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2014 წლის 2 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი
„დისკიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ“,რომლის
მიზანიადისკრიმინაციის ყველაფორმის აღმოფხვრადა ნების
მიერიპირისათვისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილი

უფლებებითთანასწორადსარგებლობისუზრუნველყოფა.კანონისმიღე
ბის შემდგომ, „კოალიცია თანასწორობისთვის“ ყოველწლიურად სწავ
ლობს ადამიანების ცალკეულ ჯგუფთათანასწორობის უფლებისთვალ
საზრისითარსებულმდგომარეობასდაამზადებსშესაბამისანგარიშებს.

წარმოდგენილი ანგარიშირიგითმეხუთეადა აფასებს2020 წელს სა
ქართველოშიცალკეულჯგუფთათანასწორობისუფლებისრეალიზებისა
დადისკრიმინაციასთანბრძოლისკუთხითარსებულმდგომარეობას.ან
გარიშშიგაანალიზებულია2020წლისტენდენციები,რომელმაცგავლე
ნაიქონიაცალკეულჯგუფთაუფლებრივმდგომარეობაზე, კერძოდ,ის
წინგადადგმული ნაბიჯებიდა არსებული გამოწვევები,რომელიც უკავ
შირდება სახელმწიფოს ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას, ანტიდის
კრიმინაციულ კანონმდებლობას, პრაქტიკას და მოწყვლადი ჯგუფების
ყოველდღიურყოფას.

„კოალიცია თანასწორობისთვის“ იმედს გამოთქვამს, რომ ანგარიში
დაეხმარებაშესაბამისსახელმწიფოუწყებებსდისკრიმინაციისაღმოსაფ
ხვრელადქმედითიღონისძიებებისგატარებაშიდანებისმიერიპირისათ
ვისსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიუფლებებითთანასწო
რადსარგებლობისუზრუნველყოფაში.

მეთოდოლოგია

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს პერიოდს2020 წლის 1 იანვრიდან 31
დეკემბრის ჩათვლით, მასში გაანალიზებულია თექვსმეტი მოწყვლადი
ჯგუფის უფლებრივი მდგომარეობა, კერძოდ: ბავშვები, შეზღუდული შე
საძლებლობის მქონე პირები, ქალები, ლგბტქი ადამიანები, რელიგიუ
რი უმცირესობები, ეთნიკური უმცირესობები, თავშესაფრის მაძიებლები,
ლტოლვილები, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები, მიგრანტები,
კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობა, დევნილები, უფლებადამ
ცველები, აქტივისტები, მედიასაშუალებები/წარმომადგენლები და უსახ
ლკაროპირები.
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„კოალიციათანასწორობისთვის“წევრიორგანიზაციებიაქტიურადსწავ
ლობდნენ აღნიშნული ჯგუფების უფლებრივ მდგომარეობას2020 წლის
განმავლობაში.შესაბამისად,ანგარიშშიცმხოლოდამჯგუფებთანდაკავ
შირებითარსებულისიტუაციის შეფასებაა მოცემული,რაცარგამორიც
ხავსსხვა,წინამდებარეანგარიშშიარაიდენტიფიცირებულიჯგუფებისმი
მართდისკრიმინაციულიმოპყრობისარსებობას.

ანგარიშშიმოცემულიჯგუფებისუფლებრივიმდგომარეობაშეფასებულია
ეროვნულისტანდარტების,პრაქტიკისადასაუკეთესოსაერთაშორისოგა
მოცდილებისერთობლივიანალიზისგზით.თითოეულჯგუფთანმიმართე
ბით,კოალიციაასევეწარმოადგენსრეკომენდაციებსსახელმწიფოსმიერ
დისკრიმინაციისაღმოსაფხვრელადკონკრეტულიმიმართულებებისშექ
მნის,გაძლიერებისადაგაუმჯობესებისმიზნით.

ანგარიშში წარმოდგენილი მსჯელობა ეფუძნება შემდეგი წყაროებიდან
მიღებულინფორმაციას:

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

⮚ სამართალწარმოება–ანგარიშშიმოცემულიშეფასებებიასევეეყ
რდნობაკოალიციისწევრიორგანიზაციებისწარმოებაშიარსებული
საქმეებისმასალებსდასამართალწარმოებისასგამოკვეთილხარ
ვეზებს;

⮚ კანონმდებლობისა და რელევანტური საერთაშორისო სტან
დარტებისანალიზი–ანგარიშიცალკეულჯგუფთათანასწორობის
უფლებას აფასებს საქართველოს კანონმდებლობისადა საერთა
შორისოსტანდარტებისმიმოხილვისსაფუძველზე.

ანგარიში ასევე ეფუძნება საქართველოს სახალხო დამცველისა და
სხვაავტორიტეტულიორგანიზაციებისანგარიშებს/კვლევებს/რეკომენ
დაციებს.
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ძირითადი მიგნებები

2020 წელს საქართველომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეროვნული ან
გარიში წარუდგინა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ანგარიში წარე
დგინაგაეროსადამიანისუფლებათაეროვნულსაბჭოს, უნივერსალური
პერიოდული მიმოხილვის მესამე ციკლის ფარგლებში1. გაეროს რა
სობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს წარედგინა გაერთ
იანებული, მე9 და მე10 პერიოდული ანგარიში „რასობრივი დისკ
რიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, საერთაშორისო
კონვენციისშესაბამისად2.მართალიადაგვიანებით,თუმცასახელმწიფომ
ასევეწარადგინაგაეროსქალთამიმართდისკრიმინაციისყველაფორ
მის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის (CEDAW) შესრულების მეექვსე
პერიოდული ანგარიში3, აგრეთვე, ქალთა მიმართ ძალადობისა და
ოჯახშიძალადობისპრევენციისადააღკვეთისშესახებევროპისსაბჭოს
კონვენციის(სტამბოლისკონვენცია)ანგარიში(GREVIO)4.

მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები შევიდა საქართველოს
შრომისკოდექსში.კერძოდ,კოდექსშიგაჩნდაშრომითიდისკრიმინაციის
ამკრძალავიცალკეთავი,რომელიც,სხვასაკითხებთანერთად,განსაზ
ღვრავსშრომითიდისკრიმინაციისცნებასდაადგენსდისკრიმინაციისაკ
რძალვისფარგლებს.აგრეთვე,განისაზღვრადამსაქმებლისპასუხისმგებ
ლობადისკრიმინაციისაკრძალვისპრინციპისდარღვევისშემთხვევაში5.

ამასთან, ევროპის საბჭოს პროექტის “დისკრიმინაციის, სიძულვილით
მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძო
ლა საქართველოში” მხარდაჭერით,  საქართველოს უზენაეს სასამა
რთლოს, პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სსიპ სა
ქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი6. შედეგად, მომზადდა დის
კრიმინაციისნიშნითშეუწყნარებლობისმოტივითჩადენილიდანაშაულის
სტატისტიკისპირველიერთიანიანგარიში7.

თუმცა,აღნიშნულიდაანგარიშშიგანხილულისხვაპოზიტიურიცვლილე
ბებისმიუხედავად,კვლავპრობლემურიასხვადასხვამოწყვლადიჯგუფის
უთანასწორომდგომარეობა.სიტუაციაგანსაკუთრებითგაამწვავაკორო

7. სტატისტიკახელმისაწვდომია:https://bit.ly/32wiDCw
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ნავირუსითგამოწვეულმაგლობალურმაპანდემიამდამასთანსაბრძოლ
ველადდაწესებულმაშეზღუდვებმა.

