიჭებაზე უარისთქმის ერთერთ ხშირადგამო
ყენებულ საფუძველს სწორედ აღნიშნული ინფორმაცია წარმოადგენს.
ამასთან,საქმისსასამართლოგანხილვისეტაპზე,არცმოსარჩელემხა
რესდა არც მის წარმომადგენელს არ აქვთ აღნიშნულ ინფორმაციაზე
წვდომა,რაც,ამკუთხით,საქმისგანხილვისპროცესშიმოსარჩელისადა
მისიწარმომადგენლისმონაწილეობასმხოლოდფორმალურადაქცევს.

მიუხედავადიმისა,რომ,ზოგადად,სახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსა
ხურის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია მიეკუთვნება სახელმწიფო საი
დუმლოებას, კანონმდებლობით განისაზღვრება ის ზოგადი საფუძვლე
ბი,რაცშესაძლოა,ამგვარუარყოფითდასკვნასდაედოსსაფუძვლად141.
მაგალითად, ასეთსაფუძვლებს მიეკუთვნება პირის კავშირისხვა ქვეყ
ნის სადაზვერვო სამსახურებთან, ტერორისტულ ან/და ექსტრემისტულ
ორგანიზაციებთანდასხვა. აღსანიშნავია,რომპრაქტიკაში,თავშესაფ
რისმინიჭებაზეუარისთქმისშესახებარცმიგრაციისდეპარტამენტისდა,
შემდგომში,არცსასამართლოსგადაწყვეტილებაამგვარზოგადსაფუძ
ვლებზეც კი,როგორც წესი, არ აკეთებს მითითებას,რაც მოსარჩელის
მხრიდანდაცვისუფლებისსრულყოფილრეალიზაციასმეტადშეუწყობ
დახელს.

141.„საერთაშორისოდაცვისშესახებ“საქართველოსკანონის69ემუხლისმე2პუნქტი.
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ამგვარი სამართლებრივი რეალობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამ
სახურისმიერადმინისტრაციულიწარმოებისფარგლებშიწარდგენილი
ინფორმაციისდაუსაბუთებლადდადისკრიმინაციულადგამოყენებისმო
მეტებულსაფრთხესქმნისდამნიშვნელოვნადაბრკოლებსთავშესაფრის
მაძიებლისდაცვისუფლებითსრულყოფილადსარგებლობისშესაძლებ
ლობას.

საქართველოსსაზღვრისკვეთა

საქართველოსკანონმდებლობით,შინაგანსაქმეთასამინისტროს(შემ
დგომში  სამინისტრო) შესაბამის უფლებამოსილ პირს გააჩნია საკ
მაოდფართოდისკრეცია,როდესაც საქმე შეეხება უცხოელთა საქარ
თველოს ტერიტორიაზე შემოსვლის საკითხს და საზღვრის კვეთისას
მისთვისუარისთქმისსაფუძვლებს.შესაბამისისაკანონმდებლონორ
მა, ერთი მხრივ, განსაზღვრავს კონკრეტულ გარემოებებს, რომელიც
შესაძლოა, უცხოელისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე დაშვებაზე
უარისთქმასდაედოსსაფუძვლად,ხოლო,მეორემხრივ,ერთერთამ
გვარ გარემოებად ითვალისწინებს „საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებს“142. ამ უკანასკნელის შინაარსი
არარისამოწურვადიდაუფლებამოსილთანამდებობისპირსანიჭებს
ფართოდისკრეციას, მასში მოიაზროს საქართველოს კანონმდებლო
ბითგათვალისწინებულინებისმიერირეგულაცია.თუმცა,აღსანიშნავია
კანონმდებლობისმოთხოვნა,რომსაქართველოშიშემოსვლაზეპირის
თვის უარის თქმა იყოს დასაბუთებული. მიუხედავად ამ მოთხოვნისა,
უცხოელისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე დაშვებაზე უარის თქმის
შესახებგადაწყვეტილებისფორმა,ისევე,როგორცამკუთხითარსებუ
ლიპრაქტიკა,არითვალისწინებსკონკრეტულიგარემოებ(ებ)ისმითი
თებას,რასაცუფლებამოსილითანამდებობისპირიდაეყრდნოსაკუთარ
გადაწყვეტილებაში.

საბოლოოდ, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთისას სამინის
ტროსუფლებამოსილითანამდებობისპირისთვისამგვარიდისკრეციის
მინიჭებაქმნისმისთვისქვეყნისტერიტორიაზეშემოსვლაზედაუსაბუთებ

142.„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის
შესახებ“საქართველოსკანონისმე11მუხლისპირველიპუნქტის„ი“ქვეპუნქტი.
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ლადუარისთქმისადაამუფლებამოსილებისშერჩევითად,დისკრიმინა
ციულადგამოყენებისმომეტებულსაფრთხეს.

გადაწყვეტილების მიღებისას ამგვარადფართოდისკრეციასთან ერთად,
გასათვალისწინებელია,რომდასახელებულიუარყოფითიგადაწყვეტილე
ბისგასაჩივრებისმექანიზმისარსებულიწესიდავადები,ვერქმნისუცხოე
ლისთვისსაკუთარუფლებაშიაღდგენისეფექტურდადროულმექანიზმს.

უცხოელისტუდენტებისუფლებრივიმდგომარეობა

უცხოელი სტუდენტებისთვის, სწავლის დასრულების შემდეგ, პრაქტი
კულიგამოცდილების მიღებადა სამუშაო ადგილის პოვნა2021 წელს
კვლავ სირთულეს წარმოადგენდა. კერძოდ, ახალ კურსდამთავრებუ
ლებს,რომლებიცსტაჟირებისპროგრამასგადიან,არაქვთსაცხოვრე
ბელინებართვისგაგრძელებისშესაძლებლობადაიძულებულნიარიან,
დატოვონ ქვეყანა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო,
საქართველოსკანონის„უცხოელთადამოქალაქეობისარმქონეპირ
თასამართლებრივიმდგომარეობისშესახებ“საფუძველზე,უარსამბობს
სტაჟირების პროგრამის გავლის მიზნით შრომითი ბინადრობის ნებარ
თვისგაცემაზე.აღნიშნულიკანონისმე15მუხლისმიხედვით,შრომითი
ბინადრობის ნებართვა გაიცემა სამეწარმეო ან შრომითი საქმიანობის
განსახორციელებლად, საიდანაც მიღებული ყოველთვიური შემოსავა
ლი/შრომისანაზღაურებაარარისსაქართველოშიგანსაზღვრულისაშუა
ლომომხმარებლისსაარსებომინიმუმისხუთმაგოდენობაზენაკლები.

მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოს შრომის კო
დექსისმე18მუხლისმიხედვით,სტაჟირებაარისშრომითიურთიერთო
ბისფორმა,სადაცსტაჟიორიდამსაქმებლისთვისასრულებსგარკვეულ
სამუშაოს ანაზღაურების სანაცვლოდ ან მის გარეშე, კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად,პროფესიულიცოდნის,უნარისანპრაქტიკულიგამოც
დილების მისაღებად. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ სტაჟიორი
შეიძლება, არ იღებდეს ანაზღაურებას, თუკი ის სააგენტოს წარუდგენს
ფინანსურიუზრუნველყოფისშესაბამისცნობას,მასზეუნდაგაიცესმოკ
ლევადიანიშრომითინებართვა.გასათვალისწინებელია,რომახალკურ
სდამთავრებულებსარაქვთსხვალეგალურიშესაძლებლობა,სწავლის
დასრულების შემდეგ გაიხანგრძლივონ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის
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ვადები.კორონავირუსისპერიოდშიკი,ამასდაემატაშეზღუდულიშესაძ
ლებლობები,სწრაფადიპოვონანაზღაურებადისამუშაოადგილიდამის
საფუძველზემოითხოვონშრომითიბინადრობისნებართვებისმიღება143.

აღსანიშნავიარომიზოლაციისადაკარანტინისწესებისდამტკიცებისშე
სახებსაქართველოსმთავრობისN322დადგენილებაში15აპრილიდან
ახალი შეზღუდვები ამოქმედდა. ინდოეთიდან საქართველოში ჩამომ
სვლელპირებსდაინდოელსტუდენტებსგანსხვავებულიპირობებიდაუ
წესდათ.მიუხედავადვაქცინაციისსრულიკურსისა,ისინისავალდებულო
14დღიანკარანტინსგადიოდნენ,საკუთარიხარჯით.ამასთან,სტუდენ
ტებისსაქართველოშიშემოსვლაშესაძლებელიგახდამხოლოდჩარტე
რულიავიარეისებით144, მაგრამსაქართველოსმთავრობას2021წლის
ოქტომბრამდეარდაუორგანიზებიაარცერთიჩარტერულიფრენა.სამო
ქალაქოავიაციისსააგენტოსინფორმაციით,პირველიჩარტერულიფრე
ნამხოლოდ2021წლის20სექტემბერსგანხორციელდა145.ამისგამო,
ბევრი სტუდენტი აღმოჩნდა მძიმე მდგომარეობაში146. ერთი მხრივ, არ
არსებობდა საქართველოში სასწავლებლად დაბრუნების პრაქტიკული
შესაძლებლობა,ხოლომეორემხრივ,უნივერსიტეტებიმათგანმოითხოვ
დნენფიზიკურდასწრებას.წინააღმდეგშემთხვევაში,ისინიკარგავდნენ
სემესტრსდაასევეგადახდილსწავლისსაფასურს.მაგალითისთვის,ბა
თუმისშოთარუსთაველისსახელობისსახელმწიფოუნივერსიტეტის(ბსუ)
მიერ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო საბუნებისმეტყველო მეც
ნიერებათადაჯანდაცვისფაკულტეტის„დიპლომირებულიმედიკოსის“
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო ინგლისურენოვანი პროგრამის
სტუდენტებისმიმართ,მათთვისსტუდენტისსტატუსისშეჩერებისმიზნით,
ვინაიდანსავალდებულოიყომათიფიზიკურადგამოცხადებაფაკულტე
ტის დეკანის ოფისში აკადემიური რეგისტრაციის მიზნით147. ინდოეთის

143.იხ.უფლებებისაქართველოსმიერმომზადებულიანგარიში,საქართველოშიმცხოვრები
უცხოელი სტუდენტების უფლებრივი მდგომარეობა, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3vBowfR

144.იხ. TDIის განცხადება ინდოეთის მოქალაქეებისთვის დაწესებულ შეზღუდვებზე,
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3k7Ang0

145.სსიპ„სამოქალაქოავიაციისსააგენტოს“20/10/2021წლისN07/2323წერილი.
146.იხ. TDIის განცხადება ინდოელი სტუდენტების მიმართ დაწესებულ შეზღუდვებზე,

ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/36HEigM
147.იხ.TDIისგანცხადებაბათუმისუნივერსიტეტისდისკრიმინაციულგადაწყვეტილებაზე

https://bit.ly/3vBowfR
https://bit.ly/3vBowfR
https://bit.ly/3k7Ang0
https://bit.ly/36HEigM
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რესპუბლიკიდანწამოსულმგზავრებთანდაკავშირებითდაწესებულიშეზ
ღუდვებიმხოლოდ8ოქტომბრიდანმოიხსნა.

