
შე სა ვა ლი

სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის გა მოწ ვე ვად რჩე ბა შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის სფე
რო ში გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფე ბის თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რო გორც 
ნორ მა ტი ულ, ასე ვე პრაქ ტი კულ დო ნე ზე. სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო დის კ რი
მი ნა ცი ის აღ მო საფხ ვ რე ლად 201320141 წლებ ში შე იქ მ ნა. თუმ ცა ის სრუ
ლად ვერ პა სუ ხობს რე ა ლო ბა ში არ სე ბულ უთა ნას წო რო ბის ფორ მებს და 
მას შ ტაბს და არ ით ვა ლის წი ნებს ევ რო პუ ლი ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სა
მარ თ ლის მოთხოვ ნებს.2 აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი3 და 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მო უ წო დე ბენ ხე ლი სუფ ლე ბას, გა ი აზ როს 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის სა ჭი რო ე ბა.4 სა ხალ
ხო დამ ც ვე ლის 2017 წლის ან გა რი შის თა ნახ მად, მის მი ერ გან ხი ლულ საქ
მე თა 16%ში დის კ რი მი ნა ცია ან დის კ რი მი ნა ცი ის წა ხა ლი სე ბა დად გინ და; 
საქ მე თა 70%ში საქ მის გან ხილ ვა შეწყ და, რად გან მხა რემ სა მარ თ ლებ რი ვი 
დაც ვის ალ ტერ ნა ტი ული სა შუ ა ლე ბა გა მო ი ყე ნა (სასამართლოს მი მარ თა), 
ან მო პა სუ ხემ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით არ წარ მო უდ გი ნა  ინ ფორ მა ცია 
(მტკიცებულებები).5 იმა ვე მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვის 
დო კუ მენ ტი რე ბულ შემ თხ ვე ვა თა ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე ნო ბა შრო მით სფე
როს მი ე მარ თე ბა.6 ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე ქა ლე ბი 
და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი დგა ნან. შეზღუ დუ ლი შე
საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ჯა რო სექ ტორ ში 
კვლავ ძალ ზე და ბა ლია (2016 წლის მდგო მა რე ო ბით, და საქ მე ბულ თა 0.1% 
იყო შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რი) და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი არ ავ
ლენს გა უმ ჯო ბე სე ბის ტენ დენ ცი ას; არ არ სე ბობს ზუს ტი მო ნა ცე მე ბი კერ
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„Ria sazogadoebis fondi~

დო  კუ  მენ   ტი მომ   ზა  დე  ბუ  ლია „ღია სა 
ზო  გა  დო  ე  ბის ფონ   დის~ ში  და პრო  ექ   ტის 
„ევროკავშირისაქართველოს შო  რის ასო 
ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ შე  თან   ხ   მე  ბის გან   ხორ   ცი 
ე  ლე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის კო  ა  ლი  ცი  ის მი  ერ~.

ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა რე ბის ავ ტო რის 
მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ 
მას ეკუთ ვ ნის და არ გა მო ხა ტავს ფონ დის 
მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად, ფონ დი მა სა
ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს.
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ძო სექ ტო რი დან.7 ქა ლებ თან და კავ ში რე ბით სხვა სა კითხებ თან ერ თად, 
გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რია გენ დე რუ ლი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ა, მათ 
შო რის შრო მით სფე რო ში სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის ხში რი შემ თხ ვე ვე ბი, 
უთა ნას წო რო ანაზღა უ რე ბა, და საქ მე ბის შეწყ ვე ტა და ქალ თა და ბა ლი წარ
მო მად გენ ლო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პო ზი ცი ებ ზე.8 

ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის,9 ასე ვე სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი
ზა ცი ის პრო ცე სის10 ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ვალ დე ბუ ლი ა, გა და სინ
ჯოს ქვეყ ნის ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა. 2017 წლის თ ვის 
სა ქარ თ ვე ლოს უნ და და ე ნერ გა თა ნას წო რო ბის სა მი დი რექ ტი ვა: (1) რა
სობ რი ვი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვა (2000/43);11 (2) და საქ მე ბა ში 
თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვა (2000/78);12 (3) სა ქონ ლი სა და მომ
სა ხუ რე ბის გენ დე რუ ლად თა ნას წო რი მი საწ ვ დო მო ბის შე სა ხებ დი რექ ტი
ვა (2004/113).13 აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხ მე ბულ ვა დებ ში ვერ გან ხორ ცი ელ და. 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად მიმ დი ნა რე პე რი
ო დის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი გა ნი ხი ლავს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 
მთავ რო ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის სა კითხს, რაც 
მიზ ნად ისა ხავს შრო მით სფე რო ში თა ნას წო რო ბის დი რექ ტი ვე ბის იმ პ ლე
მენ ტა ცი ას.14 ეს პრო ცე სი წარ მო ად გენს მნიშ ვ ნე ლო ვან შე საძ ლებ ლო ბას 
ქვეყ ნი სათ ვის, სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა ზე დაყ რ დ ნო ბით და ევ რო პუ ლი ან ტი
დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სა მარ თ ლის სტან დარ ტე ბის გა ზი ა რე ბით, შექ მ ნას დის
კ რი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გო ეფექ ტი ა ნი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო. თუმ ცა, 
სამ წუ ხა როდ, ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტი არა თუ არ გუ ლის ხ მობს ევ რო კავ ში
რის წი ნა შე ვალ დე ბუ ლე ბის სრუ ლად შეს რუ ლე ბას, არა მედ შე მო ი ფარ გ ლე
ბა მი ნი მა ლუ რი გავ ლე ნის მქო ნე სა კითხე ბის რე გუ ლი რე ბით და ყუ რადღე
ბის მიღ მა რჩე ბა სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და 
კომ პ ლექ სუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა.

კა ნონ მ დებ ლო ბა არ აღი ა რებს დის კ რი მი ნა ცი ის 
ყვე ლა ფორ მას

არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა იცავს ინ დი ვი დებს პირ და პი რი და ირი ბი დის კ
რი მი ნა ცი ის გან შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში. გარ და ამი სა, ნორ მა ტი უ ლი ბა
ზა ად გენს დის კ რი მი ნა ცი ის რამ დე ნი მე სპე ცი ა ლურ კა ტე გო რი ას. თუმ ცა 
კა ნონ მ დებ ლო ბა უგუ ლე ბელ ყოფს დის კ რი მი ნა ცი ის ისეთ ფორ მებს, რო გო
რე ბი ცაა სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბა,15 გო ნივ რულ მი სა და გე ბა ზე უარი, ინ
ტერ სექ ცი უ რი დის კ რი მი ნა ცია და სეგ რე გა ცი ა. მი უ ხე და ვად დი რექ ტი ვებ ში 
მო ცე მუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის და დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კი
სა, გან სა ხილ ვე ლი კა ნონ პ რო ექ ტი ამ მი მარ თუ ლე ბე ბით ცვლი ლე ბებს არ 
შე ი ცავს. გარ და ამი სა, პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ის გა რე მო ე ბა, რომ სა
ჯა რო სამ სა ხუ რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი შრო მი თი კა ნონ მ დებ ლო ბა ნე იტ რა
ლუ რია დის კ რი მი ნა ცი ის სა კითხებ თან მი მარ თე ბით, რა საც ასე ვე ვერ ას
წო რებს და გეგ მი ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი.