მართალია,2020წელს, ქვეყანაშიოფიციალურადამოქმედდასაქართვე
ლოსპარლამენტისმიერმიღებული„ბავშვთაუფლებებისდაცვის“კოდექსი,
თუმცა,ბავშვთაუფლებრივიმდგომარეობისგაუმჯობესებისთვალსაზრისით,
საანგარიშოწელიარგამოირჩევაარსებითიცვლილებებით.კერძოდ,პან
დემიისა და იზოლაციის პირობებში, როდესაც გართულებულია ძალადო
ბისმსხვერპლბავშვთაგამოვლენადასერვისებისნაწილიდისტანციურად
ხორციელდება,გაიზარდაარასრულწლოვნებისმიმართოჯახშიძალადობის
რისკი.ბავშვთამიმართ/შორისძალადობისშემთხვევებისგამოვლენისადა
მათზერეაგირების პრობლემურობა ნათლადიკვეთება ზოგადსაგანმანათ
ლებლოდაწესებულებებშიც.ამასთან,სახელმწიფომვერუზრუნველყოსექ
სუალურიძალადობისმსხვერპლიბავშვისსაჭიროებებისდროულიგამოვ
ლენადამისმხარდაჭერასადარეაბილიტაციაზეორიენტირებულიქმედითი
ღონისძიებების გატარება. კვლავ აქტუალურია ბავშვთა კეთილდღეობის
სფეროშიდასაქმებულისოციალურიმუშაკებისსაქმიანობაშიარსებულისის
ტემურიპრობლემები.გარკვეულიპრობლემებიიკვეთებაარასრულწლოვან
თამართლმსაჯულებისკოდექსთანმიმართებითაც.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები კვლავ რჩებიან ერთერთ
ყველაზედაუცველჯგუფადქვეყანაში.არარსებობსუფლებადასაზოგა
დოებრივიცხოვრებისსფერო,რომელიცამპირებისთვისპრობლემური
არ არის,რაც სახელმწიფოს არაეფექტურიდა არასისტემური პოლიტი
კით,აგრეთვე,ერთიანიინსტიტუციურიჩარჩოსარარსებობითარისგან
პირობებული.შშმპირებისთვისმნიშვნელოვანგამოწვევებადრჩებადა
ხურულ ინსტიტუციებში განთავსებისას ღირსების შემლახავი პრაქტიკა.
პრობლემურიამისაწვდომობაროგორცსაჯაროსივრცეებზე,ისე–ფსიქი
კურიჯანმრთელობისათუსოციალურიდაცვისსერვისებზე,დასაქმებასა
და განათლებაზე. პანდემიის პირობებში არსებული პრობლემები კიდევ
უფრო გამწვავდა და შშმ პირები დამატებითი რისკების წინაშე აღმოჩ
ნდნენ. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო პანდემიის
უარყოფითი გავლენის შემცირების მიზნით შემუშავებულ ანტიკრიზისულ
გეგმაშიამპირთასაჭიროებებისსათანადოდგათვალისწინება.

კორონავირუსით გამოწვეულმა პანდემიამ განსაკუთრებით გაამწვავა
ქალთამიმართოჯახშიძალადობისპრობლემა.მართალია,საანგარიშო
პერიოდში,შინაგანსაქმეთასამინიტროსმონაცემებისთანახმად,ოჯახურ
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კონფლიქტებთან/ძალადობასთან დაკავშირებით არც მიმართვიანობის
დაარცგამოწერილიშემაკავებელიორდერებისრაოდენობაარაღემა
ტებამნიშვნელოვნად2019წლისმაჩვენებლებს,თუმცა,ძალადობასთან
დაკავშირებითმიმართვიანობამნიშვნელოვნადარისგაზრდილიქალთა
მიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისთემებზემომუშავეარასამ
თავრობოორგანიზაციებში.გაუარესებულიაქალთაეკონომიკურიმდგო
მარეობაც. პრობლემები რჩება მართლმსაჯულებაზე სქესობრივი ძალა
დობისმსხვერპლთახელმისაწვდომობისთვალსაზრისითაც.

პანდემიამ წარმოაჩინა ის კრიტიკული გამოწვევებიც, რომელთა წინაშეც
ლგბტქიადამიანებიდგანან.თემისწუხილებიუსახლკარობასთან,უმუშევ
რობასათუგაუსაძლისეკონომიკურმდგომარეობასთანდაკავშირებითკი
დევუფროგამწვავდა.თუმცა,აღნიშნულიგამოწვევებიდასაბაზისოსაჭი
როებებისახელმწიფოსანტიკრიზისულგეგმებსმიღმადარჩა.მართალია,
არგაზრდილაოჯახშიძალადობისფაქტებზემომართვიანობა,თუმცა,აღ
ნიშნული,სხვაფაქტორთაშორის,შესაძლოა,იმითაცაიხსნას,რომლგბტქი
ადამიანებისუდიდესნაწილს,ოჯახშიძალადობისათუკონფლიქტებისგა
მოცდილებისგამო,შეწყვეტილიაქვსურთიერთობაოჯახისწევრებთან.

შექმნილმავითარებამუფრომკაფიოდწარმოაჩინარწმენისადარელი
გიის თავისუფლების დაცვის სფეროში არსებული არაერთი სისტემური
პრობლემაც. სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო რელიგიისა და რწმენის
თავისუფლებისდაცვა, უგულებელყორელიგიურგაერთიანებებს შორის
თანასწორობადარელიგიისადა სახელმწიფოს ურთიერთდამოუკიდებ
ლობა.პანდემიისფონზე,იმატასიძულვილისენამ,რაცგანსაკუთრებით
მწვავედეთნიკურადაზერბაიჯანელიდამუსლიმიმოსახლეობისმიმართ
გამოჩნდა.საანგარიშოპერიოდი,სხვასაკითხებთანერთად,პრობლემუ
რიიყომართლმადიდებელიეკლესიისსასულიეროპირებისანტისემიტუ
რიგანცხადებებისკუთხითაც.

ეთნიკურიუმცირესობებიპანდემიისშედეგადერთერთყველაზედაზარა
ლებულჯგუფსწარმოადგენენ.2020წელსგანვითარებულმამოვლენებმა
წინწამოწიაუმცირესობათაჯგუფებისმძიმესოციალურეკონომიკურიყო
ფა,ინფორმაციულივაკუუმი,ენობრივიბარიერები,რეგიონებშისაბაზისო
სერვისებზე,ინფრასტრუქტურაზე,ხარისხიანგანათლებაზეხელმიუწვდომ
ლობა,საზოგადოებასადაპოლიტიკურსივრცეებშიარსებულიქსენოფო
ბიურიდაშოვინისტურიგანწყობები,სუსტიდამოჩვენებითიპოლიტიკური
მონაწილეობადაპარტიებისდაბალიინტერესიუმცირესობათასაჭიროე
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ბებისმიმართ.ისსისტემურიპრობლემები,რაცპანდემიამდეცაწუხებდათ
ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფებს, სახელმწიფოს მხრიდან კვლავრეაგი
რებისადამდგრადი,ინკლუზიურიპოლიტიკისშემუშავებისგარეშედარ
ჩა.ამმხრივმთავარპრობლემადკვლავინტეგრაციისსუსტი,ფორმალური
ხასიათისპოლიტიკადაარსებულიდისკრიმინაციულიგანწყობებირჩება.

2020წელსსაქართველოშიმყოფიმიგრანტებისთვისპრობლემურიდარ
ჩა სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხილტოლვილის ან ჰუმანიტარუ
ლისტატუსისმინიჭების,ასევე,უცხოელთამიერბინადრობისნებართვის
მოპოვებისას. გარდა ამისა, 2020 წელს თავშესაფრის მაძიებლები და
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირები ახალი გამოწვევის წინაშე დად
გნენ,რომელიცსაიდენტიფიკაციომოწმობებისგაცემასადამოქმედების
ვადის გაგრძელების შეზღუდვას ეხებოდა. პანდემიის პირობებში, ასევე
გამოიკვეთაინფორმაციაზეხელმისაწვდომობასადასახელმწიფოპროგ
რამების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობასთანდაკავშირებულიგამოწ
ვევები. აღსანიშნავია, აგრეთვე, საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული
სირთულეები,რომელიც ეხებაროგორცსაქართველოსდატოვების, ისე
საქართველოში შემოსვლასთანდაკავშირებულრეგულაციებს. მნიშვნე
ლოვანგამოწვევადრჩებასაქართველოშიუცხოელთამიმართარსებული
განწყობებიდა საგამოძიებოორგანოების მხრიდანრასობრივი,რელი
გიური,ეროვნულიანეთნიკურიშეუწყნარებლობისგამოსავარაუდოდჩა
დენილდანაშაულებზედროულიდაკვალიფიციურირეაგირებისსაკითხი.

