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შეჯამება 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020 წლებისათვის 

საქართველოს პარლამენტმა 2014 წელს მიიღო. თავისი მოწვევის ბოლო წელი და 

მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები მან დროულად მიიჩნია იმისათვის, რომ 

შეეფასებინა ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში მიღწეული პროგრესი ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების 

მხრივ. ეს ყველაფერი უნდა დაყრდნობოდა 2016-2017 წლებში განხორციელებულ 

შუალედურ შეფასებას, რომელიც საქართველოს პარლამენტს  2017 წლის აპრილში 

წარედგინა.0F

1 

საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის თხოვნით და გაეროს ადამიანის 

უფლებათა უმაღლესი კომისრის მხარდაჭერით, ევროკავშირი/გაეროს ერთობლივი 

პროექტის „ადამიანის უფლებები ყველასათვის“ ფარგლებში, მე და ორმა გამოჩენილმა 

ეროვნულმა ექსპერტმა სხვადასხვა წყაროდან შევაგროვეთ და გავაანალიზეთ ბოლო 

პერიოდის ანგარიშები ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში განხილულ 

საკითხებზე. 8-14 სექტემბერს თბილისში მიგვიწვიეს შეხვედრაზე, რომელსაც 

ესწრებოდნენ მთავრობის, პარლამენტის, სახალხო დამცველის ოფისის, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე, დონორები და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი პირები. შეხვედრის მიზანი გალხდათ მსჯელობა 

შემდგომ დეტალებზე. ამგვარად, შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე, 

წინამდებარე ანგარიში წარმოგვიდგენს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

შესრულების ფართო სურათს, განსაზღვრავს მიღწეულ პროგრესს და ნებისმიერ 

დარჩენილ თუ ახალ გამოწვევებს.            

ანგარიში მოიცავს პერიოდს ეროვნული სტრატეგიის მიღებიდან (2014 წ.) 2019 წლის 

სექტემბრის ბოლომდე და სტრატეგიაში პრიორიტეტული 23 სპეციფიკური სფეროს 

მნიშვნელოვან ნაწილს. იგი არ ეხება ინსტიტუციურ მექანიზმებს, რომლებიც 

ჩამოყალიბდა ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად სამუშაოების კოორდინაციისათვის.  

მათზე ცალკე კვლევები მომზადდა 20151F

2 წლის ნოემბერსა და 2019 წლის იანვარში და 

დისკუსიები კვლავ გრძელდება.2F

3  

რეკომენდაციები და მიგნებები არის ზოგადიც და კონკრეტულიც. მთავარია ის, რომ 

მაორიენტირებელი ტექსტი მთავრობის ერთ-ერთ სტრატეგიულ დოკუმენტად მიიჩნევა: 

                                                      
1 US AID/UNDP, ანგარიში საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

(2014-2020) განხორციელების პროგრესზე და რეკომენდაციები სამომავლო მიდგომებთან 

დაკავშირებით, მომზადებულია მეგი ნიკოლსონის მიერ, მარტი, 2017. 
2 მარკ ლიმონი, საქართველოში ადამიანის უფლებათა საბჭოს ინსტიტუციური გაძლიერება და 

ორგანიზაციული განვითარება, ნოემბერი, 2015. 
3 პროფესორი ჯერემი სარკინი, ადამიანის უფლებათა საბჭოს (HRC) როლის გაძლიერება და 

გარდაქმნა ანგარიშგებისა და შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვის ეროვნულ მექანიზმად (NMRF), 

გლობალური პრაქტიკის შესაბამისად, იანვარი, 2019. 
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საქართველოს კონსტიტუციასთან ერთად, ის კვლავაც ძალზე ღირებული და მტკიცე 

ათვლის წერტილია, რადგან ეხება ადამიანის უფლებათა დაცვას ეროვნულ დონეზე.         

ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებული სამუშაოს დიდი 

ნაწილი ფოკუსირებული იყო საკანონმდებლო და პოლიტიკის რეფორმაზე. ამ მხრივ 

გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია: არსებითი 

ცვლილებები კონსტიტუციაში, ახალი კანონები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, ოკუპაციური უსაფრთხოება, ბავშვთა 

უფლებები და მიგრანტთა და თავშესაფრის მაძიებელთა დაცვა. შემდგომ პერიოდში 

ხაზგასასმელია ამ კანონებისა და პოლიტიკის მდგრადი განხორციელების მონიტორინგი, 

ასევე, ადამიანის უფლებათა დაცვასა და რეალიზაციაზე მათი გავლენის შეფასება. ამ 

პროცესში სახალხო დამცველს მთავარი როლი აქვს, თუმცა წინამდებარე ანგარიშის 

თანახმად, პარლამენტს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება 

ზედამხედველობაზე, როგორც ზოგად, ისე კონკრეტულ შემთხვევებში.       

ხშირად ძალზე დეტალური და ტექნიკური სამოქმედო გეგმების შემუშავებით, ბოლო 

ექვსი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ძალისხმევაა გაღებული ეროვნული 

სტრატეგიის კონკრეტულ ქმედებებად გარდაქმნისათვის. სტრატეგიის საწყისი ხედვის 

შესანარჩუნებლად, პარლამენტის, მთავრობისა და ყველა დონის ხელისუფლებისათვის 

უმჯობესი იქნებოდა, ხელახლა დაედასტურებინათ საკუთარი ვალდებულებები 

ადამიანის უფლებათა მიდგომისადმი პოლიტიკისა და პროგრამების ფორმულირების, 

განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში. არაერთი სასწავლო კურსი, 

სახელმძღვანელო პრინციპი და ინიციატივა განხორციელდა, მაგრამ ამ ყველაფერს 

დასჭირდება მეტი დრო, კონცენტრირებული ძალისხმევა და ხელმძღვანელობა.   

ადამიანის უფლებათა კულტურამ უფრო მყარად უნდა მოიკიდოს ფეხი მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით. პარლამენტის წევრები, მთავრობა და რელიგიური ლიდერები უნდა იყვნენ ამ 

პროცესის მოწინავეები, ხმამაღლა ისაუბრონ ტოლერანტობის საჭიროებაზე, 

თანასწორობასა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობაზე. მათ სიტყვას პირდაპირი გავლენა 

აქვს საზოგადოებაზე. ყველა წამყვანმა ფიგურამ უნდა აიმაღლოს ხმა, რომ ადამიანის 

უფლებები არის ყველასათვის. ეს მესიჯი უნდა მივიდეს საჯარო სამსახურის ნებისმიერ 

საფეხურამდე, როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში.     

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მხრივ მნიშვნელოვანი ცვლილებების 

გათვალისწინებით, ბიზნესსაზოგადოების წარმომადგენლები უნდა იქცნენ ეროვნული 

სტრატეგიის არსებით დაინტერესებულ მხარეებად, განსაკუთრებით, სამუშაო 

გარემოსთან დაკავშირებულ ბევრ სფეროში.    

ანგარიშის სხვა ზოგად მიგნებებსა და რეკომენდაციებს შორის არის შემდეგი საკითხები:   

 გაგრძელდეს და გაძლიერდეს გამჭვირვალე, დემოკრატიული კანონშემოქმედებითი 

კულტურის განვითარება. ეს მოიცავს კონსულტაციებს დაინტერესებულ მხარეებთან, 

კერძოდ, სახალხო დამცველსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. 
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კანონმდებლობის შემუშავების დაბრკოლებათა გადასალახავად საჭირო ერთობლივ 

ძალისხმევაზე მკაფიოდ ეცნობოს დაინტერესებულ მხარეებს. 

 პრაქტიკაში დარეგულირდეს მოსამართლეებისა და პროკურორების 

დამოუკიდებლობის საკითხი.     

 ეროვნულ სტრატეგიაში ჩამოყალიბებული ინსტიტუციური დემოკრატიის 

სულისკვეთებით, ყველანაირი ძალისხმევა გაიღონ ქვეყანაში მედიაპლურალიზმის 

დასაცავად და მსოფლიო პრესის თავისუფლებაში საქართველოს წინსვლის 

შესანარჩუნებლად.   

 ადამიანის უფლებების პატივისცემა საჯარო მოხელეთა პროფესიულ კარიერულ 

სისტემებში წახალისდეს როგორც თანამდებობაზე დანიშვნის, ისე დაწინაურების 

ეტაპზე.    

 შემდგომი ყურადღება დაეთმოს ადგილობრივი ხელისუფლების როლს ეროვნული 

სტრატეგიის სხვადასხვა ელემენტის განხორციელებაში.  

 ქვემოთ განხილულ მრავალ კონკრეტულ სფეროსთან მიმართებით, მომავალი 

სამოქმედო გეგმების მიხედვით შემუშავდეს დამატებითი შემოქმედებითი და 

ინოვაციური საინფორმაციო პროგრამები, განსაკუთრებით, რეგიონებში. 

ანგარიში მიესალმება მეტ-ნაკლები ხარისხით მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს 

სტრატეგიაში განსაზღვრულ თითქმის ყველა კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით. ის 

აგრძელებს პრიორიტეტების გამოვლენას შემდგომი მოქმედებებისათვის.      

მართლმსაჯულებისა და სასჯელაღსრულების სისტემებთან, ასევე, წამებისა და სასტიკი 

მოპყრობის პრევენციასთან დაკავშირებით, აღინიშნა რამდენიმე მკვეთრად პოზიტიური 

ცვლილება. მათ შორის გამოირჩევა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ჩამოყალიბება 

2019 წელს: დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ შეიქმნა დამოუკიდებელი საგამოძიებო 

მექანიზმი, რომელიც შეისწავლის სამართალდამცველთა მხრიდან სავარაუდო 

გადაცდომის საქმეებს. ეს ხელისუფლების მიერ გადადგმული მისასალმებელი ნაბიჯია 

დაუსჯელობასთან საბრძოლველად. შესაბამისად, სახელმწიფო ინსპექტორი 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ეფექტიანად ფუნქციონირებისთვის საჭირო ყველა 

რესურსით, ხოლო პროკურატურამ და სასამართლოებმა აუცილებელი მხარდაჭერა 

გაუწიონ მას.      

საყოველთაოდ მისასალმებელი იყო ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების 

ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის შექმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2018 

წელს. მისი მიზანია ოჯახში ძალადობის, ასევე, დისკრიმინაციისა და სიძულვილის 

ნიშნით ჩადენილი დანაშაულების კონკრეტულ საქმეებში ჩართვა, მათი ეფექტიანი 

გამოძიების სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება და ოფიცრების შესაძლებლობათა 

გაძლიერება ამ მიმართულებით. 

შემდგომში საყურადღებო სფეროებს შორის ჩანიშნულია შემდეგი საკითხები:   

 მნიშვნელოვანი ცვლილებები საქართველოში ციხეების გადატვირთულობის 

პრობლემის აღმოსაფხვრელად; თუმცა, პრობლემატურ საკითხად რჩება 
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ჯანმრთელობის დაცვის, კერძოდ, ფსიქიატრიული საჭიროებებისა და ნარკოტიკების 

ბოროტად გამოყენების საკითხები, აგრეთვე, უფრო მაღალი რისკის პატიმართა  

რეაბილიტაცია; შეშფოთება მატულობს ბევრ დაწესებულებაში „დამკვირვებელთა“ 

მხრიდან გადაჭარბებული კონტროლის გამო.           

 გაუგებარია, რატომ არ წარედგინა პარლამენტს 5 წლის წინათ შემუშავებული 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი.    

 სასამართლო სისტემისადმი საზოგადოებრივი ნდობის აღსადგენად, უნდა 

არსებობდეს კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ მოსამართლეები დაინიშნებიან 

სამართლიანად, მხოლოდ ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით; ასევე, 

ინდივიდუალურ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობასა (როგორც სისტემის 

ფარგლებში, ისე მის გარეთ) ან სასამართლოების საქმეში ნებისმიერ ჩარევაზე 

მოხდება შესაბამისი რეაგირება.     

 მნიშვნელოვანი იქნება პროკურატურის განახლებული სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის განხილვა კონსტიტუციური რეფორმების შედეგად მიღებული არსებითი 

ცვლილებების ჭრილში.    

 საჭიროა მართლმსაჯულების პროცესში ჩართული ყველა პირის პროფესიული 

კვალიფიკაციის უწყვეტი გაძლიერება; მაქსიმალურად სასარგებლო იქნება 

სამართალდამცველი სფეროს ყველა შტოსა და ადვოკატების კოორდინირებული 

სასწავლო პროგრამები. ადამიანის უფლებების პატივისცემა მკაფიოდ უნდა 

იკვეთებოდეს მოსამართლეთა, პროკურორთა და სამართალდამცველი ორგანოების 

თანამშრომელთა მიღება-დაწინაურებისას.    

 მომავალ გეგმებში გასათვალისწინებელია ადამიანის უფლებათა დაცვის 

პასუხისმგებლობები სახელმწიფო დაცვის სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს 

აგენტებს შორის.   

ეროვნული სტრატეგიის ამოქმედების ადრეულ ეტაპზე ადამიანის უფლებათა 

თვალსაზრისით მთავარი წინსვლა იყო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

კოდექსის მიღება 2015 წლის ივნისში. იგი შემუშავდა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 

გასათვალისწინებლად და სისხლის სამართლებრივი დევნის ალტერნატივებზე 

ფოკუსირებისათვის, თუმცა მაინც შემაშფოთებელია განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანოების შესაძლებლობები. ამ თვალსაზრისით, არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების მართვაში ჩართული ყველა ორგანოს  (განსაკუთრებით, პოლიციის) 

სპეციალიზება საჭიროებს გაძლიერებასა და ინსტიტუციონალიზაციას, ასევე, ამ 

ჯგუფისთვის აუცილებელი პრიორიტეტის მინიჭებას. მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს 

არასრულწლოვანთა მიმართ დანაშაულებს და ქუჩის ბავშვებად ჩამოყალიბების  

პრევენციას.   

პირადი ცხოვრების უფლება კვლავ კრიტიკულ პრობლემად რჩება საქართველოში. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონის წარმოდგენა და პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის ინსპექტორის დანიშვნა ამ პრობლემების მოსაგვარებლად მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯია. იმედია, სახელმწიფო ინსპექტორს, რომელმაც შეითავსა პერსონალურ 
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მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ფუნქციები, ექნება საშუალებები ამ საკითხებზე 

შემდგომი წინსვლისათვის.     

როგორც ბოლო შემთხვევებმა აჩვენა, საქართველოს კანონმდებლობა შეკრების 

თავისუფლების, კერძოდ, მანიფესტაციების შესახებ, უნდა ჰარმონიზდეს საერთაშორისო 

სტანდარტებთან, მანამდე კი შეგროვდეს და საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდეს 

სტატისტიკა, რომელიც უკავშირდება მშვიდობიანი შეკრებისა თუ მანიფესტაციის 

უფლების დარღვევათა გამოძიებასა და სისხლისსამართლებრივ დევნას. ჯერ კიდევ 

მოლოდინის რეჟიმშია კანონპროექტი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, რომელიც  

2014 წლიდან მზადდება.        

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს, რომელიც  რელიგიის თავისუფლების 

მთავარ სუბიექტად განისაზღვრა, ძალიან მცირე უფლებამოსილება აქვს და მისი 

სტატუსი აუცილებლად გადასახედია. ამავდროულად, კონსტიტუციური და უზენაესი 

სასამართლოების 2017-2018 წლების გადაწყვეტილებები გარკვეულ წილად მიემართება 

დისკრიმინაციის გამოსწორებას, რასაც რელიგიური ჯგუფები (გარდა საქართველოს 

მართლმადიდებლური ეკლესიისა) აწყდებოდნენ ქონებისა და გადასახადების 

თვალსაზრისით.  

2014 წელს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის 

მიღება იყო უდიდესი მიღწევა, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს აძლევდა საშუალებას, 

დაეცვა თავისი უფლება თანასწორობაზე. ბევრი დამკვირვებლის აზრით, სიძულვილის 

ნიშნით ჩადენილი დანაშაულები ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევაა 

საქართველოში და არსებობს შიში, რომ სახელმწიფომ არ იქონია შესაბამისი რეაგირება 

ულტრამემარჯვენე და ნაციონალისტური ჯგუფების აქტივობებსა და მესიჯებზე 

უმცირესობათა მიმართ. ვიმედოვნებთ, რომ პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ფარგლებში არსებულ განვითარებებს შედეგად მოჰყვება ასეთი საქმეების 

უფრო ეფექტიანი და დროული გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა. თუმცა, ამ 

მხრივ გავლენიანი ცვლილებები იწყება ხელისუფლების ხმამაღალი გამოსვლებით 

ტოლერანტობის დასაცავად და დისკრიმინაციის ასაკრძალად, განსაკუთრებით, ლგბტქი 

პირებთან მიმართებით. ლგბტქი (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ქვიარი 

და ინტერსექსი) პირების უფლებათა დასაცავად უნდა შემუშავდეს კონკრეტული 

სტრატეგია და სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლებსაც დაერთვება სანქციები. 

2019 წლის სექტემბერში საქართველოს პარლმენტმა მიიღო კოდექსი ბავშვის უფლებების 

შესახებ. ეს დოკუმენტი განიხილება მთავარ ტექსტად, რომლითაც უნდა 

ხელმძღვანელობდნენ უწყებები, ადგილობრივი ხელისუფლება, სასამართლო და კერძო 

თუ საჯარო ორგანიზაციები ბავშვებთან მიმართებით და მათთან მუშაობისას. კოდექსის 

მიღება მისასალმებელია, ახლა ძალისხმევა უნდა მიემართებოდეს მის პრაქტიკაში 

განხორციელებას, რათა ხანგრძლივი გავლენა ჰქონდეს საქართველოში ბავშვების 

ცხოვრებაზე. ბავშვების დასაცავი ბევრი ინიციატივის წარმატება დამოკიდებულია 

ეროვნული ბიუჯეტის დებულებებზე, რომლებიც მიზნად ისახავს სიღარიბის - ბავშვების 

წინაშე არსებულ პრობლემათა საფუძვლის დაძლევას.        



 9 

რაც შეეხება გენდერულ თანასწორობას, საჭიროა უფრო ძლიერი მექანიზმების 

შემუშავება, რათა ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე მეტი ქალი ჩაერთოს პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში. 2019 წლის თებერვალში პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები 

შევიწროების აკრძალვაზე, რაც მოიცავს სექსუალურ შევიწროებასაც. საინტერესო იქნება 

თვალის მიდევნება, თუ როგორ არის დაცული ეს ზომები პრაქტიკაში. განსაკუთრებით 

მისასალმებელია ყურადღების გამახვილება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ქალთა 

მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამ თემაზე ცნობიერების 

ამაღლება, განსაკუთრებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა 

და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის მუშაობა, უფრო მკაცრი 

სანქციების გატარება და შემაკავებელი ორდერების გამოყენება.       

2013 წელს ყველაზე მისასალმებელი ნაბიჯი იყო გაეროს შშმ პირთა უფლებების 

კონვენციის რატიფიცირება საქართველოს მიერ, ისევე, როგორც 2018 წელს შეცვლილ 

კონსტიტუციაში მე-11 მუხლის ჩამატება თანასწორობის უფლების შესახებ. ამით 

განისაზღვრა სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება შშმ პირებისთვის სპეციალური 

პირობების შესაქმნელად, თუმცა ეროვნული კანონმდებლობა მაინც საჭიროებს 

გადახედვას კონვენციასთან შესაბამისობის გადასამოწმებლად. კვლავაც უნდა 

გაძლიერდეს ძალისხმევა შესაბამისი საცხოვრებლის, დასაქმებისა და განათლების 

შესაძლებლობათა თვალსაზრისით, აგრეთვე საზოგადოების მხრიდან შშმ პირთა აღქმის 

მხრივ. კვლავ საჭიროა ეფექტიანი ფოკუსირება ყველა საჯარო ორგანოს ქმედებათა 

კოორდინაციაზე კონვენციაში განსაზღვრულ უფლებებთან მიმართებით.   

2013 წლიდან რიგი პროგრამები ხორციელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 

ხარისხიანი საცხოვრებლის უზრუნველსაყოფად. მიუხედავად იმისა, რომ პრიორიტეტი 

ენიჭებათ გაუსაძლის პირობებში მცხოვრებთ, აუცილებელია წინასწარი შეფასების 

ჩატარება ქალაქში და სოფლად მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საჭიროებების პროგრესული და სათანადო დაკმაყოფილებისათვის. ასეთ პირთა 

საჭიროებებზე დაფუძნებულ შეფასებაზე გადასვლის კონცეფციის შემუშავება ცოტა ხნის 

წინათ დასრულდა და მოითხოვს სასწრაფო წესით მიღებას, კომუნიკაციისა და 

განხორციელების ეფექტიან სტრატეგიასთან ერთად.     

უნდა გაგრძელდეს ძალისხმევა გამყოფ ხაზთან მცხოვრე პირთა სირთულეების, კერძოდ, 

მიწისა და საკუთრების, აგრეთვე, განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემათა 

შესამცირებლად. ყურადღება უნდა მიექცეს უკეთესი გზების მოძიებას მათი პირადი 

უსაფრთხოებისათვის.   

წინა ხელისუფლებების დროს საკუთრებისა და მიწის უფლებების ფართომასშტაბიან 

დარღვევათა რეგულირების ფარგლებში, 2016 წელს მთავრობამ წარადგინა სპეციალური 

კანონი მიწების რეგისტრაციის ხელშესაწყობად. კანონს ვადა 2020 წლამდე აქვს. ამ 

დროისათვის ყოვლისმომცველად უნდა შეფასდეს, საზოგადოებრივ ინტერესებში რჩება 

მისი კვლავ გამოყენება, თუ საჭიროა სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები. 2017 წლის 

აპრილში პარლამენტისადმი წარდგენილი კანონპროექტი, რომელიც შეეხება 
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სახელმწიფოს უფლებას კერძო საკუთრების იძულებით გასხვისებაზე და განმარტავს 

ექსპროპრიაციის საჭიროებისა და კომპენსაციის საკითხებს, კვლავ დასასრულებელია.        

2018 და 2019 წლებში მიღებულია ახალი კანონები ოკუპაციური უსაფრთხოების შესახებ. 

მათი მიზანია ოკუპაციური დაავადებებისა და სამუშაო ადგილებზე მომხდარი 

ინციდენტების დროული აღმოჩენა და პრევენცია, ასევე, სამუშაო პირობების 

ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატის გაფართოება ეკონომიკური აქტიურობის 

ყველა სექტორის გასაკონტროლებლად და სამუშაო ადგილებზე წინასწარი 

გაფრთხილების გარეშე შესასვლელად. სამუშაოები გრძელდება უფრო ძლიერი, სრულად 

დამოუკიდებელი ინსპექტირების სისტემების შექმნისათვის. დისკრიმინაციის, 

შევიწროებისა და სექსუალური შევიწროების პრობლემათა მოსაგვარებლად, 

საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოს შრომის კოდექსში წარმოდგენილია 2019 

წლის თებერვალსა და მაისში; მათ გამოყენებას ახლოდან მიადევნებენ თვალს.           

2015 წლიდან განხორციელებული არსებითი ცვლილებები წარმატებული აღმოჩნდა 

თავშესაფრის მაძიებელთა საკითხების მოგვარების მხრივ. 2016 წლის დეკემბერში 

მიღებული ახალი კანონი საერთაშორისო დაცვის შესახებ ძალაში 2017 წლის 1 თებერვალს 

შევიდა და თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის 

მფლობელთა და დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფ პირთა კანონმდებლობა საერთაშორისო 

სტანდარტებს დაუახლოვა. ზემოხსენებული ორივე ფაქტი მისასალმებელია, რაც 

თავისთავად საჭიროებს შემდგომ სიფხიზლეს, განსაკუთრებით, თავშესაფარზე უარის 

თქმის შემთხვევაში გასაჩივრების უფლებასთან მიმართებით.       

კვლავ მოუგვარებელია ეკომიგრანტთა შემაშფოთებელი მდგომარეობა, რომელთა 

რიცხვიც იზრდება. მიმდინარეობს განხილვები, ამ პირთა დასაცავად ახალი კანონი უნდა 

შემუშავდეს, თუ მათი საკითხები მაქსიმალურად სწრაფად დარეგულირდეს არსებული 

კანონმდებლობით.   

ტრეფიკინგთან ბრძოლაში საქართველოს მნიშვნელოვანი და მდგრადი ძალისხმევის 

მიუხედავად, დაკავებულთა საქმეების გამოძიების, ან მათი სისხლისსამართლებრივი 

დევნისა და პასუხისგებაში მიცემის შემთხვევათა რაოდენობა კვლავაც დაბალია და 

მხოლოდ რამდენიმე მსხვერპლია გამოვლენილი. ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფის რეკომენდაციები სასარგებლო 

საგზაო რუკას გვთავაზობს შემდგომ აქტივობებზე  ამ სფეროში მეტი 

ეფექტიანობისათვის.  

2017 წელს განახლდა საქართველოს კონსტიტუციის დებულება (მუხლი 29) გარემოს 

დაცვის უფლებასთან დაკავშირებით. ამით განისაზღვრა ყველა ადამიანის უფლება, 

იცხოვროს ჯანსაღ გარემოში, დროულად მიიღოს სრული ინფორმაცია გარემოს 

მდგომარეობაზე და მონაწილეობდეს გარემოსთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებათა 

მიღებაში. საზოგადოების პრაქტიკული მონაწილეობა ჯერ კიდევ არ ქცეულა რეალობად; 

ამ სფეროში შემდგომი მუშაობა უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და 

სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ძლიერი და შინაარსობრივი თანამშრომლობით. 
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დამატებითი დასკვნები და რეკომენდაციები შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიშის ძირითად 

ტექსტში, რომელიც ქვემოთ არის წარმოდგენილი. ვიმედოვნებთ, ეს დაეხმარება 

შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომ შეაფასონ საკუთარი პროგრესი, შეძლონ 

ხელახალი ფოკუსირება ადამიანის უფლებათა გავრცელებაზე მთლიანად სამთავრობო 

პოლიტიკაში და ხელი შეუწყონ ამგვარი კულტურის დამკვიდრებას მთელ ქვეყანაში. 

ასევე იმედი გვაქვს, რომ წინამდებარე ანგარიში გამოდგება საფუძვლად ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 2020 წლის შემდგომი ეროვნული სტრატეგიის მისაღებად. 

შესავალი 

2003 წლის ნოემბრის რევოლუციის შემდეგ, საქართველომ გაატარა რიგი შთამბეჭდავი 

რეფორმები, რომლებიც მიზნად ისახავდა ადამიანის უფლებათა დამცველი 

სამართლიანი და დემოკრატიული საზოგადოების დამკვიდრებას. წინა ხელისუფლების 

ზოგიერთი მკვეთრი რეგრესის შემდეგ, 2012 წელს ქართული ოცნება და მისი 

კოალიციური პარტნიორები ხელისუფლებაში მოვიდნენ და პირობა დადეს, რომ 

განახლებული ენერგიით გააგრძელებდნენ ამ ძალისხმევას. მომდევნო წელს ახალმა 

ხელისუფლებამ ჩამოაყალიბა ადამიანის უფლებების უწყებათშორისი საბჭო  და დაავალა 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება.      

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020 წლებისათვის 

საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის აპრილში მიიღო. მისი ტექსტი ითვალისწინებდა 

სისტემური მიდგომის ჩამოყალიბებას საქართველოს ყველა მოქალაქის მიერ ადამიანის 

უფლებებით სარგებლობისა და სახელმწიფო ორგანოების მიერ ამ უფლებებთან 

დაკავშირებული მოვალეობების დროული შესრულების მიმართ. განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცეოდა სტრატეგიის ფორმულირებას, რომელიც იძლეოდა შესაბამისი 

ზომების ეფექტიანი და თანმიმდევრული გამოყენების საშუალებას გარე ძალებისაგან 

დამოუკიდებლად, როგორიცაა ცვლილებები სამთავრობო ადმინისტრირებასა და 

წესრიგში. მოქმედებებისათვის განისაზღვრა 23 პრიორიტეტული სფერო 

(საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და პრაქტიკული).   

სტრატეგიის მიზნების ასამოქმედებლად, მთავრობამ მიიღო ადამიანის უფლებათა 

პირველი სამოქმედო გეგმა 2014-2015 წლებისათვის. იგი დეტალურად განსაზღვრავდა 

კონკრეტულ მოქმედებებს, განრიგს, ინდიკატორებსა და განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელ ორგანოებს. მას მოჰყვა ჯერ მეორე გეგმა, რომელიც მოიცავდა 2016-2017 

წლებს, შემდეგ კი მესამეც - 2018-2020 წლებისათვის.    

ადამიანის უფლებების უწყებათშორის საბჭოს, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრემიერ-

მინისტრი, დაევალა მონიტორინგი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების 

განხორციელებაზე. ამ პროცესში მას მხარს უჭერდა ადამიანის უფლებათა 6-კაციანი 

სამდივნო, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის ნაწილია და ფინანსდება სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან. სფეროს სამინისტროები და გეგმის სხვადასხვა ელემენტზე 

პასუხისმგებელი ორგანოები ამზადებენ ანგარიშს მის განხორციელებაში მიღწეული 
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პროგრესის შესახებ. ამ ყველაფრის საფუძველზე, ადამიანის უფლებათა სამდივნო 

ამზადებს ანგარიშს საქართველოს პარლამენტის მიერ განსახილველად.        

2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც ქართული ოცნება 

კონსტიტუციური უმრავლესობით დაბრუნდა ხელისუფლებაში, შესაფერისად ჩაითვალა, 

ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის განხორციელების შუალედური შეფასების ჩატარება. 

ასეთი შეფასება განსაზღვრავდა განხორციელების სტატუსს იმ დროისთვის (ნებისმიერ 

ჩავარდნებთან ერთად) და გასცემდა რეკომენდაციებს პროცესის გასაუმჯობესებლად 

საჭირო მიდგომებზე. ამ კუთხით, USAID-ის მიერ მხარდაჭერილმა პროგრამამ „კანონის 

უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში“ და UNDP-მ, როგორც ევროკავშირის მიერ 

მხარდაჭერილი პროექტის „ადამიანის უფლებები ყველასათვის“ მონაწილემ, მომიწვია 

თბილისში 2016 წლის 29 ოქტომბრიდან 7 ნოემბრამდე, რათა კონსულტაცია გამეწია 

ადამიანის უფლებათა სამდივნოსა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის, ვიდრე 

შევიმუშავებდით ანგარიშს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული 

სტრატეგიის (2014-2020) განხორციელების პროგრესზე და რეკომენდაციებს მომავალ 

მიდგომებზე. აღნიშნული ანგარიში, რომელიც განსაზღვრავდა 2017 წლის მარტამდე 

მიღწეულ პროგრესს, მთავრობას და საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა 

კომიტეტს წარედგინა 2017 წლის აპრილში.     

ადამიანის უფლებათა ამჟამინდელი სტრატეგიის განხორციელება დაგეგმილია 2020 

წლის ბოლომდე. დარჩენილი ერთი წლისა და ჩასატარებელი საპარლამენტო არჩევნების 

გათვალისწინებით, დროულად ჩაითვალა პროგრესის შემდგომი შეფასება დამატებითი 

ზომების განსაზღვრისათვის. ეს ზომები შეიძლება სასწრაფოდ იყოს მისაღები 

კრიტიკული ჩავარდნების აღმოსაფხვრელად და იმ მყარი საფუძვლის შესამუშავებლად, 

რომელსაც დაეფუძნება 2020 წლის შემდგომი ეროვნული სტრატეგია.  

მე მთხოვეს, ორ ცნობილ ქართველ ექსპერტთან, თამარ ქალდანსა და გიორგი ჩხეიძესთან 

ერთად, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, სახალხო 

დამცველის ოფისიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან შემეგროვებინა და 

გამეანალიზებინა ბოლოდროინდელი ანგარიშები ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო 

გეგმებში განხილულ საკითხებზე. უკან მომიწვიეს 2019 წლის 8-დან 14 სექტემბრამდე, 

რათა შევხვედროდი პარლამენტის, სამინისტროებისა და სახალხო დამცველის ოფისის 

ოფიციალურ პირებს, აგრეთვე საერთაშორისო და ეროვნული ორგანიზაციებისა და 

ბიზნესის წარმომადგენლებს, შემდგომი განახლებული ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ამ 

საფუძველზე მომზადდა მიმდინარე ანგარიში, რომელიც წარმოგვიდგენს ეროვნული 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების საერთო სურათს. მასში 

გამოვლენილია მიღწეული პროგრესი და ნებისმიერი დარჩენილი თუ ახალი 

გამოწვევები, შემდგომ მოქმედებაზე რეკომენდაციებთან ერთად.    

მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობით და მადლიერება გამოვხატო მთავრობის მთავარი 

ოფიციალური პირების, პარლამენტის წევრების, სახალხო დამცველის ოფისისა და სხვა 

სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესის, დონორი 

საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, იმ დროისა და 
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ყურადღებისთვის, რომელიც დაგვითმეს მე და ჩემს კოლეგებს აღნიშნული დავალების 

შესრულებისა და ანგარიშის მომზადების პროცესში. 

ანგარიში ფარავს პერიოდს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

მიღებიდან (2014 წ.) 2019 წლის სექტემბრის ბოლომდე. იგი მეტწილად მიჰყვება ადამიანის 

უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიაში მოცემულ მიმართულებას, ხოლო ზოგიერთ საკითხს 

სხვა ასპექტების პრიზმაში განიხილავს. ის პირდაპირ არ ეხება ვითარებას აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე, რის შესახებ ანგარიშის მომზადებაც შეუძლებელი 

იქნებოდა პირველწყაროდან. 

I. ზოგადი რეკომენდაციები 

 

სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს. 

ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდულნი არიან ამ 

უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით. 

კონსტიტუცია არ უარყოფს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, რომლებიც აქ არ არის მოხსენიებული, მაგრამ თავისთავად 

გამომდინარეობს კონსტიტუციის პრინციპებიდან. 

მუხლი 4 (2), საქართველოს კონსტიტუცია 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის (2014-2020) მიზანი იყო  

სისტემატური მიდგომის შემუშავება ამ უფლებების გასაძლიერებლად და მთლიანად 

ქვეყანაში  უკეთესი მმართველობის დამკვიდრება ინსტიტუციური დემოკრატიის, 

როგორც უმაღლესი პრიორიტეტის განმტკიცებით.  ეს ღირებული და ამბიციური 

დოკუმენტია, რომლის განხორციელება ზოგჯერ  შეიძლება უზარმაზარ დავალებად 

მოჩანდეს, მაგრამ როგორც თვითონ სტრატეგია მიუთითებს, ადამიანის უფლებათა დაცვა 

უწყვეტი პროცესია. ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში 

გაღებული მნიშვნელოვანი ძალისხმევის დანახვა ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: 

ეროვნული სტრატეგიის კონკრეტულ ქმედებებად გადაქცევა; გლობალური ეროვნული 

სამოქმედო გეგმისა თუ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებული გეგმების შემუშავება, 

რომლებიც ფორმირებულია მთავრობის სხვადასხვა სფეროში; ასევე, ყურადღების 

მიპყრობა ამ გეგმების შესრულებაზე, მათი მუდმივი კორექტირება და დახვეწა. 

სამოქმედო გეგმების შესრულებისთვის, კარგი იქნება, დროდადრო ეროვნული 

სტრატეგიისკენ მიბრუნება, რათა გავიხსენოთ, თუ რამდენი განსხვავებული, ხშირად 

ტექნიკური აქტივობა უწყობს ხელს ადამიანის უფლებათა უკეთეს რეალიზაციას. 

საქართველოს კონსტიტუციასთან ერთად, ეროვნული სტრატეგია მნიშვნელოვანი 

ათვლის წერტილია, საიდანაც მხედველობის არეში რჩება პირველადი მიზნები.  
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2017 წლის აპრილის შუალედური ანგარიშის მიხედვით, ეროვნული სტრატეგიის საწყისი 

ვერსიის შესანარჩუნებლად, კარგი იქნება, ყველა საფეხურის მთავრობამ, ისევე, როგორც 

პარლამენტმა, განაცხადოს, რომ გამოიყენებს „ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ 

მიდგომას სხვადასხვა პოლიტიკისა და პროგრამის ფორმირების, განხორციელების, 

მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში“. შესაბამისად, ნუგეშისმომცემი იყო 2019 წლის 

3 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა პარლამენტის წინაშე, რამაც კიდევ ერთხელ 

დაადასტურა  ადამიანის უფლებათა მიდგომის, როგორც ახალი მთავრობის 

პრიორიტეტის ინტეგრირება სახელმწიფო პოლიტიკისა და კანონმდებლობის 

შემუშავების პროცესებში. ადამიანის უფლებებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი 

გათვალისწინება სამთავრობო პოლიტიკის აუცილებელ კომპონენტად, სხვა 

მოსაზრებებისაგან დამოუკიდებლად.  

ეროვნული სტრატეგიის მიხედვით, ეს მიდგომა უნდა დაინერგოს ყველა სამინისტროს, 

უწყებისა და დაწესებულების დონეზე, რათა მათაც „ეტაპობრივად შემოიტანონ 

ადამიანის უფლებათა მიდგომა სამუშაო პრაქტიკაში, განსაკუთრებით, საჯარო 

სერვისების დაგეგმვისა და მიწოდების პროცესში“. ბოლო წლებში განხორციელდა რიგი 

კონკრეტული ინიციატივები - ჩატარდა სასწავლო პროგრამები, შემუშავდა 

სახელმძღვანელო პრინციპები, საჯარო მოხელეებისთვის კი შეიქმნა პროფესიული 

განვითარების მოდელი. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მესიჯები, რომლებსაც 

ხელმძღვანელობა გადასცემს ქვედა საფეხურებს, როგორც ქცევით, ისე სიტყვებით. 

მაგალითად, სულ მცირე, ჯერ კიდევ უზრუნველსაყოფია კონსულტაციები და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე. 

საქართველოს პარლამენტმა ამ მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ როგორც 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სახალხო დამცველმა აღნიშნეს, პრაქტიკაში 

ყოველთვის არ არის დაცული ეს პრინციპი. ამის მაგალითები კარგად ჩანს მრავალ 

დაინტერესებულ მხარესთან ერთად შედგენილ კანონპროექტებში, რომლებიც ბოლო 

ეტაპებზე გაიწვევა უკან, ან იცვლება გაურკვეველი მიზეზების გამო.       

არცერთ თემასთან დაკავშირებით არ ყოფილა ისე მნიშვნელოვანი მაგალითით 

ხელმძღვანელობა, როგორც ტოლერანტობის საკითხთან მიმართებით. პარლამენტის 

წევრების, მთავრობისა და რელიგიური ხელმძღვანელების განცხადებებს მნიშვნელოვანი 

გავლენა აქვს საზოგადოებაზე. ამ ფიგურებს მძიმე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ 

საზოგადოების ქცევაზე უმცირესობებისა და ლგბტქი თემის, აგრეთვე, სენსიტიურ 

თემებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ. 2019 წლის თებერვალში 

პარლამენტის მიერ მიღებული ეთიკის კოდექსი, ამ მხრივ, მისასალმებელია, თუმცა 

სამწუხაროა ფაქტი, რომ მისი მიღება გახდა საჭირო. ადამიანის უფლებათა პატივისცემის 

კულტურამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით აუცილებლად მყარად უნდა გაიდგას ფესვები. 

პარლამენტის წევრები, მთავრობა და რელიგიური ლიდერები ამ კუთხით მოწინავე 

პოზიციებზე უნდა იყვნენ, საუბრობდნენ ტოლერანტობაზე, თანასწორობასა და 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობაზე.        
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საქართველოს პარლამენტი მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, რის გარეშეც ვერ მოგვარდება ფართოდ 

გავრცელებულ სიღარიბესთან დაკავშირებული პრობლემები. და მაინც, კანონის 

უზენაესობის, დამოუკიდებელი სასამართლოსა და სათანადო და უსაფრთხო სამუშაო 

გარემოს გარეშე, ინვესტირება რისკქვეშ დგას. საჭიროა უფრო კონსტრუქციული 

დიალოგი ბიზნესსაზოგადოებასთან, რათა საერთო ენა გამოინახოს ადამიანის უფლებათა 

დასაცავად კანონებისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. ადამიანის უფლებების 

ბოლო ორმა სამოქმედო გეგმამ სცადა ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების საკითხების 

ცალკე რუბრიკით დარეგულირება. ჩატარდა ყოვლისმომცველი ეროვნული საბაზისო 

კვლევა ბიზნესსა და ადამიანის უფლებებზე,3F

4 რითაც შეფასდა ამ სფეროში გაეროს 

სახელმძღვანელო პრინციპების განხორციელების ამჟამინდელი ეტაპი.4F

5 ბიზნესსა და 

ადამიანის უფლებებზე მომუშავე გაეროს ჯგუფის წევრები საქართველოს ეწვივნენ 2019 

წელს, 3-დან 12 აპრილამდე, და ადამიანის უფლებათა საბჭოს წინაშე ანგარიშით 

წარდგებიან 2020 წელს.  ანგარიშში წარმოდგენილი იქნება საქართველოსთვის ამ 

სფეროში სამოქმედოდ გაცემული რეკომენდაციებიც. რეალურად, ეს ის სფეროა, 

რომელსაც მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს მომავალ ეროვნულ სტრატეგიაში. 

ამავდროულად, აუცილებელია ბიზნესსაზოგადოების წარმომადგენელთა ჩართვა 

კონსულტაციებში საკანონმდებლო და პოლიტიკური ინიციატივების შესახებ, 

რომლებზეც ისინი შეძლებენ გავლენის მოხდენას, ან რომლებსაც მათზე ექნება გავლენა.    

დადგა 2020 წელი, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული 

სტრატეგიის განხორციელება დასრულების პირასაა. როგორც აღინიშნა, ადამიანის 

უფლებათა დაცვის გაძლიერება უწყვეტი პროცესია. ამ ეტაპზე აუცილებლად 

აღსანიშნავია ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში მიღწეული საკანონმდებლო ცვლილებები, 

რომლებიც მყარ საფუძველს ქმნის ადამიანის უფლებათა უკეთესად დაცვისათვის. 

ცენტრშია ის კონსტიტუციური ცვლილებები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი წინსვლა 

მოჰყვა და მიემართება, მაგალითად, სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას შშმ 

პირთა მიერ უფლებებით სარგებლობისათვის სპეციალური პირობების შესაქმნელად 

(მუხლი 11), ასევე, გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ დებულებათა განახლებას. 

სამომავალოდ საჭიროა, დავინახოთ ამ ახალი კანონებისა თუ პოლიტიკის შესრულება და 

პრაქტიკაში განხორციელებაც. სახალხო დამცველს, რა თქმა უნდა, დაევალება 

ზედამხედველობა საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვაზე  (კონსტიტუციის 35-ე 

მუხლი). ამავდროულად, პარლამენტის პასუხისმგებლობაა მონიტორინგი მთავრობის 

მოქმედებებზე და რეფორმების სრულად განხორციელება, რაც მოიცავს ეროვნული 

ბიუჯეტიდან შესაბამისი რესურსების გამოყოფასაც.        

ანგარიშში აღსანიშნავია დიდი ხნის განმავლობაში გადაუდებლად აღიარებული 

რეფორმების შეფერხება. მათ შორისაა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

                                                      
4https://mk0globalnapshvllfq4.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2018/04/georgia-national-baselines-

assessment-english.pdf. 
5 გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესსა და 

ადამიანის უფლებებზე, რეზოლუცია 17/4, 16 ივნისი, 2011. 

https://mk0globalnapshvllfq4.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2018/04/georgia-national-baselines-assessment-english.pdf
https://mk0globalnapshvllfq4.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2018/04/georgia-national-baselines-assessment-english.pdf
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კოდექსის ცვლილებები, რომელიც წარმოადგინეს 2014 წელს, მაგრამ 2019 წლის 

აგვისტოში ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული; ასევე, კანონპროექტი ინფორმაციის 

თავისუფლებაზე, რომელიც 2014 წლიდან მზადების პროცესშია, მაგრამ 

პარლამენტისათვის ჯერ არ წარუდგენიათ. წლები გადის ისე, რომ საერთაშორისო 

სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკასთან შეუსაბამოდ აღიარებული მოძველებული 

კანონები კვლავ გამოიყენება. გარდა ამისა, სასამართლო რეფორმების მესამე ტალღის 

შეფერხებამ წარმოშვა გაუმჭვირვალე წესით ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა. 