ინფორმაციაზეხელმისაწვდომობადაCOVD-19-ის
საწინააღმდეგოვაქცინაცია

კორონავირუსზესაზოგადოებისთვისინფორმაციისდროულიდასისტე
მური მიწოდებისთვის, საქართველოს მთავრობამ შექმნა სპეციალური
ვებგვერდი (stopcov.ge). ასევე, ამ მიმართულებით ფუნქციონირებდა
რამდენიმეცხელიხაზიდაგარკვეულისახისინფორმაციამოკლეტექ
სტურიშეტყობინებებითაცვრცელდებოდა.მიუხედავადამისა,გამოიკვე
თარიგიხარვეზები,მათშორის,ვებგვერდზეინგლისურადინფორმაცია
ანსაერთოდარიდებოდა,ანრამდენიმედღისდაგვიანებითქვეყნდებო
და,რთულიიყოცხელხაზზედაკავშირება,არარსებობდაამომწურავი
ინფორმაციისინგლისურენაზემიღებისშესაძლებლობა,მოკლეტექსტუ
რი შეტყობინებები კი, მხოლოდ ქართულ ენაზე იგზავნებოდა. უნივერ
სიტეტები არ იყვნენ ჩართულნი ინფორმაციის აქტიურ გავრცელებაში.
ასევე,სტუდენტებისდიდმანაწილმაარიცოდამთავრობისმიერშექმნი
ლივებგვერდისარსებობისშესახებდაინფორმაციისმიღებისძირითად
წყაროდ“Facebook”ისდახურულიჯგუფებიდაამსაკითხებზემომუშავე
ადგილობრივიარასამთავრობოორგანიზაციებიდასახელდა148.

2021წლისზაფხულში,ჯანდაცვისმინისტრისბრძანებით,განისაზღვრა
იმუცხოელთაწრე,ვინცუფლებამოსილიიყო,ესარგებლაიმუნიზაციის
სახელმწიფოპროგრამითდაCOVD19ისსაწინააღმდეგოვაქცინაციით.
სამწუხაროდ,ვაქცინაციისპროგრამაზეხელმისაწვდომობაუზრუნველყო
ფილიარყოფილაუსაბუთოდმყოფიუცხოელებისთვის,რამაცმომეტე
ბულისაფრთხეშეუქმნაროგორცმათსიცოცხლესადაჯანმრთელობას,
ასევეგაზარდავირუსისგავრცელებისრისკი149.

ინდოელისტუდენტებისმიმართ,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3xItcmz
148.იხ.უფლებებისაქართველოსმიერმომზადებულიანგარიში,საქართველოშიმცხოვრები

უცხოელი სტუდენტების უფლებრივი მდგომარეობა, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3vBowfR

149.იხ.TDIისგანცხადებაუცხოელებისვაქცინაციასადაინდოელსტუდენტებზედაწესებულ
შეზღუდვაზე,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/38aOqij

https://bit.ly/3xItcmz
https://bit.ly/3vBowfR
https://bit.ly/3vBowfR
https://bit.ly/38aOqij


უცხოელები

84

ცვლილებები„უცხოელთადამოქალაქეობის

არმქონეპირთასამართლებრივიმდგომარეობის

შესახებ“საქართველოსკანონში

2021წელს,საქართველოსკანონში„უცხოელთადამოქალაქეობისარ
მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ ცვლილებები
შევიდა და ახლებურად დარეგულირდა რიგი საკითხები ბინადრობის
ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებით. ახალი რეგულაციებით, უც
ხოელებისთვისბინადრობისნებართვისმიღებისპირობებიკიდევუფრო
გამკაცრდა.საყურადღებოა,რომბინადრობისნებართვისპროცედურები
წლიდანწლამდესულუფრომკაცრიხდება.უცხოელებისთვისაფრიკისა
და აზიისრეგიონის ქვეყნებიდან ბინადრობის ნებართვის მიღება აქამ
დეცსაკმაოდპრობლემურიიყო.მათმიმართხშირადგაიცემადაუსაბუ
თებელიუარები,ბლანკეტურად,სახელმწიფოუსაფრთხოებისმიზეზებზე
აპელირებით. დაუსაბუთებელი უარების პრაქტიკა, რაც უმრავლეს შემ
თხვევებში სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების მოტივებს ეფუძნება,
სწორედ აფრიკისა და აზიის რეგიონის ქვეყნების წარმომადგენლებზე
მოდის.უნდავივარაუდოთ,რომსაკანონმდებლოცვლილებებისესმო
რიგი ტალღა ამ მხრივ არსებული სავარაუდო შერჩევითი პოლიტიკის
გაგრძელებაიყო150.

რუსეთშიექსტრადიციისშემაშფოთებელი

პრაქტიკა

2021წელს,სოციალურისამართლიანობისცენტრმაგამოაქვეყნაანგა
რიში,სადაცშესწავლილიარუსეთისფედერაციაშიექსტრადიციისმზარ
დიპრაქტიკა.ამკუთხითსაჯაროინფორმაციასსაქართველოსიუსტიციის
სამინისტროჯეროვნადარგაცემს,თუმცამხოლოდ20132019წლების
მონაცემები აჩვენებს, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ მთლიანობაში
23 ადამიანის ექსტრადიციის მოთხოვნა იყო წარდგენილი და მათგან
14 შემთხვევაში ეს მოთხოვნადაკმაყოფილდა. ანურუსეთისფედერა

150.იხ. TDIის განცხადება, რა იცვლება საქართველოს კანონში „უცხოელთა და მო
ქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“, ხელმი_
საწვდომია:https://bit.ly/3K5WX3o

https://bit.ly/3K5WX3o
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ციისშუამდგომლობებისნახევარზემეტისაქართველოსხელისუფლებამ
დააკმაყოფილა,რაცძალიანმაღალიმონაცემია.

როგორც შესაბამისი საქმეების ანალიზი აჩვენებს, იუსტიციის სამინის
ტროსა და საერთო სასამართლოების მიერ არ ხდება ექსტრადიციას
დაქვემდებარებულიპირის მიმართდევნის, წამებისადა არასათანადო
მოპყრობისრისკებისსათანადოგაზომვა,რაცაღნიშნულპირებსფუნდა
მენტურიუფლებებისდარღვევისდაზოგიერთშემთხვევაშისიცოცხლის,
ჯანმრთელობისადასასიცოცხლოუსაფრთხოებისგარანტიებისგარეშე
ტოვებს151.ყველაამსაქმეშიჩანსსაქართველოსხელისუფლებისჭარბი
ლოიალობამეზობელიქვეყნებისმიმართდასწორედპოლიტიკურიინ
ტერესებისგამოადამიანისუფლებათადაცვისუზენაესისახელმწიფოებ
რივიდაპოლიტიკურიმიზნისუგულებელყოფა152.

რეკომენდაციები

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმიგრაციის
დეპარტამენტს:

•	 საერთაშორისოდაცვისმოთხოვნისშეფასებისას,სრულყოფილად
მოხდეს, ერთი მხრივ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
მიერ წარდგენილი ინფორმაციის, ხოლო, მეორე მხრივ, თავშე
საფრისმაძიებლისსაქმეშიარსებულიგარემოებებისყოველმხრი
ვიშესწავლა/შეფასებადაარსებულიკერძოდასაჯაროინტერესე
ბისდაბალანსებითგადაწყვეტილებისმიღება;

•	 თავშესაფრისმაძიებლისთვის,საქართველოსსახელმწიფოუსაფ
რთხოებისთვის პოტენციური საშიშროების შექმნის საფუძვლით
საერთაშორისოდაცვისმინიჭებაზეუარისთქმისშემთხვევაში,გა
დაწყვეტილებაშიმიეთითოს„საერთაშორისოდაცვისშესახებ“სა
ქართველოსკანონის69ემუხლისმე2პუნქტისშესაბამისიგარე
მოება.

151.იხ. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ანგარიში, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3MmTorc

152.იქვე.

https://bit.ly/3MmTorc
https://bit.ly/3MmTorc
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საქართველოსსახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურს:

•	 ინდივიდუალურად შეფასდესდადასაბუთდეს საქართველოს სა
ხელმწიფოუსაფრთხოებისთვისპოტენციურისაშიშროებისშექმნის
თაობაზეთავშესაფრისმაძიებლისშესახებწარმოდგენილირეკო
მენდაცია.

საქართველოსსაერთოსასამართლოებს:

•	 ყოველსაქმეზე,მოსარჩელემხარესადამისწარმომადგენელსგა
ნემარტოთ, რატომ არის სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნე
ბულინფორმაციაზეწვდომისადა,აქედანგამომდინარე,პროცე
დურულიუფლებებისშეზღუდვისსაჭიროება;

•	 სათანადოდდასაბუთდესსახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურის
მიერწარმოდგენილირეკომენდაციის,როგორცმთავარიმტკიცე
ბულებისსაფუძველზე,გადაწყვეტილებისმიღებისაუცილებლობა.

საქართველოსპარლამენტსადასაქართველოსიუსტიციისსამინის
ტროსსსიპსახელმწიფოსერვისებისგანვითარებისსააგენტოს:

•	 კურსდამთავრებულუცხოელსტუდენტებს,პროფესიულიუნარჩვე
ვებისგაძლიერებისადასამუშაოადგილისპოვნისმიზნით,სტაჟი
რებისსაფუძველზე,მიეცეთქვეყანაშიკანონიერადდარჩენისუფ
ლება(ე.წ.სამუშაოსმაძიებლისვიზა).

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროს:

•	 „საქართველოსკანონმდებლობითგათვალისწინებულისხვაშემ
თხვევების“ საფუძვლით უცხოელისთვის საქართველოს ტერი
ტორიაზე შემოსვლაზე უარის თქმის დროს, გადაწყვეტილებაში
მიეთითოსუარისთქმისკონკრეტულისაფუძველი,შესაბამისისა
მართლებრივიაქტისდაკონკრეტებით;

საქართველოსპარლამენტს:

•	 საკანონმდებლოცვლილებებითდაინერგოსსაქართველოსტერი
ტორიაზე შემოსვლაზე უარის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივ
რებისეფექტიანიდაუცხოელისთვისხელმისაწვდომიმექანიზმი.
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კონფლიქტით
დაზარალებული
მოსახლეობადა
დევნილები
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სამშვიდობოპოლიტიკა

პოზიურადუნდაშეფასდესისგარემობა,რომშერიგებისდასამო
ქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, სა
გარეოსაქმეთა სამინისტროსთან ერთად,დაიწყოშერიგებისდა
დეოკუპაციისახალსტრატეგიაზემუშაობა.ამმიმართულებითუწ

ყებებითანამშრომლობენექსპერტებისდახურულწრესთან.2010წლის
ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგია ითვალისწინებდა ყოველ ექვს
თვეში ერთხელსამუშაოდონეზედა სამ წელიწადში ერთხელსტრატე
გიულდონეზეგადახედვას.თუმცა,ისამდრომდეარშეცვლილადაამ
პროცესისდაწყებამნიშვნელოვანიპოზიტიურინაბიჯია.