2020წელსკიდევუფრომძიმეგავლენაჰქონდაისედაციზოლირებულ
აფხაზეთსადაცხინვალისრეგიონზე,სადაცსოციალურიყოფაპანდემიის
პროცესმაკიდევუფროგაამწვავა.დეფაქტოსაზღვრებისჩაკეტვისგამო
დაწესებულმაშეზღუდვებმაგაართულაამრეგიონებშიმცხოვრებიეთნი
კურიქართველებისსოციალურიმდგომარეობადაჰუმანიტარულიკრიზი
სისვითარებაშექმნა.განსაკუთრებითმწვავედამმხრივჯანდაცვისსერ
ვისებზეხელმისაწვდომობისპრობლემადადგა.

დევნილებს, განსაკუთრებით კი კოლექტიურ ჩასახლებებში მცხოვრებ
ლებს,ხშირადაქვთგამოწვევები,მათშორის–ზოგადიმოსახლეობისგან
განსხვავებულიმოწყვლადობა,რაცჯანმრთელობასადასოციალურეკო
ნომიკურმდგომარეობაზეკოვიდ19ისგავლენისშედეგადკიდევუფრო
გაიზარდა.სათანადოზომებისმიღებისგარეშე,დევნილებიდაიძულებით
გადაადგილებულიპირები,რომლებიცისედაცგანიცდიანუთანასწორო
ბას,კიდევუფრომეტიპრობლემისწინაშედგანან.
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დემოკრატიულ საზოგადოებაში უფლებადამცველების და აქტივისტების
განსაკუთრებულიროლისმიუხედავად,დღესდღეობითკვლავაქტუალურ
პრობლემადრჩებამათმიმართმუქარის,შევიწროებისადაპოლიტიკური
დევნისტენდენცია.აღნიშნულმაკიდევუფრომასშტაბურიხასიათიმიიღო
2020წელს.გარდახელისუფლებისმიერუფლებადამცველთადააქტი
ვისტთა უფლებების შეზღუდვის არაერთი მცდელობისა, მათ უფლებრივ
მდგომარეობაზეგანსაკუთრებულიგავლენაიქონიაCOVID19პანდემიამ,
რამაცმნიშვნელოვნადშეუშალახელიუფლებადამცველთასაქმიანობას.
ამასთან,ხელისუფლებისმიერმიღებულიარათანაზომიერიღონისძიებე
ბით,არაერთხელშეიზღუდააქტივისტებისშეკრებისთავისუფლებაც.

2020 წლის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ
პრობლემურიაქვეყანაშიმედიისუსაფრთხოებაც.ამასთან,ხელისუფლე
ბა გარკვეული მედიასაშუალებების/წარმომადგენლების მიმართ კვლავ
დისკრიმინაციულადმოქმედებდა,რაცგამოიხატასაგადასახადოპოლი
ტიკაში, სარედაქციოპოლიტიკის შეცვლისმცდელობასადასხვადასხვა
ტიპისმედიისმიმართგანსხვავებულმიდგომებში.

სათანადოსაცხოვრებლისუფლებისმნიშვნელობის,ამსფეროშიარსებუ
ლიპრობლემისსიმწვავისადასახელმწიფოსმხრიდანდაუყოვნებლივი
მოქმედების აუცილებლობის მიუხედავად, წლების განმავლობაში მთავ
რობაარიღებსრელევანტურზომებსმდგომარეობისმინიმალურდონე
ზეგამოსწორებისთვისაცკი.ჯერკიდევარშემუშავებულაადამიანისუფ
ლებათასაერთაშორისოსტანდარტებზედაფუძნებულიკანონმდებლობა,
პოლიტიკა და სერვისები. კვლავ უმძიმეს გამოწვევადრჩება შინამეურ
ნეობებისგამოსახლებისპოლიტიკადაპრაქტიკა,რომელიცასობითადა
მიანს სახელმწიფოსმინიმალურიმხარდაჭერისგარეშე, უსახლკარობის
საფრთხისწინაშეაყენებს.
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2020 წელს, ქვეყანაში ოფიციალურად ამოქმედდა საქართველოს
პარლამენტის მიერ მიღებული „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“
კოდექსი8,რომელმაცბავშვთადაცვისმიზნითსხვადასხვაახალი
რეგულაციებიშემოიტანაროგორცსოციალურიდაცვის,ისემარ

თლმსაჯულების, ბავშვზე ზრუნვის და მავნე ზეგავლენისაგან არასრულ
წლოვნებისდაცვისმიმართულებით.თუმცა,ბავშვთამდგომარეობაკვლავ
რჩებახელისუფლებისთვისნაკლებადპრიორიტეტულმიმართულებად.

აღნიშნულიგამოიხატებაბავშვთათვისარსებითადმნიშვნელოვანიპრობ
ლემების კვლავ არსებობაში. კერძოდ, ყოველწლიურად მაღალ ნიშ
ნულზეა ძალადობის მაჩვენებელი; სისტემური პრობლემებია ბავშვთა
კეთილდღეობისმიმართულებითაც.ამასთან,პრაქტიკაცხადყოფსარას
რულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისა და მის პრაქტიკაში აღ
სრულებისნაკლოვანებას.უფლებებისეფექტურიდაცვაგანსაკუთრებით
პრობლემურიაახალიკოვიდ19პანდემიითგამოწვეულვითარებაში,იზ
რდებაბავშვთასიღარიბე,სერიოზულიგამოწვევებიაარასრულწლოვან
თამართლმსაჯულებისმიმართულებით.

ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა 

< ძალადობაოჯახში

2020წელს,გასულიწლებისმსგავსად,კვლავპრობლემურიაოჯახში
ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღკვეთა, მსხვერპლთა დაცვა და დახ
მარება. სოციალური მუშაკებისადა სამართალდამცავი პირების მიერ
ფაქტებისგამოვლენა,რიგშემთხვევაში,დაგვიანებულია,ხოლოუკვე
გამოვლენილშემთხვევებზეოჯახშიძალადობისმსხვერპლბავშვებსარ
მიუწვდებათხელიხანგრძლივ,თერაპიულსარეაბილიტაციოსერვისებ
ზე.ამასთანავე,მეურვეობამზრუნველობისდაწესებულებებსადასაგა
მოძიებოორგანოებშისათანადოდარარისუზრუნველყოფილიბავშვზე
მორგებულიგარემო9.

8. მიღებულიასაქართველოსპარლამენტისმიერ,20/09/2019;დოკუმენტისნომერი–
5004Iს

9. სახალხოდამცველის2019წლისანგარიში,გვ.354
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2020 წელს, 887 არასრულწლოვანი იქნა ცნობილი დაზარალებულად
ოჯახშიძალადობისდანაშაულებზე.2020წელსოჯახშიარასრულწლოვანთა
მიმართძალადობისფაქტებზეგამოცემულია623შემაკავებელიორდერი;
ამასთანავე, საქართველოს რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების
მიერ არასრულწლოვანთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე 13 დამცავი
ორდერიგამოიცა10.

2020 წელს, ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე გამოიცა სულ 10 321
შემაკავებელი ორდერი, მათ შორის, არასრულწლოვნის წინააღმდეგ
მიმართულიძალადობისგამო11.წინაწლისადაპროკურატურისგანგანსხვა
ვებით,2020წელსუწყებააღარგვაწვდისდეტალურადჩაშლილისტატისტი
კას,მაგალითადგამოცემულიორდერებიდანრამდენიგამოიცაარასრულ
წლოვნის დასაცავად უშუალოდ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით,
467 ადამიანის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება შემდეგ
დანაშაულებზე:„შემაკავებელიანდამცავიორდერითგათვალისწინებული
მოთხოვნებისადავალდებულებებისშეუსრულებლობა;არასრულწლოვნის
განცალკევების შესახებ სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებისადმი დაუ
მორჩილებლობა“.თუმცააქაც,წინაწლისგანგანსხვავებით,გაუგებარიაინ
ფორმაცია უშუალოდამდანაშაულის შედეგადდაზარალებული ბავშვების
რაოდენობისშესახებ.დარღვეულიორდერებისმაღალიმაჩვენებელი,სტა
ტისტიკისარასრულიწარმოებამიუთითებსბავშვთაძალადობისაგანდაცვის
არსებულისისტემისერთიანიმუშაობისმნიშვნელოვანნაკლოვანებებზე.