ეროვნული სტრატეგია ხაზს უსვამს უფრო გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული 

სახელმწიფო  ადმინისტრაციის სისტემის მნიშვნელობას.       

ანგარიშის შესაბამისად, კვლავ ბევრი სფერო საჭიროებს ყურადღებას (ზოგი საკმაოდ 

დიდი ხნის და ზოგიც ახალი). ამ კუთხით, საჭიროა ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ეროვნული სტრატეგიის გადახედვა, რათა შემდგომი თვეების განმავლობაში ეს 

საკითხებიც აისახოს და დოკუმენტი მომავალ წლებშიც ფასდაუდებელ და მტკიცე 

ინსტრუმენტად დარჩეს. სახალხო დამცველთან, როგორც საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა დაცვაზე ზედამხედველობის კონსტიტუციით მანდატირებულ 

ინსტიტუტთან თანამშრომლობა ამ პროცესში უმთავრესი იქნება. 
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II. სტრატეგიული მიმართულებები 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს საკანონმდებლო, 

ინსტიტუციურ და პრაქტიკულ ცვლილებებს 2014-2020 წლებში პრიორიტეტულად 

მიჩნეულ რიგ სფეროებში. ამ სპეციფიკურ სფეროებში მიღწეული პროგრესი და 

დარჩენილი გამოწვევები გაანალიზებულია ქვემოთ. 

1. სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დახვეწა და „მხარეთა 

თანასწორობის“ პრინციპის ხელშეწყობა  

ისეთი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიღება, რომელიც შეესაბამება ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს და იძლევა ორივე მხარის ჭეშმარიტი 

თანასწორობის გარანტიას საქმისწარმოებისას,  2014-2020 წლების ეროვნული 

სტრატეგიის პირველი მიზანია. გარდა ამისა, ის მოიცავს სისხლის სამართლის კოდექსისა 

და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებებსაც, საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით, რასაც თან უნდა ახლდეს ადვოკატთა, 

მოსამართლეთა და საგამოძიებო პერსონალის პროფესიული კვალიფიკაციის 

გაძლიერება. ასევე იყო მოწოდება სისხლისსამართლებრივი დანაშაულების აღსაკვეთად 

გამოყენებული სანქციების ადეკვატურობასა და პროპორციულობაზე.     

2014 წლიდან შეიძლება აღინიშნოს რიგი პოზიტიური ცვლილებები. მათ შორისაა ნაფიც 

მსაჯულთა სასამართლო განხილვის ხელახლა შემოღება, პრევენციული ზომების 

ნებისმიერი უწყვეტი გამოყენების რეგულარული სასამართლო განხილვა, დანაშაულის 

მსხვერპლთა საპროცესო დაცვის გაუმჯობესება, რაც მოიცავს მოწმისა და 

დაზარალებულის კოორდინატორთა სამსახურის ჩამოყალიბებას და ცვლილებებს 

კანონმდებლობაში საპროცესო შეთანხმებებთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ ბევრი რამ 

დასასრულებელია ამ წინსვლებსა და მათ პრაქტიკაში გამოყენებასთან მიმართებით. 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოების ტერიტორიული იურისდიქცია გაფართოვდა  

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებებით, რომლებიც 2017 წლის 

იანვრიდან შევიდა ძალაში: შემოღებულია დამატებითი გარანტიები საქმის 

სამართლებრივ და ფაქტობრივ გარემოებებზე ნაფიც მსაჯულთა ინფორმირებისათვის, 

საერთაშორისო სტანდარტებით მოთხოვნილი დასაბუთებული გადაწყვეტილების 

პრინციპის დასაცავად. ნებისმიერი მომავალი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

განვითარების პრიორიტეტად უნდა მიიჩნეოდეს  ფართო ანალიზი, თუ როგორ მუშაობს 

ნაფიც მსაჯულთა სისტემა პრაქტიკაში და რა შემდგომი გაუმჯობესებები შეიძლება 

გახდეს საჭირო. ამავე დონეზე, მნიშვნელოვანი იქნება, მონიტორინგი გაეწიოს 

კონკრეტული აღმკვეთი ზომების უწყვეტი გამოყენების ქმედით კონტროლს 

სასამართლოს მხრიდან და შეფასდეს ახალი საპროცესო გარანტიების ეფექტიანობა 

მსხვერპლთათვის. საჭიროა დამატებითი საკანონმდებლო და პოლიტიკური 

ცვლილებების გათვალისწინება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს არასაპატიმრო აღმკვეთი 

ზომების ეფექტიანი გამოყენება, ასევე, დამატებითი პროცედურული დაცვა მსხვერპლთა 
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მეორადი ან განმეორებითი ვიქტიმიზაციის ასარიდებლად და სპეციალური 

პროცედურული დაცვა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის.5F

6  

განსახილველ პერიოდში წარმოდგენილი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა ეხება 

მოწმეთა დაკითხვის წესებს, რომლებიც ძალაში შევიდა 2016 წლის იანვარში. ამ წესების 

ორ წელზე მეტხნიანმა მოქმედებამ აჩვენა, რომ მოსამართლის წინაშე მოწმეთა დაკითხვა 

არ მუშაობს ქართულ სამართლებრივ სისტემაში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მათგანი 

საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრდა კიდეც. სასამართლომ 

არაკონსტიტუციურად ცნო ნორმები, რომლებიც დაცვის მხარეს არ აძლევს თანაბარ 

უფლებებს ელექტრონულ მონაცემთა ხელმისაწვდომობაზე; ამ გადაწყვეტილების 

შედეგად წარმოქმნილი სამართლებრივი ცვლილებები პარლამენტმა უნდა მიიღოს და 

სწრაფად განხორციელდეს პრაქტიკაში.  გასაჩივრდა ის ფაქტიც, რომ კანონი, 

ამჟამინდელი სახით, პროკურატურას კვლავაც უფრო მეტ შესაძლებლობებს აძლევს, 

ვიდრე დაცვის მხარეს; შესაბამისად, ვერ უზრუნველყოფს მხარეთა თანასწორობის 

პრინციპს. წესების პრაქტიკაში გამოყენება არანაკლებ მნიშვნელოვანია - მაგალითად, 

მოქალაქეებისთვის განმარტება, რომ მოწმედ გამოსვლა ნებაყოფლობითია, თუ ეს არ 

ხდება მოსამართლის წინაშე. ადგილობრივმა და საერთაშორისო სუბიექტებმა ასევე 

მიუთითეს ამ ასპექტის ანალიზისა და მონიტორინგის საჭიროებაზე და, აუცილებლობის 

შემთხვევაში, შემდგომი ცვლილებების წარდგენაზე.6F

7 კიდევ ერთი დაუსრულებელი 

რეფორმა ამ სფეროში უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას 

ე.წ. „სხვისგან მოსმენილ“ მტკიცებულებასთან დაკავშირებით, რაზეც  ახალი 

საკანომდებლო წესები შემუშავდა ეროვნული და საერთაშორისო ექსპერტების 

ჩართულობით.7F

8 ეს საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა წარედგინოს პარლამენტს, 

დამტკიცდეს დაუყოვნებლივ და ამოქმედდეს ეფექტიანი დევნისა და მხარეთა 

თანასწორობის უზრუნველ.    

2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წამოიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 

რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავდა საგამოძიებო ორგანოების დამოუკიდებლობას 

პროკურორებთან მიმართებით. გამოძიების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საპროკურორო 

ზედამხედველობის გაძლიერების მიზნით, ინიციატივამ დადებითი შეფასება 

დაიმსახურა ეროვნულ სუბიექტებს შორის. ევროპულმა კომისიამ „სამართლის 

მეშვეობით დემოკრატიისთვის“ (ვენეციის კომისია) აღიარა ამ რეფორმის მნიშვნელობა 

                                                      
6 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 6; ასევე, ადამიანის უფლებათა 

სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებზე მონიტორინგის შედეგები (2016-2017), ქართული 

დემოკრატიის ინიციატივა (GDI) და დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი 

(IDSD), 2018, გვ. 16-18, ხელმისაწვდომია: http://ewmi-

prolog.org/images/files/7944HumanRightsActionPlanMonitoringReport(2016-2017)GDI.pdf. 
7 იქვე, გვ. 9.  იხ.  ასევე ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის 

(OSCE/ODIHR) მიერ საქართველოს სასამართლოს 2014 წლის მონიტორინგის ანგარიშში 

წარმოდგენილი კონკრეტული ვარაუდები, პარ. 171. 
8 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 6; აგრეთვე GDI და IDSD, op. cit., გვ.12-14. 
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და ხაზი გაუსვა პროკურორებიდან გამომძიებლებზე ძალაუფლების გადაცემისათვის 

ფრთხილი მომზადების საჭიროებას, ასევე, მთელი რეფორმის ეტაპობრივად 

განხორციელების მნიშვნელობას.8F

9 რეფორმის გაგრძელების ფარგლებში, მნიშვნელოვანი 

იქნება, შეფასდეს მისი სავარაუდო გავლენა სათანადო საპროცესო უფლებებსა და 

მხარეთა თანასწორობაზე, ასევე, მათ სრულ დაცვაზე ეროვნული და საერთაშორისო 

სტანდარტების მიხედვით.  

2014 წელს საბჭოთა კავშირის დროინდელი, ხანგრძლივად დისკრედიტებული 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ცვლილებების წარდგენა მიზნად 

ისახავდა, რომ პირს, რომელსაც ემუქრება ადმინისტრაციული პატიმრობა, ჰქონოდა 

იგივე გარანტიები, როგორიც ბრალდებულს სისხლის სამართალწარმოებაში (ადვოკატის 

ყოლის უფლება, ნათესავის ინფორმირების უფლება და სხვა). შემცირდა 

ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადაც - 90-დან 15 დღემდე და  დაზუსტდა, რომ 

პატიმრობა გათვალისწინებულ უნდა იყოს, როგორც „გამონაკლისი“ ზომა. ამ 

ცვლილებებმა ფართო მოწონება დაიმსახურა, თუმცა 2019 წლის აგვისტომდე 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის სრული რეფორმა არ 

განხორციელებულა. ამ რეფორმის სწრაფი დასრულება და ეფექტიანი განხორციელება 

საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საპროცესო გარანტიების გათვალისწინებით, 

ქვეყნის პრიორიტეტად უნდა იქცეს.     

სისხლის სამართლის კოდექსის რეფორმა ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული 

სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ძირითადი მიზანია. საანგარიშო წლების 

განმავლობაში ეტაპობრივად განხორციელდა კონკრეტული ცვლილებები. მათ შორის 

საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო დისკრიმინაციის დამამძიმებელ გარემოებად წარმოდგენა, 

თუმცა რეფორმის სრული კომპლექტი კვლავ განიხილება. მაგალითად, ცვლილებების 

პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლოს დისკრეციული უფლების 

გაფართოებას და კოდექსის შესაბამისი დებულებების ლიბერალიზაციას, იუსტიციის 

სამინისტრომ შეიმუშავა ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებსა და 

დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად,9F

10 მაგრამ ჯერ კიდევ არ წარდგენილა პარლამენტში.    

ბევრი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, სასამართლო სისტემის მნიშვნელოვანი 

რეფორმა, საბოლოო ჯამში, დამოკიდებული იქნება ადვოკატების, მოსამართლეებისა და 

საგამოძიებო პერსონალის მოქმედებებზე. სტრატეგია ითვალისწინებს თითოეული ამ 

სუბიექტის პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებას. მოსამართლეებსა და საგამოძიებო 

პერსონალზე საუბარი აღინიშნა წინა წლების სამოქმედო გეგმებში, თუმცა ადვოკატები 

ნახსენები არ ყოფილან. გამომდინარე იქიდან, რომ მათი როლი უფრო მნიშვნელოვანი 

გახდა ბოლო რეფორმების ჭრილში, საჭიროა მეტი ტრენინგი. შესაძლებლობათა 

                                                      
9 ევროპული კომისია „სამართლის მეშვეობით დემოკრატიისთვის“ (ვენეციის კომისია); 

საქართველო - მოსაზრება დევნასა და გამოძიებას შორის სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის საკანონმდებლო ცვლილებათა კონცეფციაზე, 18 მარტი 2019, CDL-AD(2019)006, პარ. 57-

58. 
10 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 6. 
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გაძლიერების მეტი პროგრამა უნდა იყოს მათთვის ხელმისაწვდომი (მაგ.: ისეთ 

საკითხებზე, როგორიცაა საპროცესო შეთანხმება და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო). 

საერთო ჯამში, რეფორმების ფესვის გასადგმელად, საჭირო იქნება უფრო სისტემატური 

სწავლებები და შესაბამისი კოორდინაციის სისტემის შემოღება შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს, პროკურორებს, მოსამართლეებსა და ადვოკატთა ასოციაციის წევრებს 

შორის.  

ამ სფეროში სამუშაოებს უძღვება სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათშორისი საბჭო, 

რომელსაც ხელმძღვანელობს იუსტიციის სამინისტრო. იგი ავითარებს სისხლის 

სამართლის რეფორმის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებს, რომლებსაც საფუძვლად 

უდევს ამ სფეროს ექსპერტთა მიერ საქართველოში ჩატარებული მნიშვნელოვანი 

რაოდენობის კვლევები და ანალიზი.  ეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმები შეიძლება 

უფრო ნათლად  აისახოს ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში და 

ამოქმედდეს სხვადასხვა უწყების მიერ. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სისტემის სანდოობა და სრული შესაბამისობა სტანდარტებთან ფუნდამენტურად 

მნიშვნელოვანია საქართველოში ცხოვრების სათანადოდ წარმართვისათვის. ეს ეხება 

ყველას - დაწყებული ინდივიდუალური მოქალაქიდან და დამთავრებული ბიზნესით.       

2. სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვის გაუმჯობესება 

სასამართლო სისტემის რეფორმის გაგრძელებით 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების უკეთესად დაცვისათვის, ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს ამ სისტემის სრულ განახლებას. მისი 

მიზანია სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ინდივიდუალურ მოსამართლეთა 

მიუკერძოებლობის მიღწევა. კერძოდ, სტრატეგია ითვალისწინებს მოსამართლეთა 

დანიშვნასთან, დაწინაურებასა და საქმეთა გადანაწილებასთან დაკავშირებული წესების 

გადახედვას; ასევე, მეტი გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 

უზრუნველყოფას სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაცვით. ის ხაზს უსვამს, რომ 

სასამართლო სისტემის რეფორმები უნდა განხორციელდეს ეფექტიანად და 

გამჭვირვალედ, სასამართლოს და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით.     

ამ მხრივ, პირველი ნაბიჯები გადაიდგა 2013 წლის მაისში, როდესაც სამოქალაქო 

საზოგადოებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა პარლამენტის წევრები 

ჩაანაცვლეს მართლმსაჯულების უმაღლეს საბჭოში და კამერები დაიშვა სასამართლო 

დარბაზებში. 2014 წელს განხორციელდა  რეფორმების მეორე ტალღა, რომელიც მოიცავდა 

მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნას გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ. იმ 

დროისათვის ადგილობრივმა და საერთაშორისო სუბიექტებმა შეშფოთება გამოხატეს, 

რომ გამოსაცდელ ვადას შეეძლო ზემოქმედება მოეხდინა მოსამართლეთა 

ინდივიდუალურ დამოუკიდებლობაზე.10F

11 

                                                      
11 იხ. განცხადება მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ, კოალიცია 

დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, 30 სექტემბერი, 2013, 
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რეფორმების მესამე ფაზა, რომელიც დაიწყო 2015 წელს და მიჩნეულია, როგორც 

უმნიშვნელოვანესი ეტაპი რეალურად მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემის 

უზრუნველსაყოფად, სამწუხაროდ, შეფერხდა წელიწადზე მეტი ხნით. საბოლოოდ, ის 

2016 წლის დეკემბრის ბოლოს მიიღო პარლამენტმა. წარმოდგენილი რეფორმები 

მოიცავდა შემდეგ ასპექტებს: მოსამართლეთა შერჩევის ცალსახა კრიტერიუმების 

შემოღება; ცვლილებები დისციპლინური დევნის სისტემაში მეტი გამჭვირვალობისა და 

განჭვრეტადობისათვის; საქმეების შემთხვევით, ელექტრონული წესით გადანაწილება; 

სასამართლო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნება; უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების 

დასაშვებობის კრიტერიუმთა გაფართოება, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან შეუსაბამობის საფუძვლით. რეფორმების მესამე 

ტალღის განხორცილების შეყოვნებამ შექმნა პაკეტის შემდგომი ცვლილებების 

შესაძლებლობა. ეს ცვლილებები მოიცავდა საკონსტიტუციო და უზენაესი 

სასამართლოების მოქმედი და ყოფილი წევრებისათვის 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადის 

მოხსნას უვადოდ დანიშვნამდე. ამასთან დაკავშირებით, პარლამენტში წარმოიშვა 

კითხვები, რომლებსაც შესაბამისი პასუხები არ მოჰყოლია. აღნიშნულმა ფაქტმა 

შეშფოთება გამოიწვია გამჭვირვალობის ნაკლებობასთან მიმართებით, რასაც სტრატეგია 

ასეთ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. საქართველოს პრეზიდენტმა მესამე პაკეტი 

პარლამენტს დაუბრუნა შენიშვნებით, მაგრამ პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო 

კანონპროექტის ცვლილების გარეშე გადალახა. მიუხედავად იმისა, რომ კვლავაც 

არსებობს შემდგომი რეფორმების აუცილებლობა, მესამე ტალღა მაინც მნიშვნელოვანი 

წინსვლაა სასამართლოს დამოუკიდებლობის საქმეში.    

გაიაზრა რა სასამართლო სისტემის რეფორმირების გაგრძელების საჭიროება, 2018 წელს 

პარლამენტმა წამოიწყო განხილვების მეოთხე ტალღა. მან შექმნა სპეციალური სამუშაო 

ჯგუფი, რომელიც შედგებოდა ძალაუფლების სამივე შტოს, ასევე, საერთაშორისო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან. 2019 წლის ივნისში, სამუშაო 

ჯგუფის საბოლოო სესიებზე, რომლებსაც სპიკერი თავმჯდომარეობდა, შემუშავდა რიგი 

კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები: სასამართლო 

დისციპლინური დარღვევების მკაფიოდ განსაზღვრული ჩამონათვალი, რომელსაც 

ახლავს გაუმჯობესებული დისციპლინური პროცედურები; იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს გაუმჯობესებული სამოქმედო წესები, რომელთა შორისაა უფრო მკაფიო 

დებულებები მისი გადაწყვეტილებების დასაბუთებასთან, მათ შორის, მოსამართლეთა 

დანიშვნასთან დაკავშირებით; რეფორმები იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ინსტიტუტსა 

და დაშვების სისტემასთან დაკავშირებით.11F

12 წარმოდგენილი ცვლილებები, ზოგადად, 

                                                      
ხელმისაწვდომია: http://coalition.ge/index.php?article_id=105&clang=1. აგრეთვე, ვენეციის კომისიის, 

ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის 

(DGI) და ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DHR) ერთობლივი განცხადება „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის ცვლილებებზე, 14 ოქტომბერი, 2014, 

ხელმისაწვდომია: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-

AD(2014)031-e. 
12 UN UPR შუალედური ანგარიში - საქართველო (2019), რეკომენდაციებთან დაკავშირებით 117.76-

77. 

http://coalition.ge/index.php?article_id=105&clang=1
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)031-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)031-e
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დადებითად შეაფასეს ადგილობრივმა და საერთაშორისო მხარეებმა12F

13 და 

მოსალოდნელია, 2019 წლის ბოლომდე მიიღოს პარლამენტმა.  

პარალელურად, 2017 წელს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სხვა შტოების, სამოქალაქო 

საზოგადოებისა და საერთაშორისო ექსპერტთა ჩართულობით შეიმუშავა და დაამტკიცა 

5-წლიანი სასამართლო რეფორმის სტრატეგია (2017-2021) და 2-წლიანი სამოქმედო გეგმა 

(2017-2018). სტრატეგია მოიცავს სასამართლო სისტემის წინაშე არსებული გამოწვევების 

საფუძვლიან შეფასებას და ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიაში წარმოდგენილ 

ყველა მნიშვნელოვან ელემენტს 5 ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებით: (1) 

დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა; (2) ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულების 

უზრუნველყოფა; (3) ხარისხიანი მართლმსაჯულება და პროფესიონალიზმი; (4) 

სასამართლო სისტემის ეფექტიანობა და (5) მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა.13F

14   

2017 წლის სასამართლო რეფორმის სტრატეგია  (აგრეთვე სექტორის სხვა შეფასებები) 

მიუთითებს შემდგომი საკანონმდებლო და პოლიტიკის ცვლილებების საჭიროებაზე, 

სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის მიღებისა და განხორციელების მიუხედავად. ეს 

მოიცავს: სასამართლო დაწინაურების უფრო ეფექტიან სისტემას, მკაფიო 

კრიტერიუმებით; მოსამართლეებისა და სასამართლოებისათვის სამართლიანი 

პერიოდული შეფასების სისტემას; და სასამართლო გადაწყვეტილებებზე წვდომის უფრო 

ეფექტიან სისტემას (2019 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 

შედეგად).14F

15 დაიწყო სამუშაოები სასამართლო ეთიკის კოდექსის გასაახლებლადაც, 

რომლებიც უნდა დასრულდეს, დამტკიცდეს მოსამართლეების მიერ და, რაც მთავარია, 

განხორციელდეს პრაქტიკაში.15F

16 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ხარისხი და შემუშავების გზა დადებითად შეფასდა. 

მეორე მხრივ, გამოწვევად აღიქმება შემდგომი განხორციელების პროცესი, რომელიც 

უფრო ინკლუზიურ და კოლაბორაციულ მიდგომას საჭიროებს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოსაგან, განსაკუთრებით, სამოქალაქო საზოგადოების სუბიექტებთან მიმართებით.16F

17 

                                                      
13 იხ., მაგ.: განცხადება სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის შესახებ, აშშ-ის საელჩო და 

ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში, 13 ივნისი, 2019, ხელმისაწვდომია: 

https://ge.usembassy.gov/statement-on-the-fourth-wave-of-judicial-reform-june-13/. 
14 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 14; აგრეთვე იხ. GDI და IDSD, 2018, op. cit., 

გვ. 47-48. 
15 იხ. GDI და IDSD, 2018, op. cit., გ. 48. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე 

ანგარიშისთვის, იხ: 

https://idfi.ge/en/constitutional_court_decision_on_idfi_case_about_access_to_court_decisions?fbclid=Iw

AR0qQKWxlAuuZbNHXqbQ5AcrIe8khCKEYWI45hHWVMLY3mTl2zUBFGCi4k8. 
16 იხ. GRECO, შეფასების მეოთხე რაუნდი, კორუფციის პრევენცია პარლამენტის წევრებთან, 

მოსამართლეებსა და პროკურორებთან მიმართებით, შესაბამისობის ანგარიში, საქართველო, 2 

ივლისი, 2019, GrecoRC4(2019)9, პარ. 37-40.  
17 იხ. სასამართლო სტრატეგიის განხორციელება და 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა, 12 მარტი, 

2019, EMC, ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/en/products/sasamartlo-sistemis-strategiisa-da-2017-

2018-tslebis-samokmedo-gegmis-shesrulebis-mdgomareoba. 

https://ge.usembassy.gov/statement-on-the-fourth-wave-of-judicial-reform-june-13/
https://idfi.ge/en/constitutional_court_decision_on_idfi_case_about_access_to_court_decisions?fbclid=IwAR0qQKWxlAuuZbNHXqbQ5AcrIe8khCKEYWI45hHWVMLY3mTl2zUBFGCi4k8
https://idfi.ge/en/constitutional_court_decision_on_idfi_case_about_access_to_court_decisions?fbclid=IwAR0qQKWxlAuuZbNHXqbQ5AcrIe8khCKEYWI45hHWVMLY3mTl2zUBFGCi4k8
https://emc.org.ge/en/products/sasamartlo-sistemis-strategiisa-da-2017-2018-tslebis-samokmedo-gegmis-shesrulebis-mdgomareoba
https://emc.org.ge/en/products/sasamartlo-sistemis-strategiisa-da-2017-2018-tslebis-samokmedo-gegmis-shesrulebis-mdgomareoba
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მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო რეფორმები გრძელდება, მათი გავლენის 

სისტემატური ანალიზი დღემდე არ ჩატარებულა. ასეთი პოსტსაკანონმდებლო ანალიზი 

ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება ამ სფეროში მომავალი პოლიტიკის განვითარებისათვის. 

მაგალითად: მუშაობს თუ არა საქმეების ელექტრონული გადანაწილება 

საჭიროებისამებრ; რამდენად დროულად არის ხელმისაწვდომი სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები; განიხილავს თუ არა უზენაესი სასამართლო საჩივრებს ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალთან შეუსაბამობის 

საფუძველზე.      

2018 წლის კონსტიტუციური რეფორმის შემდეგ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიენიჭა 

უფლებამოსილება, უზენაესი სასამართლოსთვის დაესახელებინა კანდიდატები, რაც 

შემდგომ დასამტკიცებლად გადაეცემოდა პარლამენტს. 2018 წლის დეკემბერში 

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, ფორმალური შერჩევის გარეშე, მოულოდნელად გადასცა 

პარლამენტს 10 კანდიდატის სახელი, რამაც საზოგადოების ძლიერი კრიტიკა გამოიწვია.17F

18 

შედეგად, პარლამენტმა გადაწყვიტა, არ განეხილა კანდიდატურები მანამ, სანამ 

კანონმდებლობა არ შეიცვლებოდა და არ განისაზღვრებოდა შერჩევის პროცედურები. 

მიუხედავად გადადებისა, ვენის კომისიის, OSCE/ODIHR-ის, სახალხო დამცველისა და 

სხვა არასახელმწიფო სუბიექტების მიერ ვარაუდებისა და დაკვირვებების წარდგენის18F

19 

საფუძველზე, 2019 წლის მაისში პარლამენტმა დაამტკიცა ყოვლისმომცველი წესები 

უზენაესი სასამართლოს მომავალი მოსამართლეების დასახელებისა და დამტკიცების 

შესახებ. 2019 წლის ზაფხულში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 20 ვაკანტურ ადგილზე19F

20 

მიმდინარეობდა კანდიდატურების დასახელების ყოვლისმომცველი პროცესი, რომელიც 

უნდა გაგრძელებულიყო პარლამენტში საშემოდგომო სესიებისას. ამ ყველაფერს 

საზოგადოება აქტიურად აკვირდება. 2019 წლის 25 სექტემბერს, თბილისში ვიზიტის 

დასასრულს, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოზე მონიტორინგის 

თანამომხსენებლებმა აღნიშნეს, რომ პარლამენტს „ახლა ენიჭება უნიკალური 

შესაძლებლობა - და პასუხისმგებლობაც - რომ გამოასწოროს ეს ხარვეზები. მან 

კანდიდატებთან ღია და გამჭვირვალე ინტერვიუები უნდა ჩაატაროს, ერთიან 

კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, და მივიდეს კარგად დასაბუთებულ 

გადაწყვეტილებამდე. გარდა ამისა, კანდიდატთა ჩამონათვალის ხარისხზე წამოჭრილი 

კითხვების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, პარლამენტმა დანიშნოს მოსამართლეთა 

ის მინიმალური რაოდენობა, რაც საჭიროა უზენაესი სასამართლოს შესაბამისი 

                                                      
18 იხ. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების მიმართვა 

პარლამენტისადმი, 27 დეკემბერი, 2018, ხელმისაწვდომია: 

http://coalition.ge/index.php?article_id=197&clang=1. 
19 იხ.  სასწრაფო მოსაზრება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევისა და დანიშვნის 

შესახებ, ვენეციის კომისიის მიერ დამტკიცებული 119-ე პლენარულ სხდომაზე (ვენეცია, 21-22 

ივნისი 2019), ხელმისაწვდომია: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD(2019)009-e. აგრეთვე მოსაზრებების პროექტი საქართველოში უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა დანიშვნის შესახებ, OSCE ODIHR, აპრილი 14, 2019, ხელმისაწვდომია: 

https://www.osce.org/odihr/417599?download=true. 
20 2019 წლის სექტემბერში უზენაესი სასამართლოს სხდომაზე მოსამართლეთა რაოდენობა 

უტოლდებოდა 8-ს. 

http://coalition.ge/index.php?article_id=197&clang=1
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)009-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)009-e
https://www.osce.org/odihr/417599?download=true
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ფუნქციონირებისათვის. დანარჩენი პოზიციები უნდა შეივსოს კანდიდატთა ახალი სიის 

საფუძველზე, რომელსაც შეიმუშავებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. უმჯობესია, ეს 

მოხდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ვენეციის კომისიის 

რეკომენდაციების შესაბამისად.“ 20F

21 

ამ სფეროში მიღწეული პროგრესის მაჩვენებელი ბოლოდროინდელი გამოკითხვების 

მიუხედავად, საზოგადოებაში კვლავ რჩება სკეპტიციზმი სასამართლო სისტემის 

დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისადმი. 2016 წლის მაისში კონსტიტუციური 

სასამართლოს ფუნქციონირების მარეგულირებელ კანონებში პარლამენტის მიერ 

სწრაფად და გაუმჭვირვალედ შეტანილმა ცვლილებებმა შეშფოთება გამოიწვია და 

მეტწილად აღქმულია მთავრობის დაუფარავ მცდელობად, შეელახა სასამართლოს 

დამოუკიდებლობა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეთა უვადოდ 

გამწესებამ, ფაქტობრივად, ვერ შეამსუბუქა შეშფოთება. მან ეჭვები გააჩინა  ამ ორგანოს 

ეფექტიან დამოუკიდებლობასთან მიმართებით, მიუხედავად გატარებული 

რეფორმებისა. კიდევ უფრო მეტი მიზეზის გამო - განსაკუთრებით, იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ დანიშვნები უვადოა - კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იქნება 

კეთილსინდისიერი მიდგომა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატურების 

წარდგენისადმი, ასევე, ქვეყნის უზენაესი სასამართლოს მომავალი მოსამართლეების 

დანიშვნა მაღალი პროფესიონალიზმის მიხედვით და ინტეგრირებულობის უმაღლესი 

დონით.21F

22   

რეფორმების პროცესის პარალელურად, სტრატეგია განსაზღვრავს მოსამართლეთა 

პროფესიული კვალიფიკაციის გაძლიერების საჭიროებას. საერთაშორისო საზოგადოების 

ძლიერი მხარდაჭერით, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ჩაატარა ფართო სწავლებები და 

გადამზადების სასწავლო პროგრამები, რომლებშიც მნიშვნელოვანწილად იყო 

წარმოდგენილი ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა ელემენტი. ეს პროცესი აუცილებლად 

უნდა გაგრძელდეს და, თუ/სადაც შესაძლებელია, მოხდეს მათი კოორდინაცია საჭირო 

პროგრამებით, მართლმსაჯულების სისტემის სათანადოდ ფუნქციონირებაზე 

პასუხისმგებელი სხვა პირებისათვის (მაგ.: პროკურორები, სამართალდამცველი 

ორგანოების წარმომადგენლები და საადვოკატო საბჭოს წევრები).  

მთლიანად ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებულ სასამართლოს დრო და 

კონცენტრირებული ძალისხმევა ესაჭიროება. ამისათვის აუცილებელია მკაფიო 

მესიჯების გავრცელება, რომ სასამართლოები, მოსამართლეები და სასამართლო 

დანიშვნები თავისუფალი იქნება ჩარევებისაგან (შიდა თუ გარე ძალების), ნებისმიერი 

ინსტანციის მოსამართლეთა მუშაობაში უკანონო ჩარევას კი შესაბამისი რეაგირება 

მოჰყვება. 

                                                      
21 http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7626. 
22 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 

არჩევასთან დაკავშირებით, 31 ივლისი, 2019, ხელმისაწვდომია: http://ombudsman.ge/eng/akhali-

ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsestan-

dakavshirebit. 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7626
http://ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsestan-dakavshirebit
http://ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsestan-dakavshirebit
http://ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-sherchevis-protsestan-dakavshirebit
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3. პროკურატურის რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს სამართლიანი, 

ეფექტიანი, გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი სისხლისსამართლებრივი დევნის 

პროცედურებს 

დამოუკიდებელი, ობიექტური, ეფექტიანი, გამჭვირვალე და ადამიანის უფლებათა 

დაცვაზე ორიენტირებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შესამუშავებლად, 

ეროვნული სტრატეგია ითხოვდა პროკურატურის კონტროლის მექანიზმს, 

გაუმჯობესებულს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. სტრატეგია გამოყოფს 

სისხლის სამართლის საქმეზე მომუშავე პროკურორთა დამოუკიდებლობასაც.    

საწყისი კანონმდებლობა მიღებულია 2015 წელს და მიზნად ისახავდა პროკურატურის 

მეტ დამოუკიდებლობას. შეიქმნა პროკურორთა საბჭო, 2015 წლის ნოემბერში კი 

პირველად აირჩიეს (და არა დაინიშნა) მთავარი პროკურორი და უფრო მკაფიოდ 

განისაზღვრა მისი უფლებამოსილება. პროკურატურის შემდგომი მთავარი რეფორმები 

წარმოდგენილია 2017-2018 წლების საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად, რომელიც 

მიზნად ისახავდა სისტემის დამოუკიდებლობასა და პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს. 

მთავარი პროკურორი გახდა გენერალური პროკურორი, ხოლო კონსტიტუციამ 

პროკურორთა საბჭოს დაავალა პროკურატურის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა 

და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა. 

2018 წლის ნოემბერში მიიღეს ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა მიზანიც 

იყო შესაბამისობა ახალ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან. 2018 წლის დეკემბერში ძალაში 

შესულმა კანონმა პროკურატურის შესახებ წარმოადგინა ცვლილებები, რომელთა 

მიხედვითაც, გენერალურ პროკურორს, ახლა პროკურორთა საბჭოს მიერ კანდიდატურის 

წარდგენის საფუძველზე, პარლამენტი ირჩევს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. 

იუსტიციის მინისტრი აღარ არის პროკურორთა საბჭოს ex officio თავმჯდომარე, 

თავმჯდომარეს ირჩევს თავად საბჭო. მიუხედავად იმისა, რომ ზემოაღნიშნული 

შესაძლებელია ჩაითვალოს სამსახურის დამოუკიდებელ ინსტიტუტად გარდაქმნისკენ 

გადადგმულ ნაბიჯად (აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პარლამენტის მხრიდან 

ნაკლები პოლიტიკური ჩარევებით), პროცესში ჩართული სხვადასხვა ეროვნული და 

საერთაშორისო სუბიექტი ხმამაღლა საუბრობს შემდგომი ერთმნიშვნელოვანი 

ცვლილებების საჭიროებაზე ამ მიმართულებით.22F

23 

ვენეციის კომისია და ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა 

ჯგუფი (GRECO) მიესალმნენ 2018 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებს. ვენეციის კომისია 

                                                      
23 იხ.: „კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის აფასებს 

პროკურატურის რეფორმის შედეგებს“, კოალიციის განცხადება, 7 დეკემბერი, 2018, 

ხელმისაწვდომია: http://www.coalition.ge/index.php?article_id=196&clang=1; აგრეთვე, ვენეციის 

კომისიის მოსაზრებები პროკურატურის შესახებ ორგანული კანონის პროექტში პროკურორთა 

საბჭოსთან დაკავშირებულ დებულებებზე; ასევე, საერთო სასამართლოებზე არსებულ კანონში 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესახებ დებულებებზე, მიღებულია ვენეციის კომისიის მიერ, 117-ე 

პლენარულ სესიაზე (ვენეცია, 14-15 დეკემბერი 2018); იხ. აგრეთვე GRECO, შეფასების მეოთხე 

რაუნდი, კორუფციის პრევენცია პარლამენტის წევრებთან, მოსამართლეებსა და პროკურორებთან 

მიმართებით, შესაბამისობის ანგარიში, საქართველო, GrecoRC4(2019)9, 2 ივლისი, 2019. 

http://www.coalition.ge/index.php?article_id=196&clang=1
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ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კონსტიტუციიდან მომდინარე ახალი სულისკვეთებითა და 

მანდატით, პროკურორთა საბჭოს მიზანი აღარ არის კოლეგების მიერ არჩეული 

პროკურორების უმრავლესობით პროფესიული წარმომადგენლობისა და ექსპერტიზის 

მიღწევა: მათ ახლა უნდა გაზარდონ საზოგადოების ნდობა მისი 

დამოუკიდებლობისადმი. კომისიის აზრით, „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებულ 

წარმომადგენლობას შეუძლია ამ მიზნის მიღწევა”. 23F

24 ეს ხელს შეუწყობდა ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის მიზნის მიღწევასაც, რომ 

უზრუნველყოფილი იყოს პროკურატურის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება 

საზოგადოების წინაშე. გარდა ამისა, ვენეციის კომისიისა და ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის აზრით, შემდგომში მეტი ყურადღება უნდა 

დაეთმოს ბალანსის მიღწევას პროკურორთა იერარქიულ კონტროლსა და 

დამოუკიდებლობას შორის და გენერალურ პროკურორსა და პროკურორთა საბჭოს შორის 

პასუხისმგებლობები განაწილდეს პროკურორთა საქმიანობის შესაბამისად.     

სტრატეგია პრიორიტეტად მიიჩნევს სისხლისსამართლებრივი დევნის დამოუკიდებლად 

განხორციელებას. ამ მიზნით, უმთავრესია, პროკურორთა საქმიანობის ინსტიტუციური 

და ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის მექანიზმების შექმნა და ეფექტიანი დანერგვა. 

უპირველეს ყოვლისა, კანონმდებლობა უნდა ითვალისწინებდეს პროკურორთა 

პროფესიული უნარების მიხედვით დანიშვნას. პროკურატურის შესახებ ახალი კანონი 

ითვალისწინებს ინდივიდუალურ პროკურორთა მიღება-დაწინაურების ახალ სისტემას. 

GRECO-მ ახალი პროცედურები გაუმჯობესებად მიიჩნია, მაგრამ, ამავდროულად, 

მოუწოდა ხელისუფლებას სისტემის კიდევ უფრო დახვეწისაკენ, რათა გენერალურ 

პროკურორს არ ჰქონდეს დისკრეციული უფლებამოსილება, პროკურორები მიიღოს 

კონკურსის ან სტაჟირების გარეშე, მიღების გადაწყვეტილებები კი დასაბუთდეს არა 

მხოლოდ ფორმალურად, არამედ პრაქტიკულადაც.24F

25  

მეორე მხრივ, მკაფიო და ეფექტიანი წესები, რომლებიც  ინდივიდუალურ პროკურორებს 

იცავს ზემდგომთა უკანონო ჩარევისგან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, 

ინდივიდუალურ პროკურორთა დამოუკიდებლობის მნიშვნელოვანი გარანტია. 2017 

წელს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ პროკურატურაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, 

რომელიც გადახედავს პროკურორებისთვის საქმეთა გადაცემისა და უკან გამოთხოვის 

არსებულ კრიტერიუმებსა და პრაქტიკას და გააანალიზებს პროკურორთა მიერ გაცემულ 

ინსტრუქტაჟთან დაკავშირებულ რეგულაციებსა და პრაქტიკას. ამ სამუშაო ჯგუფის 

რეკომენდაციების მიხედვით, 2019 წლის 28 თებერვალს მთავარმა პროკურორმა გამოსცა 

ბრძანება, რომელიც გასაზღვრავდა პროკურორებისათვის საქმის გადაცემის 

ფუნდამენტურ პრინციპებს. ეს უზრუნველყოფს ზემდგომი პროკურორის მიერ საქმეთა 

სამართლიან და გამჭვირვალე გადანაწილებას დაქვემდებარებულ დანაყოფში - კერძოდ, 

იმგვარად, რომ გათვალისწინებული იყოს საქმეთა რაოდენობა, სირთულე და მოცულობა, 

აგრეთვე, ის სპეციალიზაცია, კომპეტენცია, გამოცდილება და უნარები, რომლებიც 

                                                      
24 ვენეციის კომისია, op. cit., გვ. 12. 
25 GRECO, op. cit., გვ. 11. 
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საჭიროა საქმის წარმოებისა და/ან გამოძიებისათვის. გარდა ამისა, ზემოხსენებული 

ბრძანება ჩამოთვლის გარემოებებს, რომელთა არსებობისას ზემდგომ პროკურორს 

შეუძლია, ჩამოართვას საქმე დაქვემდებარებულ პროკურორს; ის ასევე ითვალისწინებს 

ნებისმიერი ასეთი გადაწყვეტილების დასაბუთებულობასაც. GRECO მიესალმება 

აღნიშნულ ახალ რეგულაციებს,25F

26 ხოლო ვენეციის კომისიამ მოუწოდა მთავრობას, რომ 

გაზარდოს პროკურორთა საბჭოს როლი ამ სფეროს მონიტორინგში, ინდივიდუალური 

პროკურორები კი დაცულნი იყვნენ ზემდგომთა ნებისმიერი უკანონო ჩარევისაგან.     

ბოლო ორი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა უფრო 

ეფექტიანი დისციპლინური მექანიზმების განსახორციელებლადაც.      

2017 წლის 25 მაისს იუსტიციის მინისტრმა მიიღო ეთიკის კოდექსი პროკურატურის 

თანამშრომლებისთვის, რასაც მოჰყვა ფართო კონსულტაციები ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ექსპერტებთან. კოდექსი მოიცავს დისციპლინური გადაცდომის 

დეტალებსაც. იმდროინდელი შემოთავაზებით, პროკურორთა დისციპლინასთან 

დაკავშირებით, ეთიკის საბჭოს გადაწყვეტილებებისათვის უნდა შემუშავებულიყო 

მოდელი და ამ ყველაფერზე ზედამხედველობა გაეწია პროკურორთა საბჭოს.26F

27 

განმეორებითი სასწავლო სესია კოდექსის შინაარსსა და გამოყენებაზე ჩატარდა 2017, 2018 

და 2019 წლებში. მისი სამიზნეები იყვნენ პროკურორები, გამომძიებლები, მრჩევლები, 

სპეციალისტები, მოწმეები, მსხვერპლთა კოორდინატორები და სტაჟიორები. 

გენერალურმა ინსპექციამ კოდექსზე მოამზადა კომენტარები, რომლებიც გვაწვდიდა 

დეტალურ და პრაქტიკულ ინფორმაციას პოტენციური დარღვევების შესახებ. კოდექსის 

ეფექტიანად შესრულებისთვის და ცნობიერების ასამაღლებელ აქტივობათა 

გასაგრძელებლად, კარგი იქნება ამ კომენტარების დასრულება და გავრცელება.27F

28   

დისციპლინური გადაცდომა შეიძლება იყოს მსუბუქი, საშუალო და მძიმე  შესაბამისი 

სანქციებით, დაწყებული საყვედურიდან, დამთავრებული გათავისუფლებით. 2019 წლის 

აპრილში შეიქმნა სპეციალური ორგანო - კარიერული მართვის, ეთიკისა და წახალისების 

საბჭო, რომელიც ჩამოყალიბდა დისციპლინური საქმეების შესასწავლად და 

დაწინაურებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ამ საბჭოს ხელმძღვანელობს გენერალური 

პროკურორი და შედგება პროკურორთა საბჭოს 8 პროკურორი წევრისაგან. როგორც 

ვენეციის კომისიამ, ისე GRECO-მ, აღიარეს, რომ ახალი სისტემა აშკარად 

გაუმჯობესებული იყო. ამავდროულად, მათ წარმოადგინეს დამატებითი 

რეკომენდაციები კანონისა და პრაქტიკის დონეზე სისტემის გასაუმჯობესებლად: 

ვენეციის კომისიამ - შესწავლის მექანიზმზე (მათ შორის, კარიერული მართვის, ეთიკისა 

                                                      
26 იხ. GRECO, op. cit., გვ. 11; ვენეციის კომისია op. cit., გვ. 12. 
27 ვენეციის კომისია, op. cit., გვ. 12.; იხ. აგრეთვე „კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 

მართლმსაჯულებისთვის აფასებს პროკურატურის რეფორმის შედეგებს“, კოალიციის განცხადება, 

7 დეკემბერი 2018. 
28 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 10; იხ. აგრეთვე GRECO, op. cit., გვ. 11. 
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და წახალისების საბჭოს დაქვემდებარებაზე პროკურორთა საბჭოსთვის), და  GRECO-მ -

დარღვევებისა და სანქციების პროპორციულობის მკაფიოდ განსაზღვრებაზე.28F

29  

პარლამენტს მთავარი როლი აკისრია პროკურატურის დამოუკიდებლობასა და 

ეფექტიანობაში. განახლებული კანონმდებლობა გენერალურ პროკურორს 

ავალდებულებს, საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინოს ყოველწლიური ანგარიში. 