მშვიდობის მშენებლობა მდგრად და თანმიმდევრულ პოლიტიკას, არ
სებული გამოცდილების და ისტორიის კრიტიკულ შეფასებას და პო
ლიტიკურ კონსენსუსს საჭიროებს153. ეს პროცესი პირდაპირ კავშირშია
კონფლიქტის რეგიონებში და მათ მიმდებარედ უფლებების დაცვას
თან. განგრძობადი კონფლიქტის და მუდმივი საფრთხის პირობებში
უფლებრივი მდგომარეობა უარესდება და სისტემურ ხასიათს იღებს.
უფლებების დარღვევის მძიმე და სისტემური გამოცდილებები,
რთული სოციალურეკონომიკური ვითარება, განგრძნობადი
„ბორდერიზაცია“დაუსაფრთხოებასთანდაკავშირებულიგამოწვე
ვებიცალსახად მიუთითებს,რომ ხელისუფლებამდროულადუნდა
გადახედოსდა კრიტიკულად გადაიაზროს სამშვიდობო პოლიტიკა
დაშეიმუშაოსკონფლიქტებისტრანსფორმაციისახალიხედვა. უფ
ლებებისდაცვისიდეას,ამმხრივ,მაკონსოლიდირებელიდაკონფლიქ
ტისტრანსფორმაციაშიკრიტიკულიროლისშესრულებაშეუძლია.

არსებულპოლიტიკურრეალობაში,მოლოდინიიმისა,რომახალისტრა
ტეგია ალტერნატიულ ხედვებს შემოგვთავაზებს და ტრანსფორმაციის
კომპლექსურპრინციპებსდაეფუძნება,დაბალია.ამმოლოდინსაძლიე
რებსზოგადადპროცესისდახურულობადაისფაქტიც,რომსტრატეგიის
შეფასებისდოკუმენტიდღემდეარარისსაჯაროდხელმისაწვდომი.

153.იხ. სამშვიდობოპოლიტიკა  ახალი მიდგომებისდა პერსპექტივების ძიებაში, სოცი
ალურისამართლიანობისცენტრი,2022.ხელმისაწვდომი:https://bit.ly/3rLIOSx

https://bit.ly/3rLIOSx
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უფლებისდარღვევისპრაქტიკები

2021წელსაფხაზეთისდეფაქტოხელისუფლებისმიერგალშისრულად
აიკრძალაქართულენაზესწავლება,რითიცპრაქტიკულადდასრულდა
გალისსკოლებისაფხაზურსაგანმანათლებლოსისტემაშიასიმილაციი
სადარუსიფიკაციისპროცესი,რომელიცწლებისწინდაიწყო154.ესპო
ლიტიკაპრობლემურიარამხოლოდმისიდისკრიმინაციულიშინაარსის
გამოა,არამედმშობლიურენაზეხარისხიანგანათლებაზეხელმისაწვდო
მობისკუთხითაცაფერხებსახალგაზრდებს.ამასთანავე,გალისსკოლებ
შირუსულენაზესწავლებისთვისარცსაგანმანათლებლოდაარცადამია
ნურირესურსები არ არსებობს. ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა წლების
წინდაწყებულიასიმილაციურიპოლიტიკისშეჩერებადადიალოგისხა
ზები ვერ გამონახა დეფაქტო ხელისუფლებასთან. მსგავს პოლიტიკას
ატარებსცხინვალისდეფაქტოხელისუფლებაახალგორისზოგადსაგან
მანათლებლოსექტორიშიც.

საანგარიშო პერიოდში კვლავ ვერ გაუმჯობესდა მიმოსვლის რეჟიმი
კონფლიქტისრეგიონებთან,რასაცარაერთიტრაგიკულიშედეგიმოჰ
ყვა.2021წლის7აპრილსმედიასაშუალებებითცნობილიგახდა,რომ
საქართველოს4მოქალაქემდინარეენგურშიდაიღუპა,როდესაცისინი
ცდილობდნენსაქართველოსკონტროლირებადტერიტორიაზეგადმოს
ვლას155.იმპირობებში,როცამიმოსვლისთავისუფლებაბევრიოჯახის
თვისუკავშირდებასაბაზისოსერვისებზედარესურსებზეხელმისაწვდო
მობას, გადაადგილებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები მათ სრული
იზოლაციისთვისსწირავს.2021წელსმიმოსვლისრეჟიმსართულებდა
ცენტრალურიხელისუფლებისმიერპანდემიისპირობებშიდადგენილი
საკარანტინო შეზღუდვები. სავალდებულო 5დღიანი კარანტინი გად
მოსვლის მსურველებს იძულებულს ხდიდა, შემოვლითიგზებით ესარ
გებლათ, რაც ზოგიერ შემთხვევაში მათ სიცოცხლისდა ჯანმრთელო
ბის ფასად უჯდებოდათ. ამავე პერიოდში, აფხაზეთიდან გადმოსული

154.გალში ეთნიკური ქართველებისთვის საკუთარ ენაზე განათლების მიღების უფლების
ხელყოფამუმძიმესიფორმებიმიიღო,სოციალურისამართლიანობისცენტრი,2022.
იხ.https://bit.ly/3k53hNS

155.მთავრობამკონფლიქტისრეგიონებთანმიმოსვლისრეჟიმისარსებითგაუმჯობესებაზე
უნდაიმუშაოს, სოციალურისამართლიანობისცენტრი,2021. იხ.https://bit.ly/3v6d
3FX

https://bit.ly/3k53hNS
https://bit.ly/3v6d3FX
https://bit.ly/3v6d3FX
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63 წლის ქალიც გარდაიცვალა, რომელიც გადაუდებელ სამედიცინო
დახმარებას საჭიროებდა და იძულებული იყო, 5დღიანი კარანტინი
გაევლო,სადაცსაჭიროსამედიცინოდახმარებავერმიიღო156.ამტრა
გიკული შემთხვევების შემდეგ, ხელისუფლებამ საკარანტინო რეჟიმი
გააუქმა.

2021 წელს გენადი ბესტაევის გარდაცვალება უკანონოდაკავებების
პრაქტიკის მძიმე შედეგია. ის საოკუპაციო რეჟიმმა ხუთჯერ დააკავა
მავთულხლართებსმიღმასაკუთარსახლშიმისვლისგამო,„საზღვრის
უკანონო კვეთის ბრალდებით“. ბოლოს ის 2019 წელსდააკავესდა
ნარკოტიკების კონტრაბანდის ბრალდებით, სამი წლითთავისუფლე
ბისაღკვეთამიუსაჯეს.საქართველოსხელისუფლებამმხოლოდმაშინ
შეძლო მისი გადმოყვანა, როცა ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკი
დურესად დაუმძიმდა და ცხინვალის საავადმყოფოში მისი დროული
მკურნალობისრესურსებივერმოინახა.ოჯახიაცხადებს,რომბესტაე
ვიშეიძლებაარაადამიანურიმოპყრობისმსხვერპლიციყოცხინვალის
ციხეში157. მისი გადარჩენა სამთვიანი მკურნალობის შემდეგ ვერმო
ხერხდა158.

2021 წელს, 1წლიანი უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლდა ზაზა
გახელაძე159. ისცხინვალისდეფაქტორეჟიმმასიცოცხლისხელყოფის
მცდელობისდა „საზღვრის უკანონო კვეთის“ ბრალდებითდააკავადა
ხელისუფლებამ1წლიანიმცდელობისშემდეგშეძლომისიგათავისუფ
ლება.დღემდე,პატიმრობაშირჩებაირაკლიბებუა,რომელიცაფხაზური
დროშის დაწვის ბრალდებით დააკავეს 2020 წლის სექტემბერში. ჯან
მრთელობის ქრონიკული პრობლემების გამო, მისი პატიმრობა კიდევ
უფროსარისკოა.

156.“არიკვეთებოდაჩივილი”ოკუპირებულიაფხაზეთიდანგადმოსულიქალიკარანტინში
გარდაიცვალა,ტაბულა,2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rG8iAM

157.ვინ არის გენადი ბესტაევიდარატომ ვერ მოხერხდა მისი გათავისუფლება,რადიო
თავისუფლება,2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/38bgVMQ

158.გენადი ბესტაევი სამთვიანი მკურნალობის შემდეგ გარდაიცვალა, რადიო თავი
სუფლება,2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rJzYoB

159.ზაზაგახელაძეთავისუფალია,რადიოთავისუფლება,2021.ხელმისაწვდომია:https://
bit.ly/3OvkkXl

https://bit.ly/3rG8iAM
https://bit.ly/38bgVMQ
https://bit.ly/3rJzYoB
https://bit.ly/3OvkkXl
https://bit.ly/3OvkkXl
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გამყოფხაზთანმცხოვრებიმოსახლეობა

უფლებრივიდასოციალურიმდგომარეობაგამყოფხაზებთანმცხოვრე
ბიადამიანებისთვისარანაკლებმძიმეადარჩებაშთაბეჭდილება,რომ
ომის შემდეგ ეს ადამიანები ხელისუფლებებმა სრულიად მიივიწყეს160.
გარდაიმისა,რომაქმცხოვრებიოჯახებიყოველდღიურსოციალურგა
ჭირვებას აწყდებიან, ისინი დღემდე განაგრძობენ ცხოვრებას ომისგან
დანგრეულ სახლებში161. ზარდიაანთკარში ომისგან დანგრეული სახ
ლებისაღდგენისთვისსამუშაოჯგუფი2021წლისივლისშიშეიქმნაპრე
მიერისინიციატივით,თუმცაამდრომდეარავითარიპროგრესიარააამ
მიმართულებით. უმუშევრობა, ყოველდღიური შემოსავლისთვის შრომა
დასაბოლოოდმიგრაციაამრეგიონებისთანმდევისოციალურიყოფაა.
ადგილობრივიინფრასტრუქტურაცმძიმემდგომარეობაშია.ხშირად,მო
სახლეობას ხელი არ მიუწვდება საბაზისო სერვისებზე და რესურსებზე
გზაზე, ელექტროენერგიაზე, სამედიცინოდახმარებაზედასხვ. ესსო
ციალურიკრიზისიკიდევუფრომძიმესურათსქმნისმუდმივისაფრთხის,
გატაცებებისგანგრძობადიპრაქტიკისდამცოცავიოკუპაციისპირობებში.