< ძალადობასკოლებში

ბავშვთამიმართ/შორისძალადობისშემთხვევებისგამოვლენისადამასზე
რეაგირების პრობლემურობა ნათლად იკვეთება ზოგადსაგანმანათლებ
ლოდაწესებულებებშიც.

2020წელს,სსიპსაგანმანათლებლოდაწესებულებისმანდატურისსამსა
ხურისფსიქოსოციალურიმომსახურებისცენტრში,გადამისამართდადა/
ან მომსახურების მიღების მიზნით ცენტრს თვითდინებით მიმართა 928
ბენეფიციარმა, მომსახურების მიღებაზე უარი განაცხადა 221მა არას
რულწლოვანმა და/ან მისმა მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა.

10. სახალხოდამცველის2020წლისსაპარლამენტოანგარიში,გვ.354
11. შინაგანსაქმეთასამინისტროს,2021წლის30მარტისწერილი,MIA92100780736
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2020წელსსსიპსაგანმანათლებლოდაწესებულებისმანდატურისსამსა
ხურისსაინფორმაციობაზაშიაღნუსხულიაბავშვთამიმართ/შორისძალა
დობის657ფაქტი,აქედანმოსწავლეებსშორისძალადობის(ფიზიკური
შეურაცხყოფა) – 432 ფაქტი, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოში გადამისამარ
თდა210შემთხვევა.საგანმანათლებლორესურსცენტრებიდანმიღებული
ინფორმაციით, იმ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც
მანდატურისსამსახურიარარისდაასეთსკოლებში,შესაბამისად,მოს
წავლეთაკონტიგენტიცმცირეა,2020წელსბავშვთამიმართ/შორისძა
ლადობისსულ11შემთხვევააგამოვლენილი.ესშემთხვევებიშესაბამის
პასუხისმგებელუწყებებშიგადამისამართდა12.

აშკარაა,რომმონაცემებიმნიშვნელოვნადშემცირებულიაწინაწელთან
შედარებით.აღნიშნულიპოზიტიურადვერჩაითვლება,რადგანძალადო
ბისშემთხვევათაიდენტიფიცირებისშემცირებაუკავშირდებაარათავად
გარემოს/სისტემისგაჯანსაღებას,არამედ–საგანმანათლებლოსისტემი
დან ბავშვების ფიზიკურ გადინებას, ახალი კორონავირუსის პანდემიით
გამოწვეულიგარემოებებისგამო.

2020წლისგანმავლობაში აკადემიური სასწავლოწელიბავშვებისთვის
ძირითადადონლაინსწავლებისმეთოდითგანხორციელდა.შესაბამისად,
ბავშვებს, რომლებსაც შესაძლოა, ჰქონდათ ძალადობის და ბულინგის
პრობლემა,ხმააღარმიუწვდებოდათსაგანმანათლებლოპროცესშიჩარ
თულპირებთან,ისინიკი,მიუხედავადმოვალეობისა,ვეღარაღმოჩნდნენ
მთავარიმხარდამჭერები.სკოლებიკვლავუძლურებიარიანძალადობის
პრევენციისთვალსაზრისითდავერუმკლავდებიანუფლებისდარღევევის
მსუბუქშემთხვევებსაცკი.საანგარიშოპერიოდიარუკავშირდებაარცერთ
არსებითადმნიშვნელოვანრეფორმასბავშვთამიმართუსაფრთხოგარე
მოსუზრუნველყოფისმიზნით.

< სქესობრივიძალადობა

არაერთმაშემთხვევამცხადყო,რომბავშვისმიმართსქესობრივიძალა
დობისა და ექსპლუატაციის ფაქტებზე სახელმწიფოს მხრიდან დაგვია
ნებულ და არაეფექტიან რეაგირებას ფატალური შედეგის გამოწვევაც

12. სახალხოდამცველის2020წლისსაპარლამენტოანგარიში,გვ.353.
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კიშეუძლია.სახელმწიფოვერუზრუნველყოფსსქესობრივიძალადობის
მსხვერპლიბავშვისსაჭიროებებისდროულგამოვლენასდამისმხარდა
ჭერასა და რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული ქმედითი ღონისძიებების
გატარებას.

2020წელს, არასრულწლოვანთამიმართჩადენილსექსუალურიძალა
დობისა და სქესობრივი ექსპლუატაციის13 254 შემთხვევაზე დაიწყო
გამოძიება, რომელთაგან 31 ოჯახში ჩადენილი დანაშაული იყო14. ში
ნაგან საქმეთა სამინისტროს2020წლის მონაცემებისთანახმად15, არა
სრულწლოვანის მიმართსავარაუდოდჩადენილი სქესობრივი ხასიათის
ყველაზემეტიდანაშაულიგამოიხატასექსუალურიხასიათისშეღწევაში16
წლისასაკსმიუღწევლისსხეულში(115)დაგარყვნილქმედებაში(73).

აღსანიშნავია,რომსაქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმხოლოდ
ექვს სტრუქტურულ ერთეულში არსებობს არასრულწლოვნებზე მორგებუ
ლიგამოსაკითხიოთახი,ხოლობავშვისდისტანციურიდაკითხვამხოლოდ
რუსთავისსაქალაქოსასამართლოსშენობაშიაშესაძლებელი.მისასალმე
ბელიასაქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსსისტემაშიარასრულ
წლოვნებისსაქმეთამთავარისამმართველოსშექმნა.თუმცა,სამმართვე
ლომხოლოდქ.თბილისისპოლიციისდეპარტამენტშიფუნქციონირებსდა
სხვარეგიონებშიმსგავსისტრუქტურულიერთეულიარარსებობს.

ამასთანავე,მიუხედავადიმისა,რომმეორეულივიქტიმიზაციისთავიდან
ასარიდებლად,გადამწყვეტიმნიშვნელობაენიჭებაბავშვთანსათანადო
სპეციალისტებისჩართულობას,არარსებობსდოკუმენტი,რომელიცზუს
ტადდაარეგულირებდაბავშვზესქესობრივიძალადობისსაქმეებშიფსი
ქოლოგისჩართულობისსაკითხს,ანრომლითაციხელმძღვანელებდნენ
გამომძიებლებიდაპროკურორები,მსგავსიგადაწყვეტილებისმიღებისას.
არცგამოძიებისადასასამართლოეტაპზეფსიქოლოგისადსოციალური
მუშაკისვალდებულებებიდაუფლებამოსილებებიაზუსტადდამკაფიოდ

13. საქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსის137141ე,253254ედა2552552
მუხლები.

14. სახალხოდამცველის2020წლისსაპარლამენტოანგარიში,გვ.355.
15. შინაგანსაქმეთასამინისტროკონკრეტულადარმოუთითებსუშუალოდ

არასრულწლოვნებისრაოდენობას,წარმოდგენილისტატისტიკააერთიანებს
მონაცემებსარასრულწლოვნის,ორსულიქალისადაშშმპირისწინააღმდეგ.ამის
გათვალიწინებით,შესაძლოა,მონაცემებიარიყოსზუსტი.
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გაწერილი.ამასთანავე,იკვეთებაშემთხვევები,როდესაცდაზარალებულ
ბავშვთან სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებისას მუშაობს სხვადასხვა
გამომძიებელი,სოციალურიმუშაკიდაფსიქოლოგი16.

2020 წელს, წინა წლებთან შედარებით, სტატისტიკა კვლავ მზარდია.
ამავდროულად,უნდააღინიშნოს,რომგამოძიებისსისუსტისდასაზოგა
დოებაში არსებულიტაბუირებულითემის პირობებშიც კი, სავარაუდოდ,
მიმართვიანობისმაჩვენებელიარასახავსპრობლემისრეალურმასშტაბს.

ადგილობრივიარასამთავრობოორგანიზაციებისდაგაეროსბავშვისუფ
ლებათაკომიტეტისრეკომენდაციებისმიუხედავად,საქართველოსპარ
ლამენტისადამიანისუფლებათადასამოქალაქოინტეგრაციისკომიტეტ
მაბავშვთაუფლებებისკოდექსისმიღებისდროსკოდექსისპროექტიდან
ამოიღო მნიშვნელოვანი პრევენციული ინიციატივა საგანმანათლებლო
დაწესებულებებშირეპროდუქციულიჯანმრთელობისსწავლებისშესახებ.