პირველი ასეთი დოკუმენტი წარდგენილია 2019 წლის მაისში. კარგი იქნება, თუ 

პარლამენტი გამოიყენებს ანგარიშის მიერ შექმნილ შესაძლებლობას ახალი 

კანონმდებლობის ეფექტიანობის გასაანალიზებლად და გაითვალისწინებს, რა 

დამატებითი საკანონმდებლო ცვლილებები შეიძლება გახდეს საჭირო.   

2017 წლის თებერვალში მთავარმა პროკურორმა დაამტკიცა  2017-2021 წლების სტრატეგია 

და სამოქმედო გეგმა პროკურატურისათვის და პროკურორთა შეფასების სისტემა. მისი 

მიზანი გახლდათ, inter alia: პროკურორთა მიღებისა და დაწინაურების სისტემის 

შემუშავება, პროკურატურისა და საგამოძიებო პროცესების ხარისხის გაუმჯობესება, 

თანამშრომელთა კვალიფიკაციისა და პროკურატურისადმი საზოგადოების ნდობის 

ამაღლება. პროკურორთა შეფასების მიზნით, შემუშავდა კრიტერიუმები და დაწინაურება 

დაეყრდნობა შეფასების შედეგებს. საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად 

განხორციელებული არსებითი ცვლილებების გათვალისწინებით, პროკურატურა 

ამჟამად განიხილავს, თუ როგორ უნდა განახლდეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. 

მნიშვნელოვანია განახლებული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დროულად 

მომზადება და შემდეგ თვალყურის მიდევნება პრაქტიკაში განხორციელებაზე.      

შეშფოთების საგანია პროკურორთა მიერ სასამართლო პროცესის მოლოდინში მყოფ 

ბრალდებულთა დაპატიმრების ტენდენცია, ნაცვლად იმისა, რომ არსებობდეს მათი 

გათავისუფლების პრეზუმფცია (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საამისოდ მკვეთრად 

გამოხატული გარემოებები გვაქვს). სასამართლოებმა თავად დაიწყეს ამ მხრივ 

განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენა, რომ არ დამორჩილებოდნენ პროკურატურის 

მოთხოვნებს ასე სწრაფად. ახლახან თავად პროკურატურამ დაიწყო ამ პროცესის 

დარეგულირება. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესაბამისად, მომზადდა 

სახელმძღვანელო პრინციპები სასამართლომდე პატიმრობის გამოყენებაზე; 

წარმოდგენილია დაპატიმრების ალტერნატივები, თუმცა, სასამართლო მონიტორინგის 

მიხედვით, მათგან ძალიან ცოტაა გამოყენებული. აშკარად საჭიროა შემდგომი 

სწავლებები ალტერნატიული პრევენციული ზომების შესახებ. 

კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე იწვევს განსაკუთრებულ შეშფოთებას, არის 

პროკურატურის მხრიდან ენთუზიაზმის ნაკლებობა სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულების გამოძიების მხრივ. შედეგად, შეუფასებელი რჩება მათი სიმძიმე და 

სამომავლოდ ხელი ეშლება მათ პრევენციას. შუალედურ მიმოხილვაში გამოიკვეთა, რომ 

                                                      
29 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 37; აგრეთვე, ვენეციის კომისია, op.  cit., გვ. 

12; GRECO, op. cit., გვ. 11. 
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პროკურატურამ მკაფიოდ უნდა განსაზღვროს, როდის არის დანაშაულები ჩადენილი 

სიძულვილის ნიადაგზე და სასამართლოებთან ერთად აწარმოოს სტატისტიკა მათი 

სიხშირის შესახებ. როგორც ცნობილია, ამ საკითხთან დაკავშირებით, უკანასკნელ 

პერიოდში წარმოდგენილია ახალი რეკომენდაციები.  ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, 

პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მუშაობს 2020 წელს გასაშვები 

მონაცემთა ბაზის სტატისტიკის შემუშავებაზე. სწავლება ყველა ზემოაღნიშნულ 

საკითხზე, აგრეთვე, საგამოძიებო ტექნიკაზე, ინტენსიურად ჩატარდა და კვლავ 

გრძელდება. პროკურატურის გამჭვირვალობის შედეგად, ახლო მომავალში შესაძლებელი 

იქნება მონიტორინგი ასეთ სწავლებათა ზემოქმედებაზე. 

დიდია მოლოდინი, რომ უახლოეს მომავალში პროკურატურა და სახელმწიფო 

ინსპექტორის ახალჩამოყალიბებული ინსტიტუტი ითანამშრომლებენ 

სამართალდამცველთა მხრიდან სავარაუდო სასტიკი მოპყრობის საქმეებზე - 

პრობლემაზე, რომელსაც სერიოზულად არიდებდნენ თავს წლების განმავლობაში.  

4. სამართალდამცველ სისტემაში დანაშაულის პრევენციისა და ეფექტიანი 

გამოძიების სტანდარტების გაუმჯობესება და ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სტანდარტების ამაღლება, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 

პირველი უმთავრესი მიზანი, რომელიც  ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიაში 

გამოიკვეთა სამართალდამცველ ორგანოებთან მიმართებით, ფოკუსირებულია 

გადაცდომის საქმეების დასრულებაზე. შესაბამისად, ეს ეხება ამ ორგანოების 

თანამშრომელთა მოქმედებებსა და ეფექტიანი/მიუკერძოებელი მარეგულირებელი 

ზომების დაწესების საკონტროლო მექანიზმის შექმნასაც. ის აგრეთვე მოუწოდებს ყველა 

აქტივობის შესაბამისობას საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკასთან,  

რის შედეგადაც მაქსიმალურად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები. 

დისციპლინური საქმისწარმოება ცენტრალიზებულია შესაბამის სამინისტროებსა და 

მომსახურებებში შესაბამისი გენინსპექციების მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი 

ტექნიკურად დამოუკიდებლები არიან, შემთხვევას მოახსენებენ პირდაპირ მინისტრს ან 

სამსახურის უფროსს. თუ გენერალური ინსპექცია აღმოაჩენს შესაძლო დარღვევას, 

შეუძლია, საქმე გადასცეს პროკურატურას. როგორც წინა  თავში აღინიშნა, იმ შერჩეულ  

საქმეებში, სადაც ზემოაღნიშნული ფაქტი დაფიქსირდა, ასეთ გადაცემას პრობლემის 

ეფექტიანი მოგვარება არ მოჰყოლია. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

აზრით, გენერალური ინსპექცია უნდა სარგებლობდეს მეტი დამოუკიდებლობით, 

ჰქონდეს უფრო მკაფიო, კონკრეტული და შესაბამისი პროცედურები მიღებული 

საჩივრების განსახილველად, მტკიცებულებათა შეგროვებისა და შესწავლისათვის 

წინასწარ განსაზღვრული დროითა და წესებით. ყურადსაღებია ის ფაქტიც, რომ არ 

არსებობს რაიმე პროცედურა ან განმცხადებელთან ურთიერთობის ფორმა, რომლის 
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მიხედვითაც მას ეცნობება საჩივრის სტატუსი. სამწუხაროა, რომ მართლმსაჯულება არ 

უზრუნველყოფს პროცესის ეფექტიან ზედამხედველობას.29F

30  

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის, ასევე, გაეროს სპეციალური 

მომხსენებლის, თომას ჰამარბერგის 2013 წლის ანგარიშში წარმოდგენილი მოწოდებების 

შესაბამისად, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბება 

სამართალდამცველთა გადაცდომის საქმეების შესასწავლად ქვეყანაში გახდა 

ფართომასშტაბიანი, ხანგრძლივი დებატების თემა. მას მოჰყვა შეხედულებების 

გაზიარება და სხვადასხვა მოდელის შემოთავაზება ექსპერტთა მხრიდან. საბოლოოდ, 

2018 წლის ივლისში პარლამენტმა მიიღო სპეციალური საკანონმდებლო ცვლილებები და 

ჩამოაყალიბა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური (რომელზეც საუბარია ამ ანგარიშის 

წამებისა და სასტიკი მოპყრობის პრევენციის ნაწილში). გასარკვევია, საჭიროების 

შემთხვევაში, როგორ ითანამშრომლებენ სამომავლოდ გენერალური ინსპექციები  

სახელმწიფო ინსპექტორთან. 

ძალიან მნიშვნელოვანია 2018 წლის იანვარში ადამიანის უფლებათა დაცვის ახალი 

დეპარტამენტის ჩამოყალიბება შინაგან საქმეთა სამინისტროში (რომელსაც მოგვიანებით 

დაერქვა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიეფფბის ხარისხის მონიტორინგის 

დეპარტამენტი).30F

31 იგი პასუხისმგებელია ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის, 

დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების, ტრეფიკინგისა და 

მცირეწლოვანთა დანაშაულების გამოძიებასა და საქმისწარმოებაზე. მთავრობის 

თანახმად, დეპარტამენტის მხრიდან ყოველდღიური მონიტორინგის შედეგად, იმ 

საქმეთა ყოველწლიური რაოდენობა, რომლებშიც გამოძიება დაიწყო, მაგალითად, 

დისკრიმინაციის საფუძვლით ჩადენილ დანაშაულებზე, არსებითად გაიზარდა 2018 

წელს და კიდევ უფრო მეტად - 2019 წელს. დეპარტამენტმა შეიმუშავა სახელმძღვანელო 

წესები დისკრიმინაციის საფუძვლით ჩადენილი დანაშაულების გამოსაძიებლად და 

სამართალდამცველ ორგანოთა თანამშრომლებს შორის გასავრცელებლად; ასევე, გაეროს 

ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარსა და ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, 

ორგანიზება გაუწია ადამიანის უფლებათა სწავლებებს და შესაძლებლობათა 

გაძლიერების პროგრამებს, რომელთა სამიზნეებიც იყვნენ დეპარტამენტის 

თანამშრომლები, პოლიციის აკადემიის ინსტრუქტორები და პოლიციის მაღალჩინოსნები 

თბილისს გარეთ. ახალი დეპარტამენტი ცოტა ხნის წინათ გაუძღვა მსხვერპლისა და 

მოწმის მხარდაჭერის კოორდინატორთა სისტემის ჩამოყალიბებას სამინისტროს 

ფარგლებში.31F

32 

                                                      
30 იხ. „დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა სამართალდამცველ ორგანოებში 

(გენერალური ინსპექციის სამუშაოს მიმოხილვა)“, 2017, EMC. 
31 ასახავს მის გაფართოებულ ფუნქციას ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ 

დანაშაულთა გამოძიების ხარისხზე მონიტორინგის მხრივ. 
32 იხ. მე-10 ანგარიში სისხლის სამართლის რეფორმის შესახებ (2018 წლის იანვარ-დეკემბერი), 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

კოორდინაციის უწყებათშორისი საბჭო, გვ. 17-19. 
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მონიტორინგის დეპარტამენტის შექმნა, განსაკუთრებით, მისი მიდგომები ოჯახური 

დანაშაულის, აგრეთვე, დისკრიმინაციისა და სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულების საკითხებთან, დადებითად შეაფასა ყველა სამთავრობო და 

არასამთავრობო მხარემ. პრაქტიკაში პოზიტიური ცვლილებებისათვის, აუცილებელი 

იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზემდგომ პირებს შესაბამისი მესიჯები (ინფორმაცია) 

გადაეცათ დაქვემდებარებულთათვის. 2019 წლის ივნისის მოვლენებმა წინ წამოწია  

ყველა პასუხისმგებელი ოფიციალური პირის სიტყვებსა და საქმეებში ასეთი მიდგომების 

მყარად დამკვიდრების საჭიროება.  

პარალელურად, სამინისტრომ გაიღო რიგი სხვა ძალისხმევები, რომ გაეზარდა თავისი 

მომსახურების გამჭვირვალობა.32F

33 იგი ენთუზიაზმით მიჰყვება საზოგადოებრივი 

პოლიციის  იდეას.   

ეროვნულ სტრატეგიაში განსაზღვრული შემდეგი ამოცანა იყო დაკავებულ პირთა 

ადამიანის უფლებების დაცვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, 

განსაკუთრებით, სამართალდამცველი ორგანოების მხრიდან.    

2018 წელს მთავრობამ განაცხადა მნიშვნელოვან მარეგულირებელ ცვლილებებზე შინაგან 

საქმეთა სამინისტროში, კერძოდ, დროებითი დაკავების იზოლატორების მუშაობასთან 

დაკავშირებით, სადაც დაკავებულები ყველაზე მეტად მოწყვლადები არიან. მათ შორის: 

დაკავების იზოლატორში ვიდეოჩაწერა გაგრძელდა 24-დან 120 საათამდე; სახალხო 

დამცველის რეკომენდაციების შესაბამისად, განიმარტა დაკავებულებთან მოპყრობის 

მნიშვნელოვანი სამართლებრივი განსაზღვრებები; დადგინდა თითო საკანში 

დაკავებულთა მინიმალური რაოდენობა; და განისაზღვრა დაკავების იზოლატორის 

თანამშრომელთა ფუნქციები და პასუხისმგებლობები.33F

34 2019 წელს წამების პრევენციის 

ევროპულ კომიტეტს (CPT) „ზოგადად დადებითი შთაბეჭდილება“ დარჩა საქართველოში 

პოლიციის მიერ დაკავებულ პირებთან მოპყრობაზე და ძალიან დადებითად მიიღო 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევები სასტიკი მოპყრობის წინააღმდეგ 

ბრძოლისათვის. 34F

35 სახალხო დამცველმა თავის 2018 წლის ანგარიშში პოზიტიურად 

შეაფასა წინასწარი დაკავების იზოლატორთა ინფრასტრუქტურული და საცხოვრებელი 

პირობები, თუმცა გამოთქვა შეშფოთება ადმინისტრაციული დარღვევებისათვის 15 

დღემდე დაკავებული პირების გამო.35F

36 CPT-იც და სახალხო დამცველიც დადებითად 

აღნიშნავენ დაკავებულ პირთა გაუმჯობესებულ პირობებს სამედიცინო დახმარებაზე 

                                                      
33 ამ საკითხზე იხ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის დონის შეფასება,  25 აპრილი, 

2017, EMC. 
34 იხ. მე-10 ანგარიში სისხლის სამართლის რეფორმის შესახებ (2018 წლის იანვარ-დეკემბერი), 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

კოორდინაციის უწყებათშორისი საბჭო, გვ.17-18.  
35 იხ. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში მთავრობისადმი 10-21 სექტემბერს 

საქართველოში ვიზიტის შესახებ, გვ. 18. 
36 იხ. სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 

დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 56. 
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წვდომის, ასევე, უფლებებსა და იურიდიულ დახმარებაზე შეტყობინების მხრივ.36F

37 

წინასწარი დაკავების ყველა იზოლატორში წახალისებულია ექიმისა და სამედიცინო 

პერსონალით უზრუნველყოფის ძალისხმევები.37F

38  

სახალხო დამცველი 2018 წლის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ, 2017 წელთან შედარებით, 

საჩივრები პოლიციის ოფიცერთა მხრიდან ძალის გადამეტების სავარაუდო ფაქტებზე 

შემცირდა. თუმცა, დროებითი დაკავების იზოლატორებში ხილული დაზიანებების მქონე 

დაპატიმრებული პირების გადაგზავნის შემთხვევებმა, წინა წელთან შედარებით, იმატა 

(საჩივრების დიდი რაოდენობა მომდინარეობს აჭარიდან). სახალხო დამცველმა მოუწოდა 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მონიტორინგი გაუწიოს თავისი წარმომადგენლების 

საქმიანობას და, დარღვევის შემთხვევაში, მიიღოს ეფექტიანი დისციპლინური ზომები. 

გარდა ამისა, მან აღნიშნა: შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან 

ვიდეომეთვალყურეობის საჭიროება პოლიციის ყველა განყოფილებაში, სადაც 

დაკავებულები იმყოფებიან; დაკავების უფლების მქონე მეტი პოლიციის ოფიცრის 

აღჭურვა კამერებით; და ამ კამერების ეფექტიანი გამოყენება.38F

39    

ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს სამართალდამცველ ორგანოთა პროფესიული 

კვალიფიკაციის გაძლიერებას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის 

შექმნის შემდეგ, ყურადღება განსაკუთრებით გამახვილდა სამართალდამცველი 

ორგანოების თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებაზე. დონორების მხარდაჭერით 

შემუშავდა სპეციალური კურსი გამოძიებისას ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სტანდარტების დაცვაზე. 2018 წლის განმავლობაში ეს ონლაინ კურსი 17 000-მდე 

მსმენელმა გაიარა.39F

40 მნიშვნელოვანია მსგავსი ძალისხმევების შენარჩუნება და 

წახალისება, ასევე, ეფექტიანობის კარიერულ წინსვლასთან დაკავშირება, როგორც 

მისაღები, ისე არსებული თანამშრომლებისთვის.    

2015 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოეყო შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს  და ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდა. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტს ან 

მთავრობას დღემდე არ შეუფასებია 2015 წლის რეფორმების ეფექტიანობა, 2018 წელს 

ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, შეიარაღებულ 

ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრის (DCAF) მხარდაჭერით, 

შეიმუშავეს საკუთარი შეფასება.40F

41  ავტორებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და 

                                                      
37 იქვე; იხ. CPT, op. cit, გვ. 18. 
38 იხ. აგრეთვე წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში მთავრობისადმი 10-21 

სექტემბერს საქართველოში ვიზიტის შესახებ, 2018, გვ. 18. 
39 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 56. 
40 იხ. მე-10 ანგარიში სისხლის სამართლის რეფორმის შესახებ (2018 წლის იანვარ-დეკემბერი), 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

კოორდინაციის უწყებათშორისი საბჭო, გვ. 17-18.  
41 იხ. უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმა საქართველოში, შედეგები და გამოწვევები, 2018, 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, EMC, DCAF-ის დახმარებით, ხელმისაწვდომია: 

https://www.dcaf.ch/reform-security-service-georgia-results-and-best-practices. 

https://www.dcaf.ch/reform-security-service-georgia-results-and-best-practices
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უსაფრთხოების სამსახურის გაყოფა პოზიტიურ განვითარებად მიიჩნიეს. ამავდროულად, 

ისინი აღნიშნავდნენ, რომ თავად რეფორმა და მისი შემდგომი საფეხურები ვერ ქმნის 

დემოკრატიული მმართველობისა და ანგარიშვალდებულების ძლიერ გარანტიებს და 

სამართალდამცველ ორგანოთა კონტროლის მექანიზმებს.41F

42 მათი მთავარი როლის 

გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანი იქნება, ადამიანის უფლებათა მომავალი სტრატეგიის 

განხილვაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გათვალისწინება. მანამდე კი 

საჭიროა საპარლამენტო შეფასებების, ასევე, სამოქალაქო საზოგადოებასა თუ ამ სფეროს 

ექსპერტებთან დიალოგის წახალისება და მხარდაჭერა.   

5. მაღალი კლასის პენიტენციური და პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება; 

ყოფილ პატიმრებთან ურთიერთობის მექანიზმების შემუშავება. 

ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს რიგ ზომებს, რომლებიც საჭიროა საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური და პრობაციის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, 

აგრეთვე, პრობაციონერთა და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციის პროგრამების 

განვითარებისათვის.  

2012 წლიდან ხშირად აღინიშნა მნიშვნელოვანი პროგრესი საქართველოს საპატიმროთა 

გადავსებისა და მიუღებელი საცხოვრებელი პირობების გამოსწორების მხრივ. წამების 

პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა მე-5 პერიოდული ვიზიტის ანგარიშში მიულოცა 

საქართველოს ხელისუფლებას წარმატება საპატიმროებში მყოფ პირთა რაოდენობის 

მკვეთრად შემცირების გამო, რაც მოჰყვა ფართომასშტაბიან ამნისტიას და პრეზიდენტის 

მიერ შეწყალებას 2012 წლის ბოლოს (24,000 - 2012 წელს; და 10,372 - 2014 წელს). მე-6 

პერიოდული ვიზიტის ანგარიშში (10-21 სექტემბერი, 2018), CPT-ის დასკვნით, გადავსება 

აღარ იყო პრობლემა იმ ციხეებში, სადაც ვიზიტები განახორციელეს.42F

43 საკანონმდებლო 

ცვლილებების მეშვეობით, ინვესტიცია ჩაიდო ახალ და უკეთეს ციხეებში; მოხდა 

სასჯელის პოლიტიკის ლიბერალიზაცია; მეტად ეფექტიანად იმუშავა ვადაზე ადრე 

გათავისუფლების კომისიამ; საპატიმროებში პატიმართა უფრო მდგრადი რაოდენობა 

შენარჩუნდა (2019 წელს - 9 407). მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის ანგარიში ასოცირების 

ხელშეკრულების შესრულებაზე კვლავ მიიჩნევს, რომ საქართველოში დაპატიმრების 

კოეფიციენტი მაინც მაღალია (100 000 მოსახლეზე - 257).43F

44 ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციები რეკომენდაციას აძლევენ მთავრობას, შეიმუშაოს უფრო 

ყოვლისმომცველი პოლიტიკა, რომელიც თავიდან აიცილებს გადავსებას და მიემართება 

                                                      
42 იხ. უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმა საქართველოში, შედეგები და გამოწვევები, 2018, 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, EMC, DCAF-ის დახმარებით, დასკვნითი შეჯამება, 

გვ. 9. 
43 იხ. წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში მთავრობისადმი 10-21 სექტემბერს 

საქართველოში ვიზიტის შესახებ,  2018, გვ. 44. 
44 იხ. ევროპული კომისიის გაერთიანებული შტაბის სამუშაო დოკუმენტი – ასოცირების 

ხელშეკრულების განხორციელების ანგარიში საქართველოზე, 30 იანვარი, 2019, SWD (2019) 16, 

საბოლოო, გვ.6. 
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ზომების მიღებას არა მხოლოდ პენიტენციურ, არამედ მთელ მართლმსაჯულების 

სისტემაში.44F

45   

მიუხედავად იმისა, რომ ციხეების გადავსება საქართველოსთვის აღარ არის სისტემატური 

პრობლემა და პატიმართა რაოდენობის შემცირებამ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ციხის 

საცხოვრებელი პირობები, მათ შორის, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი 

მინიმალური სივრცის უზრუნველყოფა, ჯერ კიდევ საჭიროა მუშაობა.  მაგალითად, 

ბოლო ვიზიტის ანგარიშში CPT-მ ეროვნულ ხელისუფლებას მოუწოდა, მინიმალური 

საცხოვრებელი სივრცე უზრუნველეყოთ პატიმრობაში დაბრუნებულთათვისაც.45F

46 CPT-მ 

და ეროვნულმა პრევენციულმა მექანიზმმა (NPM)  არაერთხელ გამოხატეს შეშფოთება 

სამართლებრივ ჩარჩოში არსებულ ნაკლზე, რომელიც უკავშირდება პატიმართა 

დეესკალაციას და იზოლაციაში ან უსაფრთხო ოთახებში განთავსებას (ზოგჯერ საკმაოდ 

ხანგრძლივი დროით).46F

47 რიგ საპატიმროებში კადრების ნაკლებობის გამო, „გავლენიანი 

პატიმრები“, ე.წ. „მაყურებლები“ (ორგანიზებულ დანაშაულთან დაკავშირებული პირები, 

რომლებიც შიგნით აკონტროლებენ საპატიმროს), შემაშფოთებელი ფენომენია, რომელიც 

უნდა მოგვარდეს.47F

48 

2013-2014 წლებში ციხის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმის საწყისი 

საფეხურების შემდეგ, 2015-2017 წლებისთვის ახალი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

შემუშავდა და ბიუჯეტი არსებითად გაიზარდა. პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის 

განყოფილებები, განახლებული და აღჭურვილი, ახლა ყველა პენიტენციურ 

დაწესებულებაში მუშაობს; ჩატარდა სამედიცინო პერსონალის ხელახალი სწავლება. 

ტუბერკულოზისა და C ჰეპატიტის მკურნალობასთან დაკავშირებით შედეგები 

ნამდვილად შთამბეჭდავია; HIV/AIDS-ის ტესტირება და მკურნალობა ხელმისაწვდომია 

ყველა პატიმრისათვის. შემუშავდა სუიციდის პრევენციის პროგრამა და ციხეებში 

გარდაცვალების  დონემ თავდაპირველად დაიწია, მაგრამ, სამწუხაროდ, კვლავ მოიმატა 

2018 წელს. NPM მიხედვით, სიკვდილიანობა არსებითად გამოწვეული იყო სომატური 

პრობლემებით. ხაზგასმით აღინიშნა არაგადამდებ დაავადებათა სკრინინგის 

მნიშვნელობა სამედიცინო დახმარების დროულად გასაწევად.48F

49 

სახალხო დამცველი ასევე ხაზგასმით აღნიშნავს ციხეებში ჯანმრთელობის დაცვის 

სისტემის მეტი გაუმჯობესების მნიშვნელობას, რათა: ექიმები და ექთნები შესაბამისი 

რაოდენობით იყვნენ წარმოდგენილნი; გაიზარდოს მათი პროფესიული კვალიფიკაცია; 

სამედიცინო სერვისები ცალკე მიეწოდებოდეს; შემუშავდეს და სათანადოდ იყოს 

                                                      
45 იხ. ადამიანის უფლებათა სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებზე მონიტორინგის შედეგები (2016-

2017), ქართული დემოკრატიის ინიციატივა (GDI) და დემოკრატიისა და უსაფრთხოების 

განვითარების ინსტიტუტი (IDSD), 2018, გვ. 107, 112, ხელმისაწვდომია: http://ewmi-

prolog.org/images/files/7944HumanRightsActionPlanMonitoringReport(2016-2017)GDI.pdf. 
46 იხ. CPT, op. cit., გვ.44. 
47 CPT, op. cit., შემაჯამებელი დასკვნა, გვ. 2, 4; 2018 ეროვნული პრევენციული მექანიზმის (NPM) 

ანგრიში, საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი, გვ. 20. 
48  CPT, op. cit., გვ. 2;  
49 იხ. NPM, op. cit., გვ. 50.  
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დაცული სამედიცინო დოკუმენტაცია; მოპყრობა ითვალისწინებდეს პაციენტის 

უფლებათა დაცვას.49F

50  CPT კიდევ უფრო შორს მიდის და ითხოვს ჯანმრთელობის დაცვის 

სერვისების გადაცემას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის. ამის მიზანია 

ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის გაუმჯობესება საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის 

სისტემასთან ინტეგრაციის მეშვეობით და ციხეებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალის 

პროფესიული დამოუკიდებლობის გაძლიერებით.50F

51 ქალი პატიმრების ჯანმრთელობის 

საჭიროებები51F

52 განსაკუთრებულად აღნიშნა სამოქალაქო საზოგადოებამ.52F

53 ციხეში 

ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება კვლავ რჩება მთავრობის მიერ აღიარებულ გამოწვევად. 

იგი საჭიროებს ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავებას პატიმართა დასახმარებლად, 

რაც მოიცავს ზიანის შემცირების ზომებს.53F

54 

ინდივიდუალური რისკებსა და შეფასებაზე დაფუძნებული პატიმართა კლასიფიკაციის 

სისტემა ამოქმედდა 2016 წელს. ამ სისტემის მიხედვით, პატიმარი მიეკუთვნება 

ინსტიტუტის 4 დონიდან ერთ-ერთს. ესენია: დაბალი რისკის, ნახევრად ღია, დახურული 

და მაღალი რისკის დაწესებულებები. შეფასებას მულტიდისციპლინური ჯგუფი 

ახორციელებს, სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ. ციხის მენეჯმენტის ხელშეწყობის 

გარდა - რაც მოიცავს ზემოაღნიშნული ე.წ. „მაყურებლების“ პრობლემის მოგვარებას - 

მისი ამოცანაა უფრო მიზანზე ორიენტირებული მიდგომის  დანერგვა პატიმრობის 

მიმართ. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, პატიმართა, დაახლოებით, 23% ჩართული 

იყო სასჯელის დაგეგმვაში, მათ შორის, ქალები და მცირეწლოვანი ბრალდებულები, 

ასევე, ყველა ის ბრალდებული, რომლებიც განაწილდნენ დაბალი რისკის №16 

პენიტენციურ დაწესებულებაში.54F

55 სამწუხაროდ, დაგეგმვის პროცესს ხელი ეშლება 

ციხეებში მომუშავე სოციალურ მუშაკთა ნაკლებობის გამო. CPT და ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციები მიესალმებიან ინდივიდუალური რისკის შეფასების ამ 

სისტემის შემოღებას, მაგრამ  შეშფოთებულნი არიან პატიმართა „მაღალი რისკის“55F

56 

კატეგორიად კლასიფიცირების გამო. CPT ამტკიცებს, რომ აუცილებელია, გადაიხედოს ამ 

კატეგორიის პატიმრებისადმი მიდგომა, რათა ნებისმიერი შეზღუდვა ორგანიზებულ 

აქტივობებზე, პირად ცხოვრებასა და გარე სამყაროსთან კონტაქტზე ეფუძნებოდეს 

                                                      
50 იხ. NPM, op cit., გვ. 45-47.; იხ. აგრეთვე CPT op. cit., გვ.3. 
51 CPT, op. cit., გვ.3. 
52 ქალი და შშმ პატიმრების სპეციალურ საჭიროებებზე იხ. ადამიანის უფლებათა სტრატეგიასა და 

სამოქმედო გეგმებზე მონიტორინგის შედეგები (2016-2017), ქართული დემოკრატიის ინიციატივა 

(GDI) დემოკრატიისა და უსაფრთხოების განვითარების ინსტიტუტი (IDSD), 2018, გვ. 108. 
53 ამჟამინდელ გამოწვევებზე საპატიმროებში ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით იხ. 

CPT, op. cit., გვ.3. 
54 იქვე. 
55 იხ.საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე,  გვ. 11. 
56 იხ. CPT, op. cit., გვ. 2; აგრეთვე ადამიანის უფლებათა სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებზე 

მონიტორინგის შედეგები (2016-2017), ქართული დემოკრატიის ინიციატივა (GDI), დემოკრატიისა 

და უსაფრთხოების განვითარების ინსტიტუტი (IDSD), 2018, გვ.107, 115. 
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მხოლოდ ჭეშმარიტ და შესწავლილ ინდივიდუალურ რისკებსა და საჭიროებათა 

შეფასებას და არ გამოიყენებოდეს საერთო შეზღუდვა. 

2018 წლის აგვისტოში პრობაციის სამინისტრო გამოეყო იუსტიციის სამინისტროს, სადაც 

პენიტენციური დეპარტამენტი გადაკეთდა სპეციალურ პენიტენციურ სერვისად. 

მიუხედავად იმისა, რომ საჭიროა რეფორმის უფრო გრძელვადიანი შედეგების დანახვა და 

ანალიზი, ასეთი ინსტიტუციური ცვლილებები ქმნის ახალი სამართლებრივი ჩარჩოს 

შემუშავების შესაძლებლობას და ინსტიტუციური რეფორმის პრიორიტეტებს, 

რესოციალიზაციაზე მეტი ფოკუსირებით.56F

57 გაყოფის შედეგად, შემუშავდა ახალი 

პენიტენციური რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2019-2020 წლებისათვის. 

მანამდე პატიმრობის კოდექსში (და მასთან დაკავშირებულ აქტებში) მომზადდა 

ყოვლისმომცველი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ძალაში შევიდა 2017 წლის 

ბოლოს და 2018 წლის დასაწყისში. ეს ცვლილებები ფართოდ განიხილება პოზიტიურ 

განვითარებად, რომლის მეშვეობითაც ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩო უახლოვდება 

ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს და სათანადოდ ითვალისწინებს პატიმართა 

უფლებებს, ადრე გათავისუფლების სისტემას, გასაჩივრების მექანიზმს და 

საპატიმროებში მყოფი სპეციალური საჭიროების მქონე დედების საკითხებს.57F

58 

პრაქტიკაში მათი ეფექტიანი განხორციელება, შემდგომ საკანონმდებლო რეფორმასთან 

ერთად, უწყვეტ პრიორიტეტად უნდა მიიჩნეოდეს ეროვნული სტრატეგიის მიზნების 

მისაღწევად.58F

59 

პრობაციის სამინისტროს ხედვა (ამჟამად იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური 

პენიტენციური სამსახური) პატიმართა რეაბილიტაციისათვის ნელ-ნელა იღებს ფორმას, 

სთავაზობს სპეციალიზებულ სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამებს, აგრეთვე, 

ლიმიტირებულ დასაქმების შესაძლებლობებს, მაგრამ ეს ყველაფერი უფრო მეტად 

ორიენტირებულია ნახევრად ღია და დაბალი რისკის დაწესებულებებზე. 

მნიშვნელოვანია მაღალი რისკის პირთა შესაძლებლობების შესწავლა, რომლებსაც 

რეაბილიტაციის მეტი საჭიროება აქვთ.59F

60 პრიორიტეტია პატიმართა ფსიქოსოციალურ 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული შემდგომი ნაბიჯები. მთავრობამ მიიღო სტრატეგია 

და სამოქმედო გეგმა ციხეებში ფსიქოსოციალური მიმართულების განვითარებისთვის. 

მისი ანგარიშის მიხედვით, 2017 წელს, ჯამურად, 1764 ბრალდებული (მათ შორის, 264 

                                                      
57 იხ. ევროპული კომისიის გაერთიანებული შტაბის სამუშაო დოკუმენტი – ასოცირების 

ხელშეკრულების განხორციელების ანგარიში საქართველოზე, 30 იანვარი, 2019, SWD (2019) 16, 

საბოლოო, გვ.6. 
58 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 10; 
59 იხ. აგრეთვე საკანონმდებლო რეფორმების დამატებითი შეთავაზებები: ადამიანის უფლებათა 

სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმებზე მონიტორინგის შედეგები (2016-2017), ქართული 

დემოკრატიის ინიციატივა (GDI), დემოკრატიისა და უსაფრთხოების განვითარების ინსტიტუტი 

(IDSD), 2018, გვ.150. 
60 მაღალი რისკის პატიმართა წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ, იხ. NPM, op. cit., გვ.42-43.; 

იხ. აგრეთვე, CPT, op. cit., გვ. 2. 
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მცირეწლოვანი და 248 ქალი) ჩაერთო ფსიქოსოციალური ინფორმაციისა და 

რეაბილიტაციის პროგრამებში.60F

61  

ციხის პერსონალის სავალდებულო სწავლებები რეგულარულად ეხება ადამიანის 

უფლებებს. ამ პირთათვის სავალდებულოა ტესტების ჩაბარება ყოველ 3 წელიწადში 

ერთხელ, რაზეც დამოკიდებულია მათი შემდგომი დასაქმება. შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსა და პროკურატურის პერსონალის მსგავსად, ციხის ოფიცერთა 

დაწინაურებისთვისაც უმთავრესი კრიტერიუმი უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა დაცვა 

ყოველდღიურ მუშაობაში.  

საპატიმროებს გარე მონიტორინგს უწევენ  სახალხო დამცველი და ეროვნული 

პრევენციული მექანიზმის/სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები. პატიმრობის 

კოდექსის 2015 წლის ცვლილებებმა, რომლებიც ძალაში შევიდა 2016 წლის სექტემბერში, 

მათ პატიმრებისა და მათი დაკავების პირობების ფოტოების გადაღების უფლება მისცა. 

სახალხო დამცველი მაინც წუხს, რომ მის წარმომადგენლებს არ ეძლევათ საშუალება, 

მოიძიონ სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები, ან ჰქონდეთ წვდომა პატიმართა 

კონკრეტულ სამედიცინო დოკუმენტაციაზე,61F

62 ციხის ადმინისტრაცია კი ინარჩუნებს 

უფლებას, რომ დააკვირდეს (თუმცა არ მოუსმინოს) შეხვედრებს პატიმრებსა და 

სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს შორის.   

ეროვნული სტრატეგია სისტემისთვის ითვალისწინებდა ეფექტიან საჯარო 

მონიტორინგს, რომელიც დამატებით, ეროვნული პრევენციული მექანიზმის 

მონიტორინგისგან დამოუკიდებლად განხორციელდებოდა. გენერალური ინსპექციის 

დეპარტამენტში ჩამოყალიბდა სისტემური მონიტორინგის ქვედანაყოფი პატიმართა მიერ 

წარდგენილი საჩივრების განსახილველად. კარგი იქნებოდა, ხელახლა განხილულიყო 

დამატებითი საჯარო მონიტორინგის მექანიზმის საჭიროება, სახალხო 

დამცველთან/ეროვნულ პრევენციულ მექანიზმსა და ადგილობრივ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან კონსულტაციებით.    

მომავალმა სტრატეგიებმა და გეგმებმა ასევე კარგად უნდა შეისწავლონ ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის დაწესებულებებში (რომლებიც უმეტესწილად კერძოა) მყოფ პირთა 

უფლებების დაცვა. სახალხო დამცველმა და CPT-მ განსაზღვრეს ამ ინსტიტუტებში 

მკურნალობის ბევრი პრობლემური საკითხი. როგორც ვიცით, ჯანმრთელობის დაცვის 

სამინისტრომ  საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით დაიწყო ამ თემაზე 

მუშაობა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან ერთად.    

6. ეფექტიანი ზომების მიღება წამებისა და არასათანადო მოპყრობის 

წინააღმდეგ, გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი გამოძიების ჩათვლით    

                                                      
61 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 10.  
62 იხ. NPM, op. cit., გვ. 6-7. 
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ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს წამებისა და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის 

სისტემის შემუშავებას, ამგვარი შემთხვევების ეფექტიან გამოძიებას, ასევე, მსხვერპლის 

დაცვასა და რეაბილიტაციას.   

2015 წელს ვიზიტის შემდეგ, გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა წამების შესახებ 

განაცხადა, რომ ძალიან „ამხნევებს წამების პრევენციისა და დასჯის მიზნით გატარებული 

რეფორმების თვალსაჩინო და რაოდენობრივი შედეგები“. სახალხო დამცველის 2015 წლის 

ანგარიშის მიხედვით, „წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საქმეები აღარ არის მთავარი 

გამოწვევა.“ 

2017 წლის იანვარში პრობაციის სამინისტრომ წარმოადგინა „მსჯავრდებულთა / 

ბრალდებულთა შესაძლო წამებისა და სხვა სახის სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახველი მოპყრობის შედეგად მიღებულ დაზიანებათა რეგისტრაციის პროცედურა“, 

სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად. პენიტენციური ინსტიტუტების სამედიცინო 

პერსონალი მომზადდა მისი გამოყენებისათვის. ასეთი სწავლებები უნდა გაგრძელდეს, 

რათა პროცედურამ ღრმად გაიდგას ფესვები და პრაქტიკაში რეგულარულად დაინერგოს.    

მიუხედავად ამისა, დაუსჯელობა ისევ სერიოზულ პრობლემად რჩება საქართველოში; 

კვლავ უკმარია პოლიციის განყოფილებებსა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში 

ჩადენილი სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ეფექტიანი გამოძიება.62F

63 როდესაც 

საქმეები გადაეცემა პროკურატურას, მტკიცებულებათა მოძიება ჭიანურდება, ან 

საერთოდ ვერ ხერხდება; ხშირია საქმისწარმოების დაწყების ზოგადი სურვილის 

ნაკლებობა; იკვეთება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, ან 

მსუბუქი დარღვევის საფუძველზე გამოძიების დაწყების ტენდენცია. საწყისი 

გამოძიებები თითქმის ყოველთვის ტარდება შესაბამისი სამინისტროების ფარგლებში, 

რაც კითხვებს წარმოშობს მათ მიუკერძოებლობაზე. წამების მსხვერპლთა 

რეაბილიტაციასა ან კომპენსაციასთან დაკავშირებით ძალიან ცოტა რამ გაკეთდა.    

სახალხო დამცველის მიერ პარლამენტისადმი წარდგენილ ყოველწლიურ ანგარიშებში 

მუდმივად ხაზგასმულია სასტიკი მოპყრობის საქმეთა გამოძიების არაეფექტიანობა.63F

64 

2019 წლის სპეციალური ანგარიშის მიხედვით, რომელიც შეეხება ასეთ 

სისხლისსამართლებრივ საქმეთა გამოძიებას 2015-2018 წლებში, ოფისმა 1200-მდე 

საჩივარი მიიღო სამართალდამცველი ორგანოების და/ან პენიტენციური 

დაწესებულებების წარმომადგენელთა მხრიდან სავარაუდო სასტიკი მოპყრობის 

ფაქტებზე. ამ საქმეთაგან 276 სახალხო დამცველმა პროკურატურაში გადაგზავნა, 

                                                      
63 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მოსმენილი რიგი სიმბოლური საქმეების 

მოკლე აღწერისთვის, იხ. UN OHCHR-ის საბაზისო ნაშრომი, „საქართველოს გზა იმ ინსტიტუტის 

შექმნისაკენ, რომელიც გამოიძიებს ადამიანის უფლებათა დარღვევებს სამართალდამცველთა 

მხრიდან“, გვ. 14-16. 
64 სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 402–426; 2016 წლის საპარლამენტო 

ანგარიში, გვ. 364–376; 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიში, გვ. 81–90; 2018 წლის საპარლამენტო 

ანგარიში, გვ. 98-108.     
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შემდგომი მოქმედებების მიზნით. 42 საქმეზე64F

65 პროკურატურას მიმართეს წინადადებით, 

თუმცა გამოძიებას არცერთზე არ აღმოუჩენია დამრღვევი; ბრალი არ დადგენილა.    

წამების პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა მე-6 პერიოდული ვიზიტის ანგარიშში ხაზი 

გაუსვა ამჟამინდელ ხარვეზებს. განსაკუთრებით აღნიშნა ის, რომ საწყის საგამოძიებო 

მოქმედებებს ახორციელებენ იმ სამინისტროთა ქვედანაყოფები, სადაც სავარაუდო 

დამრღვევები არიან დასაქმებულნი. პროკურატურა მხოლოდ გვიან ეტაპზე ერთვება 

საქმეში, როდესაც ის მაღალი საჯარო ინტერესის საგანი ხდება, ან ვრცელდება მედიის 

საშუალებით. გარდა ამისა, CPT შეეხო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა შეფერხებები 

მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესში, ქმედებათა კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული 

პრობლემები (გამოძიება იწყება სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მიხედვით, 

და არა 1441-1443 მუხლებით), საპატიმროებში ვიდეოჩანაწერების მოკლე ვადით (5 დღე)65F

66 

შენახვა და მნიშვნელოვანი მტკიცებულების შენახვის აუცილებლობა. ამავდროულად, 

სავარაუდო დამრღვევები არ თავისუფლდებიან, მათ არ უჩერდებათ უფლებამოსილება 

და არ მიიღება არანაირი ზომა მსხვერპლთა დასაცავად ჩვენების შეცვლის იძულების ან 

ზეწოლისაგან. ანგარიშის მიხედვით, სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიმართვათა მიუხედავად, სამართალდამცველი ორგანოების არცერთ 

ოფიციალურ პირს ან ციხის თანამშრომელს (რომლებზეც წარდგენილია საჩივარი) არ 

დაკისრებია სანქციები.66F

67 

რთულია პროკურატურაში გადაგზავნილი საქმეებისთვის თვალის მიდევნება. 