დევნილები

დევნილებისთვის ღირსეული საცხოვრისის შექმნის პრობლემა 2021
წელსაც აქტუალური იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სანატორიუმ „ქარ
თლში“ მცხოვრებიდევნილები წლებია, ღირსეულდა უსაფრთხო საც
ხოვრისსითხოვენ,პრობლემამოუგვარებელირჩება162.2021წლისდე
კემბრიდან,აქტიურისაპროტესტოაქციებიორგანიზდებოდადევნილების
მიერ163.ომიდან30წლისშემდეგაცოჯახებისნახევარიკვლავსაცხოვრი

160.მოგონებებიომზე,ტრავმადაყოველდღიურობა,2021.იხ.https://bit.ly/38dVwm1
161.გამყოფიხაზისგარშემომდებარესოფლებისმოსახლეობასახელმწიფოსგანსაგანგებო

მხარდაჭერასსაჭიროებს.სოციალურისამართლიანობისცენტრი,2021.იხ.https://bit.
ly/36FTHhy

162.ხელმომწერიორგანიზაციებივეხმიანებითსანატორიუმ“ქართლში”მომხდარტრაგე
დიას,2022.იხ.https://bit.ly/3v7GgAu

163.აღსანიშნავია,რომხელისუფლებისუმოქმედობისპირობებშიპროტესტმატრაგიკული
სახემიიღო.2022წლის16იანვარს52წლისდევნილმა,ზურაბჭიჭოშვილმაპროტესტის
ნიშნადთავიმოიკლა

https://bit.ly/38dVwm1
https://bit.ly/36FTHhy
https://bit.ly/36FTHhy
https://bit.ly/3v7GgAu
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სისგარეშეადარჩენილი. 2020წლისბოლომონაცემებით, საქართვე
ლოში91023დევნილიოჯახიარეგისტრირებული,რომელთაგან42370
ოჯახიგანსახლებულია,ხოლო40131ოჯახიგანსახლებისმოლოდინ
შია.სახალხოდამცველის2020წლისანგარიშისმიხედვით,ბოლოპე
რიოდშიგააქტიურდანგრევადიობიექტებიდანოჯახებისგამოსახლების
პროცესი,თუმცასაფრთხისშემცველიობიექტებისრაოდენობაკვლავმა
ღალია164.

რეკომენდაციები:

•	 ახალისამშვიდობოპოლიტიკისშემუშავებისპროცესში,მნიშვნელო
ვანია,ხელისუფლებამძალისხმევამიმართოსამსაკითხზეფართო
პოლიტიკურიდა საზოგადოებრივი კონსენსუსის მისაღწევად. ამი
სათვის,ასევეაუცილებელიაახალისტრატეგიისშემუშავებისპრო
ცესისაზოგადოებრივიჯგუფებისჩართულობითწარიმართოს;

•	 სამშვიდობოპოლიტიკისშემუშავებისპროცესშიგააძლიეროსუფ
ლებებისდაცვისდაადამიანურიუსაფრთხოებისმიდგომები;

•	 არსებითია, ხელისუფლებამ გამოიყენოს ყველა დიპლომატიუ
რი,პოლიტიკურიდასამართლებრივიმექანიზმი,ეთნიკურიქარ
თველებისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების
დასაცავადდამათშორის,აქტიურადითანამშრომლოსdefacto
მთავრობებთან;  

•	 მთავრობამშეიმუშაოსქართულიენისადასხვასაგნებისსწავლე
ბისალტერნატიულიფორმატებიდაპროგრამებიგალსადაახალ
გორშიმცხოვრებიახალგაზრდებისთვისდაამმიზნითმათშორის,
მოახდინოსადეკვატურისაგანმანათლებლო,ტექნიკურიდასაბიბ
ლიოთეკორესურსებისმობილიზებაადგილზე;

•	 უსაფრთხოდათავისუფალიმიმოსვლისაღდგენისმიზნით,გამოი
ყენოს ყველა პოლიტიკური და დიპლომატიური საშუალება, მათ
შორის,აფხაზეთისდაცხინვალისრეგიონისდეფაქტომთავრო
ბებთანპირდაპირიმუშაობისადაკომუნიკაციისგზები;

164.სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში „საქართველოში ადამიანის უფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,გვ450451.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3v5jvNp

https://bit.ly/3v5jvNp
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•	 გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის შექმნას რეგუ
ლარული სოციალური მხარდაჭერის მექანიზმები, უზრუნველყოს
ომისგანდანგრეულისახლებისდაუყოვნებლივირეაბილიტაცია;

•	 უსაფრთხოებისზომებისგაძლიერებით,მათშორისრეგულარული
პატრულირებისგზით,უზრუნველყოსგამყოფხაზებთანმცხოვრები
ადამიანებისუსაფრთხოებისდაცვა;

•	 გამოიყენოს ყველა პოლიტიკური და დიპლომატიური მექანიზმი
ირაკლიბებუასგასათავისუფლებლად;

•	 პროაქტიულად შეისწავლოს უსაფრთხოების რისკების წინაშე
მდგარსხვადასხვაობიექტებში მცხოვრებიდევნილების მდგომა
რეობადასაჭიროებებიდაუზრუნველყოსმათიდროულიგანსახ
ლება,ჯეროვანიალტერნატივებისშექმნისგზით;

•	 იმსჯელოსდევნილთასაჭიროებების,ინტერესებისდაწუხილების
რეპრეზენტაციისუკეთესინსტიტუციურგზებსადამექანიზმებზე.
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უფლებადამცველები
დააქტივისტები
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აქტივისტთაუფლებრივიმდგომარეობა

< ადმინისტრაციულიწესითდაკავებისუკანონოპრაქტიკა

2021წელს, პოლიციამ მშვიდობიანი აქციებისდროსაქტივის
ტები ძირითადად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსის166ედა173ემუხლებზე165დაყრდნობით,არაერ
თხელ დააკავა უკანონოდ. სამწუხაროდ, ადმინისტრაციული

წესითაქტივისტებისუკანონოდაკავებაუკვედამკვიდრებულიპრაქტი
კაა166.თვალსაჩინოებისთვის,შეგვიძლია,დავასახელოთრამდენიმე
მათგანი:

2021წლის19და21თებერვალს,სამართალდამცავებმააქტივისტე
ბი კარვების გაშლის პროცესშიდააკავეს, მაშინ, როდესაც კარვების
დადგმა,როგორცპროტესტისგამოხატვისფორმა,არარისაკრძალუ
ლისაქართველოსკანონმდებლობით167.მიუხედავადამისა,პოლიცია
უკვესისტემურადარაძლევსაქციისმონაწილეებსკარვისგაშლისუფ
ლებას168.

სამწუხაროდ,წინაწლებისმსგავსად,საქართველოშიკვლავგამოწვევად
რჩებასამართალდამცავიორგანოსწარმომადგენლებისმხრიდანაქციის
მონაწილეებისთვისმშვიდობიანიშეკრებისთავისუფლებისადადროები
თიკონსტრუქციის(მათშორისკარვების)განთავსებისშესაძლებლობის

165.მუხლი166.წვრილმანიხულიგნობა;მუხლი173.სამართალდამცავიორგანოსთანამ
შრომლის, სამხედრო მოსამსახურის, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის
თანამშრომლის, აღსრულების პოლიციელის [...] კანონიერი განკარგულებისადმი ან
მოთხოვნისადმიდაუმორჩილებლობა,ანამპირისმიმართსხვაკანონსაწინააღმდეგო
ქმედებისგანხორციელება.

166. საქართველოსდემოკრატიულიინიციატივა,ადამიანისუფლებებისაქართველოში2020,
გვ.45,იხ.:https://rb.gy/zetbsi[ბოლონახვა23.03.22];საქართველოსდემოკრატიუ
ლიინიციატივა,ადამიანისუფლებებისაქართველოში2021,გვ.711,https://t.ly/Iybj
[ბოლონახვა23.03.22].

167.საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, „ადამიანის უფლებები საქართველოში
2021“,გვ.78.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rJCvPD

168.იქვე,გვ.8;საიამოუწოდებსშინაგანსაქმეთასამინისტროსპატივისცესტროტუარზე
კარავისმეშვეობითშეკრებისჩატარებისუფლებას,იხ:https://bit.ly/3OvPVIt[ბოლო
ნახვა23.03.22].

https://rb.gy/zetbsi
https://t.ly/Iybj
https://bit.ly/3rJCvPD
https://bit.ly/3OvPVIt
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შეზღუდვა.ბოლოპერიოდში,ამუფლებისსრულფასოვანირეალიზების
შეზღუდვისარაერთიშემთხვევაგამოიკვეთა,რაცუარყოფითადაისახება
ქვეყნისდემოკრატიულობისხარისხზე169.

2021წლის3ივნისს,გენერალურიპროკურატურისშენობისწინნინოწმინ
დისბავშვთასახლისგარშემოგანვითარებულმოვლენებისგასაპროტეს
ტებლადგაიმართააქცია.პოლიციამაქციისმონაწილეგიგამაქარაშვილს
დაუმორჩილებლობის საბაბით (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა
თაკოდექსის173ემუხლი)დაკავებისასხელიმოატეხამიუხედავადიმისა,
რომმაქარაშვილისამართალდამცავებსარუწევდაწინააღმდეგობას170.

გამოსარჩევია2021წლის10ნოემბერსაქტივისტებისმასობრივიდაკა
ვება.კერძოდ,სხვადასხვაადმინისტრაციულორგანოსთანოპოზიციური
პარტიებისმიერჩატარებულაქციებზე,პოლიციამჯამში46პირიდააკა
ვა,ადმინისტრაციულსამართალდარღვევათაკოდექსის166ედა173ე
მუხლებისსაფუძველზე.თვითმხილველებისნათქვამიდანდამედიისვი
დეოკადრებიდანგამომდინარე,პოლიციამმოქალაქეებისნაწილიდაა
კავამაშინ,როდესაცისინიიმყოფებოდნენმოვლენებისგანვითარების
ეპიცენტრისგანმოშორებითდამათქმედებაშიარიკვეთებოდარომელი
მესამართალდარღვევისნიშანი171.

დაკავებათამასშტაბურობა,მაშინ,როდესაცხშირშემთხვევაში,აქტივის
ტების მხრიდან არდასტურდება კანონისრომელიმე მოთხოვნისდარ
ღვევისფაქტი, მიუთითებს,რომ სახელმწიფო ყველა შესაძლოგზებით
ებრძვისგანსხვავებულაზრსქვეყანაში.

< აქტივისტებისსაქმეებისგანხილვასასამართლოში

აქტივისტების ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების სა
მართალწარმოებამწვავეპრობლემასწარმოადგენს.

169.ადამიანისუფლებათაცენტრი,აკრძალულიუფლებადროებითიკონსტრუქციებისადა
ტექნიკურისაშუალებებისგამოყენებისსაკანონმდებლოსტანდარტებიდაპრაქტიკაში
რეალიზაციისპრობლემები,გვ.3.ხელმისაწვდომია:https://t.ly/HCMn(ბოლონახვა
14/04/2022).

170.საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, „ადამიანის უფლებები საქართველოში
2021“,გვ.8.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rJCvPD

171.იქვე,9.

https://t.ly/HCMn
https://bit.ly/3rJCvPD
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უპირველესყოვლისა,აღსანიშნავია,რომადმინისტრაციულსამართალ
დარღვევათა კოდექსი არ განსაზღვრავს მტკიცებულებით სტანდარტსა
და მტკიცების ტვირთს, რაც სასამართლოს მტკიცებულებით გაუმყარე
ბელიდადაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას
უტოვებს.მართლაც,აქტივისტებისწინააღმდეგგამოტანილიგადაწყვე
ტილებები ძირითადად ეყრდნობოდა მხოლოდ სამართალდარღვევისა
დადაკავებისოქმებსდამათიშემდგენელიპოლიციელებისზეპირგან
მარტებებს.ოქმები,როგორცწესი,ერთგვაროვანიდაშაბლონურიიყო
სამართალდარღვევის კონკრეტულიფაქტების მითითების გარეშე. ასე
ვე,მოსამართლეებიმოწმედკითხავდნენიმპოლიციელებს,რომლებიც
საერთოდ არ მონაწილეობდნენ აქტივისტისდაკავებაში. გარდა ამისა,
საქმისმასალებში,როგორცწესი,არიყოწარმოდგენილიპოლიციელთა
სამხრე კამერების ჩანაწერები,რომლებიც კანონდარღვევას უტყუარად
დაადასტურებდნენ, ხოლო წარმოდგენილი კამერების ვიდეოჩანაწერე
ბი, ძირითადად, არ ასახავდადარღვევის ჩადენის პროცესს172. აქედან
გამომდინარე, აქტივისტების გამამტყუნებელი გადაწყვეტილებები არ
ეფუძნებოდასანდო,მიუკერძოებელმტკიცებულებებს.