რე კო მენ და ციე ბი

● რაოდენობრივადდახარისხობრივადგაიზარდოსძალადობაგამოვ
ლილდადანაშაულისმსხვერპლბავშვთარეაბილიტაციისსახელ
მწიფოსერვისები,ტერიტორიულიპრინციპისგათვალისწინებით;

● გაუმჯობესდესუწყებებსშორისკოორდინაციისდაკომუნიკაციისმე
ქანიზმი ბავშვთამიმართძალადობის პრევენციისდარეაგირების
ეფექტურობისმიზნით;

● შეიცვალოსსაგანმანათლებლოგარემოუსაფრთხოებისუზრუნველ
ყოფისმიზნით,რაცმოიცავსაუცილებელპროფესიონალთადაქი
რავების შესაძლებლობის შექმნას სკოლებისთვის, პროგრამების
შემუშავებას ბულინგისა და ძალადობის შემთხვევათა პრევენციის
და იდენტიფიცირების მიზნით; აუცილებელია, სკოლებს ჰქონდეთ
კრიზისულისიტუაციებისმართვისერთიანიპოლიტიკადამისიაღ
სრულებისშესაბამისირესურსები;

● არსებითადგადაიხედოსოჯახშიძალადობის/დანაშაულისშემთხვე
ვებზესამართლებრივირეაგირებისმექანიზმებისეფექტურობა;

16. სახალხოდამცველის2020წლისსაპარლამენტოანგარიში,გვ.356
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● რეფორმირდესბავშვზეზრუნვისსისტემა.აუცილებელიასათანადო
პროფესიონალებისდაპროგრამებისმობილიზება;

● არსებითად შეიცვალოს სქესობრივ დანაშაულთა შესწავლის და
პრევენციისარსებულიმექანიზმი,მათშორისშემუშავდესკიბერდა
ნაშაულებისეფექტურიგამოძიებადამსხვერპლთასათანადორეა
ბილიტაცია.

ბავ შვთა კე თილ დღეო ბის სის ტე მა და  

სო ცია ლუ რი მუ შაო ბა

ბავშვთაკეთილდღეობისსფეროშიდასაქმებულისოციალურიმუშაკების
საქმიანობაშიარსებულისისტემურიპრობლემებიბოლოწლებშისოცია
ლურიმუშაკებისგაფიცვისადაპროტესტისფონზეგანსაკუთრებითაქტუა
ლურიგახდა. გადატვირთული, არაკვალიფიციური,რესურსების გარეშე
დარჩენილი სოციალური მუშაკი გაუმართავი ინფრასტრუქტურის პირო
ბებში ვერც სათანადო მომსახურებას გაუწევს ზრუნვის სისტემაში მყოფ
ბავშვებს და ვერც პრევენციულ ღონისძიებებს გაატარებს ეფექტიანად,
რაც,საბოლოოდ,უარყოფითადაისახებაბავშვთაკეთილდღეობაზე.

მიუხედავადამისა, პრობლემებიუცვლელია2020წლისმდგომარეობი
თაც.კერძოდ,სოციალურიმუშაკებისსამუშაოაღწერილობაშიმათიუფ
ლებამოვალეობებისჩამონათვალი24პუნქტისგანშედგება,რაცმოიცავს
საქმიანობასსხვადასხვამიზნობრივჯგუფთან.2019წლისთებერვალში,
სოციალურიმუშაკებისგაფიცვისშემდეგდაწყებულისისტემისრეორგანი
ზაცია,ერთიწლისთავზე,სისტემაშიმომუშავე33სოციალურიმუშაკისგა
თავისუფლებითდასრულდა, შედეგადზოგმუნიციპალიტეტში საერთოდ
აღარდარჩაარცერთისოციალურიმუშაკი.მათიამჟამინდელირაოდე
ნობა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მხოლოდ 268 სოციალური მუშაკითა
და12ფსიქოლოგითშემოიფარგლება,რომელთაცმუშაობასხვადასხვა
პრობლემისმქონეათასობითარასრულწლოვანთანუწევთ17.

აქვე აღსანიშნავია,რომ სოციალური მუშაკი ძირითადად მუშაობს ისეთ
შემთხვევებზე,რომელიცხანგრძლივადითხოვსმისჩართულობას(პრე
ვენცია, მინდობით აღზრდა, რეინტეგრაცია, მცირე საოჯახო ტიპის სახ

17. სახალხოდამცველის2020წლისსაპარლამენტოანგარიში.გვ.25
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ლები, ბავშვზე/ოჯახში ძალადობა, მეურვეობა/მზრუნველობა/მხარდაჭე
რადაა.შ.).შესაბამისად,ერთშემთხვევაზეიგიშესაძლოა,მთელიწლის
ანწლებისგანმავლობაშიმუშაობდეს,საჭიროებისამებრ.სააგენტოშიამ
ეტაპზეარარსებობსკანონითგათვალისწინებულირეგულაციასოციალუ
რიმუშაკისდატვირთვისგანსაზღვრასთანდაკავშირებით18.

რეკომენდაციები

● გაიზარდოს სოციალური მუშაკების რაოდენობა დატვირთვისა და
საჭიროებისმიხედვით;

● დიფერენცირდესსოციალურიმუშაკებისსაქმიანობა;
● უზრუნველყოფილიქნასსოციალურიმუშაკებისდატვირთვისსრულ
ყოფილიდასანდოსტატისტიკისწარმოება;

● დაუყოვნებლივ ამაღლდეს სოციალური მუშაკების კვალიფიკაცია
დაუზრუნველყოფილიქნასუწყვეტიგანათლებისსისტემა;

● განხორციელდეს საჭიროებათა კვლევა სოციალური მუშაკების
საქმიანობისეფექტიანობისხელშესაწყობადდაშესაბამისადდაი
გეგმოს/გაძლიერედესმომსახურებები19.

არასრულწლოვანთა  

მართლმსაჯულების კოდექსი20

მიუხედავადიმისა,რომ2015წლის12ივნისსსაქართველოსპარლამენ
ტის მიერ მიღებული  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი
მეტწილადპროგრესულია,წლებისგანმავლობაშიდაგროვილმაპრაქტი
კამწარმოაჩინაზემოაღნიშნულიკანონისპრობლემურისაკითხები.კერ

18. ბავშვთაუფლებრივიმდგომარეობა,2019წელი,კოალიციაბავშვებისდა
ახალგაზრდებისთვის,გვ.1113

 https://bit.ly/38rpX5E
19. ბავშვთაუფლებრივიმდგომარეობა,2019წელი,კოალიციაბავშვებისდა

ახალგაზრდებისთვის,გვ.14
 https://bit.ly/38rpX5E
20. საანგარიშოსაკითხიმომზადებულიაახალგაზრდაიურისტთაასოციაციისმიერ.



ბავშვები

28

ძოდ,კანონიდანგამომდინარე,გარკვეულშემთხვევებში,შესაძლებელია
მოწმისსტატუსისმქონეარასრულწლოვნისგამოკითხვა/დაკითხვაადვო
კატის მონაწილეობის გარეშედა არ ხდება გამოკითხვის აუდიო/ვიდეო
გადაღება.

ზემოაღნიშნული პრობლემური საკითხების საილუსტრაციო მაგალითი
გახდასაქმე,რომელშიცარასრულწლოვანლ.ს.ზე,გამოკითხვისდროს,
სამართალდამცავიორგანოსთანამშრომლებისმხრიდან,განხორციელ
დაფსიქოლოგიურიძალადობა,რაცტრაგიკულიშედეგითდასრულდა21.

ხსენებულმა საქმემ გამოკვეთა რამდენიმე პრობლემური საკითხი. შემ
თხვევამ დაგვანახა, ერთი მხრივ, კოდექსის, ხოლო მეორე მხრივ, კო
დექსისპრაქტიკაშიაღსრულებისნაკლოვანება.შესაძლოძალადობისდა
ზემოქმედებისრისკებისშესამცირებლად,კრიტიკულადმნიშვნელოვანია
ადვოკატისჩართვასაქმეშიიმმომენტიდანვე,როდესაცარასრულწლო
ვანსაქვსპირველიშეხებასაგამოძიებოორგანოებთან.ასევე,პრობლე
მურიაჩანაწერიდამისიაღსრულებაპრაქტიკაში,როდესაცგამოძიების
ეტაპზეფსიქოლოგისჩართვისსაჭიროებასაფასებსდაუზრუნველყოფს
მხოლოდბრალდებისმხარე22.