ეროვნული სტრატეგია განსაზღვრავს, რომ საჭიროა საზოგადოების სრულად 

ინფორმირებულობა წამებისა და სასტიკი მოპყრობის სხვა ფორმების აკრძალვის, 

პრევენციისა და გამოძიების მიმდინარე ზომებზე ქვეყანაში. პროკურატურასთან 

მიმართებით, ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს გამჭვირვალობას და 

საზოგადოებისადმი ანგარიშვალდებულებას. ამ თვალსაზრისით, პროკურატურამ უნდა 

გამოაქვეყნოს სტატისტიკა მისთვის ცნობილ ყველა მსგავს საქმეზე.    

ზემოაღნიშნული გამოწვევების დასარეგულირებლად, ქვეყანაში ხანგრძლივი დებატების 

შემდეგ, 2018 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის ჩამოყალიბება. მისი მანდატი მოიცავს იმ კონკრეტულ 

ბრალდებათა გამოძიებას, რომლებიც შეეხება სამართალდამცველთა მხრიდან წამებას, 

                                                      
65 სახალხო დამცველს პროკურატურისთვის მიმართვა შეუძლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა 

ინფორმაციისა და დოკუმენტების ანალიზი წარმოშობს საფუძვლიან ეჭვს, რომ კონკრეტული პირი 

დაექვემდებარა არასათანადო მოპყრობას. საქმეებში, სადაც არ არის საკმარისი მატერიალური 

მტკიცებულებები, თუმცა არსებობს ინფორმაცია შესაძლო არასათანადო მოპყრობაზე, სახალხო 

დამცველი მიმართავს პროკურატურას შემდგომი ზომების მისაღებად.    
66 იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 13 მაისის No. 403 ბრძანების მიხედვით, პენიტენციურ 

დაწესებულებებში ვიდეოჩანაწერების შენახვის ვადა გაიზარდა 30 დღემდე; თუმცა, ეს წესი ძალაში 

შევა ეტაპობრივად, 2019 წლის 1 ივლისიდან 2021 წლის 1 იანვრამდე.  
67 CPT-ის ანგარიში, გამოქვეყნებული 2019 წლის მაისში, 2018 წლის სექტემბრის ვიზიტის 

შედეგებზე, 2018, პარ. 13-15. https://rm.coe.int/1680945eca.  

https://rm.coe.int/1680945eca
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სასტიკ მოპყრობასა და გადაცდომას.67F

68 სამსახურის პროკურატურაში განთავსების 

ნაცვლად, მიღებულია გადაწყვეტილება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

სამსახურის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურად გარდაქმნაზე. ახალი ოფისის 

პასუხისმგებლობაში მოექცევა არა მხოლოდ პირადი მონაცემების დამუშავება და 

ფარული საგამოძიებო საქმიანობის ზედამხედველობა (საიდუმლო თვალთვალი და 

სატელეფონო თუ სხვა სახის კომუნიკაციის მოსმენა), არამედ შემდეგი სავარაუდო 

ფაქტების გამოძიებაც: სამართალდამცველთა მხრიდან წამება, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობა, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, უკანონო იძულება და 

სიცოცხლისათვის სახიფათო დანაშაულის ჩადენა იმ პირის მიმართ, რომელიც იმყოფება 

სამართალდამცველი უწყების წარმომადგენლის ან სხვა საჯარო მოხელის კონტროლქვეშ.       

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს ექნება მანდატი სრულმასშტაბიანი საგამოძიებო 

მოქმედებებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსით. მათ შორისაა ჩხრეკის ჩატარება და ფიზიკური ძალის 

ან სპეციალური აღჭურვილობისა და იარაღების გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში. 

სისხლისსამართლებრივი გამოძიების ზედამხედველობა და მასთან დაკავშირებული 

საქმისწარმოება იქნება საქართველოს პროკურატურის პასუხისმგებლობა. სახელმწიფო 

ინსპექტორი პარლამენტს წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელიც მოიცავს ზოგად 

და სტატისტიკურ ინფორმაციას საგამოძიებო ფუნქციების, ზოგადი ტენდენციებისა და 

დაკვირვებების შესახებ. პარლამენტის წევრთა უმრავლესობას ასევე შეუძლია მოიწვიოს 

ინსპექტორი ad hoc წარსადგენად.  

კანონი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს განსაზღვრავს, როგორც დამოუკიდებელ 

ორგანოს, და ადგენს სახელმწიფო ინსპექტორის არჩევისა და უფლებამოსილების 

შეწყვეტის საკითხებს. თავდაპირველად მისი ძალაში შესვლა დაგეგმილი იყო 2019 წლის 

1 იანვარს, თუმცა გადაიდო  10 მაისამდე, შესაბამისი საბიუჯეტო საკითხების გამო. 2019 

წლის 11 ივნისს ახალი სახელმწიფო ინსპექტორი პარლამენტმა აირჩია 6-წლიანი ვადით. 

კანონი ითვალისწინებდა მთავრობის პასუხისმგებლობას,  სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახური და პროკურატურა უზრუნველეყო შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზითა და ფინანსური რესურსებით, თუმცა პარლამენტმა კვლავ გადადო მისი 

ამოქმედება 2019 წლის 1 ნოემბრამდე.68F

69 

                                                      
68 სისხლის სამართლის კოდექსის 1441-1443 მუხლების, 332-ე მუხლის 3(ბ) (გ) ნაწილის, 335-ე 

მუხლის და/ან 37-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად; ასევე სხვა დანაშაულები, რომლებიც 

ჩაიდინა სამართალდამცველი ორგანოს წარმომდგენელმა, საჯარო მოსამსახურემ, ან მასთან 

გათანაბრებულმა პირმა, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიკვდილი; დანაშაულის ჩადენისას 

პიროვნება იმყოფებოდა დროებითი დაკავების ცენტრში, პენიტენციურ დაწესებულებაში ან 

ნებისმიერ სხვა ადგილას, სადაც სამართალდამცველი ორგანოს წარმომადგენელმა, საჯარო 

მოხელემ ან მასთან გათანაბრებულმა პირმა მისი ნების საწინააღმდეგოდ შეუზღუდა 

შესაძლებლობა, დაეტოვებინა აღნიშნული ადგილი; ან პიროვნება იმყოფებოდა სახელმწიფოს 

კონტროლქვეშ ნებისმიერი სხვა სახით.    
69 http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-ekhmianeba-sakhelmtsifo-

inspektoris-samsakhuris-sagamodziebo-funktsiis-amokmedebis-gadavadebis-shesakheb-kanonproekts. 

http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-ekhmianeba-sakhelmtsifo-inspektoris-samsakhuris-sagamodziebo-funktsiis-amokmedebis-gadavadebis-shesakheb-kanonproekts
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-ekhmianeba-sakhelmtsifo-inspektoris-samsakhuris-sagamodziebo-funktsiis-amokmedebis-gadavadebis-shesakheb-kanonproekts
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გარკვეული შეშფოთება გამოითქვა სახელმწიფო ინსპექტორის მარეგულირებელი 

კანონის კონკრეტულ დებულებებთან დაკავშირებით. მაგალითად, კანონპროექტის 

დასრულებამდე, გაეროს OHCHR-მა მოუწოდა შინაგან საქმეთა მინისტრის, სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურისა და მთავარი პროკურორისთვის იმუნიტეტის მოხსნა 

სახელმწიფო ინსპექტორის გამოძიებასთან მიმართებით; სახელმწიფო ინსპექტორის 

გამომძიებლებს მისცემოდათ შესაძლებლობა, პირდაპირ მიემართათ 

სასამართლოსათვის, პროკურორის წინასწარი თანხმობის გარეშე; ასევე, ჰქონოდათ 

სასამართლოს ნებართვა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებაზე. ხელისუფლებამ 

დაადასტურა ამ რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობა, საქართველოს მინისტრთა 

კაბინეტის წევრთა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ცალკეულ წესებზე 

მითითებით.69F

70 

სტრატეგიის საბოლოო ელემენტი ეხება არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა დაცვასა 

და რეაბილიტაციას. სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ კანონი განმარტავს, რომ 

მსხვერპლს ექნება უფლება, ფლობდეს ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, 

შეეძლოს საქმის მასალებზე წვდომა, გაასაჩივროს გადაწყვეტილება გამოძიების 

შეწყვეტაზე, მოითხოვოს მსხვერპლის სტატუსი, გაასაჩივროს უარი ან გადაწყვეტილება 

დევნის განუხორციელებლობაზე.   

განხილულ პერიოდში სამართალდამცველთა გადაცდომების გამოძიების 

დამოუკიდებელი მექანიზმის სათანადო ფუნქციონირება ეროვნულმა სტრატეგიამ 

უმაღლეს პრიორიტეტად განსაზღვრა. შესაბამისი ფინანსური და ადამიანური 

რესურსების, აგრეთვე, მუდმივი შენობის დროული უზრუნველყოფა ძალიან 

მნიშვნელოვანია ამ ინსტიტუტის სანდოობისა და მისი ორი მნიშვნელოვანი როლის 

დაბალანსებისთვის. სამსახურის წარმატებული ფუნქციონირება ძლიერი ინდიკატორი 

იქნება, რომ მთავრობა იღებს დაუსჯელობასთან ბრძოლის ვალდებულებას.   

7. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელშიც გათვალისწინებული 

იქნება ყველა ბავშვის (მათ შორის, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, 

დაზარალებული, დანაშაულის მოწმე, აგრეთვე, სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში მონაწილე არასრულწლოვნების) 

საჭიროებები და „საუკეთესო ინტერესები“ 

ეროვნული სტრატეგიის ამოქმედების დღიდან, საქართველოსთვის ადამიანის 

უფლებათა კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინსვლაა  არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების კოდექსის მიღება 2015 წლის ივლისში. შემუშავდა რა ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების გასატარებლად და ბავშვის უფლებების კონვენციაში დაცული 

პრინციპების ინკორპორირებისათვის, კოდექსი ფოკუსირებულია დაკავებისა და 

დაპატიმრების უკიდურეს საშუალებად გამოყენებაზე, ასევე, სისხლისსამართლებრივი 

დევნის ალტერნატივებზე, როგორიცაა, მაგალითად, განრიდება და მედიაცია. 

                                                      
70 UN OHCHR, op. cit. 
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განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა ზოგადად ამ ტიპის საუკეთესო მოდელად 

მიიჩნევა. 

მიუხედავად იმისა, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ადმინისტრირებაში 

ჩართულმა ყველა უწყებამ გადაამზადა პროფესიონალები ბავშვთა საქმეების 

დასამუშავებლად და შესაბამისი სწავლებებიც ჩაატარა, 2017 წელს სახალხო დამცველის 

სამსახურის მიერ შესწავლილმა საჩივრებმა პრაქტიკაში მნიშვნელოვანი ხარვეზები 

გამოავლინა, სასამართლო პროცესებში კი ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დარღვევის 

არაერთი შემთხვევა დაადგინა. საჭიროა სპეციალიზაციისა და შესაძლებლობების 

შემდგომი გაძლიერება და ინსტიტუციონალიზაცია, არა მხოლოდ სოციალურ მუშაკებს 

შორის, არამედ, განსაკუთრებით, პოლიციაში; ასევე აუცილებელია არასრულწლოვანთა 

საკითხების ზოგადი აღიარება პრიორიტეტად. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით 

წახალისებულია სასწავლო პროგრამები, როგორიცაა, მაგალითად, სახალხო დამცველის 

ადამიანის უფლებათა აკადემიის მიერ ორგანიზებული კურსები სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს თბილისისა და სხვა რეგიონული ოფისების 

პერსონალისათვის. 70F

71  

2016 წელს ასევე შემოიღეს შინაპატიმრობის ალტერნატივა, ელექტრონული 

მონიტორინგის თანხლებით, რომელსაც ეროვნული პრობაციის სააგენტო ახორციელებს. 

2019 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით, 28 მამრობითი სქესის არასრულწლოვანი 

მსჯავრდებული და 31 ბრალდებული (მათ შორის, 1 მდედრობითი სქესის) მოთავსდა 

პენიტენციურ დაწესებულებებში. 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 83-ს უტოლდებოდა. 

დაწყებულია სამუშაოები ახალი მშენებლობის, აგრეთვე, არსებული დაწესებულებების 

მოდერნიზაციისათვის არასრულწლოვანთა და ახალგაზრდა დამნაშავეთა 

მოსათავსებლად. ამავდროულად, მნიშვნელოვანი იქნება ახალი დაწესებულების 

ფუნქციონირების ყოვლისმომცველი კონცეპტუალური ხედვის ჩამოყალიბება, სადაც 

განსაკუთრებული ყურადღება მიენიჭება საგანმანათლებლო და სარეაბილიტაციო 

პროგრამებზე წვდომას.      

დიდი წარმატებით არ გამოირჩევა პრევენციული ზომების მიღება. მცირეა 

მტკიცებულებები იმ ზომებზე, რომლებიც მიზნად ისახავს არასრულწლოვანთა მიერ 

დანაშაულის ჩადენის ხელშეშლას, ან ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვთა რაოდენობის გაზრდის 

პრევენციას (ქვემოთ უფრო ფართოდ გაეცნობით ამ თემას). კვლავ არსებობს პრობლემები 

არასრულწლოვან დამნაშავეთა სკოლაში მიღებისა71F

72 და სპეციალური მასწავლებლების 

ხელმისაწვდომობის მხრივ. არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციისა და 

რესოციალიზაციის კუთხით, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ აუცილებელია 

სამუშაოები ახალგაზრდების მოტივაციის ასამაღლებლად. სამწუხაროდ, მათთვის 

ხელმისაწვდომი აქტივობები არ არის მრავალფეროვანი; აგრეთვე, გაურკვეველია, 

რამდენად მორგებულია ისინი არასრულწლოვანთა ინტერესებსა და საჭიროებებზე. 

                                                      
71 სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის სასწავლო კურსი ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების დასაცავად, 8-10 ნოემბერი, 2017. 
72 იხ. სახალხო დამცველის ანგარიში, 2018, გვ. 282. 
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ამავდროულად, განსაკუთრებით მისასალმებელია: ინიციატივები, რომლებიც 

მიემართება მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ინტეგრირებული სისტემის 

შემუშავებას დანაშაულის პრევენციის შესახებ;  აგრეთვე, მინიმალურ ასაკს ქვემოთ 

ბავშვებისა და დარღვევის რისკქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების რეფერალური 

მექანიზმები, რომლებზეც იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს ევროკავშირისა და UNICEF-

ის მხარდაჭერით. ვიმედოვნებთ, რომ ისინი ხელს შეუწყობს შემდგომ შესამჩნევ 

გაუმჯობესებას.   

8. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის მაღალი სტანდარტების 

დანერგვა 

ეროვნული სტრატეგია ამ თვალსაზრისით, ითვალისწინებს  პირადი ცხოვრების 

უფლებისა და პირადი მონაცემების დაცვის გარანტიას საერთაშორისო პრინციპების 

შესაბამისად. ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო დავალებებს შორის ის განსაზღვრავს 

ეფექტიანი მონიტორინგის/საზედამხედველო მექანიზმის შემუშავებას შესაბამისი 

ინსტიტუტების მიერ, რათა ყველა მოქალაქის პირადი მონაცემები მაღალი სტანდარტით 

იყოს დაცული. ეს აამაღლებს საზოგადოების ცნობიერებას პირადი ცხოვრების უფლებაზე 

და ქართულ კანონმდებლობას შეუსაბამებს ამ სფეროში არსებულ საერთაშორისო და 

ევროპულ სტანდარტებს.     

მიუხედავად იმისა, რომ პირადი ცხოვრების უფლება დაცულია კონსტიტუციით, ბოლო 

წლების განმავლობაში ფარული თვალთვალი სისტემატური პრაქტიკა იყო 

საქართველოში პოლიტიკოსთა, ჟურნალისტთა და აქტივისტთა ვიდეოჩანაწერებით 

შანტაჟისათვის. 2011 წელს მიღებულ საქართველოს კანონს „პერსონალურ მონაცემთა 

შესახებ“ არ მოჰყოლია რაიმე სახის რეგულაციები და  არაეფექტიანი დარჩა. 2013 წლის 

განსაკუთრებულად შოკისმომგვრელი განცხადებების შემდეგ,72F

73 ხელისუფლების 

სახელმძღვანელოდ და კანონის შესაბამისობაზე მონიტორინგისათვის ჩამოყალიბდა 

სპეციალური კომისია. იმავე წელს დაინიშნა მონაცემთა დაცვის პირველი ინსპექტორი და 

შეიქმნა ეროვნული მონაცემთა დაცვის უწყება. იგი ამუშავებდა მოქალაქეთა საჩივრებს და 

მონიტორინგს უწევდა საჯარო ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა შეგროვებისა და 

ფლობის უკანონობას, წელიწადში ერთხელ კი ანგარიშს წარუდგენდა პარლამენტს.   

საქართველოს კანონში „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ ცვლილებები შევიდა 

2014 წელს, რის შედეგადაც გაფართოვდა მისი მოქმედება და, სამართალდამცველი 

სექტორის გარდა, კერძო სფეროც მოიცვა. სამართალდამცველ ორგანოებს 

ტელეკომუნიკაციებისთვის თვალყურის  დევნება შეეძლოთ მხოლოდ სასამართლოს 

განჩინებით, მკაფიოდ განსაზღვრული ფარგლებით, მეთოდითა და დროით, და 

დანაშაულის მხოლოდ კონკრეტულ ფორმებზე. თუმცა, საამისოდ დანერგილი 

ორგასაღებიანი სისტემა (მოითხოვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

                                                      
73 ამ საკითხზე იხ. თომას ჰამერბერგის 2013 წლის სექტემბრის ანგარიში, გვ. 21.   
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დასტურს) ბევრს არაადეკვატურ გარანტიად მიაჩნია.73F

74 ეს მოსაზრება საკონსტიტუციო 

სასამართლომაც გაიზიარა, მოუწოდა რა ახალი სისტემის შემოღებისკენ 2017 წლის 

მარტის ბოლოს. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების  ძალაში შესვლის შემდეგ, 

პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებდა 

საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნას. ამ მექანიზმს ექნებოდა 

კონკრეტული სახის ფარული მეთვალყურეობისა და მიყურადების ექსკლუზიური 

უფლებამოსილება, აგრეთვე, ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიათა 

ინსპექტირებისა და ტექნიკური აღჭურვილობის სპეციფიკაციის უფლებამოსილება. 

სააგენტო იურიდიული პირია, რომელიც ემორჩილება სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურს. მისი როლი ტექნიკურია - ზედამხედველობას ახორციელებენ პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი74F

75 (სისხლის სამართლის საქმეებში) და უზენაესი 

სასამართლოს ზედამხედველი მოსამართლე (კონტრდაზვერვის საქმეებში). თუმცა 

განახლებული კანონმდებლობა  სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს სამოქალაქო 

საზოგადოების წევრებს შორის, რომლებიც ეჭვქვეშ აყენებენ მის შესაბამისობას 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. ეს განსაკუთრებულად ეხება 

ეროვნული სტრატეგის მიერ გათვალისწინებული შესაბამისი „გარანტიების“ 

უზრუნველყოფას; ასევე, მათი აზრით, მცირდება ინსპექტორის75F

76 ზედამხედველობის 

უფლებამოსილება.76F

77 ამგვარად, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წინაშე წარადგინეს საჩივარი, რათა შემოწმდეს 

შეცვლილი კანონმდებლობის შესაბამისობა გადაწყვეტილებასთან.  

მიუხედავად ყველაფრისა, გასულ წლებში ხშირი იყო ფარული მოქმედებები საგამოძიებო 

ორგანოთა მხრიდან. 2018 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა მიიღო 

139777F

78 სასამართლო განკარგულება, რომლებიც სატელეფონო კომუნიკაციებში ჩარევის 

შესაძლებლობას იძლეოდა, და ეს მაშინ, როცა 2017 წელს ეს ციფრი 699-ს უტოლდებოდა78F

79. 

2018 წელს ინსპექტორმა  შეჩერების მექანიზმს მიმართა 96 განკარგულების/რეზოლუციის 

შემთხვევაში. იგივე მექანიზმი 2017 წელს (აპრილ-დეკემბერი) გამოყენებულია მხოლოდ 

                                                      
74 საკომუნიკაციო მონაცემებზე წვდომას თავდაპირველად მართავდა შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი (მათ ჰქონდათ „პირველი გასაღები“); 2015 

წლის აგვისტოდან დეპარტამენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ნაწილია. 
75 ახლა სახელმწიფო ინსპექტორი – იხ. შემდგომ ტექსტში. 
76 საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, ინსპექტორს მიენიჭა უფლებამოსილება, შეეჩერებინა 

სატელეფონო მოსმენა, თუ სამსახურს არ ექნებოდა სასამართლო განჩინება ან პროკურორის 

რეზოლუცია ელექტრონული/ორიგინალი სახით, ანდა მონაცემები პროკურორის ელექტრონულსა 

და ორიგინალ რეზოლუციებს შორის შეუსაბამო, ორაზროვანი/არასწორი აღმოჩნდებოდა. 
77 კამპანიის „ეს შენ გეხება“ წევრების განცხადება, 23 მარტი, 2017.  

https://www.transparency.ge/en/post/general-announcement/new-legislation-regulating-secret-

surveillance-violates-georgian-constitut/?custom_searched_keyword=constitutional+court. 
78  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ყოველწლიური ანგარიში, 2018, გვ. 63. 

https://personaldata.ge/cdn/2019/07/Report-on-the-state-of-personal-data-protection-in-Georgia-2018.pdf. 
79 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ყოველწლიური ანგარიში, 2017, გვ. 45. 

https://personaldata.ge/cdn/2019/01/Annual-report_2017_ENG.pdf. 

https://www.transparency.ge/en/post/general-announcement/new-legislation-regulating-secret-surveillance-violates-georgian-constitut/?custom_searched_keyword=constitutional+court
https://www.transparency.ge/en/post/general-announcement/new-legislation-regulating-secret-surveillance-violates-georgian-constitut/?custom_searched_keyword=constitutional+court
https://personaldata.ge/cdn/2019/07/Report-on-the-state-of-personal-data-protection-in-Georgia-2018.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2019/01/Annual-report_2017_ENG.pdf
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21 საქმეზე.79F

80 2018 წელს სატელეფონო კომუნიკაციის მოსმენის ერთი საქმე გადაეცა 

პროკურატურას, სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის ნიშნების მიზეზით. 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ განხორციელებული 

მონიტორინგის შედეგად, 2016 წელს გამოვლინდა „გადაუდებელი აუცილებლობის“ 

საფუძვლით ჩატარებული ჩხრეკისა და ამოღების უამრავი ფაქტი, რომელთა დამტკიცება 

შემდგომ სასამართლოს კომპეტენციაა.80F

81 ეს მიუთითებს პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების ნაკლებ გააზრებასა და, როგორც პროკურორების, ისე 

მოსამართლეების პრაქტიკული სწავლების შემდგომ საჭიროებას ჩხრეკისა და ამოღების 

ლეგიტიმურობის თვალსაზრისით.   

პირად ცხოვრებაზე ინფორმაციის უკანონო მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება ან 

სხვაგვარად ხელმისაწვდომობა, რაც იწვევს მნიშვნელოვან ზიანს, დასჯადი დანაშაულია, 

მაგრამ გამოძიების ეფექტიანობა და ასეთი დანაშაულების პრევენცია კვლავ პრობლემურ 

საკითხად რჩება. 2015 წელს და 2016 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში ოპოზიციონერთა 

პირადი ცხოვრებისა და კომუნიკაციის აუდიო და ვიდეოჩაწერა ფართოდ ვრცელდებოდა. 

სახალხო დამცველი 2016 წლის დეკემბერში81F

82 იტყობინებოდა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლების „მრავალ“ დარღვევაზე წლის განმავლობაში. 2019 წლის 

დასაწყისში ერთ-ერთი ქალი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები 

(რამდენიმე წლის წინათ ჩაწერილი) ფართოდ გავრცელდა მესინჯერის აპლიკაციების 

მეშვეობით. სახალხო დამცველმა აღნიშნული ფაქტი აღწერა, როგორც გენდერული 

საფუძვლით მოტივირებული დანაშაული და  ხელისუფლებისაგან მოითხოვა, შესაბამისი 

გამოძიების გარდა, რიგი ზომები განეხორციელებინა (სწრაფი ინფორმაციის გაცემის 

მექანიზმი, კადრების სწრაფად დაბლოკვის გზები, ცნობიერების ამაღლება) მსგავსი 

შანტაჟის წინააღმდეგ.82F

83 2018 წლის საპარალამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველი 

შესაბამის საჯარო პირებს შეახსენებს, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება 

არა მხოლოდ ავალდებულებს სახელმწიფოებს, თავი შეიკავონ მსგავსი ჩარევისაგან, 

არამედ განსაზღვრავს პოზიტიურ ვალდებულებებს, რომლებიც ახლავს პირადი 

ცხოვრების ეფექტიანად დაცვას. შესაბამისად, სახელმწიფომ პოზიტიური ზომები უნდა 

მიიღოს, რათა შეზღუდოს გადაცდომა და ეფექტიანად გამოიძიონ სავარაუდო 

დანაშაულები. 

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საქმე ეხება უწყვეტ და უხეშ დარღვევებს, 

აუცილებელია ამ სფეროში მეტი პასუხისმგებლობის განსაზღვრა, ასევე, მსგავსი 

დარღვევების ეფექტიანი გამოძიება  და დევნა, როგორც ითვალისწინებს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 2014 წლის ცვლილებები. მომავალი სამოქმედო გეგმებისათვის 

                                                      
80 ჯერჯერობით, 2019 წლის განმავლობაში ( 2019 წლის 10 სექტემბრის მდგომარეობით), შეჩერების 

85 საქმე არსებობს. 
81 GYLA, სისხლის სამართლის პროცესებზე მონიტორინგი თბილისსა და ქუთაისში და სააპელაციო 

სასამართლოში; მონიტორინგის ანგარიში No. 9. 
82 2016 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში. 
83http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/190416115758sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-

piradi-tskhovrebis-amsakhveli-kadrebis-gavrtselebis-shesakheb. 

http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/190416115758sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-piradi-tskhovrebis-amsakhveli-kadrebis-gavrtselebis-shesakheb
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/190416115758sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-piradi-tskhovrebis-amsakhveli-kadrebis-gavrtselebis-shesakheb
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მნიშვნელოვანი იქნება ამ თვალსაზრისით გატარებული ღონისძიებების ინდიკატორთა 

ჩართვა.  

როგორც წინა თავში აღინიშნა, 2018 წლის 21 ივლისს, პარლამენტმა მიიღო კანონი 

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ. მისი დებულებების მიხედვით, 2019 

წლის 10 მაისიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა შეითავსა  პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ფუნქციები და, მონაცემთა დაცვის უწყებასთან ერთად 

(რაც მოიცავს მონაცემთა დამუშავების კანონიერებასა და ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების ზედამხედველობას), 2019 წლის პირველი ნოემბრიდან იძიებს 

კონკრეტული კატეგორიების დარღვევებს, როგორიცაა წამება, ასევე, არაადამიანური ან 

ღირსების შემლახველი მოპყრობა, ჩადენილი სამართალდამცველი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მიერ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მემკვიდრე, 

ახალი სახელმწიფო ინსპექტორი83F

84, პერსონალთან ერთად84F

85, აგრძელებს მუშაობას 

სხვადასხვა სამინისტროსთან, პროკურატურასთან, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან, 

კერძო სექტორსა და აკადემიურ წრეებთან პირადი მონაცემების დაცვაზე ცნობიერების 

ასამაღლებლად და, საბოლოოდ, პრაქტიკის შესაცვლელად.    

ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეფორმისა და მოდერნიზებული 108-ე კონვენციის85F

86 

გათვალისწინებით, 2019 წლის აპრილში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

სამსახურმა დაასრულა ახალი კანონპროექტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, 

არსებულის ჩასანაცვლებლად. ვიმედოვნებთ, რომ ახალი კანონი ხელს შეუწყობს 

ქართული კანონმდებლობის ჰარმონიზებას ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგად 

რეგულაციასთან (GDPR), ასოცირების ხელშეკრულებაში განსაზღვრული 

ვალდებულებების შესრულებას და ქვეყანაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

სტანდარტთა გაუმჯობესებას. კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია შემდგომი 

საკანონმდებლო პროცედურებისათვის. მონაცემთა დამმუშავებლის გაზრდილი 

პასუხისმგებლობისა და სხვა სიახლეების პარალელურად, კანონპროექტი 

ითვალისწინებს მონაცემთა დაცვის ოფიცრების დანიშვნას თითოეულ სამინისტროსა და 

საჯარო ერთეულში, აგრეთვე, კერძო კომპანიებში, რომლებიც მუშაობენ სენსიტიურ 

მონაცემებზე. 

მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ მიღებული გაზრდილი რაოდენობის საჩივრების 

გათვალისწინებით, საზოგადოებრივი ცნობიერების დონე პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობაზე მატულობს, მაგრამ საჭიროა მისი კვლავ ამაღლება - კონტრაქტებში 

მცირე ზომის შრიფტით დაწერილი ტექსტის წაკითხვით დაწყებული და ახალგაზრდების 

მიერ სოციალური მედიის გამოყენებით დამთავრებული.      

                                                      
84 სახელმწიფო ინსპექტორი აირჩიეს 2019 წლის 3 ივლისს, 6-წლიანი ვადით: 

https://personaldata.ge/en/about-us. 
85 2019 წელს. გარდა ამისა, პერსონალმა უნდა გამოიძიოს სამართალდამცველი ორგანოების 

წარმომადგენელთა მხრიდან დანაშაულების შესაძლო ჩადენის ფაქტები.  
86 1981 წლის ევროპული კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას 

ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ.  

https://personaldata.ge/en/about-us
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ეს აშკარად ისეთი სფეროა, რომელიც საჭიროებს განგრძობით და ინტენსიურ 

ყურადღებას და მნიშვნელოვნად უნდა იყოს წარმოდგენილი მომავალ სტრატეგიებსა და 

გეგმებში. ამ სფეროში შემდგომი წინსვლისათვის, არანაკლებ საგულისხმოა სახელმწიფო 

ინსპექტორის უზრუნველყოფა შესაბამისი რესურსებით.   

9. გამოხატვის, შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლების მაღალი 

სტანდარტით დაცვა 

ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს მიზნებს, რომლებიც მოიცავს მედიის 

დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას; ჟურნალისტთა პროფესიულ საქმიანობაში 

ნებისმიერი ჩარევის შეზღუდვას;  მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის 

თავისუფლებით სარგებლობას ყველა ადამიანის მიერ; და ამ თვალსაზრისით 

პოზიტიური და ნეგატიური ვალდებულებების შესრულებას მთავრობის მხრიდან.      

2019 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსში,86F

87 რომელიც შეიმუშავა ორგანიზაციამ 

„ჟურნალისტები საზღვრების გარეშე“, საქართველო 180 ქვეყნიდან მე-60 ადგილზე 

მოხვდა. 2013 წელს მე-100 პოზიციასთან შედარებით, ეს მნიშვნელოვანი წინსვლა იყო. 

ბოლოდროინდელი რეფორმები, მათ შორის, მედიის მფლობელობის გამჭვირვალობა, 

სატელიტური ტელევიზიის პლურალიზმი, სამაუწყებლო მარეგულირებელი ორგანოს 

შემოწმება და ჟურნალისტთა წინააღმდეგ ძალადობის შემცირება ამ გაუმჯობესებული 

რეიტინგის ხელშემწყობ ფაქტორებად აღინიშნა. თუმცა, კვლევამ ხაზი გაუსვა, რომ მედია 

საქართველოში კვლავ ძალიან პოლარიზებულია და, მიუხედავად გარკვეული 

პროგრესისა, მედიის მფლობელები ხშირად კარნახობენ სარედაქციო შინაარსს. ქვეყნის 

აღმასვლა ინდექსში მნიშვნელოვნად შემცირდა ბოლო წლების განმავლობაში.     

ძირითადი სატელევიზიო არხების მფლობელობაზე ბრძოლა შეშფოთების სერიოზული 

მიზეზია ქვეყანაში მომავალ მედიაპლურალიზმთან მიმართებით. უნდობლობის პიკი 

2015 წლიდან იყო დავა წამყვანი ოპოზიციური მედიასაშუალების „რუსთავის 2-ის“ 

ლეგიტიმური მფლობელობის შესახებ. ამ საქმის სასამართლო განხილვა დიდი კრიტიკის 

საგანი გახდა, განსაკუთრებით იმ მიზეზით, რომ ჩაერია მაუწყებლის სარედაქციო 

პოლიტიკაში. აღნიშნულ დავებს თან ახლდა მრავალი ბრალდება, რომლებიც შეეხებოდა 

საქმის მონაწილე სუბიექტებზე მმართველი კოალიციის მხარდამჭერთა მხრიდან 

ზეწოლას საქმისწარმოების სხვადასხვა ეტაპზე, მათ შორის, საიდუმლო ვიდეო და 

აუდიოჩანაწერების გავრცელებას.          

2017 წლის 2 მარტს უზენაესმა სასამართლომ საბოლოოდ გადასცა არხი წინა 

თანამფლობელს. მომდევნო დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

გამოსცა დროებითი ღონისძიება, რომლის მიხედვითაც უნდა შეჩერებულიყო უზენაესი 

სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება, ხელისუფლებას კი ეკრძალებოდა 

ნებისმიერი სახის ჩარევა მომჩივანი კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაში. ეს დროებითი 

ღონისძიება თავდაპირველად გამოიცა 8 მარტამდე ვადით, 7 მარტს კი სასამართლომ 

                                                      
87 https://rsf.org/en/ranking# 

https://rsf.org/en/ranking
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გააგრძელა „შემდგომი შეტყობინების მიღებამდე“ და საქმე პრიორიტეტული განხილვის 

ჩამონათვალში განათავსა.     

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა 2019 წლის 

18 ივლისს.87F

88  მეხუთე პალატამ დაადგინა, რომ რუსთავის 2-ის მფლობელობასთან 

დაკავშირებულ დავაში არ დარღვეულა სამართლიანი სასამართლოს გარანტიები. მან 

ასევე დაუშვებლად ცნო ყოფილი მფლობელების საჩივარი, რომელიც შეეხებოდა 

გამოხატვის თავისუფლებას, უფლებათა შეზღუდვის გამოყენების შეზღუდვასა და 

საკუთრების დაცვას, და არ დაადგინა ჩარევა დავაზე გადაწყვეტილების მიმღებ 

მოსამართლეთა დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობაში. ამ უკანასკნელთან 

დაკავშირებით, სასამართლომ დაასკვნა: „სატელევიზიო არხს არ ჰქონდა საპროცესო 

უფლებუნარიანობა, რომ საჩივარი შეეტანა ძირითადი განხილვების შესახებ, კერძოდ, 

რუსთავის 2 წილების მფლობელობაზე“. სასამართლომ ერთხმად უარყო დარჩენილი 

საჩივრები, როგორც დაუშვებელი, მათ შორის,  ბრალდებები, რომ „საქმისწარმოება იყო 

სახელმწიფოს მიერ მართული კამპანია სატელევიზიო არხის გასაჩუმებლად“. ამ 

განჩინების შედეგად, ქართული სასამართლო სისტემის გადაწყვეტილება ამოქმედდა და 

რუსთავის 2-ის მფლობელობაში ცვლილებები შევიდა.  

ბევრმა საერთაშორისო და ადგილობრივმა დამკვირვებელმა სერიოზული კითხვები 

დასვა რუსთავის 2-ის საქმის შესახებ და დღემდე სერიოზული შეშფოთების საგანია მისი 

გავლენა მედიის მრავალფეროვნებაზე. 2019 წლის 24 ივლისს 19-მა ქართულმა 

არასამთვრობო ორგანიზაციამ  ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, თუ რა მნიშვნელობა 

ჰქონდა მაუწყებლის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის შენარჩუნებასა და 

ჟურნალისტთა სამუშაო უფლებების დარღვევის პრევენციას. მათ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებს მოუწოდეს, თვალყური ედევნებინათ რუსთავი 2-ის გარშემო 

განვითარებული მოვლენებისთვის.88F

89 მიუხედავად რუსთავი 2-ის აღდგენილი 

მფლობელის დაპირებისა, რომ არ ჩაერეოდა არხის სარედაქციო პოლიტიკაში, 2019 წლის 

ბოლოს ახალი ამბების დეპარტამენტის უფროსი და სხვა მთავარი წამყვანები 

გათავისუფლდნენ. ამავდროულად, არხი სხვა თანამშრომლებმაც დატოვეს, მიუთითეს 

რა სარედაქციო პოლიტიკის მკაფიო ცვლილებაზე.     

ჟურნალისტები საზღვრების გარეშე (RSF) მედიასაშუალებათა მფლობელებსა და 

პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებდნენ, ნაკლები გავლენა ჰქონოდათ წამყვან მედიაზე. 

ორგანიზაციის სპიკერის თქმით, „2020 წლების საპარლამენტო არჩევნების წინ 

აუცილებელია, შენარჩუნდეს ქართული მედიაპლურალიზმი და შემცირდეს 

მფლობელებისა და პოლიტიკური პარტიების გავლენა მათ სარედაქციო პოლიტიკაზე“.89F

90 

                                                      
88 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 და სხვები 

საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივარი 16812/17), 2019 წლის 18 ივლისის გადაწყვეტილება 

ხელმისაწვდომია https://hudoc.echr.coe.int. 
89 https://osgf.ge/en/calling-on-international-organizations-to-follow-the-developments-around-rustavi-2/. 
90 https://rsf.org/en/news/media-pluralism-must-be-preserved-georgia-rsf-says. 

https://rsf.org/en/news/media-pluralism-must-be-preserved-georgia-rsf-says
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ხშირია განაცხადები ჟურნალისტთა მიმართ არსებულ საფრთხესა და მათ პროფესიულ 

საქმიანობაში უკანონო ჩარევაზე. სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის თანახმად, 

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონო ჩარევის 12 საქმეზე 

დაიწყო გამოძიება; გენერალურმა პროკურატურამ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე - 2 

პირის წინააღმდეგ ჟურნალისტის საქმიანობაში ჩარევის, და 10 პირის წინააღმდეგ 

ჟურნალისტის მიმართ ჩადენილი სხვა დანაშაულებისთვის.90F

91 2017 წელს აზერბაიჯანელი 

დისიდენტი ჟურნალისტის, აფგან მუხტარლის გატაცებისა და აზერბაიჯანში 

პატიმრობის ფაქტზე ჩატარებულ გამოძიებას დამაჯერებელი შედეგები არ 

წარმოუდგენია. 2019 წლის 20 ივნისს, საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ 

პოლიციისა და მომიტინგეების დაპირისპირებისას91F

92, დაშავდა 40-მდე ჟურნალისტი92F

93 

(უმეტესად, პოლიციის მიერ ნასროლი რეზინის ტყვიებით), 2 ჟურნალისტს კი 

გადაუდებელი ოპერაცია დასჭირდა. 

ამგვარი ინციდენტების საპასუხო ქმედებები მიზნად ისახავს გამოხატვის თავისუფლების 

ეფექტიანად დაცვას. აუცილებელია, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან 

ჟურნალისტთა მიმართ ძალადობის ეფექტიანი და დაუყოვნებელი გამოძიება და 

მომავალში არაპროპორციული ძალის გამოყენების აღკვეთა. ამ კუთხით გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გენერალური პროკურატურის მიერ 

წარმოებული გამოძიების პროგრესს. 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და თავისუფლება ასევე ხაზგასმულია ეროვნულ 

სტრატეგიაში. აღნიშნული ვალდებულება საქართველოს მთავრობას ნაკისრი აქვს 

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებითაც. კანონპროექტი ინფორმაციის 

თავისუფლების შესახებ, რომლის მომზადებაც 2014 წელს დაიწყო, კვლავ შემუშავების 

პროცესშია. 2017 წელს იუსტიციის სამინისტრომ საბოლოო პროექტი განხილვისთვის 

წარუდგინა ანტიკორუფციული საბჭოს წევრებს. დოკუმენტის პარლამენტში წარდგენა 

დაგეგმილია 2019 წელს. ქმედითობისთვის, კანონმდებლობა უნდა ითვალისწინებდეს 

დამოუკიდებელ საზედამხედველო მექანიზმს და შესაბამის სანქციებს, რომლებიც 

უზრუნველყოფს მის ეფექტიანობას. არსებული პროექტის თანახმად, სახალხო დამცველს 

დაევალება ზედამხედველობა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და, კანონთან 

შეუსაბამობის შემთხვევაში, ექნება უფლებამოსილება, გამოსცეს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი სასამართლოში წარსადგენად.93F

94 ეს, რა თქმა უნდა, გავლენას 

                                                      
91 სახალხო დამცველის ანგარიში, 2018, გვ. 169. 
92 საპროტესტო აქციები პარლამენტის წინ დაიწყო 2019 წლის 20 ივნისს, როდესაც რუსმა 

კანონმდებელმა თბილისში პარლამენტარებისთვის გამართულ მართლმადიდებლურ-

ქრისტიანული ქვეყნების ფორუმზე სპიკერის სკამი დაიკავა. სიტუაცია გამწვავდა შუაღამისას, 

როდესაც აქციის რამდენიმე მონაწილემ სცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა და პოლიციამ ხალხის 

ნაკადს რეზინის ტყვიებით, ცრემლსადენი გაზითა და წყლის ჭავლით უპასუხა. ჯანდაცვის 

სამინისტროს თანახმად, შეტაკებისას დაშავდა აქციის, სულ მცირე, 160 მონაწილე და 80 

პოლიციელი. 
93 https://www.qartia.ge/en/news/article/73297 
94 გაეროს 2019 წლის შუალედური ანგარიში უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის 

რეკომენდაციების შესრულებაზე, ნაწილი 117.95. 

https://www.qartia.ge/en/news/article/73297
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მოახდენს სახალხო დამცველის რესურსების დატვირთულობაზე, რაც ასევე 

გასათვალისწინებელია. 

სამართალდამცველი ორგანოებისათვის ჩატარდა რიგი ტრენინგები შეკრებისა და 

მანიფესტაციის თავისუფლებაზე. შსს-ს აკადემიაში დაინერგა საბაზისო კურსი და 

შემუშავდა სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების პროექტი. თუმცა, ბოლო დროს 

განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ ქართული კანონმდებლობა შეკრების 

თავისუფლებასთან, უფრო კონკრეტულად, მანიფესტაციებთან დაკავშირებით, 

საჭიროებს ჰარმონიზებას საერთაშორისო სტანდარტებთან. ეს მიზანი დასახულია 2014-

2015 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში, ასევე, 2016-2017 წლებსა და 2018-2020 

წლებში. ამავდროულად, არსებობს ცნობები მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის 

უფლებაში ჩარევაზე, განსაკუთრებით, როდესაც საკითხი ეხება ოპოზიციისა და ლგბტ 

ღონისძიებებს. 

ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშნვა დაძაბულობის წყაროა, 

განსაკუთრებით, 2013 წელს ლგბტქი თემის წევრებსა და მათ მხარდამჭერებზე 

თავდასხმის შემდეგ. ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ 2014 წლიდან 17 

მაისის „ოჯახის სიწმინდის დღედ“ გამოცხადების შემდეგ, 17 მაისს თბილისში 

ყოველწლიურად იმართება კონტრაქცია, რომელიც ხელს უშლის ლგბტქი თემს ამ დღის 

აღნიშვნაში. 2017 წელს თემის წევრებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, ეზეიმათ ეს დღე, თუმცა 

შეზღუდულ ტერიტორიაზე და შეზღუდული დროით; 2018 წელს გაიმართა შეზღუდული 

დემონსტრაცია, რომელსაც დაესწრო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე; თუმცა, 2019 

წელს ლგბტქი სათემო ორგანიზაციებმა საქართველოში ერთხმად განაცხადეს უარი 

„ღირსების მსვლელობაში“ მონაწილეობაზე, რადგან არსებობდა საფრთხე.  საპატრიარქომ 

თბილისი პრაიდს „აბსოლუტურად მიუღებელი“ უწოდა და მთავრობას მიმართა, რომ არ 

დაეშვა მისი ჩატარება. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაიმართა მოლაპარაკებები 

პრაიდის ღონისძიებათა უსაფრთხოდ ჩატარებაზე, რაც, საბოლოოდ, უშედეგო აღმოჩნდა, 

ვინაიდან სახელმწიფომ ვერ გასცა გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების უსაფრთხო 

გარემოში განხორციელების გარანტია. მცირე დემონსტრაცია გაიმართა შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს შენობასთან, რომელიც ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით მდებარეობს. 