თანასწორობა და შრომითი ურთიერთობები საქართველოში: 
საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობა
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სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის, რო გორც დის კ რი მი ნა
ცი ის ფორ მის, გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა არ გან მარ ტავს სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას 
რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მას და არ ად გენს შე სა ბა მის მე ქა ნიზ მებს 
მას თან საბ რ ძოლ ვე ლად. შე სა ბა მი სად, ჩვენს რე ა ლო ბა ში ცხა დად არ არის 
დას ჯა დი სექ სუ ა ლუ რი ხა სი ა თის არა სა სურ ვე ლი სიტყ ვი ე რი, არა სიტყ ვი ე
რი ან ფი ზი კუ რი ქცე ვა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ან იწ ვევს პი რის ღირ
სე ბის შე ლახ ვას, კერ ძოდ, მის თ ვის და მამ ცი რე ბე ლი, მტრუ ლი, ღირ სე ბის 
შემ ლახ ვე ლი, და მა ში ნე ბე ლი ან შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი გა რე მოს შექ მ ნას (რაც 
სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის კლა სი კუ რი გან მარ ტე ბა ა). სა ქარ თ ვე ლო ში სექ
სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის გავ რ ცე ლე ბის მას შ ტა ბის მი უ ხე და ვად, ამ გ ვა რი 
შემ თხ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ბა ლი ა. ამას ხელს უწყობს ის 
ფაქ ტი, რომ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა არ მი იჩ ნევს სექ სუ ა ლურ შე
ვიწ რო ე ბას დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მად,16 რაც, თა ვის თა ვად, ეწი ნა აღ მ დე გე
ბა ევ რო კავ ში რის თა ნას წო რო ბის დი რექ ტი ვებს.17 სა ქარ თ ვე ლომ სექ სუ ა
ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის აღ მოფხ ვ რის ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რა ასე ვე სტამ ბო ლის 
კონ ვენ ცი ით,18 ქალ თა მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ
რის შე სა ხებ კონ ვენ ცი ით19 და და საქ მე ბა სა და პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა ში 
დის კ რი მი ნა ცი ის შე სა ხებ კონ ვენ ცი ით.20 

შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის მა ღა ლი რის კის გა მო21 
ევ რო პის ბევ რი ქვე ყა ნა (მაგალითად, გერ მა ნი ა, ირ ლან დი ა,22 ხორ ვა ტი ა, პო
ლო ნე თი, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა, ეს პა ნე თი) არამ ხო ლოდ აღი ა რებს სექ სუ ა ლურ 
შე ვიწ რო ე ბას დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მად, არა მედ ით ვა ლის წი ნებს დამ საქ მებ
ლე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, თუ 
ისი ნი არ გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ აქ ტი ურ ზო მებს სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის წი ნა
აღ მ დეგ. აღ ნიშ ნუ ლი ჩვენს კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და პრაქ ტი კა ში სრუ ლად გა უ
ზი ა რე ბე ლი მიდ გო მა ა. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მო მა ვალ ში კა ნონ
მ დებ ლო ბამ გა ით ვა ლის წი ნოს სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის ცნე ბა და შე მო ი ღოს 
მის გან დაც ვის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბი/ რე გუ ლა ცი ე ბი.

გო ნივ რულ მი სა და გე ბა ზე უარის, რო გორც დის კ
რი მი ნა ცი ის ფორ მის, გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა არ ით ვა ლის წი ნებს გო ნივ რუ ლი მი სა და
გე ბის პრინ ციპს შრო მით სფე რო ში და გო ნივ რულ მი სა და გე ბა ზე უარის 
თქმას არ მი იჩ ნევს დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მად, რაც მოწყ ვ ლა დი მათ შო რის 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის თა ნას წო რად რე
ა ლი ზე ბი სათ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს პრობ ლე მას წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი 
კი დევ უფ რო მძაფრ ხა სი ათს იძენს დღე ვან დელ კონ ტექ ს ტ ში, რო დე საც 
მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა და პრაქ ტი კა არ არის სა თა ნა დოდ ეფექ ტი ა ნი 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის შრო მის ბა ზარ ზე ჩარ თ ვის 
თვალ საზ რი სით.23 

გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინ ცი პის რე ა ლი ზე ბა გუ ლის ხ მობს აუცი ლე
ბე ლი და შე სა ფე რი სი ცვლი ლე ბი სა და შეს წო რე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
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სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ცალ კე უ ლი და საქ მე ბუ ლის თ ვის, რო დე საც დამ საქ
მებ ლი სათ ვის ეს არ იწ ვევს გა უ მარ თ ლე ბელ სირ თუ ლე ებს. და საქ მე ბა ში 
თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვა (2000/78) აღი ა რებს გო ნივ რუ ლი მი სა
და გე ბის პრინ ციპს და სა ქარ თ ვე ლო ვალ დე ბუ ლია და ნერ გოს იგი.24 გარ
და ამი სა, სა ქარ თ ვე ლომ გო ნივ რულ მი სა და გე ბა ზე უარი დის კ რი მი ნა ცი ის 
ფორ მად აღი ა რა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბით, თუმ ცა დღემ დე არ მომ ხ და რა აღ
ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პის და ნერ გ ვა  კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და შე სა ბა მის პო ლი ტი
კა ში.25 

არ სე ბი თი ა, რომ შრო მის და ან ტი დის კ რი მი ნა ცი ულ მა კა ნონ მ დებ ლო ბამ 
ასა ხოს რო გორც დი რექ ტი ვის, ისე კონ ვენ ცი ის მი ნი მა ლუ რი მოთხოვ ნე ბი; 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნეს გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინ ცი პი, გო ნივ რულ 
მი სა და გე ბა ზე უარი დად გინ დეს დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მად.

ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე
ლე ბის სუს ტი და არა ე ფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მე ბი

ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი პო ლი ტი კის სი სუს ტეს წლე ბის მან ძილ ზე გან საზღ
ვ რავს დის კ რი მი ნა ცი ის გან დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა, რაც 
შეზღუ დულ მან დატ სა და აღ ს რუ ლე ბის ბერ კე ტე ბის არა საკ მა რი სო ბა ში 
ვლინ დე ბა. დღე ი სათ ვის დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის მე ქა ნიზ
მე ბია სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი და სა სა მარ თ ლო. შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ
ტი რე ბის დე პარ ტა მენტს კი რო მე ლიც შრო მის სფე რო ში ახ ლად შექ მ ნი ლი 
ინ ს პექ ტი რე ბის ორ გა ნო ა, ფაქ ტობ რი ვად არ გა აჩ ნია შრო მის უფ ლე ბე ბის 
ინ ს პექ ტი რე ბის, მათ შო რის დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვის გა მოვ ლე ნი სა და 
მათ ზე რე ა გი რე ბის მან და ტი.26 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინ ს ტი ტუ ტი არის თა ნას წო რო ბის ეროვ ნუ ლი და წე
სე ბუ ლე ბა. მი სი საქ მი ა ნო ბის ნაკ ლებ ეფექ ტი ა ნო ბას რამ დე ნი მე მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა გა ნა პი რო ბებს, მათ შო რის ის ფაქ ტი, რომ კა ნონ მ
დებ ლო ბა არ ავალ დე ბუ ლებს კერ ძო მხა რე ებს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას. სა ხალ ხო დამ ც ველს არა აქვს უფ ლე ბა, გა მო ი
ყე ნოს სან ქ ცი ე ბი და ვერ რე ა გი რებს კერ ძო კომ პა ნი ე ბის / მ ხა რე ე ბის მი ერ 
მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა ზე. გარ და ამი სა, სა სა მარ თ ლოს
თ ვის მი მარ თ ვის სამ თ ვი ა ნი პე რი ო დი შე უძ ლე ბელს ხდის სა ხალ ხო დამ ც ვე
ლის მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბას: მსხვერ პ ლი ხში რად ამ ჯო ბი ნებს სა სა მარ თ
ლოს თ ვის მი მარ თ ვას, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი  კი აჩე რებს საქ მის გან ხილ ვას 
იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ და ვა სა სა მარ თ ლოს წარ მო ე ბა ში ა. შე დე გად, რო დე საც 
საქ მე ზე მიმ დი ნა რე ობს წარ მო ე ბა სა სა მარ თ ლო ში, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი 
წყვეტს საქ მის გან ხილ ვას. თა ვის მხრივ, პრობ ლე მუ რია სა სა მარ თ ლოს თ
ვის მი მარ თ ვის არა გო ნივ რუ ლად მოკ ლე პე რი ო დი (სამი თვე), რაც მსხვერ
პ ლის თ ვის წარ მო ად გენს დაბ რ კო ლე ბას, რომ სრულ ყო ფი ლად მო ამ ზა დოს 
დის კ რი მი ნა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მე.27 

შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტი, რო მე ლიც უკა ნას კ ნე
ლი წლე ბის მან ძილ ზე შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის ინ ს პექ ტი რე ბა ზე პა სუ ხის მ
გე ბელ ორ გა ნოდ ყა ლიბ დე ბა, არ წარ მო ად გენს უფ ლე ბის დაც ვის სა თა ნა
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დო ბერ კეტს, რამ დე ნა დაც მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არ ვრცელ დე ბა შრო მის 
უფ ლე ბის, მათ შო რის, დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა ზე. შე სა
ბა მი სად, ამ ორ გა ნოს მან და ტი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეზღუ დუ ლი ა.

ამ დე ნად, დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი არ სე ბუ ლი სის ტე მა 
სა თა ნა დოდ ვერ ას რუ ლებს თა ვის ძი რი თად მო ვა ლე ო ბას – გა მო ავ ლი
ნოს დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვე ბი და ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნოს 
მათ ზე – რაც ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბას. 
უფ ლე ბა თა დაც ვის ინ ს ტი ტუ ტე ბის შექ მ ნა არ წარ მო ად გენს თვით მი ზანს, 
მა თი არ სე ბო ბა არ სე ბი თია ეფექ ტი ა ნო ბი სა და შე დე გი ა ნო ბის უზ რუნ ველ
სა ყო ფად, რი სი მიღ წე ვაც შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ შე სა ფე რი სი აღ ს რუ
ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გ ვით. აღ ს რუ ლე ბის სა თა ნა დო მე ქა ნიზ მე ბის 
სა ჭი რო ე ბა ზე მი უ თი თეს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა28 და სა ხალ ხო 
დამ ც ველ მა. ამ უკა ნას კ ნელ მა ეს სა კითხი 2015 წელს გა ით ვა ლის წი ნა სა
კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა ში,29 რო მე ლიც პარ ლა მენტს ამ დრომ დე არ გა
ნუ ხი ლავს.30

ზე მოთ აღ წე რი ლი გა მოწ ვე ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დის
კ რი მი ნა ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გო მე ქა ნიზ მე ბის მან და ტი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის 
გაზ რ და.

რე კო მენ და ცი ე ბი

ზე მოხ სე ნე ბუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით წარ მო გიდ გენთ შემ დეგ რე კო მენ და
ცი ებს:

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს:

•	 სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბამ დის კ რი მი ნა ცი ის ფორ მე ბად გა ით ვა
ლის წი ნოს სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბა, გო ნივ რულ მი სა და გე ბა ზე უარი, 
ინ ტერ სექ ცი უ რი დის კ რი მი ნა ცია და სეგ რე გა ცი ა; და დად გინ დეს დამ
საქ მებ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, რა თა მან მო ახ დი ნოს სექ სუ ა ლუ რი შე
ვიწ რო ე ბის პრე ვენ ცია და მას ზე სა თა ნა დო რე ა გი რე ბა;

•	 ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი რე გუ ლი რე ბის ჩარ ჩო გა ფარ თოვ დეს და გავ რ
ცელ დეს მთელ სა ჯა რო სექ ტორ ზე;

•	 შრო მის პი რო ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტი სა და სა ხალ ხო 
დამ ც ვე ლის მან და ტე ბი გაძ ლი ერ დეს აღ ს რუ ლე ბის ეფექ ტი ა ნი მე ქა
ნიზ მით, მათ შო რის სან ქ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბით.

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს და სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა 
და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს:

•	 აღ ს რუ ლე ბის ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მის შე მო ღე ბის მიზ ნით შრო მის პი რო
ბე ბის ინ ს პექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენტს მი ე ნი ჭოს მან და ტი – რე ა გი რე ბა 
მო ახ დი ნოს დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ზე.
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