მტკიცების თვალსაზრისით არსებული პრობლემის გარდა, სასამართლო
ხშირადარახდენდასამართალდარღვევისათვისაქტივისტისქმედებისსუბ
სუმციას.კერძოდ,გადაწყვეტილებებშიარარისმითითებული,კონკრეტუ
ლადრომელქმედებაშიგამოიხატასამართალდარღვევა.ასევე,არარის
განხილული სამართალდარღვევის შემადგენლობის ელემენტები, მაგა
ლითად:კონკრეტულშემთხვევაშიპოლიციელისმოთხოვნისკანონიერება
(ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173ე მუხლის ერ
თერთი წინაპირობა)და საკითხი, შეექმნათუ არა აქტივისტის ქმედებით
საფრთხე საზოგადოებრივ წესრიგს173 (ადმინისტრაციულ სამართალდარ
ღვევათაკოდექსის166ემუხლიერთერთიელემენტი).შესაბამისად,სა
სამართლოარასაბუთებსაქტივისტისმიერსამართალდარღვევისჩადენას.

ასევე,გადაწყვეტილებებშიხშირადვერვხდებითარგუმენტაციას,თურა
ტომ გამოიყენა მოსამართლემ კონკრეტული სანქცია. აქტივისტისთვის

172.ადამიანისუფლებათაცენტრი,სავარაუდოდპოლიტიკურადმოტივირებულისაქმეების
სასამართლოპროცესების მონიტორინგი, შემაჯამებელი ანგარიში, 2022, გვ.55, 58,
59.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3vCZbC8

173.იქვე.

https://bit.ly/3vCZbC8
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სახდელიხშირადშეფარდებულიამისიპიროვნულიმახასიათებლებისა
დაპასუხისმგებლობისდამამძიმებელიდაშემამსუბუქებელიგარემოებე
ბისშეფასებისგარეშე174.შესაბამისად,გადაწყვეტილებებშისანქციისნა
წილიცხშირადდაუსაბუთებელია.

< ადმინისტრაციულისანქციებისგამკაცრება

უკვე წლებია, მწვავე საკითხს წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამარ
თალდარღვევათაკოდექსისსრულყოფილირეფორმისსაჭიროება,რად
გან კოდექსი მიღებულია ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდშიდა,
შესაბამისად, ვერ აკმაყოფილებს ადამიანის უფლებათათანამედროვე
სტანდარტებს.მიუხედავადამისა,საქართველოსპარლამენტმაკოდექ
სისშეცვლისნაცვლადგაამკაცრასანქციები166ედა173ემუხლებში,
ანუიმნორმებში,რომელიცყველაზეხშირადგამოიყენებააქტივისტების
უკანონოდდასაკავებლადდაადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობისდა
საკისრებლად.კერძოდ,166ემუხლსდაემატამე2ნაწილი,რომლითაც
დადგინდა1500დან2000ლარამდეჯარიმა,წვრილმანიხულიგნობის
განმეორებითჩადენისთვის.ამავედარღვევისთვის,პატიმრობისვადად
განისაზღვრა 5დან 15 დღემდე პატიმრობა და მოსამართლეს აღარ
შეუძლია,პირსშეუფარდოსპატიმრობა5დღეზენაკლებივადით.173ე
მუხლში,ჯარიმისქვედაზღვარიგახდა2000ლარი,1000ისმაგივრად,
ხოლოგანმეორებითჩადენისთვის,პირიდაჯარიმდება3500დან4500
ლარამდედაშეიძლება,შეეფარდოსპატიმრობა7დან15დღემდე.შე
საბამისად,მოსამართლესაღარშეუძლია, პირსშეუფარდოსპატიმრო
ბა7დღეზენაკლებივადით.ორივემუხლისშემთხვევაში,შეუძლებელი
გახდაადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობისგანპირისგათავისუფლება
სიტყვიერიშენიშვნით175.

სანქციების გამკაცრება იმ მუხლებში, რომელიც ყველაზე ხშირად გა
მოიყენებააქტივისტებისწინააღმდეგ,ზრდისმსუსხავეფექტსგამოხატ
ვისა და შეკრების თავისუფლებით სარგებლობაზე. ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსისდაგვიანებულრეფორმაზე მუშაობის

174.იქვე
175.იხ.„საქართველოსდემოკრატიულიინიციატივის“შეფასებაადმინისტრაციულსამარ

თალდარღვევებზე სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით. ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3vKI1T9

https://bit.ly/3vKI1T9
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მაგივრად პასუხისმგებლობის გამკაცრება მიუთითებს ხელისუფლების
სურვილზე,მაქსიმალურადჩაახშოსკრიტიკულიაზრიდაპროტესტისა
ზოგადოებაში.

უფლებადამცველებისუფლებრივიმდგომარეობა

საქართველოშიუფლებადამცველებსკვლავარახელსაყრელგარემოში
უწევთსაქმიანობა,რასაცმათისაჭიროებებისშესახებ კვლევა ადასტუ
რებს.კვლევაშიგამოკითხულთა57%ისთანახმად,საქართველოშიუფ
ლებადამცველებისათვის გარემო საფრთხეს შეიცავს, ხოლო მტრული
განწყობის მთავარ წყაროებად სახელდება პოზიცია/მმართველი პარ
ტია,რელიგიურილიდერებიდასახელმწიფოინსტიტუტები176.ამასთანა
ვე,რესპონდენტების„82%თვლის,რომქართველუფლებადამცველებს
ემუქრებასაზოგადოებისგანნეგატიურიდამოკიდებულება.78%თვლის,
რომ ემუქრება ფიზიკური საფრთხე. 72%ის აზრით, სახელმწიფოსგან
უგულებელყოფილია“177. მთავარ რისკებად/საფრთხეებად მიჩნეულია
ონლაინ ჩაგვრა/ბულინგი (67%), მადისკრედიტირებელი კამპანიები
(58%), პოლიციის გულგრილობა უფლებადამცველების წინააღმდეგ
განხორციელებული კრიმინალური ქცევის დროს (54%)178, ხოლო უფ
ლებადამცველთამოწყვლადობისმიზეზებსშორისდასახელებულიასა
სამართლოსპოლიტიზებულობა(65%),სახელმწიფოსმზარდიავტორი
ტარულობა(72%)დასაზოგადოებისნეგატიურიაზრი/დამოკიდებულება
(78%)179.პრობლემასამძაფრებსკანონმდებლობაშიარსებულინაკლო
ვანებები,რომელიცარითვალისწინებსსაკმარისგარანტიებსუფლება
დამცველთასაქმიანობაშიხელშეშლისაგანდაცვისათვისდა,აქედანგა
მომდინარე,არგანმარტავსარცუფლებდამცველობითსაქმიანობას.

2021 წელს უფლებადამცველებზე, სამწუხაროდ, განხორციელდა თავ
დასხმები როგორც ფიზიკურ, ისე ინტერნეტ სივრცეში. კერძოდ, 2021
წლის 5 ივლისს “თბილისი პრაიდის” მიერორგანიზებული “ღირსების

176.საფარი,უფლებადამცველებისსაჭიროებებისკვლევასაქართველოში,2021,გვ.12
13,იხ:https://cutt.ly/iS9UQ5r[ბოლონახვა24.03.22].

177.იქვე,გვ.13.
178.იქვე,გვ.15.
179.იქვე,გვ.18.

https://cutt.ly/iS9UQ5r
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მარშის”დარბევისას, სიძულვილისჯგუფებითავსესხმოდნენდაქუჩა
ქუჩა დევნიდნენლგბტ+ თემის მხარდამჭერ უფლებადამცველებსა და
აქტივისტებს180.მათ,ასევე,დაარბიეს“თბილისიპრაიდის”,ანულგბტ+
თემისუფლებადამცველიორგანიზაციისოფისიდაასაფეთქებელინივთი
შეაგდეს“ადამიანისუფლებათასახლის”ასევეუფლებადამცველიორ
განიზაციისშენობაში181.შედეგად,“ღირსებისმარში”ჩაიშალა,ხოლო
უფლებადამცველები დაექვემდებარნენ დისკრიმინაციულ, დამამცირე
ბელდაარაადამიანურმოპყრობას.

უფლებადამცველთა წინაშე არსებული პრობლემებიდან, ასევე, აღსა
ნიშნავიამათიკომუნიკაციისუკანონომიყურადება.კერძოდ,2021წელს
მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურისმიერუკანონომიყურადებისობიექტებიიყვნენუფლებადამ
ცველები/არასამთავრობოორგანიზაციებისწევრები,რომლებმაცშემდეგ
დაადასტურეს ფარულად ჩაწერილი საუბრების არსებობა182. ფარული
უკანონომიყურადებასაფრთხესუქმნისუფლებადამცველთაარამარტო
პირადცხოვრებას,არამედსაქმიანობასაც,რადგანუფლებადამცველსა
დადასაცავპირსშორისკონფიდენციალობასარღვევს.

რეკომენდაციები

შინაგანსაქმეთასამინისტროს,პროკურატურას,სხვაძალოვანუწ
ყებებს:

•	 პატივისცენუფლებადამცველებისადააქტივისტებისგამოხატვისა
დაშეკრებისთავისუფლებასდაუკანონოდარჩაერიონაღნიშნუ
ლიუფლებებისრეალიზებაში;

•	 მოახდინონუფლებადამცველებისადააქტივისტებისწინააღმდეგ
დანაშაულისა და სხვა სამართალდარღვევების პრევენცია, მათი

180.“საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა”, “05.07.21 მარში ღირსების გარეშე”,
2021,გვ.13,იხ:https://t.ly/OiRB[ბოლონახვა13.04.2022].

181.იქვე,გვ.1315.
182.საფარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, ადამიანის უფლებათა სახლი,

უფლებადამცველთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, 2022, გვ. 24,
იხ:https://cutt.ly/CS9UL7I[ბოლონახვა24.03.22].

https://t.ly/OiRB
https://cutt.ly/CS9UL7I
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აღკვეთისმიზნითდროულიდასათანადორეაგირებადაეფექტუ
რიგამოძიება;

•	 შეწყვიტონ უფლებადამცველთა კომუნიკაციის უკანონო ფარული
მიყურადებადაპატივისცენმათიპირადიცხოვრებისადაკომუნი
კაციისუფლებას;

•	 დაიცვანმხარეთაშეჯიბრებითობისადათანასწორობისპრინციპე
ბიდახელიარშეუშალონდაცვისმხარესსაპროცესოუფლებებით
სარგებლობაში.