ზოგადად, სახალხო დამცველის თანახმად, 2018 წელს უფლებათა რეალიზაციის 

მონიტორინგმა გამოავლინა პრობლემები სამართალდამცველ ორგანოებთან 

მიმართებით. კერძოდ, ეს ეხება ისეთ საკანონმდებლო ხარვეზებს, რომლებიც 

უკავშირდება დროებითი კონსტრუქციების აღმართვას, კონტრაქციების არასათანადო და 

არაეფექტიან მართვას და სპონტანური დემონსტრაციებისას საგზაო მოძრაობის 

ბლოკირებას. ამასთან, კვლავ აღსანიშნავია 17 მაისს ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან 

ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი დემონსტრაციების შეზღუდვა.94F

95 

                                                      
95 2018 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეზე მეტი 

ინფორმაციისთვის, იხ. ანგარიშის თავი გენდერულ თანასწორობაზე. 
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2018 წელს სახალხო დამცველმა განიხილა ადამიანის უფლებათა დამცველებზე 

სიტყვიერი თავდასხმის შემთხვევები წამყვანი ფიგურების მხრიდან, რასაც მოჰყვა 

მასშტაბური უარყოფითი კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების თავმჯდომარეთა 

წინააღმდეგ (საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი 

არჩევნები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო). 95F

96 ასეთი თავდასხმა არ 

მიუთითებს ამ სფეროში პროგრესზე და შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს 

საზოგადოებაზე. 

2019 წლის 20 ივნისს მართლმადიდებლური ქვეყნების საპარლამენტთაშორისო 

ასამბლეაზე რუსეთის დუმის დელეგატის დასწრების საწინააღმდეგო დემონსტრაციის 

დაწყებიდან რამდენიმე საათში, ზოგიერთმა მომიტინგემ სცადა პარლამენტის შენობაში 

შესვლა, რასაც მოჰყვა მწვავე დაპირისპირება სპეცრაზმთან. სამართალდამცველებმა 

გამოიყენეს ცრემლსადენი გაზი, რეზინის ტყვიები და წყლის ჭავლი. შედეგად, დაშავდა 

200-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის, ჟურნალისტები და პოლიციელები. სახალხო 

დამცველის თანახმად, მომიტინგეები მკაფიოდ არ გაუფრთხილებიათ სპეციალური 

ძალის გამოყენებამდე, პოლიციამ კი მათ არ მისცა გონივრული დრო ადგილის 

დასატოვებლად. მედიის მიერ გავრცელებულმა ვიდეოჩანაწერებმა ცხადად აჩვენა 

არაპროპორციული ძალის გამოყენება სამართალდამცველთა მხრიდან, რომლებიც 

მომიტინგეებს მთელი ღამის განმავლობაში დევნიდნენ. 20-21 ივნისის ღამეს დაკავებულ 

121 ადამიანს ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა (სხვადასხვა ვადით). სახალხო 

დამცველის წარმომადგენელი დაესწრო მათ სასამართლო პროცესებს. მისი ანგარიშის 

თანახმად, საქმეები განიხილეს დაჩქარებულად, რამაც არ მისცა დაკავებულებს 

საშუალება, ესარგებლათ სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და ისეთი 

მნიშვნელოვანი პროცედურული გარანტიებით, როგორიცაა მტკიცებულებების 

წარდგენა, ეფექტიანი დაცვის უფლება და საქმის გონივრულ ვადებში განხილვა.96F

97 

სახალხო დამცველის მიერ გამოვლენილი პრობლემები ძირითადად უკავშირდება 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს, რომელიც ჯერ კიდევ 

ვერ აკმაყოფილებს სათანადო პროცესუალურ მოთხოვნებს. როგორც არაერთხელ 

აღინიშნა და აისახა სამოქმედო გეგმებში, საერთაშორისო სტანდარტებთან 

შესაბამისობისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 

ფუნდამენტური გადასინჯვის ვადები დიდი ხანია დაირღვა. 

სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაიწყო იმ პირების მიმართ, რომლებიც 

მართავდნენ ჯგუფებს და იმ ღამით მონაწილეობდნენ ჯგუფურ ძალადობაში, 

პარლამენტის ტერიტორიაზე შეჭრის მიზნით. გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო 

გამოძიება სამართალდამცველთა მხრიდან ძალაუფლების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე 

                                                      
96 http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-sakhelmtsifo-tanamdebobis-pirebs-

arasamtavrobo-organizatsiebtan-mimartebit-saertashoriso-demokratiuli-standartebis-datsvisken-

moutsodebs; იხ. აგრეთვე https://www.transparency.ge/en/post/governments-coordinated-attack-civil-

society-harms-democracy-georgia. 
97 http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsveli-rustavelis-gamzirze-

2019-tslis-20-21-ivniss-ganvitarebul-movlenebs-ekhmianeba. 

http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-sakhelmtsifo-tanamdebobis-pirebs-arasamtavrobo-organizatsiebtan-mimartebit-saertashoriso-demokratiuli-standartebis-datsvisken-moutsodebs
http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-sakhelmtsifo-tanamdebobis-pirebs-arasamtavrobo-organizatsiebtan-mimartebit-saertashoriso-demokratiuli-standartebis-datsvisken-moutsodebs
http://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-sakhelmtsifo-tanamdebobis-pirebs-arasamtavrobo-organizatsiebtan-mimartebit-saertashoriso-demokratiuli-standartebis-datsvisken-moutsodebs
https://www.transparency.ge/en/post/governments-coordinated-attack-civil-society-harms-democracy-georgia
https://www.transparency.ge/en/post/governments-coordinated-attack-civil-society-harms-democracy-georgia
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsveli-rustavelis-gamzirze-2019-tslis-20-21-ivniss-ganvitarebul-movlenebs-ekhmianeba
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsveli-rustavelis-gamzirze-2019-tslis-20-21-ivniss-ganvitarebul-movlenebs-ekhmianeba
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დემონსტრაციის რამდენიმე მონაწილის მიმართ და გამოხატა მზაობა სახალხო 

დამცველთან თანამშრომლობისთვის.97F

98 დადებითად შეაფასა რა გენერალური 

პროკურატურის ინიციატივა98F

99 ჩართულობის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, 

სახალხო დამცველმა შექმნა საკონსულტაციო საბჭო. საბჭოს წევრები, ისევე, როგორც 

სახალხო დამცველი, მიიჩნევენ, რომ გამოძიება არ უნდა წარიმართოს მხოლოდ შსს-ს 

ცალკეული თანამშრომლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე: მის 

ინტერესში უნდა მოექცეს სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებების სისტემატურობის 

დადგენაც,99F

100 პროკურატურის მიერ ჩატარებულ გამოძიებათა პროგრესი კი გულდასმით 

შეისწავლონ. 

განმეორებითი სამოქმედო გეგმები ითვალისწინებს სტატისტიკის შეგროვებასა და 

გამოქვეყნებას მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებათა დარღვევის 

გამოძიებასა და დევნაზე, რაც ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმშია. 2014 წელს ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიაში ამოცანად განისაზღვრა სამართლებრივი 

რეაგირება შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე  და მათი 

პრევენცია. ეს ერთი კონკრეტული სფეროა, რომელიც, ზემოაღნიშნული მოვლენებიდან 

გამომდინარე, სიღრმისეულ მუშაობას საჭიროებს. 

10. რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების უზრუნველყოფა 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის თანახმად, საჭიროა: ეფექტიანი 

ღონისძიებების განხორციელება რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან 

ასაცილებლად და მისი შედეგების აღმოსაფხვრელად; რელიგიური 

გაერთიანებებისათვის საკუთარი საქმიანობის შეუზღუდავად განხორციელების 

შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; და ეფექტიანი ღონისძიებების განხორციელება 

რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული დანაშაულების თავიდან აცილებისა და 

ეფექტიანი გამოძიების მიზნით. 

საქართველოს კონსტიტუციის მუხლი, რომლითაც გარანტირებულია რწმენის, 

აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლება,  2017-18 წლებში გადაიხედა 

საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში. ვენეციის კომისიისა100F

101 და ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, ახალი მუხლის პირველადი პროექტი წინა 

ვერსიაზე შემზღუდავია და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას. 

                                                      
98 http://pog.gov.ge/en/news/brifingi-saqarTvelos-prokuraturashi. 
99 http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-20-21-ivnisis-

aktsiis-dashlis-dros-dzalis-gadametebis-faktebis-gamodziebastan-dakavshirebit. 
100http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/2019-tslis-20-21-ivniss-shinagan-sakmeta-saministros-

tanamshromlebis-mier-samsakhurebrivi-uflebamosilebis-savaraudo-gadametebis-faktze-mimdinare-

siskhlis-samartlis-sakmis-shestsavlis-protsesshi-shekmnili-sakhalkho-damtsvelis-sakonsultatsio-sabchos-

skhdome. 
101 იხ. ევროპული კომისია „სამართლის მეშვეობით დემოკრატიისთვის“ (ვენეციის კომისია), 

მოსაზრება კონსტიტუციის პროექტის შესახებ, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მეორე 

მოსმენით მიიღო 2017 წლის 23 ივნისს, გვ. 9-10. 

http://pog.gov.ge/en/news/brifingi-saqarTvelos-prokuraturashi
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-20-21-ivnisis-aktsiis-dashlis-dros-dzalis-gadametebis-faktebis-gamodziebastan-dakavshirebit
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-20-21-ivnisis-aktsiis-dashlis-dros-dzalis-gadametebis-faktebis-gamodziebastan-dakavshirebit
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/2019-tslis-20-21-ivniss-shinagan-sakmeta-saministros-tanamshromlebis-mier-samsakhurebrivi-uflebamosilebis-savaraudo-gadametebis-faktze-mimdinare-siskhlis-samartlis-sakmis-shestsavlis-protsesshi-shekmnili-sakhalkho-damtsvelis-sakonsultatsio-sabchos-skhdome
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/2019-tslis-20-21-ivniss-shinagan-sakmeta-saministros-tanamshromlebis-mier-samsakhurebrivi-uflebamosilebis-savaraudo-gadametebis-faktze-mimdinare-siskhlis-samartlis-sakmis-shestsavlis-protsesshi-shekmnili-sakhalkho-damtsvelis-sakonsultatsio-sabchos-skhdome
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/2019-tslis-20-21-ivniss-shinagan-sakmeta-saministros-tanamshromlebis-mier-samsakhurebrivi-uflebamosilebis-savaraudo-gadametebis-faktze-mimdinare-siskhlis-samartlis-sakmis-shestsavlis-protsesshi-shekmnili-sakhalkho-damtsvelis-sakonsultatsio-sabchos-skhdome
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/2019-tslis-20-21-ivniss-shinagan-sakmeta-saministros-tanamshromlebis-mier-samsakhurebrivi-uflebamosilebis-savaraudo-gadametebis-faktze-mimdinare-siskhlis-samartlis-sakmis-shestsavlis-protsesshi-shekmnili-sakhalkho-damtsvelis-sakonsultatsio-sabchos-skhdome
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შემდგომი განხილვის შედეგად, პარლამენტმა მიიღო ახალი, მე-16 მუხლი101F

102, რომელიც, 

სახალხო დამცველისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების შეფასებით, მეტად 

შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს.102F

103  

გარდა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, 2018-2019 წლებში საკონსტიტუციო 

სასამართლომ და უზენაესმა სასამართლომ გამოიტანეს არაერთი გადაწყვეტილება, 

რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების ეფექტიან 

აღსრულებაზე. 

2018 წლის 3 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო 

საგადასახადო კოდექსისა და სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის დებულებები, 

რომლებიც პრივილეგიას ანიჭებდა საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას; 

კერძოდ, კოდექსის ის მუხლი, რომლის თანახმადაც, საქართველოს 

მართლმადიდებლური ეკლესიის დაკვეთით ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობა, 

რეკონსტრუქცია და შეღებვა გათავისუფლებულია დამატებითი ღირებულების 

გადასახადისგან. სადავო მუხლმა  საქართველოს ეკლესიას პრივილეგია მიანიჭა 

მომსახურების შესყიდვის თვალსაზრისით და შექმნა დისკრიმინაციული გარემო სხვა 

რელიგიური გაერთიანებებისთვის. სასამართლომ აღნიშნა, რომ ამგვარი დისკრიმინაცია 

შეიძლება აღმოიფხვრას მოცემული პრივილეგიების სრული გაუქმებით, ან ყველა 

რელიგიური ორგანიზაციის მიერ თანაბარი გამოყენებით. საკონსტიტუციო 

სასამართლომ ასევე დააკმაყოფილა რელიგიური ორგანიზაციების 5 სარჩელი, რომლებიც 

შეეხებოდა დისკრიმინაციულ დებულებებს სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში. 

სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სამართლებრივი დებულება, რომელიც 

ითვალისწინებს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის სახელმწიფო 

ქონების ექსკლუზიურად უფასოდ გადაცემას, მაშინ, როდესაც სხვა რელიგიური 

ორგანიზაციები მსგავსი შესაძლებლობით ვერ სარგებლობენ. სასამართლომ 

დაადასტურა, რომ ასეთი დისკრიმინაცია შეიძლება აღმოიფხვრას ამ პრივილეგიების 

სრული გაუქმებით, ან ყველა რელიგიური ორგანიზაციისთვის თანაბრად გამოყენების 

უფლების მინიჭებით. პარლამენტმა უნდა განიხილოს, თუ რა ზომებია მისაღები, რომ 

სასამართლოს გადაწყვეტილებებს საკანონმდებლო ძალა მიენიჭოს. 

2017 წლის დეკემბერში საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, 

რომ აღმოიფხვრას საკულტო ნაგებობათა მშენებლობაზე ნებართვის მისაღებად 

რეკომენდაციის გაცემა რელიგიურ საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსგან. ამ საქმეს 

რელიგიური ორგანიზაციებისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან 

განმცხადებლებისგან არასავალდებულო დოკუმენტების მოთხოვნის პრაქტიკას, 

                                                      
102 იხ. საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35. 
103 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 157. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35
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სავარაუდოდ, სახელმწიფო გამოიყენებს რელიგიურ უმცირესობათა 

ორგანიზაციებისთვის ხელოვნური წინააღმდეგობების შესაქმნელად. 

საკანონმდებლო რეგულაციები, რომლებიც აუცილებელია საკონსტიტუციო 

სასამართლოსა და უზენაესი სასამართლოს ზემოაღნიშნულ გადაწყვეტილებათა 

ეფექტიანი აღსრულებისთვის, საჭიროების შემთხვევაში, პრიორიტეტად უნდა 

განისაზღვროს. ამასთანავე, ბოლო დროს განვითარებულ დადებით მოვლენად მიიჩნევა 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2019 წლის სექტემბრის გადაწყვეტილება, რომლითაც 

რელიგიურ ნიადაგზე დისკრიმინაციად განისაზღვრა ბათუმის მერიის უარი ქალაქში 

მუსლიმური თემის მიერ საკულტო ნაგებობის მშენებლობაზე. სასამართლომ გააუქმა და 

ხელახალი განხილვისთვის დააბრუნა ბათუმის მერიის გადაწყვეტილება. 

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პასუხისმგებლობად განესაზღვრა 

ადამიანის უფლებათა ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები 

რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. სააგენტო შეიქმნა 2014 წელს, როგორც 

რელიგიის თავისუფლებაზე პასუხისმგებელი მთავარი უწყება, თუმცა საზოგადოებაში 

ნაკლები ნდობით სარგებლობს. მის მიერ თანხების გადაცემა რამდენიმე რელიგიური 

ჯგუფისთვის და საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული რელიგიური შენობების 

რესტიტუცია არასანდოდ და დისკრიმინაციულად მიიჩნევა.103F

104 სააგენტო აღიქმება 

რელიგიური ორგანიზაციების მაკონტროლებლად და არა რელიგიური თავისუფლების 

დამცველ უწყებად.104F

105 საკითხი არაერთხელ აღნიშნა სხვადასხვა მომხსენებელმა. 

ევროპული კომისია რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ 2016 წლის მარტის 

მოხსენებაში საქართველოს შესახებ (მონიტორინგის მე-5 ციკლი) ითვალისწინებს 

რეკომენდაციას, რომლის თანახმადაც, საქართველოს ხელისუფლებამ მეტად უნდა 

დაუჭიროს მხარი რელიგიათა საბჭოს: ეს საბჭო სახალხო დამცველის ტოლერანტობის 

ცენტრის ეგიდით მუშაობს და მისი ექსპერტიზის გამოყენება შესაძლებელია რელიგიური 

შეუწყნარებლობის პრობლემასთან გასამკლავებლად. 2018 წლის დეკემბერში 

მთავრობასთან მომდევნო კომუნიკაციებზე დაყრდნობით, ევროპის კომისიამ რასიზმისა 

და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ განაცხადა, რომ სიტუაცია, რომელმაც გამოიწვია 

რეკომენდაციის შემუშავება და პრიორიტეტად განსაზღვრა, არ შეცვლილა და 

                                                      
104 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 145-145.; ასევე, ლგბტ უფლებების, 

სიტყვის თავისუფლების, შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების, რელიგიურ უმცირესობათა 

დაცვის, ადამიანის უფლებათა სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების (2016-2017) 

განხორციელების მონიტორინგის ანგარიშები, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი 

ჯგუფი/საია/ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, გვ. 64-68.  
105 სახალხო დამცველის მიერ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტზე წარდგენილი ანგარიში 

იდენტობის ჯგუფის საქმეზე, 19 აგვისტო, 2019 წ, გვ. 4; იხ. ასევე, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის 

წინააღმდეგ ევროპული კომისიის შუალედური დასკვნა საქართველოს შესახებ რეკომენდაციების 

განხორციელების თაობაზე, მიღებულია 2018 წლის 5 დეკემბერს, CRI(2019)4, გვ. 6. 



 55 

სახელმწიფოს არ გადაუდგამს სერიოზული ნაბიჯი რელიგიათა საბჭოსთან 

თანამშრომლობისთვის105F

106. 

სამწუხაროდ, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებისას რელიგიურ 

საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მანდატი და საქმიანობა არ განხილულა. ამ სფეროს 

რეფორმა უპირველესი პრიორიტეტია.106F

107 დამამშვიდებელია ის, რომ 2018-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმის მთელი რიგი ინიციატივები ითვალისწინებს სახელმწიფო სააგენტოს, 

რელიგიის საკითხთა საბჭოს, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და ადამიანის უფლებათა 

დაცვის სამდივნოს თანამშრომლობას სეკულარიზმისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის 

გასაძლიერებლად. 

სახალხო დამცველი 2018 წლის ანგარიშში აღნიშნავს: „მიუხედავად მნიშვნელოვანი 

ცვლილებებისა, რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული სიტუაცია შეიძლება 

კვლავ სისტემური დისკრიმინაციისა და შეუწყნარებლობის შემცველ რეალობად 

დახასიათდეს.“107F

108 რიგით მესამეა (18%) საჩივრები დისკრიმინაციის თაობაზე, რომლებიც 

სახალხო დამცველმა 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 2018 წლის 31 აგვისტომდე განიხილა და 

მოიცავდა რელიგიურ ნიადაგზე დისკრიმინაციას, რაც, წინა წლის მონაცემთან 

შედარებით, 8%-ით არის გაზრდილი. შეუწყნარებელი რიტორიკა ფართოდ და საჯაროდ 

გამოიყენება სხვადასხვა მრწამსის მქონე ან არარელიგიურ პირთა მიმართ. მათ შორისაა 

არაერთი პოლიტიკოსი, რომლებიც მუდმივად აღვივებენ სიძულვილს სხვადასხვა 

რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფის მიმართ, როგორც მედიის საშუალებით, ისე საჯარო 

დემონსტრაციებზე, ან სოციალურ ქსელებში. 2017 წელს სახალხო დამცველი 

იძულებული გახდა, საქართველოს პარლამენტისთვის რეკომენდაციით მიემართა, 

შემუშავებულიყო რეგულაციები, რომ პარლამენტარებმა არ გააკეთონ ასეთი 

განცხადებები.108F

109 შედეგად, პარლამენტმა 2019 წლის თებერვალში მიიღო ეთიკის 

კოდექსი, რომელიც მოითხოვს ტოლერანტობასა და პატივისცემას. 

ზოგიერთ სკოლაში ხშირად უგულებელყოფილია სეკულარიზმის პრინციპის დარღვევა. 

როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, საქართველოს კანონი ზოგადი 

განათლების შესახებ  მატერიალურ გარანტიებს განსაზღვრავს საჯარო სკოლებში 

რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და თანასწორობის დასაცავად, თუმცა სამთავრობო 

პოლიტიკა, ამ მხრივ, კვლავ არაეფექტიანია, ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმისა და 

                                                      
106 ევროპის საბჭო რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ, op. cit., გვ. 6. 
107 იხ. ლგბტი პირთა უფლებების, სიტყვის თავისუფლების, შეკრებისა და მანიფესტაციის 

უფლების, რელიგიურ უმცირესობათა დაცვის, ადამიანის უფლებათა სტრატეგიებისა და 

სამოქმედო გეგმების (2016-2017) განხორციელების მონიტორინგის ანგარიშები, ქალთა 

ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი/საია/ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრი, გვ. 51, 55.  
108 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 158.  
109 სახალხო დამცველის მიერ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტზე წარდგენილი ანგარიში 

იდენტობის ჯგუფის საქმეზე, 19 აგვისტო, 2019 წ, ინგლისური ვერსია, გვ. 4. 



 56 

დისკრიმინაციის ფაქტები კი სისტემურ სახეს იძენს.109F

110 მასწავლებლებს რეგულარულად 

უნდა შეახსენონ სეკულარიზმის პრინციპი და მისი უგულებელყოფისას 

განსახორციელებელი ქმედებები. აღნიშნული საკითხი წინა წლებშიც წამოიჭრა, თუმცა 

პროგრესი, როგორც ჩანს, მცირეა. ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის, 

ადგილობრივ დონეზე,  მეტი სიფხიზლე მოეთხოვებათ, ხოლო ამ პრინციპის 

დარღვევისას გასათვალისწინებელია დისციპლინური სანქციების დაკისრება. 

11. თანასწორობის უფლების უზრუნველყოფა და უმცირესობათა უფლებების 

დაცვა 

საზოგადოებაში შემწყნარებლობის მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად, 

ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს, რომ აუცილებელია ნებისმიერი ნიშნით 

დისკრიმინაციის თავიდან აცილება და მისი შედეგების აღმოფხვრა, აგრეთვე, სისხლის 

სამართლის დანაშაულად მიჩნეული დისკრიმინაციის ფაქტების ეფექტიანი გამოძიება და 

სამოქალაქო ცხოვრებასა და სახელმწიფო მართვაში უმცირესობების ინტეგრაცია. იქვე 

განსაზღვრულია სხვადასხვა ამოცანა, როგორიცაა: დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აკრძალვა საჯარო და კერძო სფეროში; ეფექტიანი ღონისძიებების გატარება 

ეროვნულ/ეთნიკურ უმცირესობათა ქართული ენის ცოდნის გასაუმჯობესებლად; და 

ცნობიერების ამაღლების კამპანიის წარმოება თანასწორობისა და შემწყნარებლობის 

საკითხებზე.  

2014 წელს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღება უდავოდ 

უმნიშვნელოვანესი მიღწევა იყო ამ მიმართულებით. მის საფუძველზე ყველა ადამიანს 

მიეცა შესაძლებლობა, დაეცვა თანასწორობის უფლება, როგორც საჯარო, ასევე კერძო 

სუბიექტებთან ურთიერთობაში. დისკრიმინაციის საფუძვლების ჩამონათვალი არ არის 

ამომწურავი, თუმცა კანონი შეზღუდულ შესაძლებლობას, სექსუალურ ორიენტაციასა და 

გენდერულ იდენტობას დისკრიმინაციის საფუძვლებად ითვალისწინებს, რაც იმ ეტაპზე 

არცერთი კანონით არ იყო განსაზღვრული.110F

111 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 

შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე, შესაძლებელი გახდა დისკრიმინაციის საქმეთა 

სასამართლოში განხილვა. კანონპროექტის პირველი ვერსია ითვალისწინებდა 

თანასწორობის ინსპექტორის ძლიერი ინსტიტუტის შექმნას, რომლის 

უფლებამოსილებაც იქნებოდა მონიტორინგი კანონის შესრულებაზე. საბოლოოდ, ეს 

უფლებამოსილება დაეკისრა სახალხო დამცველს.  

2016 წლის მაისში, დასკვნით მოსაზრებაში საქართველოს მე-6 და მე-8 პერიოდული 

ანგარიშების შესახებ, გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა  

შეშფოთება გამოხატა, რომ აღნიშნული კანონის დებულებების საფუძველზე 

სასამართლოში ძალიან ცოტა საქმე იყო აღძრული. 2016 წლის სექტემბერში სახალხო 

                                                      
110 იხ. ლგბტ პირთა უფლებების, სიტყვის თავისუფლების, შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების, 

რელიგიურ უმცირესობათა დაცვის,  ადამიანის უფლებათა სტრატეგიებისა და სამოქმედო 

გეგმების (2016-2017) განხორციელების მონიტორინგის ანგარიშები, ქალთა ინიციატივების 

მხარდამჭერი ჯგუფი/საია/ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, გვ. 72. 
111 იხ. ქვემოთ, მაგ.: საქართველოს შრომის კოდექსი, 2019 (მუხლი 2). 
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დამცველის მიერ გამოქვეყნებულმა სპეციალურმა ანგარიშმა დაადასტურა საჩივრების 

ძალიან დაბალი რაოდენობა, რომელთა შორისაც დისკრიმინაცია მხოლოდ 2 შემთხვევაში 

დადგინდა. კანონის შედეგების გასაზომად, ყველა სასამართლო ვალდებული იყო, 

შეეგროვებინა ინფორმაცია დისკრიმინაციის საქმეების შესახებ. სახალხო დამცველის 

2018 წლის სპეციალური ანგარიშის შესაბამისად, აღნიშნული კვლავ პრობლემაა, 

ვინაიდან არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები 2017-2018 წლებში სასამართლოს მიერ 

განხილულ დისკრიმინაციის საქმეებზე.111F

112 

ასევე შესაძლებელია საჩივრის წარდგენა სახალხო დამცველის ოფისში. ამ უკანასკნელს 

აქვს დავის განხილვის, რეკომენდაციის შემუშავების, ან სასამართლოში საქმის 

წარდგენის უფლებამოსილება. 2019 წლის 3 მაისს, გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრ პარლამენტართა ინიციატივით, მიღებულია საკანონმდებლო ცვლილებები, 

რომლებიც შეეხებოდა სექსუალურ შევიწროებას დასაქმების ადგილებსა და საჯარო 

სივრცეში. სახალხო დამცველის ოფისის უფლებამოსილებაა დასაქმების ადგილებში 

სექსუალური შევიწროების საქმეთა განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების 

აღსრულება, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკისრია საჯარო სივრცეში ჩადენილი 

დანაშაულის გამოძიების ვალდებულება. აღნიშნული ცვლილებებით, სახალხო 

დამცველის უფლებამოსილება ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების 

მხრივ მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 

სახალხო დამცველის ოფისისს ახლა აქვს უფლება, საჭირო ინფორმაცია  მიიღოს 

დისკრიმინაციის საქმეზე,  როგორც  საჯარო უწყებებიდან, ასევე კერძო ფიზიკური და 

იურიდიული პირებისგან (10 დღის განმავლობაში). სახელმწიფო უწყებები, ასევე, სხვა 

საჯარო და კერძო სუბიექტები, რომელთაც სახალხო დამცველის ოფისისგან მიიღეს 

რეკომენდაცია ან წინადადება დისკრიმინაციის საქმის შესახებ, ვალდებულნი არიან, ამ 

დოკუმენტის განხილვის შედეგები 20 დღის განმავლობაში აცნობონ სახალხო დამცველის 

ოფისს. თუ არსებობს დისკრიმინაციის დამადასტურებელი საკმარისი მტკიცებულებები 

და ორგანიზაცია არ პასუხობს ან არ ასრულებს რეკომენდაციას, სახალხო დამცველი 

უფლებამოსილია, სასამართლოს მიმართოს აღსრულებისათვის. გაიზარდა სარჩელის 

სასამართლოში წარდგენის ვადაც.  

ზემოაღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ეროვნული მექანიზმის გასაძლიერებლად. სახალხო 

დამცველმა, სახელმწიფო და არასახელმწიფო სუბიექტებმა უნდა განაგრძონ აქტიური 

თანამშრომლობა ამ დებულებათა  ეფექტიანად დანერგვისათვის პრაქტიკაში. 

სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტში წარდგენილი საჩივრების 

რაოდენობა შედარებით მაღალია, რაც აჩვენებს, რომ კანონის ცნობადობა იზრდება. მისი 

მიღების შემდეგ, სახალხო დამცველმა განიხილა დისკრიმინაციის 201 სავარაუდო 

                                                      
112 საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი, სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის 

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, 2018, გვ. 5; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

http://ombudsman.ge/res/docs/2019042317142950340.pdf. 

http://ombudsman.ge/res/docs/2019042317142950340.pdf
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შემთხვევა. 2018 წელს მან 21 საქმეში დისკრიმინაცია დაადგინა, 8 შემთხვევაში კი - 

დისკრიმინაციის წახალისება; ასევე, წარადგინა amicus curiae მოსაზრება სასამართლოში 3 

საქმესთან დაკავშირებით და 6 საჯარო განცხადება გააკეთა დისკრიმინაციის 

საკითხებზე.112F

113 სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების აღსრულების 

მზარდი ტენდენცია წაახალისებს სხვა ადამიანებსაც. კანონის ეფექტიანობის 

დამადასტურებელი კიდევ ერთი ინდიკატორია ზოგადი ანტიდისკრიმინაციული 

პოლიტიკის დოკუმენტების დამტკიცება ყველა საჯარო ორგანოს მიერ. აღნიშნული 

მოთხოვნა განმტკიცდა 2019 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებით სექსუალური 

შევიწროების შესახებ. 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა უმრავლესობის აზრით, სიძულვილით 

მოტივირებული დანაშაული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოში. 

გამოითქვა მოსაზრება, რომ სახელმწიფომ არ გაატარა სათანადო საპასუხო ღონისძიებები 

ულტრამემარჯვენე და ნაციონალისტური ჯგუფების ქმედებებსა და განცხადებებზე, 

რომლებიც მიმართული იყო უმცირესობათა წინააღმდეგ. ასევე შეშფოთების საგანი გახდა 

ის, რომ უკანასკნელ წლებში პროკურატურა ნაკლებად ითვალისწინებდა სიძულვილის 

მოტივს დანაშაულის გამოძიების პროცესში. უდავოა, რომ მისი გათვალისწინება 

პროკურატურის მიერ შეიძლება შემაკავებელი (პრევენციული) ფაქტორი აღმოჩნდეს 

ისეთ დანაშაულებთან მიმართებით, რომლებიც მოტივირებულია სიძულვილით 

რელიგიური, ეთნიკური ან სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე.113F

114 ადამიანის 

უფლებათა დამცველის ვიტალი საფაროვის მკვლელობა, რომელიც იყო ებრაელი, 

ზემოაღნიშნულის მტკიცებულებაა.114F

115 ვიმედოვნებთ, რომ ახალი სახელმძღვანელო 

წესები და პროკურორების ტრენინგპროგრამა (PAHCT), ასევე შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის 

დეპარტამენტის როლი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიებაში 

დადებით შედეგს გამოიღებს. 

სამწუხაროდ, ქვეყანაში, ზოგადად, კვლავ ჰომოფობიური გარემოა. წამყვანმა 

პოლიტიკურმა და რელიგიურმა ფიგურებმა, ასევე, ძალაუფლების მქონე ყველა პირმა, 

მათ შორის, სამართალდამცველებმა, აშკარად უნდა გამოხატონ პოზიცია, რომ 

ეწინააღმდეგებიან ნებისმიერი სახის ძალადობას ლგბტქი პირთა მიმართ. გარდა ამისა, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თანახმად, ლგბტქი თემის მიმართ 

არსებობს სტიგმა და დისკრიმინაციული განწყობა; ტრანსგენდერ ადამიანებს 

პრობლემები აქვთ გენდერის კანონით აღიარებასთან დაკავშირებით.115F

116 გაეროს 

                                                      
113 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ 

ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის შესახებ, 2018, გვ. 28. 
114 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 145. 
115 იხ. ადამიანის უფლებების ცენტრის მიერ მომზადებული ანგარიში „ადამიანის უფლებათა 

დამცველის ვიტალი საფაროვის მკვლელობა - საქმის დეტალები და სამართლებრივი შეფასება“, 

2019.  
116 იხ. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგის შესრულება, 2017-2020, 

სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება, OSGF, დეკემბერი, 2018, გვ. 31, ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
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დამოუკიდებელმა ექსპერტმა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის 

საფუძველზე დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, 2018 წელს საქართველოში ვიზიტის შემდეგ, 

თავის ანგარიშში აღნიშნა, რომ ამ პირთა „ცემა გავრცელებული პრაქტიკა იყო, ისევე, 

როგორც მუდმივი შევიწროება და ბულინგი ოჯახის მხრიდან, გარიყვა სასწავლო 

პროცესიდან, სამუშაოდან და ჯანდაცვის დაწესებულებებიდან“.116F

117 როგორც აღნიშნულია 

თავში გამოხატვის, გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების შესახებ, 

ლგბტქი თემის წარმომადგენლებს კვლავ პრობლემები აქვთ თავისუფლად შეკრების 

უფლებით სარგებლობისას. როგორც გაეროს დამოუკიდებელმა ექსპერტმა აღნიშნა, 2012 

წლის შემდეგ ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და ბიფობიის საერთაშორისო დღემ 

„წარმოაჩინა ქართულ საზოგადოებაში არსებული ნაპრალი“. სასურველი ინიციატივა 

იქნებოდა სამთავრობო სტრატეგიის შემუშავება, რომელსაც დაერთვება სახელმძღვანელო 

წესები და სანქციები. ყველაზე გადაუდებელი და აუცილებელი კი გახლავთ 

შემწყნარებლობის შესახებ საჯარო განცხადებების გაკეთება საზოგადოების წამყვანი 

პირების მიერ. 

გადადგმულია ნაბიჯები ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელთათვის ქართული ენის შესასწავლად; 1+4 სისტემა (ქართული ენის 

მოსამზადებელი პროგრამა ეთნიკური უმცირესობების წევრთათვის, რომელთაც სურთ 

სწავლის გაგრძელება უნივერსიტეტში) თანაბარ შესაძლებლობას ქმნის უმაღლეს 

განათლებაზე წვდომისათვის. ეროვნული კურიკულუმი თარგმნილია უმცირესობათა 

ენებზე და, სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესაბამისად, 2015 წლიდან 

შესაძლებელია უმცირესობათა ენების სწავლება კონკრეტულ სკოლებში.  

2015 წელს დამტკიცდა ახალი ეროვნული სტრატეგია სამოქალაქო თანასწორობისა და 

ინტეგრაციის შესახებ; ასევე, შემუშავდა სამოქმედო გეგმა 2015-2020 წლებისთვის. 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშესაწყობად, შეიქმნა 

სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობს სახელმწიფო 

მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში.117F

118 განხორციელდა 

სხვადასხვა პროგრამა, რომელთა მიზანიც იყო უმცირესობათა ჯგუფებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება მათი უფლებების, ასევე, ენის სწავლისა და კულტურული 

მემკვიდრეობის თაობაზე. ბოლო ანგარიშში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ ბევრი 

მნიშვნელოვანი პროგრამა არსებობს, თუმცა არ განხორციელებულა ეფექტიანი და 

ყოვლისმომცველი ღონისძიებები არსებული პრობლემების გადასაჭრელად, და 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო უწყება აღიარებს ამ საკითხების 

                                                      
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/02/ENG_WEB.pdf; ასევე, ევროპული კომისიის 

გაერთიანებული შტაბის სამუშაო დოკუმენტი – ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების 

ანგარიში საქართველოზე, 30 იანვარი, 2019, SWD (2019) 16,  საბოლოო, გვ. 4. 
117 საქართველოში ვიზიტი, დამოუკიდებელი ექსპერტის ანგარიში სექსუალური ორიენტაციისა 

თუ გენდერული იდენტობის საფუძვლით ძალადობისა და დისკრიმინაციისგან დაცვის შესახებ, 25 

სექტემბერი-5 ოქტომბერი 2018, A/HRC/41/45/Add.1 და „საქართველოში ლგბტ პირთა უხილაობის 

დასრულების დროა“, 5 ოქტომბერი, 2018, 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx. 
118 იხ. UN UPR შუალედური ანგარიში – საქართველო (2019), გვ. 36. 

https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/02/ENG_WEB.pdf
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სიმძაფრეს, „ეთნიკური და რასობრივი შეუწყნარებლობა კვლავ მწვავე პრობლემად რჩება 

ქვეყანაში“. 118F

119 როდესაც სამოქმედო გეგმის ვადა ამოიწურება, კარგი იქნება, 

განხორციელებული ინიციატივების შეფასება და შედეგების გააზრება. 

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის თანახმად, სახალხო 

დამცველმა ღონისძიებები უნდა გაატაროს, სულ მცირე, თანასწორობის საკითხებზე  

ცნობიერების ასამაღლებლად; ჩატარდა შესაბამისი ტრენინგები, მათ შორის, სკოლებისა 

და მასწავლებლებისთვის. სახალხო დამცველის თანახმად, „მოწყვლადი ჯგუფების 

მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა შესაძლებელია გრძელვადიან 

პერსპექტივაში.“119F

120 იმისთვის, რომ საზოგადოება ეფუძნებოდეს შემწყნარებლობის 

პრინციპსა და მრავალფეროვნებას, აუცილებელია, საკმაოდ სერიოზული სამუშაოს 

ჩატარება სხვადასხვა სუბიექტის მხრიდან, როგორიცაა მთავრობა, პარლამენტი, 

პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საზოგადოების 

ლიდერები, მედია და სამოქალაქო საზოგადოება. 

12. აქცენტი ბავშვთა უფლებებზე  

ეროვნული სტრატეგია ბავშვთა უფლებების რეალიზებას შესაძლებლად მიიჩნევს 

ბავშვთა დაცვისა და დახმარების სისტემათა გაუმჯობესებით, სოციალური 

მომსახურების განვითარებით, სიღარიბისა და სიკვდილიანობის შემცირებითა და 

ხარისხიანი განათლებით. 

2019 წლის 20 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ბავშვის უფლებების 

კოდექსი, რომელიც შეიმუშავა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით. 

გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის რეკომენდაციის შესაბამისად, კოდექსი ფარავს 

ბავშვის ყველა უფლებასა და თავისუფლებას და გვთავაზობს მათი დაცვისა და 

რეალიზაციის უფრო ძლიერ მექანიზმებს. დოკუმენტი განსაკუთრებულ ყურადღებას 

ამახვილებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ოჯახის უფლება, ყველა ფორმის 

ძალადობისგან დაცვა, ინკლუზიური განათლება და ჯანდაცვა,  სოციალური დაცვა და 

მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა; ასევე, მოიცავს ბავშვის უფლებათა 

მხარდაჭერისა და დაცვის გაუმჯობესებული სისტემის შექმნასაც, რომელიც 

გაითვალისწინებს ბავშვისა და მისი ოჯახის საჭიროებებს და ინდივიდუალურ 

გარემოებებს; კოდექსს შემოაქვს სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულების უფრო ძლიერი 

მექანიზმები, მულტიდისციპლინური თანამშრომლობა და იმ პროფესიონალთა 

სპეციალიზაცია, რომლებიც ბავშვებთან მუშაობენ. მასში ასევე გათვალისწინებულია 

გარანტიები, რომ ხელი შეუწყონ და უზრუნველყონ ბავშვების მონაწილეობა მათთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში, მათ შორის, ბავშვის ინტერესებზე 

                                                      
119 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 288; 
120 სახალხო დამცველის მიმართვა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისადმი იდენტობის 

ჯგუფის საქმეებზე, 19 აგვისტო, 2019, გვ. 4. 
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მორგებული მართლმსაჯულების დაწესებულებებსა და მექანიზმებზე 

ხელმისაწვდომობით. კოდექსი ჩარჩო დოკუმენტია, რომელიც უნდა გამოიყენონ 

სახელმწიფო უწყებებმა, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებმა, სასამართლომ, 

საჯარო და კერძო ორგანიზაციებმა და ფიზიკურმა პირებმა ბავშვებთან მუშაობისას, ან 

როცა მათზე იღებენ გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, კოდექსი განამტკიცებს 

სახელმწიფოს ვალდებულებას, რომ ეროვნული კანონმდებლობა შეესაბამებოდეს, 

განიმარტოს და აღსრულდეს საქართველოს კონსტიტუციის, ბავშვის უფლებების 

კონვენციისა და მისი დამატებითი ოქმების, ასევე, საქართველოს საერთაშორისო თუ 

რეგიონული ხელშეკრულებების შესაბამისად. კოდექსი ღირებული დოკუმენტია 

ეროვნულ სამართლებრივ სისტემაში. ამიტომაც, სახელმწიფოს ძალისხმევა უნდა 

მიემართებოდეს მისი დებულებების პრაქტიკაში განხორციელებას, რათა დადებითად 

აისახოს ბავშვების ცხოვრებაზე საქართველოში. 

2015 წელს სახალხო დამცველმა  შეშფოთება გამოხატა ბავშვთა მიმართ  ძალადობის, მათ 

შორის, სექსუალური ძალადობის მაღალი მაჩვენებლის გამო. 2013-2017 წლებში UNICEF-

ის მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა დაამტკიცა, რომ ბავშვებზე ძალადობა სერიოზული 

პრობლემა იყო: მოსახლეობის 45% მას მისაღებად მიიჩნევდა, ხოლო 60%-ის აზრით, 

ოჯახის მიერ ბავშვის მკაცრად გაზრდა უფრო შედეგიანი იქნებოდა. 2016 წლის 

სექტემბერში შეიქმნა ბავშვთა დაცვის რეფერალური მექანიზმი (CPRM)120F

121, რომელმაც 

დაავალდებულა ყველა სამთავრობო ორგანო და სააგენტო, სკოლა, საბავშვო ბაღი, 

სამედიცინო დაწესებულება და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები, რომ ბავშვზე 

ძალადობის ყველა საეჭვო შემთხვევა ეცნობებინათ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, შინაგან 

საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ დაიწყეს გაერთიანებულ მონაცემთა ბაზის 

შემუშავება ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების შესახებ. მონაცემების თანახმად, 2017 წელს 

840 წარდგენილი საქმიდან 519-ში დადასტურდა ბავშვზე ძალადობა. 2018 წლის სამი 

თვის მონაცემების თანახმად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ მიიღო 847 

შეტყობინება, რომელთაგან 169 შემთხვევაში ძალადობა დადგინდა. UNICEF მთავრობასა 

და სხვა პარტნიორებთან ერთად მუშაობს ბავშვზე ძალადობისა და მათი მიტოვების 

შემთხვევათა პრევენციაზე, ასევე, რეაგირების საკითხებზე. ამავე სამუშაოს ნაწილია 

ცნობიერების ამაღლება პრევენციის სტრატეგიაზე, ძალადობასა და მის შედეგებზე, 

სოციალური ნორმების შეცვლასთან ერთად. 2015-დან და 2017 წლამდე 1,300 

მანდატურს121F

122 და საჯარო სკოლების 1,576 წარმომადგენელს ჩაუტარდა ტრენინგები ისეთ 

                                                      
121 2010 წელს შექმნილი სისტემის გაუმჯობესებული ვერსია; იგი უზრუნველყოფს ყველა სათანადო 

უწყების მონაწილეობას. 
122 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მანდატურები მუშაობენ საჯარო სკოლებში უსაფრთხო და 

არაძალადობრივი გარემოს შესაქმნელად. დანიშვნამდე ისინი გადიან 2-თვიან სასწავლო კურსს 

პოლიციის აკადემიაში, შემდეგ მუდმივად მონაწილეობენ კომუნიკაციისა და კონფლიქტის 

მართვის ტრენინგებში. 
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საკითხებზე, როგორიცაა ბავშვზე ძალადობის პრევენცია, ძალადობის შემთხვევათა 

გამოვლენა და მათზე რეაგირება. ტრენინგები კვლავ გრძელდება.  