რეკომენდაციები:

● დროულად განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც
ადვოკატის მონაწილეობას სავალდებულოს გახდის არასრულ
წლოვნისგამოკითხა/დაკითხვისყველაშემთხვევაში.

21. 2019წლის11დეკემბერს,არასრულწლოვანილ.ს.საცხოვრებელიკორპუსის
მე9სართულიდანგადმოვარდნილიიპოვეს,იგიმოგვიანებითგარდაიცვალა.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2Y4ZwNV[ბოლონახვა:05.03.2021].

22. ალტერნატიულიანგარიშისამოქალაქოდაპოლიტიკურუფლებათაპაქტის
შესრულებისშესახებ,თბილისი2020,გვ.910.ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/3e05A3c.[ბოლონახვა:05.03.2021].
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები კვლავ რჩებიან
ერთერთ ყველაზე დაუცველ ჯგუფად ქვეყანაში. არ არსებობს
უფლებადა საზოგადოებრივი ცხოვრების სფერო, რომელიც ამ
პირებისთვის პრობლემური არ არის, რაც სახელმწიფოს არაე

ფექტური და არასისტემური პოლიტიკით, აგრეთვე ერთიანი ინსტიტუ
ციური ჩარჩოს არარსებობით არის განპირობებული. შშმ პირებისთვის
მნიშვნელოვან გამოწვევებადრჩებადახურულ ინსტიტუციებში განთავ
სებისღირსებისშემლახავიპრაქტიკა,მისაწვდომობაროგორცსაჯარო
სივრცეებზე,ისე–ფსიქიკურიჯანმრთელობისათუსოციალურიდაცვის
სერვისებზე,დასაქმებასადაგანათლებაზე.

პანდემიის პირობებში არსებული პრობლემები კიდევ უფრო გამწვავდა
და შშმ პირები დამატებითი რისკების წინაშე აღმოჩნდნენ. მიუხედავად
ამისა, სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო პანდემიის უარყოფითი გავლე
ნის შემცირების მიზნით შემუშავებულ ანტიკრიზისულ გეგმაში ამ პირთა
საჭიროებებისსათანადოდგათვალისწინება23.

შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა  

უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ციის იმ პლე მენ ტა ცია

საქართველოს პარლამენტმა 2020 წლის 14 ივლისს მიიღო კანონი
„შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისშესახებ“,რომ
ლისშემუშავებამიზნადისახავდაგაეროსშშმპირთაუფლებებისკონ
ვენციის იმპლემენტაციასა და რელევანტური საკანონმდებლო და ინ
სტიტუციური მექანიზმების შექმნას. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანი
გამოწვევებით წარიმართა როგორც კანონპროექტის მომზადების, ისე
საქართველოს პარლამენტში მისი განხილვის პროცესი24. მართალია,

23. იხ.„საიასშეფასება2020წელსსაქართველოშიადამიანისუფლებათადაცვის
მდგომარეობისშესახებ“,10.12.2020,4.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3ufsMiK;
იხ.„შშმპირებიდაორგანიზაციებიმთავრობასსოციალურიპაკეტისგაზრდისკენ
მოუწოდებენ“,28.01.2021.ხელმისაწვდომია:http://bit.ly/3oGs7Um.

24. იხ.„შშმპირთაუფლებებზემომუშავეორგანიზაციებიდააქტივისტები“შშმპირთა
უფლებებისშესახებ”კანონპროექტსეხმიანებიან“,14.02.2020.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3oxX4KO;„შშმპირებიდაორგანიზაციებიპარლამენტისმიერ„შშმ
პირთაუფლებებისშესახებ“კანონპროექტისგანხილვასაფასებენ“,22.06.2020.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2PSiQNc.
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კანონმასაბოლოოდშემოიღორიგიპოზიტიურიცვლილებები25,თუმცაის
უმეტესწილადარისდეკლარაციულიხასიათისდაარაერთმნიშვნელოვან
შინაარსობრივხარვეზსშეიცავს26.ამასთან,კანონისგარდამავალიდე
ბულებები ცალკეული ფუძემდებლური სტანდარტების შემუშავებას არა
უახლოეს მომავალში, არამედრამდენიმე წელში ითვალისწინებს,რაც
აჭიანურებსკონვენციითნაკისრივალდებულებისშესრულებას27.მიუხე
დავადკანონით2021წლის1იანვრამდეგათვალისწინებულივალდე
ბულებისა,მთავრობასჯერკიდევარშეუმუშავებიათემატურისტრატეგია
დაყოველწლიურისამოქმედოგეგმა,აგრეთვეარშექმნილაქვეყანაში
კონვენციის იმპლემენტაციასა და კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი
ორგანო.

2021 წლის 5 მარტს საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შშმ პირთა
უფლებებისკონვენციისფაკულტატურიოქმისრატიფიცირებამოახდინა28.
აღსანიშნავია,რომამინსტრუმენტისსაშუალებით,შშმპირებსშეუძლიათ,
ინდივიდუალურიუფლებისაღდგენისმიზნითგაეროსშშმპირთაუფლე
ბებისკომიტეტსმიმართონ.დამატებითიოქმისრატიფიცირებისმიუხედა
ვად,პარლამენტსარმიუღიაამმექანიზმისეფექტურადგამოყენებისათვის
აუცილებელისაკანონმდებლოცვლილებები.კერძოდ,ადმინისტრაციულ
დასამოქალაქოსაპროცესოკოდექსებსარდამატებიაშშმპირთაკომი
ტეტისათვისმიმართვისშემდეგსახელმწიფოსგანკომპენსაციისმიღების
შესაძლებლობა29.

25. იხ.„საიასშეფასება2020წელსსაქართველოშიადამიანისუფლებათადაცვის
მდგომარეობისშესახებ“,10.12.2020,9

26. იქვე.
27. იქვე,იხ.9.
28. საქართველოსპარლამენტის2021წლის5მარტისდადგენილებაგაერთიანებული

ერებისორგანიზაციის„შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებების
კონვენციის“ფაკულტატურიოქმისრატიფიცირებისშესახებ.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3rSf2cb.

29. ადმინისტრაციულისაპროცესოკოდექსი,მუხლი2157;სამოქალაქოსაპროცესო
კოდექსი,მუხლი423.
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ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბა და  

დეინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა ცია

წლებია,მწვავედდგასფსიქიკურიჯანმრთელობისპოლიტიკისსაერ
თაშორისო სტანდარტებისა და სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდე
ბულებების შესაბამისად წარმართვის საკითხი. კვლავ პრობლემურია
სტაციონარული ფსიქიატრიული მკურნალობის მისაღებად პირის რო
გორც არანებაყოფლობითი, ისე ნებაყოფლობითი მოთავსების არსე
ბული პრაქტიკა30, აგრეთვე ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო ზრუნვის
დაწესებულებებში ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალთა სე
ქსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე წვდომა31.
განსაკუთრებითსაგულისხმოათემზედაფუძნებულისერვისებისარასაკ
მარისობა,დიდიზომისრეზიდენტულდაწესებულებებშიადამიანებისუვა
დოდ,საზოგადოებისგანგარიყულადცხოვრებადაიქარსებულიცხოვ
რების არასათანადო პირობები. ეს ყველაფერი ფსიქოსოციალური და
ინტელექტუალურინიშნითშშმპირებისუფლებრივმდგომარეობაზემწვა
ვედაისახება,რაცპანდემიისპირობებშიკიდევუფროთვალსაჩინოდა
პრობლემურიგახდა.

მიუხედავად ამისა, საქართველოშიდეინსტიტუციონალიზაციის პროცესს
ბევრიფაქტორი აფერხებს. მათ შორისაა: საკანონმდებლოჩარჩოს სი
სუსტე, შესაბამისი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის არარსებობა,
სერვისებისდეფიციტიდამათირეგიონულიგადანაწილება,ადამიანური
დაფინანსურირესურსებისნაკლებობადასხვა32.