სასამართლოებს:

•	 აქტივისტების წინააღმდეგ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვე
ვათა საქმეები განიხილონდა გადაწყვიტონ საქართველოს კონ
სტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამარ
თლით,მათშორისევროკონვენციით,დადგენილისტანდარტების
დაცვით.

საქართველოსპარლამენტს:

•	 განახორციელოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კო
დექსისსრულყოფილირეფორმა,საქართველოსკონსტიტუციითა
და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით, მათ შო
რისევროკონვენციით,დადგენილისტანდარტებისდაცვით.

•	 სისხლის სამართლის კოდექსში განისაზღვროს მუხლი, რომლი
თაცდასჯადიგახდება უფლებადაცვითსაქმიანობაში ხელისშეშ
ლა,პირისდაშინებაანშურისგებაუფლებადაცვითისაქმიანობის
განხორციელების გამო. აქვე, განისაზღვროს უფლებადაცვითი
საქმიანობასაერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისად.
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მედიისწარმომადგენლებისუსაფრთხოებასთან

დაკავშირებულიმდგომარეობა

საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვნადგაძლიერდა მედიის წარ
მომადგენლების უსაფრთხოებასთანდაკავშირებით წინა წლებში
დაწყებულიტენდენციადაკიდევგახშირდაჟურნალისტებზესიტ
ყვიერითუფიზიკურითავდასხმის,პროფესიულსაქმიანობაშიუკა

ნონოდ ხელშეშლის შემთხვევები183. სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს
ასეთ ფაქტებზე სათანადო რეაგირებას და დროულ აღკვეთას, ასევე,
არაეფექტიანიგამოძიებითსათანადორეაგირებისგარეშეტოვებსმომ
ხდარდანაშაულებს.მაგალითად,დღემდეგამოუძიებელია2021ივნი
სისსაპროტესტოაქციისდაშლისდროსდაზარალებულიჟურნალისტების
საქმეები184.პრობლემურია,ასევე,სასამართლოსმიდგომაჟურნალის
ტებზეთავდასხმისსაქმეებზე,როდესაცისარგამოკვეთსსიძულვილის
მოტივს, დამამძიმებელ გარემოებებს და იყენებს არაპროპორციულად
დაბალსანქციას.ამისიკარგიმაგალითიაჟურნალისტვახოსანაიაზედა
მისოჯახზეთავდასხმისფაქტიდამასზეშემდგომიარაეფექტიანისამარ
თლებრივირეაგირება185.

183.კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის [Facebookგვერდი], 12.04.2022, „კოალი
ცია “მედიის ადვოკატირებისთვის” ტელეკომპანია “ფორმულას” თანამშრომლებზე
თავდასხმისფაქტებსეხმაურება“,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3ovTFyI,განახლე
ბულია: 12.04.2022; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, [Facebook
გვერდი], 09.05.2021, „მედიაკოალიცია სასულიერო პირების მხრიდან ჟურნალის
ტებზეთავდასხმებსგმობს“.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rIkX76,განახლებულია:
12.04.2022;კოალიციამედიისადვოკატირებისთვის[Facebookგვერდი],19.11.2021,
„კოალიცია“მედიაადვოკატირებისთვის”საგანგაშოდმიიჩნევსსაქართველოშიკიდევ
ერთიუკრაინელიჟურნალისტისუფლებისშეზღუდვას“,ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/31FBiyG,განახლებულია:12.04.2022.

184.იხ.„საია20ივნისსდაზარალებულიდემონსტრანტებისადაჟურნალისტებისსახელით
ევროპულსასამართლოსმიმართავს“,საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოცია
ციისვებგვერდი,07.04.2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3O9cL8B,განახლებუ
ლია:12.04.2022

185.ჟურნალისტ ვახო სანაიას მიმართ თავდასხმის საქმეზე GDI პროკურატურას მიმარ
თავსდა სასჯელის ნაწილში, სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას მოითხოვს. იხ.
https://bit.ly/3L66GYP;კოალიციამედიისადვოკატირებისთვის[Facebookგვერდი],
25.08.2021, „მედიაკოალიცია ჟურნალისტ ვახო სანაიაზე და მის ოჯახზე თავდას
ხმის ფაქტს ეხმიანება“. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3ven2rw, განახლებულია:
12.04.2022.

https://bit.ly/3ovTFyI
https://bit.ly/3rIkX76
https://bit.ly/31FBiyG
https://bit.ly/31FBiyG
https://bit.ly/3O9cL8B
https://bit.ly/3L66GYP
https://bit.ly/3ven2rw
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სახელმწიფოუწყებებისუმოქმედობამდამაღალითანამდებობისპირე
ბისაგრესიულმარიტორიკამწაახალისა2022წლის56ივლისსმედიის
წარმომადგენლებზე უპრეცედენტო მასშტაბის თავდასხმა, რა დროსაც
რადიკალურმადა ჰომოფობიურმა ჯგუფებმა მედიის50ზე მეტ წარმო
მადგენელზე იძალადეს186. მედიის დაზარალებულ წარმომადგენლებს
შორისიყო„TVპირველის“ოპერატორი,ალექსანდრელაშქარავა,რო
მელიცრამდენიმედღეშიგარდაიცვალა187.ამასთან,სახელმწიფოსპა
სუხიძალადობისფაქტებზეკვლავარიყოსათანადო188.ასევე,ამგვარი
ქმედებისაკენსაჯაროდმოწოდებისთაობაზესაჯაროწყაროებშიარსებუ
ლიარაერთიმტკიცებულებისმიუხედავად,დღემდეარწარდგენიაბრა
ლიძალადობისარცერთორგანიზატორს189.

გარდაამისა,საგულისხმოა,რომ56ივლისისმოვლენებისშემდგომაც,
ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად მედიას დისკრიმინაციუ
ლიდამოკიდებულებითეპყრობიან190დაგანაგრძობენმათლეგიტიმურ
მოთხოვნებზეაგრესიულირიტორიკითპასუხს191.

186.სვიმონიშვილიმ.დასხვები,საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაცია,„56
ივლისის მოვლენების ქრონოლოგია და სამართლებრივი შეფასება“, 2021, 1321,
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3lRIqyX,განახლებულია:12.04.2022.

187.იხ:კოალიციამედიისადვოკატირებისთვის[Facebookგვერდი],11.07.2021„კოალი
ციამწუხარებასგამოვთქვამთ“TVპირველის“ოპერატორის,ალექსანდრელაშქარა
ვას გარდაცვალების გამო“. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3jsQFjp განახლებულია
12.04.2022

188.იქვე.
189.იქვე.
190.იხ., საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, [Facebookგვერდი],

11.11.2021, „კოალიცია “მედიის ადვოკატირებისთვის” მოუწოდებს იუსტიციის სამი
ნისტროს, შეწყვიტოს ჟურნალისტთა დისკრიმინაცია“, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3rKf5du,განახლებულია:12.04.2022

191.იხ. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის [Facebookგვერდი], 17.07.2021, „კოა
ლიცია “მედიის ადვოკატირებისთვის” პარტნიორი ორგანიზაციები შეშფოთებას გა
მოვთქვამთ პრემიერ მინისტრის მიერ „მთავარი არხის“, „ტვ პირველის“და „ფორ
მულას“ დისკრედიტაციის გამო და ასევე ნიკა გვარამიას მიმართ გავრცელებულ
მუქარასთან დაკავშირებით“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3dtG9Wb,  განახლე
ბულია: 12.04.2022; კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის [Facebook გვერდი],
23.07.2021,„მოვუწოდებთყველასაჯაროპირსშეწყვიტოსსაზოგადოებაშიმტრული
განწყობების გაღვივება და მედიის დისკრედიტაცია“, ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/3EKpoSo,განახლებულია:12.04.2022;

https://bit.ly/3lRIqyX
https://bit.ly/3jsQFjp
https://bit.ly/3jsQFjp
https://bit.ly/3rKf5du
https://bit.ly/3rKf5du
https://bit.ly/3dtG9Wb
https://bit.ly/3EKpoSo
https://bit.ly/3EKpoSo
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უკანონომოსმენებიჟურნალისტებისმიმართ

ერთერთი დიდი პრობლემა, რაც კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა,  ქვე
ყანაშიარსებულიუკანონომოსმენებისმასობრივიფაქტებია,მათშო
რის  მედიის წარმომადგენლების მიმართ192. 2021 წელს, საჯაროდ
გავრცელდა ფაილები, რომელიც, სავარაუდოდ, სახელმწიფო უსაფ
რთხოების სამსახურის მიერ განხორციელებულიფარული მოსმენების
შინაარსსასახავს193.მოსმენებისადრესატთაშორისიყვნენჟურნალის
ტებიც194.

არასამთავრობო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში მიუთითებენ
სახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურისგანუსაზღვრელდაუკონტრო
ლო უფლებამოსილებაზე195. წარსულში პირადი ცხოვრების ხელყოფის
არაერთიგამოუძიებელისაქმეკიდევუფროახალისებსდამეტმასშტაბს
სძენს სხვის პირად ცხოვრებაში უკანონოდ ჩარევას196. საგულისხმოა,
რომზემოთხსენებულშემთხვევაზეგამოძიებადასაკანონმდებლოორ
განოსპასუხიცარაეფექტიანიიყო,რაცგამოიხატებოდაპროკურატურის
მიერარასამთავრობოორგანიზაციებთანდასახალხოდამცველთანთა
ნამშრომლობაზეუარისთქმითდასაქართველოსპარლამენტისმიერმის
ხელთარსებულისაპარლამენტოზედამხედველობისმექანიზმებისარგა
მოყენებით197.

192.„სამოქალაქო ორგანიზაციები: ხელისუფლება სუსს ტოტალური კონტროლის
მექანიზმადიყენებს“,საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაციისვებგვერდი,
02.08.2021,ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3d9npLm.განახლებულია:12.04.2022.

193.იქვე.
194.იქვე.
195.იქვე.
196.„საიასშეფასებაბოლოდროსგავრცელებულუკანონომოსმენებთანდაკავშირებით“,

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ვებგვერდი, 16.09.2021. ხელ
მისაწვდომია:https://bit.ly/37FwYSGგანახლებულია12.04.2022.