2017 წელს პარლამენტში ანგარიშის წარდგენისას, სახალხო დამცველმა გასცა 

რეკომენდაცია, შექმნილიყო სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა 

რეაბილიტაციის  მექანიზმი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, 

რომელიც 2020 წელს გეგმავს, სულ მცირე, 2 ცენტრის შექმნას სექსუალური ძალადობის 

მსხვერპლი ბავშვებისთვის - თბილისსა და ქუთაისში. ორივე ქალაქში UNICEF 

ახორციელებს ინტეგრირებული სერვისების მოდელის პილოტირებას, რომელიც 

ითვალისწინებს ადრეულ ეტაპზე რეაბილიტაციას, სპეციალური მულტიდისციპლინური 

ჯგუფის მუშაობას ბავშვთან (გამოძიების ეტაპიდან) და პროცედურების (დაკითხვა, 

ექსპერტიზა და ა.შ.) განხორციელებას ბავშვზე მორგებულ გარემოში, რათა თავიდან 

აიცილონ ბავშვის წინააღმდეგ სტიგმა და მისი ხელახალი ვიქტიმიზაცია. 

2018 წელს მთავრობამ დაამტკიცა ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსში, 

რომელმაც შემოიღო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა „სუტენიორობისათვის“ და 

გაამკაცრა სისხლის სამართლის სანქციები არასრულწლოვანთა პროსტიტუციაში 

ჩართვაზე. 2019 წლის სექტემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა 

ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის 11 წევრი, რომლებიც ბრალდებულნი იყვნენ 

არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიული მასალების შექმნასა და გავრცელებაში, ასევე, 

ტრეფიკინგში მშობლების მონაწილეობით. ამ დანაშაულებისთვის 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა 17 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 

რეკომენდებულია, მთავრობამ ეროვნული კანონმდებლობა შეუსაბამოს ლანსაროტის 

კონვენციის დებულებებს122F

123 ბავშვზე სექსუალური ძალადობის პრევენციის შესახებ.123F

124 

2015 წელს სახალხო დამცველის ანგარიშში აღნიშნული იყო ბავშვთა სიღარიბისა და 

სიკვდილიანობის  მწვავე პრობლემა. გაეროს ბავშვთა სიკვდილიანობის შეფასების 

ჯგუფმა დაადგინა, რომ 2017 წელს 5 წლის ქვემოთ ასაკის ბავშვებში სიკვდილიანობა 1000 

ცოცხლად შობილ ბავშვზე იყო 10.8, ხოლო ჩვილთა სიკვდილიანობა ამ წელს 

დაბადებულთა შორის - 9.6. 2015 წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა პერინატალური 

მოვლის რეგიონალიზაციით, რომლის მიზანიც იყო დედისა და ბავშვის 

სიკვდილიანობისა და გართულებების შემცირება. რამდენიმე დასახლებაში ჩატარდა 

პილოტირება - სოფლად მცხოვრებ ოჯახებში ექიმის სახლში ვიზიტი ბავშვის 

განვითარების შეფერხების ადრეული გამოვლენისათვის. აუცილებელია ამ სერვისის 

დანერგვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 

ცვალებადი იყო ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, თუმცა, ოფიციალური სტატისტიკის 

                                                      
123 ევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან 

ბავშვთა დაცვის შესახებ. 
124 პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, OSGF, ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების დღის წესრიგის შესრულება, 2017-2020, სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება, 

დეკემბერი, 2018, გვ. 39, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://osgf.ge/wp-

content/uploads/2019/02/ENG_WEB.pdf. 

https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/02/ENG_WEB.pdf
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/02/ENG_WEB.pdf
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შესაბამისად, 2015-იდან 2017 წლამდე მნიშვნელოვნად შემცირდა (შესაბამისად, 32.2 და 

13.1 ყოველ 100,000 მოსახლეზე). წარსულში განსხვავდებოდა ოფიციალური მონაცემები 

და გაეროს შეფასება ჩვილების, 5 წელს ქვემოთ ბავშვებისა და დედების სიკვდილიანობის 

შესახებ. რეპროდუქციული ასაკის ქალთა გარდაცვალების რეგისტრაციის სისტემის 

მნიშვნელოვანმა გაუმჯობესებამ შეამცირა ეს სხვაობა. ამჯერად, ასეთი შემთხვევების 98% 

რეგისტრირდება და ოფიციალურ მონაცემებსა და შეფასებას შორის სხვაობა 

მინიმალურია.  

ბავშვთა დაცვის მიზნით შემუშავებული ინიციატივების წარმატება დამოკიდებულია 

პროგრამებისა შემუშავებასა და სახელმწიფო ბიუჯეტში სათანადო თანხების 

გამოყოფაზე, რომელიც მიმართული იქნება სიღარიბის აღმოფხვრისკენ. უფასო 

ჯანდაცვის შეთავაზებაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.  

2015 წლის შემდეგ, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, ასევე, განათლებისა და 

შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა, ადგილობრივ სოციალურ მუშაკებსა და 

სამართალდამცველი სფეროს ოფიცრებთან ერთად, განახორციელეს კამპანია ბავშვთა 

ქორწინების შესახებ. სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, 2017 

წლის 1 იანვრიდან პირს ქორწინების რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ 18 წლის შემდეგ. 

გარდა ამისა, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, ქორწინების 

იძულება დანაშაულია (მათ შორის, რეგისტრირებული და დაურეგისტრირებელი 

ქორწინებებიც). 2019 წლის მარტში გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის უწყებათაშორისი კომისიის ადრეული ქორწინების 

პრევენციაზე მომუშავე ჯგუფს მანდატი გაუფართოვდა და მოიცავს ადრეული 

ქორწინების საზიანო პრაქტიკისა და ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების აღკვეთასაც.124F

125 

სახალხო დამცველის ანგარიშის შესაბამისად, ბავშვთა შრომა  ასევე აქტუალური 

პრობლემაა. მძიმე სოციალ-ეკონომიური პირობების გამო, ბავშვები ასრულებენ 

ასაკისთვის შეუფერებლ სამუშაოს საშიშ გარემოში. განსაკუთრებულად ტრაგიკული 

შემთხვევა მოხდა 2019 წლის დასაწყისში, როდესაც 12 წლის ბავშვი გარდაიცვალა ჯართის 

შეგროვებისას. იმედია, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის125F

126 

უფლებამოსილების გაზრდა ხელს შეუწყობს ასეთი ტრაგედიების შემცირებას.  

2017 წელს ჩატარებული კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევის თანახმად, 

საქართველოში ოჯახების 4.3% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. სოციალური 

დახმარება ერთადერთი ფულადი შემწეობაა ფინანსურ გაჭირვებაში მყოფი 

ოჯახებისთვის. 2014 წელს მთავრობამ დაიწყო სოციალური დახმარების სისტემის 

შეფასება; კვლევის შედეგად, 2017 წელს შემოიღეს ბავშვის დახმარების პროგრამა. 

სოციალურ დახმარებას და ბავშვის დახმარებას იღებს საქართველოს ოჯახების 12%. მათ 

გარეშე ბავშვების სიღარიბის მაჩვენებელი 6.8%-დან 13.1%-მდე გაიზრდება. 2019 წელს 

                                                      
125 გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შუალედური ანგარიში, 2019, გვ. 24-27, 

თავები 117.14-117.15-117.16. 
126 იხ, ქვემოთ თავი შრომის კანონმდებლობის შესახებ. 
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მთავრობამ განაცხადა, რომ ბავშვის დახმარება 5-ჯერ მოიმატებდა ბავშვთა სიღარიბის 

მზარდი მაჩვენებლის გამო. 2019 წლის თებერვლიდან, 16 წელს ქვემოთ ბავშვების 17% და 

მათი ოჯახები იღებდნენ სოციალურ დახმარებას და გაზრდილ ბავშვის დახმარებას 

ვაუჩერის ან ფულადი შემწეობის ფორმით.126F

127 

2017 წელს დამტკიცდა ახალი კანონი შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ. 

2016 წელს 386 ბავშვი იყო მინდობით აღზრდის სისტემაში, 2017 წელს 282 ბავშვი დაემატა, 

ხოლო 2018 წელს - 259; ამ ქვეპროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა 1,440-ს 

უტოლდება.127F

128  ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახიდან მოცილების მთავარი მიზეზებია 

სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო პირობები, უგულებელყოფა და ძალადობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ დიდ სახელმწიფო დაწესებულებებში ბავშვების რაოდენობა 

4,100-დან (2005 წ.)  80-მდე (2017 წ.) შემცირდა, შემაშფოთებელია ფაქტი, რომ ასეთი 

ინსტიტუტები ხშირად გამოიყენება შშმ ბავშვებისთვის. გარდა ამისა, არსებობს 30-ზე 

მეტი არარეგულირებული დაწესებულება, საცხოვრებლით, სადაც განთავსებულია 924 

ბავშვი. ამ დაწესებულებებს მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი 

ხელისუფლების ორგანოები, ასევე, რელიგიური ორგანიზაციები, როგორიცაა ქართული 

მართლმადიდებელი ეკლესია და მუსულმანური საზოგადოება. 

2016 წლის აგვისტოში ძალაში შევიდა ახალი კანონმდებლობა ქუჩაში მცხოვრები 

ბავშვების  შესახებ. აღნიშნული რეგულაციები ითვალისწინებდა საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტების გაცემას ამ ბავშვებისთვის, რაც საშუალებას მისცემდა მათ, ესარგებლათ 

ჯანდაცვისა და განათლების სერვისებით. თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში128F

129 

არსებობს 6 დღის და 6 24-საათიანი ცენტრი უსახლკარო ბავშვებისთვის. 2018 წელს 280 

ბავშვმა ისარგებლა მათი მომსახურებით, რაც ადასტურებს, რომ საჭიროების მქონე 

ბავშვების მხოლოდ მცირე ნაწილის პრობლემებია გათვალისწინებული. სსიპ 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციის თანახმად,129F

130 2014-2018 წლებში 

მობილურმა ჯგუფებმა კონტაქტი დაამყარეს 1409 უსახლკარო ბავშვთან. 2018 წელს 

სოციალურმა მუშაკებმა აღმოაჩინეს 34 ქუჩაში მიტოვებული ჩვილი. 

ეროვნული სტრატეგიის თანახმად, სოციალურ მუშაკებს  მნიშვნელოვანი როლი აქვთ 

ბავშვის უფლებების დაცვაში. ბევრი პროგრამის მდგრადობა დამოკიდებულია სწორედ 

სოციალურ მუშაკებზე, რომელთა რაოდენობაც მცირეა, დასაქმებულები კი ძალიან 

გადატვირთულნი არიან ადმინისტრაციული სამუშაოთი. სახალხო დამცველმა 

მთავრობას არაერთგზის მისცა რეკომენდაცია სოციალური მუშაკების/ფსიქოლოგების, 

ასევე, მომსახურების ლოგისტიკური/ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი 

                                                      
127 მონაცემები მიღებულია UNICEF-ისგან, 2019 წლის ოქტომბერი.  
128 სოციალური მომსახურების სააგენტოს წერილი №04/1516, 16/01/2019. წყარო: სახალხო 

დამცველის ანგარიში.  
129 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტი წუხდა, რომ ვერ შეძლეს სერვისის 

ბათუმში დანერგვა, მიუხედავად იმისა, რომ თანხები გამოყოფილი იყო.  
130 სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში.  
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დაფინანსების გაზრდაზე. 2018 წლის ივნისში სოციალური მუშაობის შესახებ ახალი 

კანონი დამტკიცდა, რომელმაც განამტკიცა სოციალური მუშაკების უფლებამოსილება, 

განსაზღვრა მათი ფუნქციები, უფლებები, მოვალეობები და სოციალური გარანტიები, 

ასევე, სხვადასხვა სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს 

უფლებამოსილებები სოციალური მუშაობის სფეროში.  მთავრობამ აიღო ვალდებულება, 

რომ გაზრდიდა სოციალური მუშაკების რაოდენობას, თუმცა ვაკანსიები კვლავ 

შეუვსებელია; თბილისში არსებული 2 კოლეჯი, რომლებიც ამზადებს სოციალურ 

მუშაკებს, მხოლოდ 40 კურსდამთავრებულს უშვებს წლის განმავლობაში; მათგან ნაწილი 

სხვა კარიერას ირჩევს. შესაბამისად, არ არსებობს საკმარისი ადამიანური რესურსი. 

სასარგებლო იქნება, თუ ბათუმსა და ქუთაისში გაიხსნება სოციალური მუშაობის 

ფაკულტეტები, რაც ამ ეტაპზე განიხილება. ამასთან, იმედი გვაქვს, რომ სოციალური 

მუშაკების ხელფასები გაიზრდება 2020 წელს.  

2015 წელს სახალხო დამცველის ანგარიშში აღნიშნული იყო სკოლამდელი განათლების 

სფეროში არსებული პრობლემები: ბავშვთა მიმართ ძალადობა; აღმზრდელთა დაბალი 

კვალიფიკაცია და არასათანადო უნარ-ჩვევები; არასათანადო კურიკულუმი და სასწავლო 

მეთოდოლოგია, რომელიც არ იყო მორგებული ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს; 

ასევე, შეზღუდული წვდომა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, 

განსაკუთრებით, სოფლად და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. 

არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, 2016 წლის ივნისში მიიღეს ახალი კანონი 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ. დოკუმენტით 

გარანტირებულია უფასო სკოლამდელი განათლება ყველა ბავშვისათვის 2-დან 6 წლამდე. 

თუმცა, კანონის შესასრულებლად, განსაკუთრებით, ინფრასტრუქტურის 

გასაუმჯობესებლად და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე წვდომისათვის, 

აუცილებელია დაფინანსების გაზრდა.  

ბავშვის უფლებების ცენტრი სახალხო დამცველის ოფისის სტრუქტურული ერთეულია 

2001 წლიდან. იგი მონიტორინგს უწევს გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციის 

შესრულებას, განიხილავს საჩივრებს ბავშვის უფლებათა სავარაუდო დარღვევაზე, 

შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და წინადადებებს საკანონმდებლო და 

ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის და ახორციელებს საგანმანათლებლო და 

ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებს ბავშვის უფლებათა შესახებ. დასკვნით 

მოსაზრებაში საქართველოს მე-4 პერიოდული ანგარიშის შესახებ,130F

131 ბავშვის უფლებების 

კომიტეტმა მოუწოდა მთავრობას, რომ  ცენტრს გამოუყოს საკმარისი ადამიანური, 

ტექნიკური და ფინანსური რესურსი, რათა შეძლოს მანდატის სათანადოდ 

განხორციელება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე.  

13. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა, ქალთა უფლებების დაცვა 

და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა 

                                                      
131 UN document CRC/C/GEO/CO/4, 9 მარტი, 2017. 
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ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში ამ თავის პირველი ამოცანაა ეფექტიანი 

ღონისძიებების განხორციელება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში 

გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. განსაკუთრებით, ეს ეხება პოლიტიკურ 

საქმიანობას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.  

2019 წელს მთავრობაში ქალთა წარმომადგენლობა გაუმჯობესდა - 11 მინისტრიდან 5 

ქალია; მიუხედავად ამისა, ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

ცხოვრებაში კვლავ დაბალია. 2018 წლის გლობალური გენდერული ინდექსის ანგარიშის 

შესაბამისად,131F

132 რომლის მიზანია ქალებსა და კაცებს შორის 4 მთავარ სფეროში 

განსხვავების გაზომვა, საქართველო 99-ე ადგილზეა 149 ქვეყანას შორის. მას მე-60 

ადგილი უჭირავს განათლების კომპონენტში, თუმცა 119-ე პოზიციაზეა ქალთა 

პოლიტიკურ გაძლიერების მხრივ. სტატისტიკის თანახმად, ქალების რაოდენობა 

იზრდება პარლამენტში ყოველი არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ძალიან ნელა. 2016 წლის 

არჩევნებამდე პარლამენტს წარედგინა 2 სხვადასხვა ინიციატივა, რომელთა მიზანი იყო 

სავალდებულო კვოტების დაწესება ქალი კანდიდატებისთვის, თუმცა შეთანხმება ვერ 

მოხერხდა. 2018 წელს პარლამენტმა კვლავ არ დაუჭირა მხარი ცვლილებებს საარჩევნო 

კოდექსში გენდერულ კვოტებთან დაკავშირებით.132F

133 პოლიტიკური პარტიებისათვის 

შეთავაზებული ფინანსური წახალისება პარტიულ სიებში ქალების ჩართვის 

შემთხვევაში133F

134, არ აღმოჩნდა წარმატებული. 2016 წლის ოქტომბერში არჩეული 150 

დეპუტატიდან მხოლოდ 24 ქალია. ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში ქალთა 

წარმომადგენლობა კიდევ უფრო დაბალია; ეს განსაკუთრებით ეხება ეროვნული 

უმცირესობებით დასახლებულ მუნიციპალიტეტებს (გამონაკლისია ნინოწმინდა). 

საქართველოს პარლამენტში შექმნილია გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი 

საბჭო, რომელიც განსაზღრავს გენდერული საკითხების პოლიტიკის ძირითად 

მიმართულებებს, შეიმუშავებს კანონმდებლობას და ზედამხედველობას უწევს 

პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანიზაციებს. საბჭოს საქმიანობის ერთ-

ერთი ძირითადი მიმართულებაა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული 

თანასწორობის შესახებ. 2019 წელს ყველა ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოში 

შეიქმნა გენდერული თანასწორობის საბჭო და განისაზღვრა გენდერული თანასწორობის 

საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი. როგორც სახალხო დამცველის ოფისის რეგიონებში 

ვიზიტებისას გამოიკვეთა, ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

კვლავ დაბალია და საჭიროა, ადგილობრივმა საბჭოებმა გაიაზრონ საკითხის 

მნიშვნელობა.  

შესაბამისად, აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება, მაგალითად, 

უფრო ძლიერი აღსრულების მექანიზმის შექმნა, ასევე, პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა 

                                                      
132 მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, გენდერული ხარვეზების გლობალური ანგარიში, 2018, გვ. 11 

და გვ.105.  ხელმისაწვდომია ბმულზე:   http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf. 
133 კანონპროექტი გენდერული კვოტების შესახებ პარლამენტს პირელად წარედგინა 2003 წელს, 

მეორედ - 2008 წელს და მესამედ - 2017 წელს, როდესაც 37,000 ხელმოწერა ახლდა კანონპროექტს.  
134 კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, მუხლი 30 (71). 
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მეტი მონაწილეობის ხელშეწყობა ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე. ეს ღონისძიებები 

გათვალისწინებულია ეროვნული სტრატეგიითაც. 2017 წელს, დონორებთან 

თანამშრომლობით, გენდერული თანასწორობის საბჭომ დაუკვეთა კვლევა. მისი მიზანი 

იყო, გამოევლინა საკანონმდებლო დონეზე არსებული ხარვეზები, ასევე, ბარიერები 

პოლიტიკის განხორციელებისას, რომლებიც ხელს უშლის გენდერული თანასწორობის 

მიღწევას. შედეგად, 2018 წელს გამოქვეყნდა კვლევა გენდერული თანასწორობა 

საქართველოში: ბარიერები და რეკომენდაციები. 134F

135 მნიშვნელოვანია, ყურადღება მიექცეს 

ამ კვლევის რეკომენდაციების შესრულებას.  

სამოქმედო გეგმაში, რომელიც შემუშავდა გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325-ე 

რეზოლუციის „ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება“ განსახორციელებლად, 

ჩამოთვლილია ის სირთულეები, რომელთა გადალახვაც უწევთ ოკუპირებულ 

ტერიტორიასთან ახლოს მცხოვრებ ქალებს (დამატებით იხ. ქვემოთ თავი „იძულებით 

გადაადგილებული და ოკუპირებული ტერიტორიის ახლოს მცხოვრები პირები“). ამ 

თავის მიზნებისთვის აუცილებელია, აღინიშნოს ზემოხსენებულ კვლევაში („გენდერული 

თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და რეკომენდაციები“) გამოკვეთილი 

ბარიერები. კერძოდ, ქალები ნაკლებად მონაწილეობენ ოფიციალურ მოლაპარაკებებში 

კონფლიქტის შესახებ: ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებსა (GID) და ინციდენტთა 

პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმში (IPRM), რომელთა შეხვედრებიც 

იმართება 2008 წლის შემდეგ. კვლევის თანახმად, აუცილებელია სპეციალური 

ღონისძიებების გატარება, რათა ხელი შეეწყოს ქალთა მონაწილეობას შერიგების 

პროცესში და ნდობის გაზრდას ქართულ-აფხაზურ-სამხრეთ ოსეთის საზოგადოებებს 

შორის. მაღალი დონის ვალდებულებების ღონისძიებაზე (2019 წლის 23 აპრილი, ნიუ 

იორკი), რომელიც ეძღვნებოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325-ე რეზოლუციის 20 

წლისთავის მომზადებას, საქართველოს წარმომადგენელმა აღნიშნა საქართველოს 

მთავრობის ვალდებულება, რომ 2020 წლის ოქტომბრამდე 50%-ით გაზრდიდა ქალთა 

მონაწილეობას GID-ში; ასევე, მუდმივად გამართავდა კონსულტაციებს ქალთა 

ორგანიზაციებთან GID-ისა და IPRM-ის თაობაზე; იძულებით გადაადგილებულ და 

კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა საჭიროებებს, პრიორიტეტებსა და 

რეკომენდაციებს ასახავდა  ოფიციალურ მოლაპარაკებში და აქტიურად ჩართავდა მათ 

შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავებასა თუ განხორციელებაში. სხვა კონფლიქტებზე 

ჩატარებული კვლევები ადასტურებს, რომ ქალებს  მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა 

შეუძლიათ სამშვიდობო სტრატეგიების შემუშავებაში. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია 

მთავრობის ინიციატივების დროული განხორციელება.  

2018 და 2019 წლებში პროგრესული საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად, 

გენდერული თანასწორობისთვის საგულისხმოა, არსებითად გადამუშავდეს 2010 წელს 

მიღებული კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. საქართველოში ამ 

მიმართულებით ჩატარებულ ზემოაღნიშნულ კვლევაში135F

136 შემოთავაზებულია კანონის 

                                                      
135https://www.undp.org/content/dam/georgia/docs/publications/DG/UNDP_GE_DG_Gender_Equality_in

_Georgia_VOL1_ENG.pdf. 
136იქვე. 
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მასშტაბისა და შინაარსის გადამუშავება, ასევე, მასში გასათვალისწინებელი 

მიზანშეწონილი აღსრულების პროცედურები და მექანიზმები.  

ეროვნული სტრატეგიით განსაზღვრული მეორე ამოცანა იყო სწრაფი და ეფექტიანი 

რეაგირება გენდერული თანასწორობის დარღვევის ნებისმიერ ფაქტზე. 2014 წელს 

მიღებული კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ მნიშვნელოვანი 

ეტაპი გახლდათ ამ სფეროში; აღნიშნული კანონით, სახალხო დამცველს მიენიჭა 

დისკრიმინაციის შესახებ საჩივრების მიღების, განხილვისა და მათზე რეაგირების 

უფლებამოსილება. 

სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანახმად, კვლავ ფართოდ 

გავრცელებულია სამუშაო ადგილზე ქალთა დისკრიმინაცია, თუმცა საკმარისი 

ინფორმაცია არ არსებობს; ქალები, საშუალოდ, გამოიმუშავებენ მამაკაცთა შემოსავლის 

63%-ს136F

137, ასევე გავრცელებულია გენდერული სტერეოტიპები. იმედია, ვითარება 

გამოსწორდება, თუ უფრო მკაცრად გაკონტროლდება ანტიდისკრიმინაციული 

კანონმდებლობის განხორციელება, სამუშაო ადგილებში კი ქცევის კოდექსებს მიიღებენ. 

2017 წლის შემდეგ, პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო კოორდინაციას 

უწევს ქალთა სამუშაო უფლებების საკითხებს; მის პრიორიტეტებს შორისაა ერთი და 

იმავე სამუშაოსთვის თანაბარი ანაზღაურების დაწესება. 2018-2020 წლების სამოქმედო 

გეგმით გათვალისწინებულია ხელფასებში განსხვავების მეთოდოლოგიის შემუშავება 

სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან თანამშრომლობით.137F

138 

მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს შრომის კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები 

შევიდა, დედების დაცვა, განსაკუთრებით, დეკრეტული შვებულებიდან სამსახურში 

დაბრუნება, ასევე, დეკრეტული შვებულებით მამების მიერ სარგებლობა, კვლავ 

პრობლემურია. სოციალური თანამშრომლობის სამმხრივმა კომისიამ, მთავრობის 

წარმომადგენელთა, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა შემადგენლობით, დროულად 

უნდა განიხილოს ეს საკითხები. ასევე საჭიროა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

183-ე კონვენციის („დედობის დაცვის შესახებ“) დაუყოვნებელი რატიფიცირება. 

სექსუალური შევიწროება  საკმაოდ აქტუალური საკითხია საქართველოში; მასზე ცოდნა 

და მკაფიო რეგულაციები შედარებით ნაკლებია; არ  არსებობს შესაბამისი სანქციებიც. 

2019 წლის თებერვალში პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების 

თანახმად, აკრძალულია  შევიწროება, მათ შორის, სექსუალურიც. სახალხო დამცველს 

მიენიჭა სავარაუდო დარღვევების შესწავლის უფლებამოსილება. ადმინისტრაციული 

სახდელები განისაზღვრა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით. 

მნიშვნელოვანი იქნება შესწავლა, თუ როგორ განხორციელდება ეს დებულებები 

პრაქტიკაში.  

                                                      
137 საქსტატი (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური), 2015.  
138 გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შუალედური ანგარიში, 2019, გვ. 21, 27, 

ნაწილი 117.11. 
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სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძვლით დისკრიმინაცია 

მნიშვნელოვანი პრობლემაა. გავრცელებული ჰომოფობიური მოსაზრებების შედეგია 

გახშირებული დისკრიმინაცია ლგბტქი თემის წარმომადგენელთა მიმართ.  მათ წინაშე 

არსებული ღრმა სისტემური პრობლემების მიუხედავად, სექსუალური ორიენტაციისა და 

გენდერული იდენტობის საკითხები ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში შეტანილი 

არ არის.  

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება უკავშირდება არა მხოლოდ გენდერულ თანასწორობას, 

არამედ ქალთა მიმართ ძალადობის შემცირებასაც. ფინანსურად დამოკიდებულ ქალებს 

არ შეუძლიათ მოძალადე ოჯახებისგან თავდაღწევა. სახალხო დამცველის მიერ 

განხილული საქმეების ანალიზიდან ჩანს, რომ ქალები კვლავ იტანჯებიან ქმრების 

ძალადობისგან, ძირითადად, იმიტომ, რომ არ აქვთ საკმარისი ფინანსური რესურსი.138F

139 

ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის გენდერული თავის მესამე ამოცანაა  ქალთა დაცვა 

ოჯახში ძალადობისგან  და დახმარების მექანიზმებისა და სამართლებრივი ბაზის სრული 

შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამ თემასთან დაკავშირებით, 2016 წელს 

საქართველოს ეწვია გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ქალთა მიმართ ძალადობის 

საკითხებზე,139F

140 რომელმაც რეკომენდაციები შეიმუშავა ვიზიტისას განსაზღვრულ 

ხარვეზებზე და  საქართველოს მოუწოდა მათი სრულად ასახვა სამოქმედო გეგმებში. 

2017 წლის ივნისში შეიქმნა უწყებათაშორისი კომისია გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ. მისი მთავარი ფუნქციაა 

შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და გენდერული მეინსტრიმინგის 

ხელშეწყობა. რამდენიმე სამინისტრომ დანიშნა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 

პასუხისმგებელი პირი. 140F

141 კომისიის მუშაობაში მონაწილეობენ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებიც, რომლებიც 

იმედოვნებენ კომისიის ინსტიტუციურ გაძლიერებას მეტი წარმატების მისაღწევად. 

კომისია მონიტორინგის ორგანოა ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და 

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენციის (სტამბოლის კონვენცია) 

მიზნებისთვისაც.141F

142 2017 წელს ამ ხელშეკრულების რატიფიცირების მოსამზადებლად, 

ცვლილებები შევიდა 30 ნორმატიულ აქტში, რისი მიზანიც იყო ეროვნული 

კანონმდებლობის ჰარმონიზება კონვენციასთან; დამტკიცდა 2018-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმაც.  

2016 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ გაიზარდა დაკავებების 

რაოდენობა ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. ასევე ხაზი გაუსვა, რომ მეტი 

ძალისხმევა იყო საჭირო გენდერული საფუძვლით ძალადობის აღმოსაფხვრელად, „ამ 

                                                      
139 საქართველოს სახალხო დამცველი, ქალთა უფლებები და გენდერული თანასწორობა, 2016, გვ. 

33. 
140 სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებსა და მის გამომწვევ 

მიზეზებზე, A/HRC/32/42/Add.3. 
141 იხ. UN UPR შუალედური ანგარიში – საქართველო (2019), 117.32 რეკომენდაციასთან 

დაკავშირებით. 
142 CETS No. 210.  
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პრობლემის მოცულობისა და სიმძიმის გათვალისწინებით“. არასამთავრობო 

ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ პოლიციას მეტისმეტად დიდი დისკრეცია აქვს ქალთა 

მიმართ ძალადობის საქმეებში, ხოლო საქართველოს კანონი ქალთა მიმართ ძალადობის 

ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 

შესახებ სათანადოდ არ იცავს მსხვერპლს. სასამართლოები  ამ საქმეებში 

დაუსაბუთებლად მსუბუქ პრევენციულ ღონისძიებებსა და სასჯელებს იყენებდნენ, რაც 

უკმარი აღმოჩნდა ძალადობის თავიდან ასაცილებლად.  

ოჯახურ ძალადობაში ბრალდებულთა მიმართ გამოიყენება უფრო მკაცრი სასჯელები. 

გარდა ამისა, გაიზარდა დაკავების, როგორც შემზღუდველი ღონისძიების გამოყენება - 

14%-დან (2014 წ.) 90%-მდე (2018 წ.). მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა 

დამცველ და შემაკავებელ ორდერებთან დაკავშირებით: მათი გამოყენება შესაძლებელია 

ქალთა მიმართ ნებისმიერი სახის ძალადობის შემთხვევაში. 2018 წელს 205 

შემაკავებელი142F

143 და 130 დამცავი ორდერი გაიცა ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებში, 

ასევე, 126 სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 151-ე მუხლის (ადევნება) შესაბამისად. დამნაშავეთა ძალადობრივ ქმედებაზე 

სავალდებულო კურსების ჩატარება კვლავ პრობლემა იყო.143F

144 

2018 წელს პროკურატურაში განისაზღვრნენ სპეციალიზებული პროკურორები და 

პროკურორ-გამომძიებლები, რომლებიც გამოიძიებენ ოჯახში ძალადობის საქმეებს და 

მხარს დაუჭერენ სახელმწიფო ბრალდებას. მათ  სპეციალიზებული ტრენინგები გაიარეს 

ოჯახში ძალადობის შესახებ. 2018 წლის 1 მაისისთვის მხოლოდ სპეციალიზებულ 

პროკურორებსა და გამომძიებლებს ჰქონდათ უფლება, გამოეძიებინათ ოჯახში 

ძალადობის საქმეები საქართველოში. 

გარდა ამისა, 2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა ადამიანის უფლებათა 

დაცვის დეპარტამენტი, რომლის მთავარი ფუნქცია იყო მონიტორინგი ოჯახში 

ძალადობის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის, ასევე, არასრულწლოვანთა 

მიერ ან მათ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებაზე. მას შემდეგ, რაც 

აღმოჩნდა, რომ სამართალდამცველ ორგანოებს არ ჰქონდათ სახელმძღვანელო წესები 

სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა გამოკითხვის (დაკითხვის) 

შესახებ, რომელიც გაითვალისწინებდა ამ პირთა მდგომარეობას, სახალხო დამცველმა 

გამოსცა რეკომენდაცია. 144F

145 მის შესასრულებლად შეიქმნა მოწმისა და მსხვერპლის 

კოორდინატორის სამსახური; ასევე, ამოქმედდა რისკების შეფასების პროცედურა - 

მსხვერპლის უსაფრთხოებისა და განმეორებითი ვიქტიმიზაციის პრევენციის 

                                                      
143 შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილი ( № 6 19 00258547, 31 იანვარი, 2019).    
144 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს  სსიპ  არასაპატიმრო სასჯელებისა და პრობაციის 

აღსრულების ეროვნული სააგენტო (წერილი № 2/16371, 19 თებერვალი, 2019); საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახური (წერილი № 46141/01, 19 

თებერვალი, 2019).  
145 სახალხო დამცველის რეკომენდაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილზე (№08/15654, 

24/12/2018). 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422#!
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მექანიზმი.145F

146 ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ სტატისტიკა გროვდება და 

პერიოდულად ქვეყნდება.  

2017-2018 წლებში ფემიციდი და მისი მცდელობები კვლავ მნიშვნელოვანი პრობლემა 

გახლდათ. 2017 წლის იანვარში გამოქვეყნებული ანგარიშის146F

147 თანახმად, მკვლელი  

მსხვერპლ ქალთა 75%-ს მკვლელობამდე 12 თვის განმავლობაში ავიწროებდა, ფემიციდის 

შემთხვევების 40% კი მოხდა განქორწინების შემდეგ. 2017 წლის აპრილში სახალხო 

დამცველის ოფისმა განაცხადა, რომ დაიწყებდა ფემიციდის შემთხვევებზე მონიტორინგს. 

მონიტორინგის პროცესში დეტალურად გაანალიზდება შესაბამისი სასამართლო 

გადაწყვეტილებები (რათა შეფასდეს პრობლემის მასშტაბი), ასევე, დამცავი თუ 

შემაკავებელი ღონისძიებები და პრობლემის მოგვარების ბარიერები. სახალხო 

დამცველის ოფისი ასევე სწავლობს სამართალდამცველი ორგანოების მიერ 

გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ ინფორმაციასა და მონაცემებს გამოძიებისა და 

სისხლისსამართლებრივი დევნის შესახებ. საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, რომ 

მკაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას იყენებს, როცა ქალების მკვლელობის საქმეში 

იკვეთება ოჯახური ძალადობის ნიშნები. ბოლო ორი წლის განმავლობაში არცერთი 

საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმებულა ფემიციდში ბრალდებულთან.  

ეროვნული სტრატეგია ასევე ითვალისწინებს საჯარო სექტორში დასაქმებული პირებისა 

და მთლიანად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას გენდერული თანასწორობისა და 

ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. 2017 წლის შემოდგომაზე საჯარო სამსახურის ბიურომ 

და სახალხო დამცველის ოფისმა ერთობლივად მოამზადეს და დანერგეს ინოვაციური 

ელექტრონული სასწავლო კურსი დასაქმების ადგილებში სექსუალური შევიწროების 

შესახებ. მნიშვნელოვანი იქნება ამ ტრენინგების შედეგების შესწავლა.  

პოლიციაში ქალთა მიმართვიანობა პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შესახებ 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა: 2017 წელს მათი პროცენტული მაჩვენებელი 18% გახდა, 

მაშინ, როდესაც 2009 წელს 1.5%-ს უტოლდებოდა. 78%-დან (2009) 33%-მდე (2017) 

შემცირდა იმ ქალთა რიცხვიც, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ოჯახში ძალადობა მათი 

პირადი საქმეა და ამ საკითხში არავინ უნდა ჩაერიოს. 
147F

148 

ეროვნული სტრატეგის მე-14 თავი ასევე ითვალისწინებს ძალადობის მსხვერპლთა 

სამართლებრივ დაცვას, ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციასა და თავშესაფარზე  

ხელმისაწვდომობას. 2018 წელს მოქმედებდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 5 

სახელმწიფო თავშესაფარი და 4 კრიზისული ცენტრი, რაც მნიშვნელოვანი წინ 

                                                      
146 2018 წლის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკების 

შეფასების ინსტრუმენტი და შემაკავებელი ორდერებს მონიტორინგის მექანიზმი; 

ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/2TPJ5F5. 
147 ქალთა უფლებების ჯგუფის „საფარის“ მიერ; ხელმისაწვდომია ბმულზე: dfwatch.net.  
148 https://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2018/03/one-in-seven-women-in-georgia-experiences-

domestic-violence-new-national-study-finds. 

https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2017/04/public-defenders-office-to-monitor-cases-of-femicide
https://bit.ly/2TPJ5F5
https://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2018/03/one-in-seven-women-in-georgia-experiences-domestic-violence-new-national-study-finds
https://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2018/03/one-in-seven-women-in-georgia-experiences-domestic-violence-new-national-study-finds
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გადადგმული ნაბიჯი იყო. 148F

149 2018 წელს, სახალხო დამცველის მხრიდან თავშესაფრებსა 

და კრიზისულ ცენტრებზე მონიტორინგისას, გამოიკვეთა, რომ ეს დაწესებულებები 

ბენეფიციარებს დახმარებასა და დამამშვიდებელ გარემოს სთავაზობენ და მათში 

განთავსებული პირები თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. თუმცა, 2018 წლის ანგარიშში 

სახალხო დამცველმა მიუთითა, რომ სოციალური მუშაკების ეფექტიანი მონაწილეობა 

ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა შესწავლისას კვლავ პრობლემატური საკითხი იყო; მან 

ასევე აღნიშნა, რომ სოციალური მუშაკები ვერ ახერხებენ საკუთარი მოვალეობების 

სათანადოდ შესრულებას მცირე რაოდენობისა და დიდი დატვირთვის გამო.149F

150 გარდა 

ამისა, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, საგანმანათლებლო და დასაქმების 

პროგრამები არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ აღნიშნა 

სერვისებისა და მსხვერპლთა ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობა თავშესაფრის 

დატოვების შემდეგ; გარდა ამისა, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები უფრო 

აქტიურად უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში.  

ბავშვთა ქორწინების შემთხვევები ზოგიერთ რეგიონში კვლავ პრობლემაა. სამოქალაქო 

კოდექსის ცვლილებათა შესაბამისად, 2017 წლის 1 იანვრიდან  პირს  ქორწინების 

რეგისტრაცია შეუძლია მხოლოდ 18 წლის მიღწევის შემდეგ. გარდა ამისა, საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსი  სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას 

ითვალისწინებს როგორც რეგისტრირებული, ასევე დაურეგისტრირებელი იძულებითი 

ქორწინებისათვის. 2015 წლის შემდეგ, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, 

ასევე, განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა, სოციალურ მუშაკებსა და 

სამართალდამცველ ორგანოებთან ერთად, ჩაატარეს საინფორმაციო კამპანია ბავშვის 

ქორწინებასთან დაკავშირებით. მისი შედეგები ჯერ არ შეფასებულა.  

14. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ საკუთარი უფლებების 

სხვების მსგავსად განხორციელების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა 

გონივრული მისადაგების პრინციპის დაცვით 

ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებულია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებს ჰქონდეთ სხვათა თანასწორი შესაძლებლობები და სრულად ჩაერთონ 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. განსახორციელებელი ღონისძიებები მოიცავს შშმ პირთა 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათი დასაქმების 

შესაძლებლობის გაზრდას და სრულ წვდომას სახელმწიფო სერვისებსა და 

                                                      
149 ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაცვის ფონდის 2019 წლის 29 იანვრის № 07/131 წერილის 

თანახმად, ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში დახმარება ითხოვა 415-მა ადამიანმა, ხოლო 224 

ეწვია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისულ ცენტრს (აქედან 166 შემთხვევა მოხდა 

თბილისში, 10 - ქუთაისში, 46 - გორში და 2 - ოზურგეთში).  
150 სახალხო დამცველის გენდერული დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარებულ რეგიონულ 

შეხვედრებზე სოციალურმა მუშაკებმა აღნიშნეს, რომ არასათანადო სამუშაო პირობები ხელს 

უშლით მოვალეობათა ჯეროვნად შესრულებაში (კერძოდ, ბევრი სამუშაო, შეუსაბამო 

ანაზღაურება, ინფრასტრუქტურასა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემები, 

პროფესიული განვითარების შეუძლებლობა).  
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ტრანსპორტზე. გარდა ამისა, ზოგადი ღონისძიებაა საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ. 

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია (CRPD) 

საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 2013 წლის დეკემბერში და ძალაში შევიდა 2014 

წლის აპრილში. კონვენცია სრულყოფილი ჩარჩოა შესაბამისი ღონისძიებების 

განსახორციელებლად. კონვენციის 33.1 მუხლით გათვალისწინებული კოორდინაციის 

ფუნქცია დაეკისრა 2009 წელს შექმნილ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების საკოორდინაციო საბჭოს, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პრემიერ-მინისტრი. 

თუმცა, აღნიშნული საბჭო არ მიიჩნევა ეფექტიან ორგანოდ ამ ფუნქციის 

შესასრულებლად.150F

151 კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა უმრავლესობაში 

კოორდინაციის ფუნქცია გადაცემული აქვს სამინისტროს, რომელსაც ყველაზე მეტი 

მოვალეობა ეკისრება შშმ პირთა უფლებების სფეროში. საქართველოში ასეთი ორგანოა 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო. თუმცა, ზოგი მიიჩნევს, რომ ამ სამინისტროსთვის კოორდინაციის 

ფუნქციის გადაცემამ შეიძლება ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართ 

სტიგმის გაძლიერებას; შესაბამისად, ეს ფუნქცია საქართველოში არავის მინიჭებია. 

როგორი გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღონ, მთავარია, განისაზღვროს ეფექტიანი 

პასუხისმგებელი ორგანო, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს სახელმწიფო ორგანოების 

ღონისძიებებს შშმ პირთა უფლებების უზრუნველსაყოფად. აუცილებელია ამ საკითხის 

დაუყოვნებლივ გადაწყვეტა.  

2015 წელს სახალხო დამცველის ოფისში შეიქმნა დეპარტამენტი, საკონსულტაციო საბჭო 

და მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ასრულებს კონვენციის 33.2 მუხლით 

გათვალისწინებულ მონიტორინგის დამოუკიდებელი მექანიზმის ფუნქციებს. ამ 

პერიოდში  ბევრი ანგარიში მომზადდა, რომლებიც ასახავს შშმ პირთა უფლებების დაცვის 

სხვადასხვა ასპექტს.  

რატიფიცირების შემდეგ, კონვენციით გათვალისწინებული უფლებებზე დაფუძნებული 

მიდგომის შესაბამისად, შშმ პირების დეფინიცია შეიცვალა - სამედიცინო განმარტება 

ჩანაცვლდა სოციალური მიდგომით. 2015 წელს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსსა და 

67-ე კანონში შევიდა ცვლილებები 151F

152 და განხორციელდა ქმედუნარიანობის ძირეული 

რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე პირისთვის 

დამხმარის დანიშვნას სასამართლოს გადაწყვეტილებით. როგორც გაეროს შშმ პირთა 

უფლებების  კომიტეტისთვის წარდგენილ ანგარიშში152F

153 აღნიშნა საქართველოს 

                                                      
151 იხ. მაგ. ჯონ ვადჰამი: რეკომენდაციები შშმ პირთა საკოორდინაციო საბჭოს 

რეორგანიზაციისათვის, 2016, გვ. 4. ხელმისაწვდომია:  

http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/8873ImplementationandMonitoringoftheNationalHRSandAP.En

g.pdf. 
152 იხ. გაეროს შშმ პირთა უფლებების კომიტეტი, საქართველოს მიერ 35-ე მუხლის შესაბამისად 

წარდგენილი საწყისი ანგარიში, რომელიც მზად უნდა ყოფილიყო 2016 წელს; 2018 წლის 29 

ნოემბერი, CRPD/C/GEO/1, გვ. 12. 
153 იხ. გაეროს შშმ პირთა უფლებების კომიტეტი, op. cit., პუნქტი 18. 

http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/8873ImplementationandMonitoringoftheNationalHRSandAP.Eng.pdf
http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/8873ImplementationandMonitoringoftheNationalHRSandAP.Eng.pdf
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მთავრობამ, კვლავ აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილებები კონვენციასთან 

შესაბამისობისათვის. ასეთი ცვლილებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია „გონივრულ 

მისადაგებასთან“ მიმართებით. 