30. ხშირშემთხვევაში,პაციენტებისუმეტესობადაწესებულებაშიშესვლისას
ინფორმირებულითანხმობისფორმასგაუცნობიერებლადანიძულებითაწერსხელს.
იხ.საქართველოსსახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიში,2020,6365.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3wttcEc.

31. ესდაწესებულებებიარაფასებენქალისსექსუალურიდარეპროდუქციული
ჯანმრთელობასფსიქოტროპულიმედიკამენტებითმკურნალობისდაწყებამდედა
არუზრუნველყოფენამთვალსაზრისითპაციენტთამონიტორინგსმკურნალობის
დროს.იხ.„EMCმ,საიამდაPHRმაUPRისფარგლებშისოციალურუფლებებთან
დაკავშირებითკოალიციურიანგარიშიწარადგინეს“,13.07.2020.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/2PtW4eS.

32. EMC,„ფსიქიკურიჯანმრთელობისსერვისებისდეინსტიტუციონალიზაცია
საერთაშორისოგამოცდილებადასაქართველოსკონტექსტი“,2021,23.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rRw36n.



შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

34

შშმ პირთა სამართლებრივი ქმედუნარიანობა

გამოწვევასწარმოადგენსცალკეულისამართლებრივირეგულაციები,რაც
მხარდაჭერისმიმღებპირებსბლანკეტურადუზღუდავსმთელირიგიუფლე
ბებით33სარგებლობისშესაძლებლობას.აგრეთვე,პროლემურიაგანხორ
ციელებული რეფორმის34 იმპლემენტაციის ხედვისა და მექანიზმების
არარსებობაან/დაარასაკმარისობა.ესკიგამოიხატებამთავრობისმიერ
მხარდაჭერის სისტემაში ჩართული აქტორების35 არასათანადო გაძლი
ერებაში,პროფესიონალიმხარდამჭერისსერვისისარარსებობაში,პირის
ფსიქოსოციალურისაჭიროებისშეფასების,მხარდაჭერისმიმღებებთანდა
მხარდამჭერებთანმუშაობისადამათიგაძლიერების,ასევემხარდაჭერის
შემთხვევებზემონიტორინგისგანხორციელებისინსტრუმენტებისარარსე
ბობაში/ხარვეზიანობაში36.

დასაქმება

შშმ პირისთვის სამუშაოსდაწყების მიმართულებით არსებული მდგო
მარეობა კვლავ უცვლელია. ამ სფეროში სახელმწიფო პროგრამები
მწირიადა  ვერ უზრუნველყოფს შშმ პირთა წინაშე არსებული ბარიე
რების აღმოფხვრას.ფიზიკური გარემოსდა ინფორმაციის მისაწვდო
მობისპრობლემა,შრომისბაზარზეარსებულიდისკრიმინაციულიპრაქ
ტიკები,განათლებისუფლებისგანხორციელებისპროცესშიარსებული
გამოწვევებიდასახელმწიფოუწყებებისდაბალიჩართულობაგანაპი

33. მაგალითად,არჩევნებშიმონაწილეობის,შრომის,ჯანდაცვისუფლებები.
34. საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართლოს2014წლისგადაწყვეტილების

საფუძველზეგანხორციელებულმარეფორმამგააუქმაქვეყანაშიარსებული
მეურვეობისსისტემადამისნაცვლადახალი,გადაწყვეტილებისმხარდაჭერის
მოდელიშემოიტანა.

35. მხარდაჭერისმიმღებიპირები,მხარდამჭერები,მეურვეობისადამზრუნველობის
ორგანო,სსიპლევანსამხარაულისსახელობისსასამართლოექსპერტიზისეროვნული
ბიურო,სასამართლოსისტემა.

36. EMC,PHR,GASW,GIPTbilisi,“ქმედუნარიანობისრეფორმისშეფასება
კანონმდებლობადაპრაქტიკა”,2020,168169.ხელმისაწვდომია:

 https://bit.ly/3cQobhd.
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რობებსშშმპირთაშრომისუფლებისარაეფექტურგანხორციელებას37.
აგრეთვე,კვლავარაფერიშეცვლილასაჯაროსექტორშიდასაქმებულ
(დასაქმების მსურველ) ზომიერ და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ
პირთამიმართდისკრიმინაციულმიდგომასთანდაკავშირებით38.

განათლება

ხარისხიანიინკლუზიურიგანათლებისრეალიზებაკვლავგამოწვევაარო
გორცადრეულიდასკოლამდელიაღზრდის,ისე–ზოგადი,პროფესიუ
ლიდაუმაღლესიგანათლების საფეხურზე. პრობლემადრჩება სკოლე
ბის ინფრასტრუქტურასა და სასწავლო მასალებზე სათანადო წვდომის
საკითხი. ასევე, სხვადასხვა მიმართულებით ინკლუზიური განათლების
სპეციალისტთარაოდენობადაკვალიფიკაცია39.

პანდემიის პირობებში დამატებით გამოწვევებს წარმოადგენდა სასკო
ლოპროგრამებისდისტანციურისწავლებისპროცესშიყველაპირისსაჭი
როების გაუთვალისწინებლობა40, ინკლუზიურ საგანმანათლებლო პრო
ცესშიშშმდასპეციალურისაგანმანათლებლოსაჭიროებისმქონე(სსსმ)
მოსწავლეების ჯეროვან ჩართვასთან დაკავშირებული სირთულეები,
მძიმესოციალურიფონიდანგამომდინარესაკომუნიკაციოსაშუალებებსა
დაინტერნეტზემისაწვდომობისკუთხითარსებულიბარიერებიდასხვ.41.

37. „გაეროსშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისკომიტეტისდისკუსია
შშმპირთაშრომისადადასაქმებისუფლებაზე“,21.03.2021.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3utfIq9.

38. მოქმედიკანონმდებლობით,ამსტატუსისწარმომადგენლებსსაჯაროსაქმიანობის
განხორციელებისპერიოდშიკანონითეზღუდებათსოციალურიპაკეტითსარგებლობა,
რითაცისინიარათანაბარმდგომარეობაშიექცევიანსაჯაროსექტორშიდასაქმებულ
სოციალურიპაკეტისმიმღებმკვეთრადგამოხატულშშმდამხედველობისგამო
მნიშვნელოვნადგამოხატულშშმპირებთანშედარებით.იხ.„სოციალურიპაკეტის
განსაზღვრისშესახებ“საქართველოსმთავრობის2012წლის23ივლისის№279
დადგენილებითდამტკიცებული«სოციალურიპაკეტისგაცემისწესიდაპირობების»
მე12მუხლისპირველიპუნქტის«ბ»ქვეპუნქტი.

39. საქართველოსსახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიში,2020,386.
40. „საქართველოსსახალხოდამცველისგანცხადებააუტიზმისმსოფლიოდღესთან

დაკავშირებით“,02.04.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3qyDU9j.
41. „შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისდაცვისდღეპანდემიის

პირობებში“,14.06.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3lXq6Bz.
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განათლებისუფლების შეზღუდვის პარალელურად, შშმდასსსმ ბავშვე
ბისათვისკიდევუფრორთულიმდგომარეობაშეიქმნაადრეულიგანვი
თარებისადარეაბილიტაცია/აბილიტაციისსერვისებზეწვდომისგართუ
ლებისგამო42.

მისაწვდომობა

2020 წლის 4 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ტექნი
კური რეგლამენტი ,,მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები“43. მიუ
ხედავადრიგიცვლილებებისა,კვლავპრობლემადრჩებაის,რომშეუს
წავლელიამისაწვდომობასთანმიმართებითეროვნულდონეზეარსებული
საჭიროებები და არ იწარმოება გაუმჯობესებული ფიზიკური გარემოს
მაჩვენებელისტატისტიკა44.