197.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში„საქართველოშიადამიანისუფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“2021,123124.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3JzQFsH,განახლებულია12.04.2022.

https://bit.ly/3d9npLm
https://bit.ly/37FwYSG
https://bit.ly/3JzQFsH


მედია

110

გამოხატვისთავისუფლებისმარეგულირებელი

პრობლემურიინიციატივა

2021 წელს კვლავ ჰქონდა ადგილი გამოხატვის თავისუფლების შეზ
ღუდვისკენმიმართულსაკანონმდებლოინიციატივას,რომლისმიღების
მოტივიც,შესაძლებელია,სწორედრეგულაციებისდისკრიმინაციულად,
კრიტიკული მედიის მიმართ გამოყენება იყოს. 2021 წლის 13 ოქტომ
ბერს,საქართველოსპარლამენტშიინიცირებულისაკანონმდებლოპაკე
ტითგათვალისწინებულიიყოცვლილებებისშეტანასაქართველოსსაარ
ჩევნოკოდექსსადა„მაუწყებლობისშესახებ“საქართველოსკანონში198.
შემოთავაზებულიცვლილებებით,იგეგმებაიმგვარისააგიტაციომასალის
საჯაროსივრცეშიგავრცელებისაკრძალვა,რომელიცგამიზნულიასაარ
ჩევნოსუბიექტისანკანდიდატისმიმართუარყოფითიდამოკიდებულების
შესაქმნელად,აგრეთვე,მსგავსიმიზნისმქონეწინასაარჩევნორეკლამის
ეთერშიგანთავსება199.აკრძალვითგათვალისწინებულიგამოხატვისში
ნაარსის მსგავსიფართოფორმულირების პირობებში, მნიშვნელოვნად
იზღუდება პოლიტიკოსებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების
კრიტიკა.თავისმხრივ,მსგავსიმიდგომაშეუსაბამოაგამოხატვისთავი
სუფლებისსტანდარტებთან,რომლისთანახმადაც,მაღალიდაცულობით
სარგებლობსგამოხატვა,რომელიცპოლიტიკურიშინაარსისააანპოლი
ტიკოსებისკენარისმიმართული,რადგანმათიდასაშვებიკრიტიკისსაზ
ღვრებიფართოა200.

წარმოდგენილიკანონპროექტიეწინააღმდეგებაგამოხატვისადამედიის
თავისუფლებისდაცვისარსებულსტანდარტებს,ასევე,არაპროპორციუ
ლად ერევა მედიის საქმიანობაში, აკისრებს რა მაუწყებლებს პასუხის
მგებლობასპოლიტიკურირეკლამისშინაარსთანდაკავშირებით201.

198.კანონპროექტი(N073/112/10.13102021)„მაუწყებლობისშესახებ“საქართველოს
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3E7KcnF,
განახლებულია13.04.2022.

199.იქვე.
200.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში„საქართველოშიადამიანისუფლებათა

დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,2021,გვ180.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3JzQFsHგანახლებულია12.04.2022.

201. „კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის უარყოფითად აფასებს კანონმდებლობაში
ახალი ცნების ე.წ. “უარყოფითი დამოკიდებულების” შემოტანას“, საქართველოს

https://bit.ly/3E7KcnF
https://bit.ly/3JzQFsH
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საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნული

კომისიისმიდგომები

2021 წლის მანძილზე, რამდენჯერმე გამოვლინდა კომუნიკაციების
ეროვნულიკომისიისმხრიდანმაუწყებლობისშინაარსშიჩარევისადაგა
მოხატვისთავისუფლების არამართლზომიერი შეზღუდვისფაქტები. სა
გულისხმოა,რომმარეგულირებელიპრობლემურმიდგომებსიყენებდა
კრიტიკულიმედიისმიმართ.

2021წლის1თებერვალს,საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნულმა
კომისიამ საკანონმდებლო მანდატის გარეშე ტელეკომპანია „მთავარი
არხი“ცნოადმინისტრაციულსამართალდამრღვევადგადაცემაში,რად
განმისიმოსაზრებით,სიუჟეტიშეიცავდაუხამსშინაარსს202.კომუნიკაციე
ბისკომისიისესგადაწყვეტილებაეფუძნებოდაკანონმდებლობისარასა
თანადოინტერპრეტაციასდაზღუდავდაგამოხატვისთავისუფლებას203.

გარდაამისა,საგულისხმოა,რომგასულიწლებისმსგავსად,კომუნიკა
ციებისეროვნულმაკომისიამკვლავდააკისრამაუწყებელსპასუხისმგებ
ლობაარაწინასაარჩევნოპერიოდში204.მარეგულირებელმამაუწყებელი
დააჯარიმა პოლიტიკურირეკლამის განთავსების გამო, „რეკლამის შე
სახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე,რომლის მოქმედებაც პო
ლიტიკურიშინაარსისრეკლამაზეარვრცელდება.სახალხოდამცველის
შეფასებით, საქართველოს კანონმდებლობა არ შეიცავს არასაარჩევ
ნორეკლამისმარეგულირებელწესებსდა,შესაბამისად,პირდაპირარ
კრძალავსარასაარჩევნოპერიოდშიპოლიტიკურირეკლამისგანთავსე

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ვებგვერდი, 20.10.2021, ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/37dBWq3განახლებულია12.04.2022.

202. „საიასდახმარებით, „მთავარიარხი“ კომუნიკაციების კომისიის უფლებამოსილებას
მოახდინოს„უხამსი“პროგრამებისსანქცირებასაკონსტიტუციოსასამართლოშიასა
ჩივრებს“,საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაციისვებგვერდი,29.03.2021
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3LX1TZz,განახლებულია12.04.2022.

203.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში„საქართველოშიადამიანისუფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,2021,177,ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3JzQFsHგანახლებულია12.04.2022.

204.შპს„მთავარიარხისთვის“ადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობისდაკისრებისთაობაზე,
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ვებგვერდი, 25.12.2021 ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3KGnUeWგანახლებულია12.04.2022.

https://bit.ly/37dBWq3
https://bit.ly/3LX1TZz
https://bit.ly/3JzQFsH
https://bit.ly/3KGnUeW
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ბას205. შესაბამისად, პასუხისმგებლობის დაკისრება არამართლზომიე
რადზღუდავსგამოხატვისთავისუფლებას.

ცილისწამება,როგორცმედიისწინააღმდეგბრძო-

ლისახალიიარაღი

მედიისთავისუფლებაში ჩარევის კიდევ ერთ მცდელობად გვევლინება
სასამართლოში ცილისწამების საფუძვლით მაუწყებლებისა და მედიის
წარმომადგენლების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები. საგულისხმოა,
რომუმეტესშემთხვევაში,სარჩელებიშეტანილიამაღალიპოლიტიკური
თანამდებობის,პოლიციელებისადა„ქართულოცნებასთან“სხვაგვარად
დაკავშირებულიპირებისმიერ206.ესგვაფიქრებინებს,რომხელისუფლე
ბაკიდევერთგზასმიმართავსკრიტიკულიმედიისთავისუფლებისშესაზ
ღუდად,ამჯერადსიტყვისადაგამოხატვისთავისუფლებისმართლმსა
ჯულებისობიექტადქცევისმცდელობებით.

რეკომენდაციები

საქართველოსპარლამენტს:

•	 მხარიარდაუჭიროს2021წლის13ოქტომბერსინიცირებულსა
კანონმდებლო პაკეტს, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებების
შეტანას საქართველოს საარჩევნო კოდექსსადა „მაუწყებლობის
შესახებ“საქართველოსკანონში;

საგამოძიებოორგანოებს:

•	 დროულირეაგირება მოახდინონდა ეფექტიანადგამოიძიონ მე
დიის წარმომადგენლებისთვის პროფესიული საქმიანობის გან
ხორციელებაში უკანონოდ ხელშეშლის და ძალის გადამეტების
ფაქტები;

205.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში„საქართველოშიადამიანისუფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,2021,178,ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3JzQFsHგანახლებულია12.04.2022.

206.იხ.https://bit.ly/3rstSJ8

https://bit.ly/3JzQFsH
https://bit.ly/3rstSJ8
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•	 ბრალიწაუყენონ56ივლისისმოვლენებისდროსმედიისწინააღ
მდეგძალადობისორგანიზატორებს;

•	 უკანონო მოსმენებთანდაკავშირებით,დამნაშავეთა გამოვლენის
მიზნით, აწარმოონდროული, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამო
ძიება.

კომუნიკაციებისკომისიას:

•	 იმოქმედოსთავისიმანდატისადაკანონმდებლობისფარგლებში,
არ გააკეთოს კანონის საწინააღმდეგო განმარტებები და პატივი
სცეს მედიის თავისუფლებისა და საზოგადოების ინფორმირების
აღიარებულსტანდარტს.
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უსახლკარობისმიზეზებისაქართველოში

მსოფლიოში უსახლკარობის ძირითადმიზეზებადგანიხილება სი
ღარიბე, უმუშევრობა, სოციალური უზრუნველყოფის ნაკლებობა,
განათლების ნაკლებობა, სტიქიური უბედურებები, მავნე ნივთიე
რებების გამოყენება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები,

მიუწვდომელისაცხოვრებელი,ოჯახშიძალადობა207.

საქართველოში უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზების კვლევა წლებია,
არ ხდებადა სიტუაცია არ შეცვლილა არც მიმდინარე საანგარიშო პე
რიოდის განმავლობაში. სახელმწიფო არ ამუშავებს ინფორმაციას ქვე
ყანაშიუსახლკარობისგამომწვევიფაქტორების,უსახლკარობისმასშტა
ბებისდაფორმებისშესასწავლად208.ქვეყანაშიარცცენტრალურდაარც
ადგილობრივდონეზედღემდეარარსებობსარათუუსახლკარობისგა
მომწვევიფაქტორებისშესახებინფორმაცია,არამედუსახლკაროპირ
თაერთიანიმონაცემთაბაზაცკი209.

უსახლკარობასთანბრძოლისსახელმწიფო

პოლიტიკა

სახალხოდამცველიუთითებს,რომსათანადოსაცხოვრებლითდაკმაყო
ფილებისმიზანსადამიანისპირველადიმოთხოვნილებებისუზრუნველ
ყოფაწარმოადგენს.სათანადოსაცხოვრებლისუფლებისგანხორციელე
ბასარსებითიგავლენააქვსადამიანისსხვაფუნდამენტურიუფლებებითა
და თავისუფლებებით სარგებლობაზე, თუმცა ის განსაკუთრებულადაა
დაკავშირებულიადამიანისღირსებასთან.სახალხოდამცველისმოსაზ
რებით,მიუხედავადიმისა,რომსხვაქვეყნებისკონსტიტუციებისმსგავ
სად, საქართველოს კონსტიტუცია ცალკე არ განსაზღვრავს სათანადო

207.Human Rights Careers, “10 Root Causes of Homelessness”. ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3L8eSb2[ბოლონახვა20.04.2022].

208.იქვე.
209.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში,„საქართველოშიადამიანისუფლებათა

დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,გვ.229,2021.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3OCOxnN[ბოლონახვა20.04.2022].

https://bit.ly/3L8eSb2
https://bit.ly/3OCOxnN
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საცხოვრებლით უზრუნველყოფის უფლებას, იგი დაცულია საქართვე
ლოსკონსტიტუციისმე9მუხლითადამიანისღირსებისხელშეუხებლო
ბით210. საქართველოსკონსტიტუციისთანახმად,სახელმწიფოზრუნავს
ადამიანისღირსეულისაცხოვრებლითუზრუნველყოფაზე,რაცსოციალუ
რისახელმწიფოსპრინციპისგამოვლინებაა211.