2018 წელს შეცვლილი კონსტიტუციის მე-11 მუხლი თანასწორობის შესახებ 

მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია, ვინაიდან ითვალისწინებს სახელმწიფოს 

პოზიტიურ ვალდებულებას, შექმნას სპეციალური გარემოებები შშმ პირთა უფლებებისა 

და ინტერესების რეალიზებისათვის. გარდა ამისა, უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის 

საშუალებით, რომელსაც კოორდინაციას უწევს საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნო და რომელშიც მონაწილეობენ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებიც,153F

154 იუსტიციის სამინისტრომ აიღო ვალდებულება, 

შეემუშავებინა კონვენციის შესაბამისი კანონპროექტი შშმ პირთა უფლებების შესახებ. 

იმედია, შშმ პირთა თემი მხარს დაუჭერს მას, პარლამენტი კი მალე განიხილავს, ვინაიდან 

1995 წელს მიღებული კანონი აღარ შეესაბამება შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიზანს. 

გარდა ამისა, დაგეგმილია ცვლილებათა პაკეტის მომზადება, რომელიც უზრუნველყოფს 

საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზებას კონვენციის სტანდარტებთან. 2019 წელს 

მთავრობამ აცნობა გაეროს, რომ დაიწყო კონვენციის 2009 წლის დამატებითი ოქმის 

რატიფიცირების პროცედურები.154F

155 ეს საშუალებას მისცემს ადამიანებს, რომ კონვენციით 

გათვალისწინებული უფლებების დარღვევისას საჩივარი წარადგინონ კომიტეტში.  

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა შშმ პირთა შეფასების მოდელი. აქამდე მძიმე და 

საშუალო სიმძიმის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე მონაცემები 

გროვდებოდა იმ განცხადებათა საფუძველზე, რომლებიც მშობლებს შეჰქონდათ 

ფინანსური დახმარების მისაღებად. არ არსებობს მონაცემები მსუბუქი შეზღუდვის მქონე 

ბავშვებზე, ასევე, მონაცემთა ბაზა, რომელშიც განსაზღვრული იქნება შეზღუდვის ფორმა. 

შშმ პირთა საჭიროებზე მორგებული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების 

შესამუშავებლად, აუცილებელია დეტალური სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება 

შშმ პირებზე. მიმდინარეობს შეფასებისა და ბავშვების ან სხვა პირებისათვის შშმ 

სტატუსის მინიჭების ახალი სისტემების პილოტირება  (აჭარაში), თუმცა მათი სრული 

ამოქმედება დროს მოითხოვს.  

სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშს თანახმად,155F

156 რომელიც მომზადდა 2016 

წლის მარტში ოფისის მხრიდან CRPD-ისა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 

მონიტორინგის შემდეგ, შშმ პირთა ზოგიერთი დაწესებულება კვლავ არ იყო სათანადოდ 

აღჭურვილი იქ მცხოვრებთათვის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების 

მისაწოდებლად; ასევე, ამ დაწესებულებებში ხშირად ირღვეოდა შშმ პირთა უფლებები. 

                                                      
154 იხ. საქართველოს მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში, 2016-2017 (მოკლე ვერსია), გვ. 26. 
155 გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შუალედური ანგარიში, 2019, გვ. 10, ნაწილი 

117.5 
156 საქართველოს სახალხო დამცველი, შშმ პირთა სამართლებრივი მდგომარეობა სახელმწიფო 

დაწესებულებებში, 2016. 
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სახალხო დამცველმა აღნიშნა ისიც, რომ შშმ პირთა მიმართ ძალადობა (განსაკუთრებით, 

სექსუალური) სერიოზული პრობლემა იყო საჯარო დაწესებულებებსა თუ საკუთარ 

სახლებში და სათანადოდ არ არის წარმოჩენილი. სახალხო დამცველის რეკომენდაციები 

ამ საკითხზე უნდა აისახოს სამოქმედო გეგმებში. 

მთავრობა აგრძელებდა შშმ ბავშვების დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამას, დიდ 

დაწესებულებებს ანაცვლებდა პატარა, ოჯახური ტიპის სახლებით, ხელს უწყობდა 

მინდობით მოვლას და ეხმარებოდა ოჯახებს, რათა შშმ ბავშვები დარჩენილიყვნენ 

საკუთარ ოჯახებში. დაიხურა 40-მდე დაწესებულება. სახელმწიფო ხელს უწყობდა 

რეაბილიტაციის სერვისების, დღის ცენტრებისა და ადრეული ინტერვენციის 

პროგრამების განვითარებასაც. სერვისი უფასოა იმ პირებისთვის, რომლებიც არიან 

სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის ოფიციალურ ზღვარს ქვემოთ. სხვა პირებს სერვისი 

თანადაფინანსებით მიეწოდებათ. 

შშმ პირთა უფლება ადეკვატურ საცხოვრისზე კვლავ პრობლემურია. ეს განსაკუთრებით 

აქტუალურია იმ შშმ პირებისთვის, რომლებიც 18 წლის ასაკში ტოვებენ სახელმწიფო 

მზრუნველობის პროგრამებს და არც საცხოვრებელი აქვთ და არც სამსახური. 

მიმდინარეობს მუშაობა, რომ 18 წლის ზემოთ პირებისთვის შეიქმნას პატარა სახლები 

საზოგადოებრივ საწყისებზე, თუმცა იგი არ იქნება ხელმისაწვდომი მძიმე შეზღუდვისა 

და ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებისთვის. ამ დაწესებულებებს არასამთავრობო 

ორგანიზაციები გაუძღვებიან. იქ შესაძლებელი იქნება ინდივიდზე მორგებული 

განვითარების პროგრამების შეთავაზება, მათ შორის, სწავლება და/ან მუშაობა. 

მნიშვნელოვანია ასეთი ინიციატივების წარმატების შეფასება და ბენეფიციართა 

რაოდენობის განსაზღვრა.  

2018-2019 წლებში განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები, ასევე, გამოიძებნა 

ინფრასტრუქტურული და ტექნიკური საშუალებები შშმ პირებისთვის საარჩევნო 

უფლების უზრუნველსაყოფად. ბოლო ანგარიშში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ 2018 

წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას  საარჩევნო უბნების მხოლოდ 35% იყო 

ხელმისაწვდომი შშმ პირებისთვის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გატარებული 

ღონისძიებების მიუხედავად.  

ადამიანის უფლებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის თანახმად, რეგიონულ და 

ადგილობრივ დონეზე უნდა შეიქმნას შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოები, 

რომლებიც ეფექტიანად იმუშავებენ. 2018 წლისთვის ასეთი საბჭო შეიქმნა 50 

თვითმმართველ ერთეულში, თუმცა სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის 

შესაბამისად, მათი ეფექტიანობა, ასევე, შშმ პირთა ან მათი წარმომადგენლობითი 

ორგანიზაციების მუშაობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მეტწილად ფორმალური 

იყო. ხელმისაწვდომი პროგრამებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა 

კვლავ მწვავეა რეგიონებში. ამ მიმართულებით საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა.  

შშმ პირთა დასაქმების მხარდამჭერი ღონისძიებები ჯერჯერობით სათანადოდ 

წარმატებული ვერ აღმოჩნდა. ასეთ სახელმწიფო პროგრამებზე სახალხო დამცველის 
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ბოლო ანგარიშის156F

157 მიხედვით, სხვადასხვა პროგრამის არსებობის მიუხედავად (მათ 

შორისა 4 თვის განმავლობაში ხელფასების 15%-ის სუბსიდია), შშმ პირთა დასაქმების 

უფლება არ არის უზრუნველყოფილი. სამუშაოს მაძიებელი შშმ პირების რაოდენობა 

ბევრად აღემატება დასაქმებულ შშმ პირთა რიცხვს. შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს თანახმად, 3,535 შშმ პირია რეგისტრირებული შრომის 

ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში, თუმცა 2016-2017 წლებში მხოლოდ 161 

ადამიანი დასაქმდა.157F

158 2015 წელს საჯარო სამსახურში დასაქმებული 53,109 ადამიანიდან 

მხოლოდ 122 იყო შშმ პირი. ფიზიკურ გარემოზე, ტრანსპორტსა და სამუშაო ადგილზე 

მისაწვდომობა (ამ პრობლემების გადასაჭრელად ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები არ განხორციელებულა), ასევე, ინკლუზიური განათლების დაბალი 

ხარისხი, კვლავ რჩება მნიშვნელოვან დაბრკოლებად შშმ პირთათვის. დასაქმებიდან 

მიღებული მათი ეკონომიკური სარგებელი ძალიან დაბალია. საკანონმდებლო 

ცვლილებებმა ხელი უნდა შეუწყოს ინკლუზიას.  

2018 წელს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა საქართველოს კანონში საშუალო 

განათლების შესახებ: კერძოდ, სავალდებულო გახდა შესაფერისი გარემოს შექმნა 

ინკლუზიური განათლებისთვის, ასევე, სპეციალურ აღმზრდელებს მიენიჭათ 

მასწავლებლის სტატუსი. სკოლამდელ განათლებასთან მიმართებით, ვითარება ასეთი არ 

არის, ვინაიდან არსებობს მთელი რიგი პრობლემები, როგორიცაა მისაწვდომობა,158F

159 

საგანმანათლებლო სპეციალისტების ნაკლებობა და სოციალური სტიგმა.159F

160 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო აღიარებს ამ პრობლემის არსებობას, განსაკუთრებით, რეგიონებში. 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფერო კვლავ სერიოზული გამოწვევაა. ამ სფეროსთვის 

გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტის გაზრდა160F

161 ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო, 

რომელიც, იმედია, ხელშესახებ ცვლილებებს მოიტანს.  

აუცილებელია მეტის გაკეთება შშმ პირთა მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების  

შესაცვლელად. UNICEF-ის მხარდაჭერით განხორციელებული ეროვნული კამპანია 

დაიწყო 2017 წელს. მასში მონაწილეობდნენ შშმ ახალგაზრდები და ბავშვები. კამპანია 

მიზნად ისახავდა ცნობიერებისა და ცოდნის  ამაღლებას შეზღუდული შესაძლებლობის 

შესახებ, ფართოდ გავრცელებული სტიგმატიზაციის თავიდან ასაცილებლად. 2017 წელს 

UNICEF-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად,161F

162 მოსახლეობის 28.3% ახდენდა შშმ 

პირთა სტიგმატიზაციას. ეს მნიშვნელოვან შედეგად ჩაითვალა, ვინაიდან 2015 წელს 

                                                      
157http://www.ombudsman.ge/eng/190308061623angarishebi/monitoring-report-on-state-employment-

programs-for-persons-with-disabilities. 
158 http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019041016375173305.pdf.  
159 საქართველოს სახალხო დამცველოს ანგარში, 2018, გვ. 296. 
160 იხ. UNICEF-ის კვლევა ბავშვთა ადრეული განთლებისა და ზრუნვის ხარისხზე საქართველოში, 

გვ.  7. 
161 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტია 24,000.0 ლარი, 2018 წლის -  20,550.7 ლარი; 2017 წლის – 

15,803.9 ლარი. 
162  ეს ანგარიში წარადგენს კეთილდღეობაზე მონიტორინგის კვლევის შედეგებს, რომელიც 

ჩატარდა 2017 წლის ივლის-აგვისტოში. 

http://www.ombudsman.ge/eng/190308061623angarishebi/monitoring-report-on-state-employment-programs-for-persons-with-disabilities
http://www.ombudsman.ge/eng/190308061623angarishebi/monitoring-report-on-state-employment-programs-for-persons-with-disabilities
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019041016375173305.pdf


 77 

იგივე მაჩვენებელი 41% იყო. შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს შეუძლიათ, მონიტორინგი გაუწიონ მედიისა და წამყვანი პოლიტიკური 

ფიგურების საჯარო განცხადებებს, რომლებიც უკიდურესად მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებენ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში. ანტიდისკრიმინაციული კანონის 

ეფექტიანი განხორციელება ამ პრობლემის მოგვარების კიდევ ერთ გზაა.  

15. იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრებ პირთა 

უფლებების დაცვა 

ეროვნული სტრატეგიის მიზანია, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრებ 

პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ადეკვატური საცხოვრებელი 

პირობებით უზრუნველყოფა და საზოგადოებაში რეინტეგრაცია, აგრეთვე, ყველა 

შესაძლო ზომის მიღება მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებზე დასაბრუნებლად.  

2018 წელს საქართველოში 282,485 იძულებით გადაადგილებული პირი ცხოვრობდა.162F

163 

მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას მათ დაბრუნებაზე 

მოლაპარაკებები გრძელდება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა იზრდება. 

დაბრუნებამდე, საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტად კვლავ რჩება მათი 

უზრუნველყოფა გრძელვადიანი საცხოვრისით და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში 

ინტეგრაცია. სწორედ ეს საკითხები მოხვდა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში.163F

164 

2013 წელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა განთავსებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ 

დამტკიცებული პროცედურის შესაბამისად,  რამდენიმე პროგრამა შეიქმნა იძულებით 

გადაადგილებული პირებისთვის გრძელვადიანი საცხოვრისის გამოსაყოფად: 

კოლექტიური ცენტრებისა და კარკასულ მდგომარეობაში მყოფი შენობების 

რეაბილიტაცია; ახალი შენობების აშენება; სოფლად ინდივიდუალური სახლების 

შესყიდვა; პრივატიზების გზით, ამ პირებისთვის საკუთრების გადაცემა იმ საცხოვრისზე, 

რომელშიც ცხოვრებენ; და იპოთეკური სესხის დაფარვის პროგრამები. იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საკითხების შემსწავლელი კომისია, რომელიც განიხილავს 

განცხადებებს და გადაწყვეტილებას იღებს მათზე,  232-ჯერ შეიკრიბა 2016 და 2017 

წლებში.164F

165 მონაცემების თანახმად, 2016 წელს იძულებით გადაადგილებულ პირთა 39%-ს 

გადაცემული ჰქონდა გრძელვადიანი საცხოვრისი. 2017 წელს სამინისტრომ შექმნა 

მონაცემთა ბაზა 2017 წელს იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ. 

რეგისტრირებულ პირებს შეუძლიათ, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ან სხვა 

                                                      
163 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018,  გვ.  357. 
164 იხ. ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა 2018-2020 წლებისთვის, ნაწილი 21. 
165 საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 277. 
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ელექტრონული ფორმით მიიღონ ინფორმაცია სიახლეებზე.165F

166 სამთავრობო უწყებები 

ვალდებულნი არიან, გაითვალისწინონ იძულებით გადაადგილებულ შშმ პირთა 

ინდივიდუალური საჭიროებები. მათივე განცხადებით, პრიორიტეტია განსახლების 

საკითხი.166F

167 

იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობა საკმაოდ დიდია. მიუხედავად ამ  

პროგრამებისა და, სავარაუდოდ, დონორთა დაფინანსების ამოწურვისა, 2015 წელს ამ 

პირთა თითქმის ნახევარი კვლავ კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობდა, ძალიან მძიმე 

პირობებში. აშკარა გახლდათ, რომ პრიორიტეტი უნდა ყოფილიყო ამ ცენტრებში 

მცხოვრებ პირთა სხვაგან დასახლება. 2018 წლის ანგარიშში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, 

რომ 2017 წლის შემდეგ გრძელვადიანი საცხოვრისით უზრუნველყოფდნენ იმ იძულებით 

გადაადგილებულ პირებს, რომელთა საცხოვრებელი პირობებიც ძალიან სწრაფად 

უარესდებოდა, ხოლო სხვები კვლავ ელოდებოდნენ პრობლემის მოგვარებას. მთავრობის 

ანგარიშის თანახმად, ამ მიმართულებით განისაზღვრა 2019-2020 წლების გეგმა. სახალხო 

დამცველმა გასცა რეკომენდაცია, რომ  უფრო მეტი ფინანსური რესურსი გამოიყოს, 

ბინების გადაცემა კი დაიგეგმოს შესაბამისი წინასწარი შეფასების საფუძველზე, რათა 

ყველა იძულებით გადაადგილებული პირის საჭიროება ურბანულ და სასოფლო 

დასახლებებში ეტაპობრივად და სათანადოდ დაკმაყოფილდეს.167F

168 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა წვდომა საარსებო წყაროებზე ოდნავ გაუმჯობესდა, 

თუმცა მთავრობის დახმარება მათი შემოსავლის ძირითადი წყაროა. 2014 წლის 

თებერვალში დამტკიცდა „იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის – დევნილთათვის 

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგია“, რამაც 

საშუალება მისცა ამ პირებსა და ადგილობრივ თემს, სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად 

შეძლონ საკუთარი პოტენციალის რეალიზება. სტრატეგიის სამოქმედო გეგმები 

მტკიცდებოდა ყოველწლიურად. პარტნიორებსა და ბენეფიციარებთან მუდმივი 

კონსულტაციებისას მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, სამოქმედო გეგმების მიზანი, 

როგორ წესი, არის იძულებით გადაადგილებულ პირთა უკეთესი წვდომა შრომის 

ბაზარზე. შესაბამისად, ის შეიცავს დასაქმების, პროფესიული მომზადების, სოფლის 

მეურნეობისა და თვითდასაქმების პროგრამებს, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, 

დებულებებს საკანონმდებლო ჩარჩოში შესატანი ცვლილებების შესახებ. საარსებო 

წყაროებზე წვდომის სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა აკისრია 

რამდენიმე სამინისტროს, რომელთაც ეხმარებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. მონიტორინგზე პასუხისმგებელია 

საარსებო პირობების უწყებათაშორისი კომიტეტი. 

იძულებით გადაადგილებულ პირებს ხშირად არ აქვთ ინფორმაცია სათანადო 

განსახლების ან ბინების განაწილების კრიტერიუმებზე, ასევე, საარსებო წყაროების 

                                                      
166 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში, op. cit., გვ. 283. 
167 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში, op. cit., გვ. 285. 
168 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 319-320. 
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პროგრამებზე; შეიძლება, მათ ეს ინფორმაცია დაგვიანებითაც მიიღონ, ან მოგვიანებით 

მიაწოდონ. მნიშვნელოვანია, შეფასდეს, რამდენად წარმატებული იყო სამინისტროს 

კომუნიკაციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ამ პრობლემის გადასაჭრელად. 2017 წლის 

თებერვალში დამტკიცდა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა მიმართ 

2017-2018 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა“, 

რომელიც ითვალისწინებს დევნილთა მონაწილეობას მათთვის განკუთვნილ სოციალურ 

თუ სხვა სამთავრობო პროგრამებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.168F

169  

მნიშვნელოვანი იქნება, შეფასდეს ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების წარმატებაც.  

იძულებით გადაადგილებული ქალები მიიჩნევიან განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფად. 

ამიტომ 2016 წელს დამტკიცდა გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა, რომლის მიზანი, inter alia, იყო ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 

ბრძოლა და გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325-ე რეზოლუციის განხორციელება. 

აუცილებელია კონკრეტული ღონისძიებების განსაზღვრა, რათა სტრატეგიის 

დებულებები ხელშესახებ შედეგებად გადაიქცეს. გარდა ამისა, სამოქმედო გეგმის 

შესრულების ანგარიშში უნდა აღინიშნოს, თუ რამდენად სათანადოდ აისახა გენდერული 

თანასწორობის საკითხები სამინისტროს მიერ მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტში, 

რომელიც შეეხება საარსებო წყაროებზე წვდომას, ასევე, იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა სოციალურ და ეკონომიკურ საჭიროებებთან დაკავშირებულ პროცედურებსა და 

სახელმძღვანელო წესებში.  

გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების 

შესახებ, 2016 წლის ოქტომბერში მეორე ვიზიტისას, საქართველოს მთავრობა შეაქო ამ  

მიმართულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და მნიშვნელოვანი  

წარმატების გამო; ამასთან, აღნიშნა რამდენიმე საკითხი, რომელთა გადაწყვეტაც 

აუცილებელია. სპეციალურმა მომხსენებელმა მიუთითა, რომ ამ საკითხებს შორის 

ყველაზე მნიშვნელოვანია საჭიროებებზე დაფუძნებულ მიდგომაზე გადასვლა, ასევე, 

უარის თქმა დევნილის სტატუსის საფუძველზე კომპენსაციის გაცემის რეჟიმსა და 

დახმარების სისტემაზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით გადადგმულია 

გარკვეული ნაბიჯები. 2016-2017 წლებში ასეთი რეფორმის კონცეფცია შემუშავდა 

სხვადასხვა სამთავრობო უწყების, არასამთავრობო ორგანიზაციისა და ექსპერტის 

მონაწილეობით. სამინისტრომ დაასრულა კონცეფცია და ახლა აუცილებელია, 

მთავრობამ დაამტკიცოს, ეფექტიან სამოქმედო გეგმასთან ერთად.169F

170 რეფორმის 

ფორმალური დაწყება დამოკიდებულია ადამიანური და ფინანსური რესურსების 

გამოყოფაზე, ასევე, იძულებით გადაადგილებულ პირთა საინფორმაციო კამპანიის 

დაგეგმვაზე, რათა სწორად განიმარტოს კონცეფცია და მისი  შედეგები. 

ვინაიდან პოლიტიკური ჩიხი აფხაზეთსა და სამხერთ ოსეთში კვლავ არსებობს, გამყოფ 

ხაზთან მცხოვრები პირების საცხოვრებელი პირობები და სოციალურ-ეკონომიკური 

                                                      
169 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 285. 
170 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში, op. cit., გვ. 290. 
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მდგომარეობა კვლავ სერიოზული პრობლემაა. 2015 წელს განხორციელდა პროგრამა, 

რომლის მიზანი იყო ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიის, საირიგაციო ჭებისა და 

სასმელი წყლის რეზერვუარების უზრუნველყოფა, ასევე, გზების გაუმჯობესება. 2016-

2017 წლებში ბუნებრივი აირი და სუფთა წყლის მიწოდება მოხერხდა 62 სოფელში, 13,913 

ადამიანისთვის.170F

171 თუმცა, მავთულხლართების მონტაჟმა, რომელიც ხშირად ადამიანთა 

საკუთრებაზე გადიოდა, განსაკუთრებით, ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში, ბევრს 

ხელი შეუშალა საკუთარ ქონებაზე წვდომაში, რის გამოც  ვეღარ შეძლო სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობის გაგრძელება. მიწისა და ქონების საკუთრება გამყოფ ხაზთან 

ახლოს მდებარე სოფლებში განსაკუთრებით პრობლემურია. 2016-2017 წლებში საჯარო 

რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაატარა ასეთი მიწების ინვენტარიზაცია, რათა შეექმნა 

ერთიანი, ზუსტი, გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზა უძრავი ქონების 

შესახებ. ამ ინიციატივის შემდეგ, რეგიონში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

დიდი ნაწილი დარეგისტრირდა.171F

172 აღნიშნული პროცესი, დაზიანებული სახლების 

შეკეთებასთან ერთად, უნდა გაგრძელდეს მომავალშიც. 

გარდა იმისა, რომ საფრთხე არსებობს განგრძობადი სამხედრო ოპერაციების გამო, ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც გამყოფი ხაზის გადაკვეთის მიზეზით, პირს აკავებენ ისეთ 

ადგილებშიც, სადაც ძნელია ამ ზღვრის დანახვა.172F

173 პირები შეიძლება 

გადაადგილდებოდნენ ისეთი ბანალური მიზეზების გამო, როგორიცაა საქონლის მოძებნა 

(ამ რეგიონში შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო), ან ოჯახის წევრთა საფლავების 

ნახვა. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ქალებისა და ბავშვების დაკავება, რომლებსაც 

ათავისუფლებდნენ გვიან ღამით და მარტოს უშვებდნენ სიბნელეში, ასევე, დაკისრებული 

ჯარიმები. გამყოფ ხაზთან მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ ქართული საპატრულო 

პოლიციის ეკიპაჟთა პატრულირებისას, რუსი და ოსი მესაზღვრეების მიერ დაკავების 

ალბათობა ნაკლებია. ისინი ითხოვენ რეგულარულ პატრულირებას, ზედამხედველობასა 

და პოლიციის საგუშაგოებს ამ ტერიტორიაზე, უკანონო დაკავებების ასაცილებლად.173F

174 

საქართველო მონაწილეობს ინციდენტთა პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმში 

(IPRM), ხოლო  ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია (EUMM) განაგრძობს ვითარებაზე 

მონიტორინგს. ჟენევის მოლაპარაკებების (ჟენევის საერთაშორისო დისკუსია და IPRM) 

საშუალებით, საქართველოს მთავრობა მუდმივად ცდილობს, დააყენოს ფიზიკურ 

უსაფრთხოებასა და სოციალურ-ეკონომიკურ გამოწვევებთან დაკავშირებული 

საკითხები, რომლებიც აქტუალურია გამყოფ ხაზთან მცხოვრები პირებისთვის; ამავე 

                                                      
171 იხ.  საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე (მოკლე ინგლისური ვერსია), გვ. 35. 
172 იქვე. 
173 ბევრი მაგალითია მოცემული ადამიანის უფლებების ცენტრის (HRIDC) ანგარიშში 

„მავთულხლართების ზონა - ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევები აფხაზეთისა და 

სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზებზე“, 2019. 
174 HRIDC, op. cit., გვ. 21. 
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დროს, ის მოლაპარაკების ყველა მხარეს მოუწოდებს იქ მცხოვრებ პირთა ძირითადი 

უფლებების დაცვას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.174F

175 

2017 წლის მარტში აფხაზეთის de facto ხელისუფლებამ ჩაკეტა ყველა გამშვები პუნქტი, 

გარდა ერთისა, რის გამოც საზღვრის ახლოს მცხოვრებ პირებს გაუჩნდათ კიდევ უფრო 

სერიოზული პრობლემა ჯანმრთელობის, განათლებისა და გადაადგილების უფლებით 

სარგებლობასთან დაკავშირებით. 

განათლება სერიოზული პრობლემაა, ვინაიდან რამდენიმე სკოლა  გამყოფი ხაზის მიღმა 

დარჩა და 2005 წლის შემდეგ სწავლა ხელმისაწვდომია მხოლოდ რუსულ ენაზე. 

განათლების სამინისტროს სპეციალური პროგრამის ფარგლებში, გაიხსნა სკოლები და 

საბავშვო ბაღები და 13-ზე მეტი დაწესებულება იძლევა აფხაზურად და ოსურად სწავლის 

საშუალებას. მთავრობამ შექმნა სპეციალური კომისია გამყოფ ხაზთან ახლოს მცხოვრებ 

პირთა საკითხებზე, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება ამ ტერიტორიებზე მოსახლე 

ახალგაზრდების განათლებისთვის საჭირო თანხების გამოყოფაზე. ამ გადაწყვეტილების 

შემდეგ, 2015-2017 წლებში 2,893 სტუდენტმა მიიღო სხვადასხვა უნივერსიტეტში 

სწავლების გრანტი.175F

176 

ჯანდაცვა კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემაა. დასახლებებთან შეიქმნა სასწრაფო 

სამედიცინო და პედიატრიული სერვისები, აფხაზეთთან გამყოფი ხაზის ახლოს კი აშენდა 

ახალი საავადმყოფო. C ჰეპატიტის, HIV-ისა და ტუბერკულოზის სამკურნალოდ, 

ხელმისაწვდომია სპეციალური სერვისები. ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

უმრავლესობა სარგებლობს უფასო სამედიცინო მომსახურებით. 

16. საკუთრების უფლების დაცვის მაღალი სტანდარტების დანერგვა 

იქიდან გამომდინარე, რომ წინა ხელისუფლებების პერიოდში კერძო საკუთრების, მათ 

შორის, მიწის საკუთრების უფლებების დარღვევას ფართო მასშტაბი ჰქონდა,176F

177 ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია მიზნად ისახავდა საკუთრების უფლების 

დაცვის საკანონმდებლო ბაზისა და ინსტიტუციური მექანიზმების დახვეწას. 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების 

შემთხვევაში საკუთრების ჩამორთმევისას კონსტიტუციური და საერთაშორისო 

სტანდარტებით დადგენილი წესების დაცვას. სტრატეგიის შესაბამისად, 2014-2016 და 

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმები ყურადღებას ამახვილებს მიწის რეგისტრაციის 

                                                      
175 იხ.  საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 315.  
176 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში, op. cit., გვ. 321-322. 
177 იხ. მაგ.: საქართველო გარდამავალ პერიოდში, ანგარიში ადამიანის უფლებათა სფეროში: 

განვლილი პერიოდი, გადადგმული ნაბიჯები და არსებული გამოწვევები, თომას ჰამარბერგის, 

საქართველოში საკონსტიტუციო და სამართლებრივი რეფორმების საკითხებსა და ადამიანის 

უფლებებში ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის შეფასება და რეკომენდაციები, 2013 წლის 

სექტემბერი, ნაწილი 7.7. გვ. 40. ხელმისაწვდომია: 

http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/8987288_38635_607369_Hammarbergreport-getm.pdf.  

http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/8987288_38635_607369_Hammarbergreport-getm.pdf


 82 

საკითხებზე.177F

178 ეჭვგარეშეა, რომ საკადასტრო მონაცემების გაუმჯობესება და კერძო 

საკუთრების ქვეშ არსებული, მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა, ურბანულ თუ 

სოფლის სივრცეებში და გამყოფ ხაზებთან მდებარე მიწის არადისკრიმინაციული 

სახელმწიფო რეგისტრაცია საქართველოში საკუთრების უფლების დაცვის აუცილებელი 

ნაწილია.  

მიწის რეგისტრაციის ძირითადი კანონმდებლობა უკვე მოქმედებდა მაშინ, როდესაც 

ეროვნული სტრატეგია და მასთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმები შემუშავდა. 

თუმცა, პროცესის გასამარტივებლად და საკანონმდებლო გარანტიების 

უზრუნველსაყოფად, 2016 წლის ივნისში, სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში შემუშავდა 

და ამოქმედდა საქართველოს კანონი მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და 

სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების 

სრულყოფის შესახებ. ამ დოკუმენტმა დაადგინა სპეციალური, გამარტივებული 

პროცედურები კერძო პირებისათვის, ისევე, როგორც საპილოტე პროექტი, რომელიც 

შეეხებოდა მიწების პროაქტიულ რეგისტრაციას ქვეყნის 12 წინასწარ განსაზღვრულ 

დასახლებაში. სპეციალური კანონი, რომელიც 2020 წლის 1 იანვრამდე მოქმედებს, 

ითვალისწინებს შემდეგ საკითხებს: რეგისტრაციის არასრული დოკუმენტების 

ლეგალიზაცია; დაუბრკოლებელი რეგისტრაცია არასრულყოფილი ან 

ურთიერთშეუსაბამო საიდენტიფიკაციო მონაცემების არსებობისას; საკუთრების 

უფლების რეგისტრაცია შესაბამისი ფორმის გარეშე არსებული შეთანხმების 

საფუძველზე; უთანხმოების მოგვარების ალტერნატიულ გზად მედიაციის დაშვება; 

რეგისტრაციის პროცესის დასრულება მომსახურების გადასახადების გარეშე; 

დაგეგმვითი სამუშაოების დამტკიცება და ა.შ. 

სპეციალური კანონის მიღება სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივმა 

ორგანიზაციებმა, ზოგადად, წინგადადგმულ ნაბიჯად შეაფასეს, თუმცა ასევე გამოიკვეთა 

შესაძლო გამოწვევები მისი აღსრულების კუთხით. მათ შორის იყო მოსაზრებები, 

რომლებიც შეეხებოდა ინტენსიური სამუშაოებისათვის საჭირო რესურსების ნაკლებობასა 

და ურთიერთგადამკვეთ მოთხოვნებს, ისევე, როგორც მიწის ნაკვეთების უფრო 

სისტემური რეგისტრაციის აუცილებლობას.178F

179 2020 წლის იანვრისათვის, როდესაც 

სპეციალური კანონის მოქმედების ვადა ამოიწურება, რეკომენდებულია, სრულყოფილად 

შეფასდეს კანონის ეფექტიანობა და განისაზღვროს, თუ რამდენად მოითხოვს 

                                                      
178 იხ. საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 2014-2016 

წლებისათვის, ნაწილი 21; საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო 

გეგმა 2018-2020 წლებისათვის, ნაწილი 10.  
179 იხ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მიწის რეგისტრაციის შესახებ კანონპროექტი 

ვერ უზრუნველყოფს სრულფასოვანი მიწის რეფორმის განხორციელებას“, 2016 წლის 22 ივნისი. 

ხელმისაწვდომია: https://www.transparency.ge/ge/blog/mitsis-registratsiis-shesakheb-kanonproekti-ver-

uzrunvelqops-srulpasovani-mitsis-repormis-gankhorcielebas  

https://www.transparency.ge/ge/blog/mitsis-registratsiis-shesakheb-kanonproekti-ver-uzrunvelqops-srulpasovani-mitsis-repormis-gankhorcielebas
https://www.transparency.ge/ge/blog/mitsis-registratsiis-shesakheb-kanonproekti-ver-uzrunvelqops-srulpasovani-mitsis-repormis-gankhorcielebas
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საზოგადოებრივი ინტერესი მისი მოქმედების ვადის გახანგრძლივებას ან სხვა 

სამართლებრივ ცვლილებას.179F

180  

მთავრობის ანგარიშები ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმების იმპლემენტაციის 

შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას მოიცავს იმ მოქმედებებზე, რომლებსაც 

სახელმწიფო სააგენტოები ახორციელებენ საკადასტრო მონაცემებისა და მიწის 

ნაკვეთების რეგისტრაციის გასაუმჯობესებელი სპეციალური კანონის მიღებამდე და მას 

შემდეგ. 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2014 წელს საჯარო რეესტრმა ელექტრონულ 

ფორმატში გადაიყვანა დოკუმენტები 6508 მიწის ნაკვეთისა და 528 მთიანი რეგიონის 

შესახებ. 2015 წელს ასეთივე სამუშაოები ჩატარდა 6966 მიწის ნაკვეთისა და 10234 მთიანი 

რეგიონის დოკუმენტებზეც.180F

181 აღნიშნული პროცესი მომდევნო წლებშიც გაგრძელდა. 

გარდა ამისა, მთავრობამ განახორციელა საპილოტე პროექტები აფხაზეთსა და სამხრეთ 

ოსეთთან მდებარე მთიან რეგიონებსა და დასახლებებში.181F

182 ნათელია, რომ ამ ეტაპზე 

მნიშვნელოვანი ძალისხმევაა გაღებული, თუმცა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 

უფრო ეფექტიანად განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია ამ მიმართულებით 

მუშაობის გაგრძელება და პროცესის შეძლებისდაგვარად მალე დასრულება.  

ერთი პრობლემური საკითხი, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული 

სტრატეგიის განხორციელების პროცესში წამოიჭრა, ეხებოდა საქართველოს 

მოქალაქეობის არმქონე პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების ფლობას. 

ასეთი პირებისათვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლების შეზღუდვის 

კონსტიტუციურობა რამდენჯერმე განიხილა საკონსტიტუციო სასამართლომ. 2012 

წელს182F

183 მან არაკონსტიტუციურად ცნო კანონის ის დებულებები, რომლებიც კრძალავდა 

სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე არამოქალაქეთა მუდმივ საკუთრების უფლებას. შემდგომ 

გადაწყვეტილებებში, 2014 183F

184 და 2018184F

185 წელს, სასამართლომ ასევე არაკონსტიტუციურად 

ცნო და გააუქმა სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე არამოქალაქეთა დროებითი საკუთრების 

უფლების აკრძალვაც. 2017-2018 წლების საკონსტიტუციო რეფორმების ფარგლებში, 

შემოღებულია და 2018 წლის 16 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა ახალი, მე-19 მუხლი 

                                                      
180 საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე მითითებულია, რომ 2016-2019 წლებში შეტანილი იყო 700 000-

მდე განცხადება მიწის რეგისტრაციის შესახებ. 
 https://napr.gov.ge/p/1871?fbclid=IwAR07uN401iLV0xQv28s6jISEo_xvM7DzW12eLQAXd-
WyfVTmoQm9SaYdvcM. 
181 იხ. ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების 

შუალედური ანგარიში, გვ. 88. 
182 იქვე. 
183 დანიის მოქალაქე ჰაიკე კრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.  
184 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალური განცხადება, 2014 წლის 9 

ივლისი, ხელმისაწვდომია: https://www.constcourt.ge/en/news/statement-1413.page; ასევე, 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „პარლამენტის გადაწყვეტილება მორატორიუმის 

შესახებ კვლავ არაკონსტიტუციურია“, 2017 წლის 28 ივნისი. ხელმისაწვდომია: 
https://www.transparency.ge/ge/blog/parlamentis-gadacqvetileba-moratoriumis-shesaxeb-kvlav-
arakonstituciuria. 
185 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალური განცხადება, 2018 წლის 7 

დეკემბერი, ხელმისაწვდომია: http://www.constcourt.ge/en/news/decision-of-the-constitutional-court-

of-georgia-on-the-cases-n1267-and-n1268-filed-by-the-citizens-of-the-hellenic-republic.page. 

https://napr.gov.ge/p/1871?fbclid=IwAR07uN401iLV0xQv28s6jISEo_xvM7DzW12eLQAXd-WyfVTmoQm9SaYdvcM
https://napr.gov.ge/p/1871?fbclid=IwAR07uN401iLV0xQv28s6jISEo_xvM7DzW12eLQAXd-WyfVTmoQm9SaYdvcM
https://www.constcourt.ge/en/news/statement-1413.page
http://www.constcourt.ge/en/news/decision-of-the-constitutional-court-of-georgia-on-the-cases-n1267-and-n1268-filed-by-the-citizens-of-the-hellenic-republic.page
http://www.constcourt.ge/en/news/decision-of-the-constitutional-court-of-georgia-on-the-cases-n1267-and-n1268-filed-by-the-citizens-of-the-hellenic-republic.page
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საკუთრების უფლების შესახებ, რომელიც კრძალავს სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეთა საკუთრების უფლების აკრძალვას, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

რომლებიც პარლამენტში ხმათა 2/3-ის უმრავლესობით გადაწყდება.185F

186 2019 წლის 25 

ივნისს მიღებული სპეციალური ორგანული კანონი „სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

საკუთრების უფლების შესახებ“ საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირისათვის 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების ფლობას ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ 

ის მემკვიდრეობით ან საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული საინვესტიციო 

პროექტის ფარგლებში გადაეცემა. მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუციის ახალი 

დებულებები და ორგანული კანონი აღსრულდეს საერთაშორისო სტანდარტის 

ფარგლებში, დისკრიმინაციის გარეშე და საჯარო ინტერესის პატივისცემით.  

ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიის შესაბამისად, 2017 წელს მთავრობამ შეიმუშავა 

საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი „აუცილებელი საზოგადოებრივი 

საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“. კანონპროექტი პარლამენტს 

2017 წლის აპრილში წარედგინა186F

187 და ითვალისწინებდა: inter alia იმ შემთხვევების სრულ 

ჩამონათვალს, რომლებშიც „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება“ საკუთრების 

ჩამორთმევის პირობებს წარმოშობს; წესებს მორიგეობითი და იძულებითი განსახლების 

შესახებ (ეს უკანასკნელი საჭიროებს სასამართლო გადაწყვეტილებას); და მესაკუთრის 

უფლებას სამართალწარმოებაზე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად 

სამართლიანი კომპენსაციის მიღების შესახებ. დოკუმენტი ასევე ადგენდა, რომ როცა 

სააგენტო ახორციელებს სამუშაოებს და/ან პროექტს, რომელიც საჭიროებს 

ექსპროპრიაციას, არეგისტრირებს ქონებაზე საკუთრებას და ყოფილ მესაკუთრეს ქონების 

გამოთავისუფლებისათვის საჭირო დროს გამოუყოფს.187F

188 კანონპროექტი დადებითად 

შეაფასეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმაც, იმდენად, რამდენადაც მისი 

მიზანია ჩამორთმევის წესებისა და პროცედურების გამარტივება. ამავე დროს, გამოითქვა 

მოსაზრება, რომ აუცილებელია, დაცული იყოს სამართლიანი ბალანსი საჯარო და კერძო 

ინტერესებს შორის (მათ შორის, სამართლიანი კომპენსაციის შესახებ დავების სწრაფი და 

ეფექტიანი განხილვა და წესების გამარტივება ექსპროპრიაციის შემდეგ არაგამოყენებადი 

საკუთრების შესახებ).188F

189 მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტი პირველი მოსმენით 

მიიღეს (2017 წლის 1 ივნისს), მას შემდეგი მოსმენები არ მოჰყოლია და სამართლებრივი 

                                                      
186 ასევე იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 212.  
187 იხ. კანონპროექტი და მასთან დაკავშირებული მასალები: https://info.parliament.ge/#law-

drafting/13732. 
188 სახალხო დამცველმა სახელმწიფოს ასევე მოუწოდა ეფექტიანი კომპენსაციის გამოყოფა 

მოქალაქეების მიერ საკუთრების დაკარგვის შემთხვევაში და აღნიშნა, რომ ის გათვალისწინებული 

უნდა იყოს, როგორც სახელმწიფოს შიდა ვალი. იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, 

გვ.212.  
189 იხ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „აუცილებელი საზოგადოებრივი 

საჭიროებისათვის საკუთრების უფლების ჩამორთმევის წესის შესახებ კანონპროექტი ვერ 

უზრუნველყოფს საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვას", ხელმისაწვდომია: 

https://www.transparency.ge/ge/blog/aucilebeli-sazogadoebrivi-sachiroebisatvis-sakutrebis-uplebis-
chamortmevis-cesis-shesaxeb.  

https://info.parliament.ge/#law-drafting/13732
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13732
https://www.transparency.ge/ge/blog/aucilebeli-sazogadoebrivi-sachiroebisatvis-sakutrebis-uplebis-chamortmevis-cesis-shesaxeb
https://www.transparency.ge/ge/blog/aucilebeli-sazogadoebrivi-sachiroebisatvis-sakutrebis-uplebis-chamortmevis-cesis-shesaxeb
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ცვლილება ძალაში არ შესულა.189F

190 მომავალი სამოქმედო გეგმები ამ საკითხს უნდა 

დაუბრუნდეს და მთავრობამ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ისეთი სტრატეგიული 

მიზნის მისაღწევად, როგორიცაა საკანონმდებლო ცვლილებების ბოლომდე მიყვანა და 

ეროვნული კანონმდებლობის გაუმჯობესება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან 

მიმართებით. 

სახალხო დამცველი, რომელიც საკუთრების უფლების ეფექტიან დაცვას მუდმივ 

მონიტორინგს უწევს, დამატებით უსვამს ხაზს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის გადახედვის საჭიროებას, რათა საკუთრების უფლება ეფექტიანად იყოს 

დაცული და მკაცრი პროცედურები დაწესდეს მშენებლობის ნებართვის მიღების 

კუთხით, მეზობლების უფლებათა დასაცავად.190F

191  აღნიშნული საკითხები დამატებით 

ყურადღებას საჭიროებს, როგორც პოლიტიკის, ისე პრაქტიკისა და შესაძლო 

საკანონმდებლო რეფორმის მხრივ და მათი გათვალისწინება ადამიანის უფლებათა 

დაცვის სამომავლო გეგმებში მნიშვნელოვანი იქნება.  

17. შრომის ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისობა შრომის უფლების 

საერთაშორისო გარანტიებთან  

შრომის უფლებასთან მიმართებით, ეროვნული სტრატეგია ითვალისწინებს არსებული 

შრომის კანონმდებლობის სრულ შესაბამისობას საერთაშორისო სტანდარტებთან, 

აღნიშნული კანონმდებლობის ეფექტიან განხორციელებას პრაქტიკაში და შრომის 

უფლების დასაცავდ სპეციალური ინსტიტუციური მექანიზმების არსებობას.  