სახელმწიფოსმიერკონსტიტუციურადაღიარებული,ღირსეულისაცხოვ
რებლით უზრუნველყოფის ვალდებულების მიუხედავად, წინა წლების
მსგავსად212, სახელმწიფოს საანგარიშო პერიოდშიც არ შეუმუშავებია
კვლევისშედეგებზედაფუძნებულიუსახლკარობისწინააღმდეგბრძოლის
ეროვნული პოლიტიკა. სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობისფონზე,
კვლავპრობლემურიასაცხოვრისისსაჭიროებისმქონეპირთათვისშესა
ბამისი სერვისების მიწოდება. უსახლკარობასთან საბრძოლველად, სა
ხელმწიფოსცენტრალიზებულადარგააჩნიაგრძელვადიანისაცხოვრი
სის უზრუნველყოფის სერვისები, ხოლო ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში
არსებულისერვისებისაკმაოდმწირია213.

საქართველოს სახალხოდამცველის ანგარიშის თანახმად,  რიგ მუნი
ციპალიტეტებშიშეზღუდულიაუსახლკაროპირთათვისგამოყოფილისა
ბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურული რესურსები. წინა წლების მსგავსად,
მიმდინარე პერიოდშიც თავშესაფრებსა და სოციალურ საცხოვრისებში
მოთავსებული პირებისთვის არ არსებობს მხარდამჭერი პროგრამები,
ხოლოცალკეულმუნიციპალიტეტებშიარსებულიპროგრამებიარაეფექ
ტიანია და ბენეფიციარების სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესებას ვერ უზრუნველყოფს214. სათანადო საცხოვრისის სტან
დარტის არარსებობის გამო კი, სოციალური საცხოვრებლით ფორმა
ლურად დაკმაყოფილებულ ადამიანებს წლების განმავლობაში არაა
დეკვატურპირობებშიუწევთცხოვრება,რაცმათფიზიკურდაფსიქიკურ

210.იქვე.
211.იქვე.
212.კოალიციათანასწორობისთვისანგარიში„დისკრიმინაციისგანდაცვისუფლებისგან

ხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში“, გვ.123, 2020. ხელმისაწ
ვდომია:https://bit.ly/3vzfkbx[ბოლონახვა20.04.2022].

213.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიში,„საქართველოშიადამიანისუფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ“,გვ.229,2021.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3OCOxnN[ბოლონახვა20.04.2022].

214.იქვე,გვ.229.

https://bit.ly/3vzfkbx
https://bit.ly/3OCOxnN
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ჯანმრთელობაზე, საზოგადოებაში ინტეგრაციაზე მკვეთრად უარყოფით
ზეგავლენასახდენს215.

უსახლკარობასთანბრძოლისერთერთმნიშვნელოვანგამოწვევასწარ
მოადგენს ხარვეზიანი კანონმდებლობა, რომელიც არ ითვალისწინებს
სათანადო საცხოვრებლის საერთაშორისოდონეზე აღიარებულგარან
ტიებს.ამკუთხით,აღსანიშნავიაუსახლკაროპირისცნება,რომლისბუნ
დოვანიფორმულირება,საცხოვრისისსაჭიროებისმქონეპირთაარაერთ
ჯგუფსგამორიცხავსკანონისმიერირეგულირებისსფეროდანდაეროვ
ნულიმასშტაბითვერასრულებსსაცხოვრისისერთგვაროვანისტანდარ
ტებისგანმსაზღვრელროლს216.

უსახლკარო პირის ცნების არაკონსტიტუციურობაზე საკონსტიტუციო სა
სამართლოშიდაობსსაქართველოსსახალხოდამცველი.სარჩელისთა
ნახმად,სადავოდგამხდარისაკანონმდებლორეგულაციითდადგენილი
უსახლკარობისცნება ბუნდოვანიადა ამასთანავე, არ ასახავსრეალო
ბაში არსებულ უსახლკარობის ყველაფორმას, ადგილობრივი მუნიცი
პალიტეტების მიერ მიღებული უსახლკარო პირთა რეგისტრაციის წესი
კი, უსახლკარო პირების დიდ ნაწილს, სათანადო საცხოვრისზე მისაწ
ვდომობისუფლებისგარეშეტოვებს217.დადგენილებები,რომლებითაც
განისაზღვრამუნიციპალიტეტებისტერიტორიაზეუსახლკაროადამიანე
ბისრეგისტრაციისკრიტერიუმები, პროცედურადამათისაცხოვრისით/
თავშესაფრითუზრუნველყოფისწესიდაპირობები,მხოლოდ16მუნიცი
პალიტეტსაქვსმიღებული218დათითოეულშიუსახლკაროდრეგისტრა

215.სოციალურისამართლიანობისცენტრი, „უსახლკაროჯგუფების საცხოვრისითუზრუნ
ველყოფისპრაქტიკა“,2022,გვ.26.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3y1JWpl[ბოლო
ნახვა22.04.2022].

216.კოალიცია თანასწორობისთვის ანგარიში „დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების
განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში“, გვ.123, 2020. ხელ
მისაწვდომია:https://bit.ly/3vzfkbx[ბოლონახვა20.04.2022].

217.საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი, „საქართველოს სახალხო დამცველმა
საკონსტიტუციოსასამართლოსმიმართაუსახლკაროპირთათვისსტატუსისმინიჭების
წესისარაკონსტიტუციურადცნობისმოთხოვნით“,2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/3v18EEo[ბოლონახვა20.04.2022].

218.საქართველოსსახალხოდამცველის კონსტიტუციურისარჩელი, „ საქართველოსსა
ხალხოდამცველისაქართველოსპარლამენტის,ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტის
საკრებულოსდასხვათაწინააღმდეგ“კონსტიტუციურისარჩელიN1639,2021.ხელმი
საწვდომია:https://bit.ly/3L4zcKu[ბოლონახვა20.04.2022].

https://bit.ly/3y1JWpl
https://bit.ly/3vzfkbx
https://bit.ly/3v18EEo
https://bit.ly/3v18EEo
https://bit.ly/3L4zcKu
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ციისადასაცხოვრისითუზრუნველყოფისკრიტერიუმებიერთმანეთისგან
განსხვავდება,რაცისედაცფრაგმენტულპოლიტიკასარაჰარმონიზებულ
საცხდის.აღსანიშნავიაისიც,რომსახელმწიფოსმიერუსახლკაროების
თვისშეთავაზებულიერთერთისერვისი,დროებითითავშესაფარი(ე.წ.
ლილოსთავშესაფარი), არათუარშეესაბამებასაერთაშორისოკრიტე
რიუმებს,არამედიგიწინააღმდეგობაშიასტანდარტებთანდაკრძალავს
თავშესაფრით სარგებლობას გარკვეულ მარგინალიზებულ პირთა ჯგუ
ფებისთვის219.

სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობასთან ერთად, წლებია, სახელ
მწიფო, უფრო კონკრეტულადკითბილისის მერია, არათუ არ ებრძვის
უსახლკარობას, პირიქით, ამკვიდრებს უსახლკარო პირთა საჭიროებე
ბისგათვალისწინებისგარეშემათმიერთვითნებურადმოწყობილისახ
ლებისდემონტაჟის220დამათიღიაცისქვეშდატოვებისპოლიტიკას221.
ასეთიდემონტაჟისგანხორციელებისდროს,მუნიციპალურისამსახურის
მიერარხდებამძიმემეტოროლოგიურიპირობების,ასევეპანდემიისთუ
სხვაგარემოებებისმხედველობაშიმიღება222.

შესაბამისად,უსახლკარობადამასთანბრძოლისსახელმწიფოერთიანი
პოლიტიკისარარსებობაკვლავგამოწვევააჩვენიქვეყნისთვის.საანგა
რიშოპერიოდშიბევრადამიანსაწუხებსუსახლკარობასთანდაკავშირე
ბულიმძიმეუარყოფითიშედეგები,პასუხისმგებელიორგანოებიკიკვლავ
ვერახერხებენ,ჩამოაყალიბონერთიანისახელმწიფოპოლიტიკადაშექ
მნანპროგრამები,რომელიცმიზნადდაისახავსუსახლკაროადამიანების
უფლებებისსრულრეალიზებასდასაზოგადოებაშიინტეგრირებას.

219.ასეთადგანსაზღვრულიაალკოჰოლზეანსხვანივთიერებებზედამოკიდებულიპირები.
იხ.: კოალიციათანასწორობისთვის ანგარიში „დისკრიმინაციისგანდაცვის უფლების
განხორციელებასხვადასხვაჯგუფისთვისსაქართველოში“,გვ.127,2020.ხელმისაწ
ვდომია:https://bit.ly/3vzfkbx[ბოლონახვა20.04.2022].

220.„ბულდოზერების გამოჩენას აფრიკის დასახლებაშიც ელოდებიან“, მთავარი არ
ხის ვებგვერდი, 28.01.2022. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/396Vf55 [ბოლო ნახვა
20.04.2022];„ანდამინგრევენ,ანგადავრჩები“,ღიასაზოგადოებისფონდისვებგვერ
დი,27.12.2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/38a3QTR[ბოლონახვა20.04.2022].

221.საიასგანცხადება,„საიამოუწოდებსქალაქისმერიასშეაჩეროსდემონტაჟისპროცესი
და გაატაროს მხარდაჭერის პოლიტიკა“, 2020. ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/
3JZy21v[ბოლონახვა20.04.2022].

222.რადიოთავისუფლება,„ორხევშითბილისისმერიამსახლებიდაანგრია“,2022.ხელ
მისაწვდომია:https://bit.ly/3EviMZ7[ბოლონახვა20.04.2022].

https://bit.ly/3vzfkbx
https://bit.ly/396Vf55
https://bit.ly/38a3QTR
https://bit.ly/3JZy21v
https://bit.ly/3JZy21v
https://bit.ly/3EviMZ7
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რეკომენდაციები:

•	 საქართველოსპარლამენტმასაერთაშორისოსტანდარტებთანშე
საბამისობაშიმოიყვანოსკანონმდებლობაუსახლკაროპირთაუფ
ლებებისსათანადორეალიზებისთვის;

•	 საქართველოს მთავრობის, სახელმწიფო უწყებების, უსახლკარო
ჯგუფების აქტიური მონაწილეობით, შემუშავდეს საცხოვრისის სა
ხელმწიფოსტრატეგიადაგანისაზღვროსსათანადოსაცხოვრისის
სერვისისმიწოდებისერთიანისტანდარტიდასამოქმედოგეგმა;

•	 საქართველოს მთავრობისადა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტე
ბისაქტიურიკომუნიკაციით,შემუშავდესსტატისტიკურიინფორმა
ციისშეგროვების,დამუშავების,უსახლკარობისგამომწვევიმიზე
ზებისიდენტიფიცირებისერთიანიმეთოდოლოგია

•	 დადგინდესდაგაიმიჯნოსცენტრალურიდაადგილობრივიხელი
სუფლებისორგანოებისფუნქციებისაცხოვრისისსფეროში;

•	 მოხდესსაცხოვრისისარსებულისერვისებისრევიზიადამოდიფი
ცირება;

•	 შემუშავდესსაცხოვრისისგრძელვადიანისერვისებისჩამოყალიბე
ბადამათისტანდარტი.
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