ახალი, 2013 წლის შრომის კოდექსი  მნიშვნელოვან ცვლილებებს მოიცავს შრომის 

რეგულირების მხრივ, მათ შორის, შემდეგ საკითხებთან მიმართებით: სამსახურიდან 

გათავისუფლების საფუძვლები, სამსახურიდან არასამართლიანი გათავისუფლების 

გასაჩივრების უფლება, ორგანიზებისა და კოლექტიური მოლაპარაკების უფლება. 

მიუხედავად ამისა, შეცვლილი კოდექსი არ ითვალისწინებს რამდენიმე მნიშვნელოვან 

ასპექტს (მაგ.: მინიმალური ანაზღაურება, დეკრეტული შვებულება, განსხვავება 

ანაზღაურებაში და რამდენიმე სხვა დებულების განხორციელების საკითხები). ამ 

სფეროში შესაბამისი საერთაშორისო დოკუმენტების რატიფიცირების ვალდებულება 

გათვალისწინებულია საქართველოსა და ევროკავშირის 2014 წლის ასოცირების 

ხელშეკრულებაში. 

2017 წლის დეკემბერში პარლამენტში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, 

რომელიც ეხებოდა დისკრიმინაციისა და შევიწროების, მათ შორის, სექსუალური 

შევიწროების საკითხებს და მიზნად ისახავდა სამუშაო ადგილზე თანაბარი მოპყრობის 

პრინციპების დანერგვას. აღნიშნული ცვლილებები მოიცავდა სამუშაო ადგილზე 

                                                      
190 2018 წელს კანონში შევიდა საკონსტიტუციო ცვლილებების შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც 

მხოლოდ ტერმინოლოგიასა და სხვა ტექნიკურ საკითხებს ეხებოდა. ცვლილებების ნახვა 

შესაძლებელია ბმულზე: https://info.parliament.ge/#law-drafting/15617. 
191 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 213.  
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სექსუალური შევიწროების განმარტებას, ასევე, იმ ადამიანის დაცვას, რომელიც 

დისკრიმინაციის შესახებ საჩივარს წარადგენს. ისინი საქართველოს შრომის კოდექსს (მე-

2 მუხლი) 2019 წლის თებერვალსა და მაისში დაემატა და მალევე პრაქტიკაშიც დაინერგა. 

იმედია, მომავალში სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია 191F

192 ყურადღებას 

გაამახვილებს შრომის სხვა უფლებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 

ცვლილებების შემუშავებაზეც.  

სახალხო დამცველმა და სხვებმა ყურადღება გაამახვილეს საჯარო მოხელეების საკითხზე, 

რაც განსაკუთრებული შეშფოთების საგანია. ამ მიმართულებით საჯარო სამსახურის 

რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. მათ შორისაა 2017 წლის 1 

ივლისს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის ძალაში შესვლა. აღნიშნული კანონი 

განსაზღვრავს საჯარო მოხელის სტატუსს, სამსახურში მიღებისა და გათავისუფლების 

პროცედურებსა და მოვალეობების შესრულებაზე დაფუძნებულ შეფასების სისტემას. 2017 

წლის დეკემბერში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „საჯარო სამსახურში 

შრომის ანაზღაურების შესახებ“, რომელიც ითვალისწინებს გამჭვირვალე და 

პროგნოზირებად ანაზღაურების სისტემას საჯარო სამსახურში. შრომის ზოგადი 

სამართლით განსაზღვრული სამართლებრივი დაცვა ვრცელდება საჯარო მოხელეებზეც. 

შეშფოთების მიზეზია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეგულაციებისა და 

ეფექტიანი ზედამხედველობის მექანიზმების ნაკლებობა, განსაკუთრებით, სამშენებლო 

და სამთო მრეწველობის სფეროებში, სადაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 

დაზიანებისა და სიკვდილიანობის განსაკუთრებით ბევრი შემთხვევა დაფიქსირდა. 

საპასუხოდ, 2015 წელს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 

შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი192F

193, თუმცა სტრუქტურა 

მხოლოდ დამსაქმებლის წინასწარი ნებართვით მოქმედებდა და მისი უფლებამოსილება 

არასავალდებულო რეკომენდაციებით შემოიფარგლებოდა. არ შემცირებულა სამუშაო 

ადგილზე დაღუპულთა და დაზარალებულთა რაოდენობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ინფორმაციით, რომელიც სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშში გამოქვეყნდა, 2018 

წელს სამრეწველო სფეროში უბედურ შემთხვევას 59 პირის დაღუპვა და 199 პირის 

დაშავება მოჰყვა,193F

194 რაც, წინა წლის მონაცემებთან შედარებით, მნიშვნელოვან ზრდაზე 

მიუთითებს.194F

195 საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის, Human Rights Watch-ის  

2019 წლის აგვისტოს ანგარიშში აღნიშნულია ის სერიოზული რისკი, რომლის წინაშეც 

                                                      
192 სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია მოიცავს საქართველოს მთავრობის, 

დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების წარმომადგენლებს. მას ხელმძღვანელობს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო.  
193 ამ დროისათვის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 
194 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, ქვეთავი 15.1 - შრომის უსაფრთხოება. 
195 2017 წელს დაიღუპა 47 პირი და დაშავდა 106. იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2017, 

გვ. 194. 
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საქართველოს მაღაროებში მომუშავე პირები დგანან მთავრობის მხრიდან არასაკმარისი 

რეგულაციის პირობებში, ასევე, შესაბამისი სამთო მრეწველობის პრაქტიკების გამო, 

რომლებიც პრიორიტეტს პროდუქციის კვოტას ანიჭებენ და მუშების უსაფრთხოებას 

რისკქვეშ აყენებენ.195F

196 

2018 წელს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა შეისწავლა შრომის 

უსაფრთხოების პირობების დაცვის ხარისხი 87 საწარმოში, რომლებიც მოიცავს 

მომეტებულ საფრთხეს, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებს. ყოველწლიური 

შემოწმების პროგრამის ფარგლებში, დეპარტამენტმა ასევე შეისწავლა 109 კომპანიის 

კუთვნილი 224 საწარმო. ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომლებიც შესწავლის 

შედეგად გამოვლინდა, იყო რისკის შეუფასებლობა, ინდივიდუალური დაცვისა და 

ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული საშუალებების გამოუყენებლობა, საგანგებო 

გეგმების არარსებობა, დაზიანებათა დაურეგისტრირებლობა და პირველადი დახმარების 

მიწოდების ნაკლებობა.196F

197   

2018 წელს სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა სამუშაო ადგილას დაღუპვის 224 

შემთხვევაზე, რომელთა რიცხვმაც 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირებულ 

რაოდენობას (128 ინციდენტი) გადააჭარბა.197F

198 ამ 224 საქმიდან სისხლისსამართლებლივი 

დევნა დაიწყო მხოლოდ 19-ზე. სასამართლომ განიხილა 35 საქმე, რომლებიც 2018 წელს 

მომხდარ საწარმოო შემთხვევებს ეხებოდა, და დამნაშავედ ცნობილ პირებს მხოლოდ 

ორში მიუსაჯა პატიმრობა. საქმის არსებითი განხილვის შემდეგ, სასამართლომ კიდევ 7 

შემთხვევაში გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი.198F

199 საქმეთა, დაახლოებით, 69% 

შინაარსობრივი განხილვის გარეშე დასრულდა, მას შემდეგ, რაც საპროცესო შეთანხმება 

გაფორმდა.199F

200 

2018 წლის 7 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „შრომის უსაფრთხოების 

შესახებ“, რომელიც განსაზღვრავს დასაქმებულთა თუ სხვა პირთა შრომითი 

უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებსა და პრევენციულ მექანიზმებს, ასევე, მიზნად 

ისახავს სამუშაო ადგილზე პროფესიული დაავადებებისა და უბედური შემთხვევების 

დროულ გამოვლენასა და პრევენციას. კანონი მოქმედებს მხოლოდ მომეტებული 

საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე; მსგავსი სამუშაოების 

სია საქართველოს მთავრობამ სოციალურ პარტნიორებთან კონსულტაციის საფუძველზე 

განსაზღვრა და N381 დადგენილებით დაამტკიცა. გარდა ამისა, მიიღო რამდენიმე 

                                                      
196 “არცერთი წელი სიკვდილის გარეშე: დერეგულირების დეკადა ქართველ მაღაროელებს 

საფრთხის წინაშე აყენებს“, Human Rights Watch, 2019 წლის აგვისტო. 
197 https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2019/Failebi/27.06.2019-13.pdf. 
198 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2017; გვ.198. 
199 სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, სანქციის სახით დაკავება გამოყენებულია სამ 

შემთხვევაში, რომლებშიც იგი პირობითი სასჯელის სახით ჩაითვალა (ერთ საქმეზე - 

თანამდებობის დაკავების უფლების წართმევასთან, მეორე საქმეზე კი - ფულად ჯარიმასთან 

ერთად). 
200 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2017, გვ. 198. 

https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2019/Failebi/27.06.2019-13.pdf
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წესდებაც, რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების შემოწმებისას სელექციური კონტროლის 

გამოყენებას, მის ფარგლებსა და მოქმედების წესებს, მოკვლევის პროცედურებს, სამუშაო 

სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების 

აღრიცხვაზე ანგარიშვალდებულების სისტემას და ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმებს. კანონი სრულად 2019 წლის იანვარში ამოქმედდა. 

2019 წლის თებერვალში კანონის მოქმედების სფერო გაიზარდა - საქართველოს 

პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, 

რომელიც აფართოებს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატს: იგი 

ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორს მოიცავს და დეპარტამენტს აძლევს 

საშულებას, დამსაქმებლისათვის შეტყობინებისა და მისი თანხმობის გარეშე, დღისა და 

ღამის ნებისმიერ დროს შევიდეს კომპანიის შენობებში. ეს კანონი 2019 წლის 1 სექტემბერს 

ამოქმედდა, როდესაც ინსპექტირების დეპარტამენტი განსაკუთრებული ერთეული 

გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ სამინისტროს ფარგლებში შედის. 

ამჟამინდელი გუნდი, რომელიც 40 ინსპექტორს აერთიანებს, 2020 წლისათვის 100-მდე 

გაიზრდება; ასევე, მიღებულია ბიუჯეტი მომდევნო პერიოდისათვის. ბიზნესისა და 

ადგილობრივი ხელისუფლებების წარმომადგენლებისთვის აღნიშნულ ცვლილებებზე 

ინფორმაციის მისაწოდებლად, იგეგმება შეხვედრები. ინფორმაცია ვრცელდება 

ტელევიზიის, სოციალური მედიისა და ბილბორდების საშუალებითაც. იქმნება 

სპეციალური ვებგვერდიც. 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი ისევ პასუხისმგებელია შრომასთან 

დაკავშირებული სხვა კანონმდებლობის, მათ შორის, ანტიდისკრიმინაციული კანონის 

მოქმედების მონიტორინგზე სამუშაო სფეროში, ასევე, იძულებითი სამუშაოსა და 

ექსპლუატაციის პრევენციაზე. ზედამხედველობა ხორციელდება როგორც გეგმური, ისე 

დაუგეგმავი ინსპექციების მეშვეობით. დარღვევების გამოვლენისას, კომპანიას ეძლევა 

გაფრთხილება და გარკვეული დრო ცვლილებისათვის; წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

შესაძლებელია, კომპანია დაიხუროს. ამ მეთოდით, 2019 წლის განმავლობაში უკვე 

შემოწმდა 700 კომპანია. მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლებელია მეტი 

ეფექტიანობის მიღწევა. შესაბამისად, მიმდინარეობს სამუშაოები უფრო ძლიერი, 

სრულიად დამოუკიდებელი ინსპექტირების სისტემის შესაქმნელად.  

2017 წლის 2 ნოემბერს საქართველომ მოახდინა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

N144 კონვენციის რატიფიცირება, რომელიც შეეხება სამმხრივ კონსულტაციებს შრომის 

საერთაშორისო სტანდარტების დასანერგად. სამმხრივი სოციალური პარტნიორობის 

კომისია საქართველოში  დამსაქმებლებს, დასაქმებულებსა და მთავრობას შორის 

დიალოგისათვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ქმნის. 2018-2020 წლის სტრატეგიული 

გეგმის კონტექსტში საგულისხმო იქნება, სამმხრივმა კომისიამ სათანადო ყურადღება 

გაამახვილოს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: საქართველოს კანონმდებლობის 

დაახლოება ევროკავშირის შრომის უსაფრთხოების კანონებთან; ასევე, შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებისა და ევროპის სოციალური ქარტიიის 

მუხლების/პუნქტების რატიფიკაცია და მიღება. საქართველომ ასევე უნდა მოამზადოს 
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ანგარიში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტში 

წარსადგენად, ვინაიდან  ბოლო დისკუსია კომიტეტთან 2002 წელს ჩატარდა. შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით, პარლამენტმა შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა 

შრომის სფეროში საკუთარი ვალდებულებების განსაზღვრისათვის. მისი პრეზენტაცია 

გაიმართა მაღალი დონის კონფერენციაზე „ცვლილებების დღის წესრიგი“200F

201, რომელიც  

2017 წლის 9 ნოემბერს ჩატარდა. 

18. მიგრანტთა და მიუსაფარ პირთა უფლებების დაცვა 

ეროვნული სტრატეგიის მიზნებს შორისაა მიგრანტთა სოციალური დაცვის 

უზრუნველყოფა, მათი ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან დაცვა და შრომის უფლებების 

უზრუნველყოფა, აგრეთვე, მიგრანტებისათვის მომსახურების (მათ შორის, 

ემიგრანტებისათვის სარეინტეგრაციო მომსახურების) გაუმჯობესება და მათ 

ტრეფიკინგისაგან დაცვა, „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ გაეროს 1951 წლის 

კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დაცვა. 

2018 წლის დეკემბრის მონაცემებით, საქართველოში ცხოვრობს 1382 ლტოლვილი და 

ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე201F

202 და 959 თავშესაფრის მაძიებელი პირი. 2015 წლის 

დეკემბერში საქართველოში იყო 1273 ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 

პირი და 1449 თავშესაფრის მაძიებელი.202F

203 საკანონმდებლო ჩარჩოში შევიდა ცვლილებები, 

რომელთა შედეგადაც თავშესაფრის მაძიებლებად ითვლებიან პირები, რომლებსაც 

შესაძლოა ჰუმანიტარულ საფუძველზე მიენიჭოთ ვიზა. 2015 წელს მნიშვნელოვანი 

ძალისხმევა დაიხარჯა თავშესაფრის მაძიებელთა საქმეების განხილვის ხანგრძლივი 

ვადის შესამცირებლად და შემუშავდა გეგმა თავშესაფრის მაძიებელთა დიდ ტალღასთან 

გასამკლავებლად. 

2016 წლის დეკემბერში მიღებული კანონი „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ ძალაში 

შევიდა 2017 წლის თებერვალში. მისი მეშვეობით, ეროვნული კანონმდებლობა 

საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვდა, მათ შორის, გაძევების დაუშვებლობის 

ცხადი საკანონმდებლო გარანტიის კუთხით.203F

204 დამატებით მიღებულია კანონქვემდებარე 

აქტები თავშესაფრის პროცედურასა და თავშესაფრის მაძიებელთა და სხვა მიგრანტთა 

                                                      
201 https://www.ilo.org/labadmin/projects/WCMS_537483/lang--en/index.htm 
202 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 319-327  (ჰუმანიტარული სტატუსი 

ენიჭება უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომელიც არ აკმაყოფილებს 

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების პირობებს, თუმცა მის მიმართ არსებობს მიზეზები 

ვარაუდისათვის, რომ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნებისას, მას სერიოზული ზიანის მიყენების 

საფრთხე დაემუქრება. მიგრაციის სახელმწიფო კომისია, ლტოლვილები და თავშესაფარი 

http://migration.commission.ge/index.php?article_id=19&clang=1)xsz. 
203 გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის 

მფლობელთა და თავშესაფრის მაძიებელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა 

საქართველოში, 2016, გვ. 5. 
204 იხ. გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შუალედური ანგარიში საქართველოს 

შესახებ (2019), გვ. 30. 

https://www.ilo.org/labadmin/projects/WCMS_537483/lang--en/index.htm
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პირადი მონაცემების შეგროვებაზე (მათ შორის, თითის ანაბეჭდების აღებაზე), ასევე, 

წესები თავშესაფრის მაძიებელთა საცხოვრისისა და პირადობის დამადასტურებელი თუ 

სხვა სამგზავრო დოკუმენტაციის შესახებ.204F

205 

თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადებების დიდ ოდენობაზე უარის საპასუხოდ - რაც 

ეფუძნებოდა დაუკონკრეტებელ უსაფრთხოების მიზეზებს - ლტოლვილთა შესახებ 

კანონმდებლობაში ცვლილებები შევიდა. ისინი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს 

აკისრებს ვალდებულებას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 205F

206 მიაწოდოს მინიმალური 

ინფორმაცია, თუ რა პოტენციურ საშიშროებას უქმნის თავშესაფრის მაძიებელი 

სახელმწიფოს უსაფრთხოებას. სასამართლოს თითოეული ინსტანციისათვის 

გადაწყვეტილების მიღების ვადა ორ თვემდე შემცირდა, ხოლო უარყოფითი 

გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადა 10 დღიდან ერთ თვემდე გახანგრძლივდა. ამავე 

დროს, პირველი ინსტანციის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების 

მიღების ვადა (კონკრეტულ გარემოებებში), მაქსიმუმ, 21 თვემდე განისაზღვრა. უფასო 

სამართლებრივი დახმარების სახელმწიფო სისტემა 2016 წლის იანვრიდან, ვრცელდება 

თავშესაფრის მაძიებელ პირებზეც, რათა შესაძლებელი იყოს უარყოფითი 

გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების ეფექტიანი გამოყენება. ჯერჯერობით 

დაუდგენელია, რამდენად ეხმარება ეს ცვლილებები თავშესაფრის მაძიებელთა 

უფლებების დაცვას, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

სახალხო დამცველის მიხედვით, საანგარიშო პერიოდში თავშესაფრის მინიჭებაზე უარის 

შემთხვევების 86%-დან 32% სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხზე მიუთითებს.206F

207  

სახალხო დამცველის მოსაზრებით, თავშესაფრის განცხადებების განხილვისა და უარის 

თქმის პროცესში, საჭიროა ინდივიდუალურ გარემოებებზე მსჯელობა ისე, რომ 

გასაჩივრება არა მხოლოდ ფორმალურად, არამედ რეალურადაც შესაძლებელი იყოს. 

სახალხო დამცველის ოფისის მხრიდან მსგავს საქმეებზე მონიტორინგი აჩვენებს, რომ 

სასამართლოს მიერ უარის გადაწყვეტილების გაუქმების შემდეგ, საქმეთა 

უმრავლესობაში სახელმწიფო სააგენტოს მეორე გადაწყვეტილებადაც უარი გამოაქვს 

თავშესაფარზე. საჭიროა დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა, რათა საერთაშორისო 

სტანდარტები პრაქტიკაში იყოს დაცული  და განმცხადებლებს ეფექტიანი გასაჩივრების  

უფლება ჰქონდეთ.207F

208  

                                                      
205 იხ. გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შუალედური ანგარიში საქართველოს 

შესახებ (2019), გვ.30-31;  ასევე, მიგრაციის სახელმწიფო კომისია, op. cit. 
206 2018 წლის რეფორმების შემდეგ, თავშესაფრის, ლტოლვილის სტატუსისა და სხვა 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო, ხოლო დევნილთა სამინისტრო პასუხისმგებელია აღნიშნული პირების 

მხარდაჭერაზე, მათ შორის, სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობის მომსახურებისა და ინტეგრაციის 

ხელშეწყობის კუთხით.  
207 იხ. სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 

დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 319-329. 
208 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 319-329; ასევე, ევროკომისიის 
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ორი სფერო, რომლებიც მომდევნო პერიოდში დამატებით ყურადღებას საჭიროებს, არის: 

სასაზღვრო დაცვის სამსახურის მოპყრობა მიგრანტებისადმი; და დროებით თავშესაფარ 

ცენტრებში განთავსებულ პირთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის მექანიზმები და 

პროცედურები. მისასალმებელია ამ უკანასკნელის გათვალისწინება 2016-2017 წლების 

მიგრაციის სამოქმედო გეგმაში, ტრეფიკინგის მსხვერპლისადმი ადამიანის უფლებებზე 

დაფუძნებულ მიდგომასთან ერთად. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი პერიოდულად 

მონიტორინგს უწევს ადამიანის უფლებათა დაცვას დროებით თავშესაფრებში, სადაც 

მიგრანტები გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვით არიან განთავსებულნი.208F

209 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმი და წამების პრევენციის ევროპული კომისია 

მიუთითებენ რამდენიმე გამოწვევაზე, რომელთა წინაშეც ცენტრში მცხოვრები 

მიგრანტები დგანან. ესენია: სამართლებრივი დახმარებისა და ჯანდაცვის 

ხელმისაწვდომობა, ჩხრეკისა და სხვა ფიზიკური შემოწმებების მკაფიო სამართლებრივი 

რეგულაციები, აქტივობების ადეკვატური სისტემა მიგრანტებისთვის გადაადგილების 

შეზღუდვის პერიოდში და ა.შ.209F

210 ასევე პრობლემატურია მიგრანტთა ბინადრობის 

ნებართვის გაცემის საკითხი: ნებართვაზე უარის თქმის გადაწყვეტილებები მოითხოვს 

უკეთეს დასაბუთებას, რათა თავიდან ავიცილოთ დისკრიმინაციული მოპყრობა და პირის 

მიერ გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა.210F

211 

მთავრობის 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია  ამბიციურ მიზნებს ითვალისწინებს 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა ინტეგრაციის კუთხით, მათ შორისაა, ქართული ენისა და 

კულტურის ინტენსიური პროგრამები, პროფესიული ტრენინგი და ა.შ. ლტოლვილთა 

დიდი რაოდენობა გამოთქვამს საქართველოში ცხოვრების სურვილს. ნატურალიზაციის 

პროცედურაზე მათი ხელმისაწვდომობისათვის,  სპეციალური საგანმანათლებლო 

პროგრამა შეიქმნა.  

ბუნებრივი ან ტექნოლოგიური კატასტროფების შედეგად იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, ე.წ. ეკომიგრანტთა დაცვა დიდი ხანია შეშფოთების საგანია. მიუხედავად იმისა, 

რომ ამ პირთა სამართლებრივი განსაზღვრება არ არსებობს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მონაცემებით, საქართველოში, დაახლოებით, 35 000 ეკომიგრანტია. 2015 

წელს ყოფილმა დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ შექმნა დეპარტამენტი, 

რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებდა და დაიწყო ეკომიგრანტების მონაცემთა ბაზის 

შემუშავება. 2018 წელს სახალხო დამცველი აღნიშნავდა, რომ მათი რაოდენობა 

                                                      
გაერთიანებული შტაბის სამუშაო დოკუმენტი - ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების 

ანგარიში საქართველოზე, 2019 წლის 30 იანვარი, SWD (2019) 16, საბოლოო, გვ. 7. 
209 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში. 
210 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, 

გვ. 87; ასევე, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის ანგარიში მთავრობისადმი 10-21 

სექტემბერს საქართველოში ვიზიტის შესახებ, 2018, გვ. 22. 
211 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 319-331. 
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ყოველწლიურად იზრდება და ამ დროისათვის მონაცემთა ბაზაში 5457 ოჯახია 

რეგისტრირებული.211F

212 

2015 წლის ნოემბერში, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა მოინახულა 

ბათუმთან მდებარე ნახევრად ფორმალური დასახლება, რომელშიც, არსებული 

მონაცემებით, 90 ოჯახი ცხოვრობს. აღნიშნული ოჯახები აჭარის მაღალმთიანი 

რეგიონებიდან სიღარიბის, ცხოვრების რთული პირობებისა და ბუნებრივი 

კატასტროფების გამო გადმოვიდნენ. კომისარი აღწერს დაბალი სტანდარტების პირობებს, 

სადაც არ არის წყალი, კანალიზაცია, ადეკვატური ჯანდაცვა, სოციალური დახმარება და 

წვდომა ბავშვთა განათლებაზე. 

ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის, გაეროს ადამიანის 

უფლებათა კომისრის რეკომენდაციების მიუხედავად, ეკომიგრანტები არ სარგებლობენ 

იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის კანონით გათვალისწინებული 

ბენეფიტებით. ბიუჯეტის შეზღუდულობიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ არსებობს 

ოჯახები, რომელთაც უფრო უსაფრთხო საცხოვრისი და სოციალური დახმარება 

ესაჭიროებათ. საქართველოს მთავრობამ დაიწყო სახლებზე საკუთრების უფლების 

გადაცემა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული რეგიონებიდან ადგილნაცვალი 

ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის. 212F

213 მიუხედავად ამისა, სახალხო დამცველი 2018 წლის 

ანგარიშში აღნიშნავს, რომ ეკომიგრანტთა დიდი ნაწილი, რომლებსაც საცხოვრისი 2004 

და 2012 წლებში გამოეყოთ, ჯერჯერობით ისევ ელოდება საკუთრების უფლების 

მიღებას.213F

214 გარდა ამისა, ბუნებრივი კატასტროფების გახშირების გამო, ეკომიგრაცია 

მზარდი ფენომენია და სახალხო დამცველი მთავრობას მოუწოდებს მათი 

სამართლებრივი ინტერესების დაცვას.214F

215 შეძლებისდაგვარად სწრაფად უნდა 

დასრულდეს დისკუსიები - ახალი კანონპროექტი შემუშავდეს ეკომიგრანტთა დასაცავად, 

თუ  მათი საკითხები არსებული კანონმდებლობით დარეგულირდეს.  

რიგი პროცედურები, შემუშავებული ისეთი დოკუმენტის მიღების შემდეგ, როგორიცაა 

კანონი „ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან 

იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ“, თავდაპირველად მათი 

                                                      
212 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 319-324. იხ. საქართველოს მთავრობის 

ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო 

გეგმის შესრულებაზე, გვ. 311; ასევე, გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის 

შუალედური ანგარიში საქართველოს შესახებ (2019), გვ.154. 
213 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 311. ასევე, გაეროს უნივერსალური 

პერიოდული მიმოხილვის შუალედური ანგარიში საქართველოს შესახებ (2019), გვ.154. 
214 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 319-324. მონაცემთა ბაზაში მყოფი 5 457 

ოჯახიდან, საქართველოს მთავრობამ და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თავშესაფარი 

უზრუნველყვეს მხოლოდ 1 800-მდე ოჯახისათვის, დანარჩენები ჯერ კიდევ ელოდებიან 

გრძელვადიან გადაწყვეტას.  
215 იხ. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018, გვ. 319-324. 
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დაბრუნებისათვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. 2013 წლის ივნისში გამარტივდა რიგი 

პროცედურები და პირობები (მაგ.: ქართული ან ინგლისური ენების გამოყენების 

ვალდებულება). 2014 წლის სექტემბერში შემუშავდა სახელმწიფო სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა. 2017 წლის მარტისათვის 1988 პირს ჰქონდა რეპატრიანტის სტატუსი. 

მათგან მოქალაქეობა მიენიჭა და იმჟამინდელი მოქალაქეობა ჩამოერთვა 494 

აზერბაიჯანის მოქალაქეს. ამ დროისათვის წარდგენილია 5841 განცხადება 8900 პირის 

შესახებ (რომელთაგან 3059 არასრულწლოვანია) და მათი უმრავლესობა 

აზერბაიჯანიდანაა. 2017 წლის ივნისში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 

თანამომხსენებლები მიესალმნენ მიღწეულ პროგრესს და ნაბიჯებს, რომლებიც გადაიდგა 

იძულებით გადასახლებული მესხი მოსახლეობის რეპატრიაციის საკითხის 

მოგვარებისაკენ. მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადები ჯერ კიდევ განიხილება, 

ასამბლეის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოს ხელისუფლების 

კომპეტენციის მიღმა არსებობს გარკვეული პრაქტიკული ბარიერები, რომლებიც ხელს 

უშლის დე ფაქტო რეპატრიაციას. მათ შორისაა აზერბაიჯანის მოქალაქეობის დათმობის 

სირთულეები. ამ პირობებში, საქართველოს მხრიდან ვალდებულებათა სრულად 

შეფასების დასადასტურებლად, თანამომხსენებლებმა მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს, 

დალოდებოდნენ თითოეული წარმატებული განმცხადებლის საქართველოში 

რეპატრიაციის დასრულებას.215F

216 

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა ეფექტიანი იდენტიფიკაცია და ტრეფიკინგის პრევენცია 

საქართველოს მთავრობისათვის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება. ადამიანით 

ვაჭრობასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭო, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო 

ხელმძღვანელობს და შესაბამის სამთავრობო სააგენტოებს, ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოიცავს, პოლიტიკის შემუშავებისა 

და კოორდინირების მთავარი ორგანოა. ამ საკითხებში ჩართულ მთავარ უწყებებს 

შორისაა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო და მისი შრომის პირობების ინსპექციის დეპარტამენტი, რომელსაც 

სამუშაო ადგილების არაგეგმური ინსპექტირების უფლებამოსილება აქვს; და შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის 

მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელიც ზედამხედველობას უწევს მიმდინარე 

გამოძიებებს, მათ შორის, ადამიანით ვაჭრობის საქმეებზე. 

ქვეყანა აქტიურად თანამშრომლობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, რათა 

ტრეფიკინგის მსხვერპლი უსაფრთხოდ და ნებაყოფლობით დაბრუნდეს საკუთარ 

სამშობლოში. 2016-2017 წლებში, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

                                                      
216 იხ. ევროპის საბჭოს (მონიტორინგის კომიტეტის) თანამომხსენებელთა ფაქტის დამდგენი 

დელეგაციის საინფორმაციო ნოტა საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე (28-30 მარტი, 2017), AS/Mon(2017), 16 ივნისი, 2017, 

ხელმისაწვდომია: http://website-pace.net/documents/19887/3136217/AS-MON-2017-16-EN.pdf; ასევე, 

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის შუალედური ანგარიში  საქართველოს შესახებ 

(2019), გვ. 203.  

http://website-pace.net/documents/19887/3136217/AS-MON-2017-16-EN.pdf
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ხელშეწყობით, 5 მსხვერპლი დაბრუნდა (3 უზბეკი და 2 უკრაინელი). სახელმწიფო 

სააგენტოები აქტიურად არიან ჩართულნი თემატურ საინფორმაციო შეხვედრებსა და 

ცნობიერების ამაღლების კამპანიებში, მათ შორის, სკოლებშიც. 

2017 წლის მარტის შემდეგ, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის მხარდაჭერით, 7 უცხო 

ენაზე მოქმედებს სარეკომენდაციო ცხელი ხაზი, რომელიც ადამიანით ვაჭრობისა და 

სექსუალური ძალადობის საკითხებზე მუშაობს. ამავე ფონდის მხარდაჭერით, 

ფუნქციონირებს 5 სახელმწიფო თავშესაფარი და 5 კრიზისული ცენტრი, რომლებიც 

განკუთვნილია მსხვერპლთა და სავარაუდო დაზარალებულთათვის, ისევე, როგორც 

ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლისათვის. მათ 95%-ზე მეტს ქალები და 

ბავშვები შეადგენენ. იურიდიული დახმარების სამსახურსა და ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 

ფონდს შორის გაფორმებული მემორანდუმი არეგულირებს მსხვერპლთა 

სამართლებრივი დახმარების რეფერირებისა და მიწოდების პროცესს. შედეგად, 

მსხვერპლთა და მოწმეთა კოორდინატორები უზრუნველყოფილნი არიან გამოძიების 

პირველი ეტაპიდან სასამართლო პროცესის დასრულებამდე. 

ადამიანით ვაჭრობის საფუძველზე, 2018 წელს აღიძრა 21 სისხლის სამართლის საქმე, 

რომელთაგან 10 სექსუალურ ტრეფიკინგს ეხებოდა, 7 - იძულებით მუშაობას, 2 - ორივეს. 

დევნა დაიწყო 5 დამნაშავის წინააღმდეგ, 3-ის შემთხვევაში - სექსუალური ტრეფიკინგის 

საფუძველზე, 2-ის მიმართ - ორივე ზემოაღნიშნული საფუძვლით. სასამართლოებმა 

სასჯელი შეუფარდეს სექსუალურ ტრეფიკინგის ჩამდენ 4 პირს, რომლებსაც 6 წლისა და 6 

თვის ვადიდან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. 

2016 წელს, ადამიანით ვაჭრობასთან ბრძოლის კუთხით „სერიოზული და 

თანმიმდევრული“ ნაბიჯების გადადგმის შედეგად, საქართველო აშშ-ის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის216F

217 ანგარიშის „პირველ კალათში“ გადავიდა. ეს სტატუსი ქვეყანამ 2017-

2019 წლებშიც შეინარჩუნა. მიუხედავად ამისა, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ჯერ კიდევ 

არასათანადოა ის ნაბიჯები, რომლებიც გადაიდგა იძულებითი შრომისა და ქუჩაში 

მცხოვრები ბავშვების იდენტიფიცირებისათვის. უწყებათაშორისი საბჭო არ არის 

საკმარისად გამჭვირვალე; დაბალია ტრეფიკინგის საქმეთა გამოძიების, 

სისხლისსამართლებრივი დევნისა და გასამართლების შემთხვევათა რიცხვი, ისევე, 

როგორც გამოვლენილ მსხვერპლთა რაოდენობა. უკანასკნელი ორი ასპექტი ასევე 

დასახელებულია ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 

ექსპერტთა ჯგუფის217F

218 2016 წლის მოსაზრებაში საქართველოს მე-2 ანგარიშის შესახებ: 

მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის წევრთა კომიტეტი საქართველოს მთავრობის მიერ 

გადადგმულ ნაბიჯებს მეტწილად დადებითად აფასებს, იგი ასევე მიუთითებს 

რეკომენდაციებზე შემდეგი კუთხით: ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დროული 

                                                      
217 https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/. 
218https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806

54cd9. 

https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680654cd9
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680654cd9
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იდენტიფიცირება; ტრეფიკინგის არასრულწლოვან მსხვერპლთა გამოვლენა და 

დახმარება; მსხვერპლთა კომპენსაციის ხელმისაწვდომობა; ტრეფიკინგის საქმეთა 

პროაქტიული გამოძიება და წარმატებული სისხლისსამართლებრივი დევნა; ეფექტიანი, 

პროპორციული და დამაბრკოლებელი სასჯელების განსაზღვრა.  

19. ეროვნული სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება ადამიანის 

ეკოლოგიური უფლებების შესახებ 

აღნიშნულ სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიით გამოვლენილი 

პრიორიტეტები, რომლებიც აისახა ადამიანის უფლებათა 2016-2018 წლებისა და 2018-

2020 წლების ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში,  საერთაშორისო სამართალსა და საუკეთესო 

პრაქტიკას ეყრდნობა და გათვალისწინებულია 2015 წლის გაეროს მდგრადი 

განვითარების გეგმებში. 218F

219 მათ შორისაა: გარემოსდაცვითი ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესის საჯაროობის მექანიზმების გაუმჯობესება; გარემოსდაცვით სფეროში 

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის საერთაშორისო სამართლებრივი 

კრიტერიუმების დანერგვა; და გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება. 2017 წელს განახლდა საქართველოს კონსტიტუციის ნორმა ეკოლოგიური 

უფლებების შესახებ. იგი მოიცავს ყველას უფლებას, იცხოვროს ჯანსაღ გარემოში, 

დროულად მიიღოს სრული ინფორმაცია გარემო პირობების შესახებ და მონაწილეობდეს 

გარემოსდაცვით სფეროზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.219F

220 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ეკოლოგიური უფლებების არსებითი 

ნაწილია. 2013 წელს ჩამოყალიბდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი.220F

221 ცენტრმა შექმნა 

სპეციალური ონლაინ პლატფორმები,221F

222  რომლებიც მოიცავს ინფორმაციას გარემოს 

დაცვაზე მომუშავე სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაციების შესახებ და 

საზოგადოებას უქმნის შესაძლებლობას, პროაქტიულად მიიღოს მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის თაობაზე. 

2016 წელს „გარემოს დაცვის შესახებ“ კანონში შეტანილ ცვლილებებს 2017 წლის მარტში 

მოჰყვა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დადგენილება 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებასა და ხელმისაწვდომობაზე.222F

223 

                                                      
219 ხელმისაწვდომია: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
220 იხ. საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია: 

https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35 
221 იქვე. 
222 იხ. გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემა, ხელმისაწვდომია: 

https://eims.eiec.gov.ge; ასევე, ცენტრის ვებპლატფორმა, ხელმისაწვდომია: 

http://eiec.gov.ge/Home.aspx; და ღია საზოგადოება - საქართველო, op. cit., გვ. 41. 
223 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 379; ასევე, ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების დღის წესრიგის შესრულება (2017-2020), სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება, 

ღია საზოგადოება - საქართველო, 2018, დეკემბერი, გვ. 41. ხელმისაწვდომია: https://osgf.ge/wp-

content/uploads/2019/02/ENG_WEB.pdf. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35
https://eims.eiec.gov.ge/
http://eiec.gov.ge/Home.aspx
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/02/ENG_WEB.pdf
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/02/ENG_WEB.pdf
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საჯარო მოსამსახურეებს, რომლებიც ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებასა და 

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის პროცესებზე მუშაობენ, სპეციალური ტრენინგები 

ჩაუტარდათ.223F

224 

საანგარიშო პერიოდში ასევე განიხილულია საზოგადოებისა და ექსპერტების 

მონაწილეობა გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებისა და გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესში. ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისი ახალი გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსი ძალაში შევიდა 2018 წლის 1 იანვარს. იგი ითვალისწინებს გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების პროცედურებს გარკვეული საზოგადოებრივი და კერძო 

პროექტებისათვის, რომლებიც მნიშვნელოვან რისკებს მოიცავს გარემოსა და ადამიანთა 

ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის მხრივ.224F

225   

კოდექსის მიღების შემდეგ, 2018 წლის 1 ივლისს, ძალაში შევიდა სტრატეგიული 

გარემოსდაცვითი შეფასება და პირველად წარედგინა შესამოწმებლად ტურიზმის, 

სოფლის მეურნეობის, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ბიზნესის განვითარებისა და 

მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების სფეროები.225F

226 შესაბამისი 

კანონქვემდებარე აქტების მიღების შედეგად, მთავრობამ განაახლა საზოგადოებრივი 

ჩართულობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში.226F

227  ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების შუალედურ ანგარიშში 

მთავრობამ აღნიშნა, რომ სახელმწიფო სააგენტოებთან ერთად ატარებდა საჯარო 

დისკუსიების სერიას რეგულაციების პროექტებისა და შეფასების ანგარიშების მთელ რიგ 

საკითხებზე, რომლებიც მოიცავს მეთევზეობისა და ნარჩენების მართვასა და ორჰუსის 

კონვენციის ეფექტიან განხორციელებას.227F

228 2017 წელს გარემოს დაცვის სამინისტრომ 115-

მდე საჯარო დისკუსია ჩაატარა ამ სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ.228F

229 

მიუხედავად ამისა, ნათელია, რომ საზოგადოების ჩართულობა პრაქტიკაში ყოველთვის 

სათანადოდ არ ამართლებს. სახალხო დამცველი და გარემოსდაცვითი ჯგუფები, 

როგორიცაა „მწვანე ალტერნატივა“, ხელის შეშლის შემთხვევებზე მიუთითებენ. ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი შემთხვევა ამ კუთხით შეეხებოდა საქართველოს გარემოსდაცვითი 

მმართველობის სისტემის რესტრუქტურიზაციას: საზოგადოება არ ჩართულა 

კონსულტაციებში, რომელთა შედეგადაც 2018 წლის გაზაფხულზე გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიუერთდა სოფლის მეურნეობის განვითარების 

                                                      
224 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის  

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 379. 
225 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 379; ასევე, ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების დღის წესრიგის შესრულება, 2017-2020, სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება, 

ღია საზოგადოება - საქართველო, 2018, დეკემბერი, გვ. 42. 
226 იხ. ასევე ღია საზოგადოება - საქართველო, op. cit., გვ. 42. 
227 იქვე. 
228 იხ.  საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის  ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 380. 
229 იქვე. 
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სამინისტრო და ჩამოყალიბდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.229F

230 

გამოითქვა შეშფოთება, რომ მთავრობამ არამარტო ვერ შეასრულა საზოგადოებრივი 

ჩართულობის ვალდებულება, არამედ, აღნიშნული მიერთების შედეგად, დაასუსტა 

უფლებამოსილი ორგანო, რომელიც სახელმწიფოში გარემოს დაცვაზე იქნება 

პასუხისმგებელი. ამდენად, მან მყარი ნიადაგი შექმნა კორუფციის წარმოშობისათვის. 

სახალხო დამცველის მიერ მოყვანილ სხვა მაგალითებს შორისაა კონკრეტული 

პროექტებიც (მაგ.: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და რეკრეაციული ზონების 

სტატუსის შეცვლა). 

სახალხო დამცველმა შეშფოთება გამოხატა განვითარების პროექტებში 

პროპორციულობის ტესტის გამოყენების გამოც (მაგ.: ჰიდროელექტროსადგურის 

პროექტთან დაკავშირებით) და ხაზი გაუსვა გარემოსდაცვითი რეგულაციების 

დარღვევით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის კომპენსაციის არაეფექტიანობას; ასევე, იმ 

გამოწვევებს, რომლებიც თან ახლავს მშენებლობის მასალების სახანძრო უსაფრთხოების 

კანონმდებლობას და მომხმარებლის დონეზე ბუნებრივი აირის გამოყენების 

უსაფრთხოებას.230F

231 2019 წლის თებერვალში სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა 

სპეციალური ანგარიში „უფლება სუფთა ჰაერზე (ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი 

საქართველოში)“,231F

232 რომელიც მოიცავს შესაძლო რეკომენდაციებს და კიდევ ერთხელ 

უსვამს ხაზს ქვეყანაში ინფორმაციის ნაკლებობას, თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს 

ადამიანთა ჯანმრთელობაზე გარემოს დაბინძურებას. 

მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ეკოლოგიურ უფლებებზე, 

არა მხოლოდ ინფორმირებული საზოგადოების ჩასართავად პოლიტიკის შემუშავებაში, 

არამედ ამ სფეროში ადამიანის უფლებათა ეფექტიანად დაცვისთვისაც. გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა შეიმუშავა ტრენინგკურსების ციკლი, 

რომლებსაც უტარებს როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. გარდა 

ამისა, საინფორმაციო შეხვედრები იმართება ადგილობრივი მოსახლეობის 

წარმომადგენლებთანაც.232F

233 ამ სფეროში დამატებითი სამუშაოები აუცილებლად 

საჭიროებს ძლიერი და შინაარსიანი თანამშრომლობის გაგრძელებას სახელმწიფო 

ინსტიტუტებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. 

                                                      
230 იხ. მაგ.: “მწვანე ალტერნატივის“ განცხადება, 2018 წლის 28 მარტი, ხელმისაწვდომია: 
http://greenalt.org/news/statement_on_moepa_restructuring/; see also OSGF, op. cit., p 43. 
231 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის  ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 369-375.  
232 ხელმისაწვდომია: http://ombudsman.ge/res/docs/2019040113594483544.pdf (მხოლოდ 

ქართულად); პრეს-რელიზი ინგლისურ ენაზე: http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-

ambebi/spetsialuri-angarishi-ufleba-sufta-haerze-atmosferuli-haeris-khariskhi-sakartveloshi. 
233 იხ. საქართველოს მთავრობის ანგარიში ადამიანის უფლებათა დაცვის  ეროვნული სტრატეგიის 

2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე, გვ. 379. 

http://greenalt.org/news/statement_on_moepa_restructuring/
http://ombudsman.ge/res/docs/2019040113594483544.pdf
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/spetsialuri-angarishi-ufleba-sufta-haerze-atmosferuli-haeris-khariskhi-sakartveloshi
http://www.ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi/spetsialuri-angarishi-ufleba-sufta-haerze-atmosferuli-haeris-khariskhi-sakartveloshi