პანდემიისპირობებშიშშმპირთათვისდამატებითიდაბრკოლებებიწარ
მოიშვაინფორმაციისმისაწვდომობისკუთხით.ამმიმართულებითსახელ
მწიფოსრეაგირება არ აღმოჩნდა სწრაფიდა ყველა ჯგუფისკენ მიმარ
თული.გატარებულიზომებისმიუხედავად,ინფორმაციაინტელექტუალური
დარღვევის მქონე პირებისთვის, ასევე, ეთნიკური უმცირესობის წარმო
მადგენელი შშმ პირებისათვის არ იყო სათანადოდ მისაწვდომიდა მა
სობრივი ხასიათის45. პანდემიამ კიდევ უფრო გაამწვავა სამედიცინო
მომსახურებებისმიღებისდროსინფორმაციისმისაწვდომობასთანდაკავ
შირებულიპრობლემები,განსაკუთრებით–სმენისარმქონედასმენადა
ქვეითებულიპირებისთვის46.

გარდა ამისა, Covid19ის გავრცელების პირობებში შშმ პირთათვის
პრობლემურიიყოჯანდაცვისსერვისებზემისაწვდომობაც.მნიშვნელოვან
გამოწვევას წარმოადგენდა სამედიცინო პერსონალის მოუმზადებლობა

42. იქვე,იხ.383.
43. საქართველოსმთავრობის2020წლის4დეკემბრისN732დადგენილება.
44. იქვე.
45. GYLA,„Covid19დაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებები“,2020,8.

ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3dBean5.
46. PHRისოფიციალურიმიმართვასაქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდან

დევნილთა,შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს:https://
phr.ge/search/200.
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ინფიცირებულიშშმპირებისმიღებისას47.დამატებითბარიერებსქმნიდა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვა, არაადაპტირებული სამე
დიცინო სერვისები, შშმ პირთა პრიორიტეტული ტესტირების მოქნილი
სისტემისარარსებობა48. აგრეთვე,სახელმწიფომვერუზრუნველყოჯან
დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული ფინანსური
ბარიერებისგაუქმება49.

რეკომენდაციები

საქართველოსმთავრობას:

● შექმნასსათანადოფინანსურიდაადამიანურირესურსებითუზრუნ
ველყოფილიკონვენციისიმპლემენტაციისადაკოორდინაციისორ
განო;

● დროულად შეიმუშაოს/დაამტკიცოს შშმ პირთა ერთიანი სტრატე
გიადასამოქმედოგეგმადაუზრუნველყოსამპროცესშიშშმპირთა
ჩართულობა;

● პანდემიისდროს უზრუნველყოს შშმ პირთა მხარდამჭერიღონის
ძიებებისმიღება,მათისოციალურისაჭიროებებისგათვალისწინე
ბით;

● სტატუსის მინიჭების სოციალურ მოდელზე გადასვლამდე, უზრუნ
ველყოსშშმპირებისათვისსოციალურიპაკეტისზრდა.

● ფიზიკურიმისაწვდომობისეროვნულიგეგმაშეიმუშაოსდროულად,
შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებისადაამპირთასაკით
ხებზემომუშავეორგანიზაციებისჩართულობით;

● შეიმუშაოს შშმ პირთა ინფორმაციის, კომუნიკაციის საშუალებებსა
და სხვადასხვა მომსახურებაზე წვდომისთვის აუცილებელი სტან
დარტები.

47. „Covid19დაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებები“,2020,12.
48. საქართველოსსახალხოდამცველისსაპარლამენტოანგარიში,2020,383.
49. საზოგადოებრივიორგანიზაციებისწერილისაქართველოსპრემიერმინისტრსადა

ჯანდაცვისმინისტრს,16.10.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3reUZEY



საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,
შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს

● შეიმუშაოს დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია და სამოქმედო
გეგმა;გადადგასქმედითინაბიჯებიამპროცესისუზრუნველყოფის
დასაოჯახოდასათემომომსახურებისსერვისებისდანერგვისმი
მართულებით;

● ფსიქიკურიჯანმრთელობისსფეროსგანვითარებისმიზნით,განავი
თაროსთემზედაფუძნებულიმომსახურებები;

● დროულადდანერგოსსტატუსისმინიჭებისსოციალურმოდელი;

● შეიმუშაოს ქმედუნარიანობის რეფორმის იმპლემენტაციის ხედვა;
სრულყოს მხარდაჭერის პოლიტიკისა და ინსტიტუციური ჩარჩო;
გააძლიეროსსისტემაშიჩართულიყველააქტორი;

● დანერგოსშშმპირთადასაქმებისეფექტურიმექანიზმები;

● კორონავირუსის თავიდან ასარიდებლად დაწესებული შეზღუდვე
ბისდროს,უზრუნველყოსშშმპირთათვისსამედიცინოსერვისების
მაქსიმალურიმისაწვდომობა;

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროს:

● უზრუნველყოს სკოლის მიღმადარჩენილი შშმ ბავშვებისფორმა
ლურ განათლებაში ჩართვის მექანიზმების განვითარება და გან
ხორციელება;

● მიიღოსსათანადოზომებიშშმმოსწავლეების/სტუდენტებისსაგან
მანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურასა და სასწავ
ლომასალებზეწვდომისგასაუმჯობესებლად;

● მიიღოსაუცილებელიზომებიშშმმოსწავლეთადისტანციურსაგან
მანათლებლოპროცესშისრულყოფილადჩასართავად;

● პანდემიისსამართავადმიღებულიზომებისგათვალისწინებით,უზ
რუნველყოსგანმავითარებელისერვისებისსათანადომიწოდება.
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2020წელიმნიშვნელოვანიწელიიყოქალთაპოლიტიკურიმო
ნაწილეობის გაზრდის თვალსაზრისით. საქართველოს პარლა
მენტმასავალდებულოგენდერულიკვოტებიდაამტკიცა,რასაც
ქალთაორგანიზაციებიდამოძრაობებიექვსიწლისგანმავლო

ბაშიითხოვდნენ.შედეგად,2028წლამდეჩასატარებელისაპარლამენტო
არჩევნებისათვისწარდგენილპარტიულსიაშიყოველოთხეულშიერთი
პირიმაინცუნდაიყოსგანსხვავებულისქესისწარმომადგენელი,ხოლო
2028წლიდან2032წლამდეჩასატარებელისაპარლამენტოარჩევნები
სათვისწარდგენილსიაშიგანსხვავებულისქესისწარმომადგენელიუნდა
იყოსყოველსამეულშიერთიპირიმაინც50.თუმცა,იმისთვის,რომქალმა
პარლამენტარებმაგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესზერეალურიგავ
ლენაიქონიონდაკრიტიკულმასასმიუახლოვდნენ,აუცილებელია,რომ
ქალთა წარმომადგენლობა მინიმუმ 30%მდე გაიზარდოს და შენარ
ჩუნდეს.

აღსანიშნავია,რომ2020წელსამოქმედდამსხვერპლთადაცვისისეთი
დროებითი ღონისძიება, როგორიც არის შემაკავებელი ორდერის
აღსრულების ელექტრონულიზედამხედველობასამაჯურისმეშვეობით51.
შესაბამისად, პოლიციისთანამშრომელს შეუძლია, მსხვერპლისდაცვის
დროებითი ღონისძიების განხორციელების უზრუნველსაყოფად, მოძა
ლადისმიმართდააწესოსელექტრონულიზედამხედველობა.

აღსანიშნავია,რომ2020წლისბოლოსსაქართველომორისაერთაშორი
სოანგარიშიწარადგინაქალთაუფლებრივმდგომარეობაზე:1)გაეროს
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
კონვენციის (CEDAW) შესრულების მეექვსე პერიოდული ანგარიში52 და
2)ქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისპრევენციისადა
აღკვეთისშესახებევროპისსაბჭოსკონვენციის (სტამბოლისკონვენცია)
ანგარიში(GREVIO)53.

50. იხ.საქართველოს2020წლის2ივლისისორგანულიკანონი№6723.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3cSlPym

51. იხ.საქართველოს2020წლის13ივლისისკანონი№6758.ხელმისაწვდომია:https://
bit.ly/3sSI1xR

52. ანგარიშიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3fI68eI
53. ანგარიშიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3fFJkfN
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მთავარიგამოწვევა2020წელსიყოკოვიდ19პანდემია,რამაცმძიმედ
იმოქმედაქალთამიმართოჯახშიძალადობისპრობლემაზედამნიშვნე
ლოვნადგააუარესაქალთაეკონომიკურიმდგომარეობა.ასევე,სერიო
ზულგამოწვევადრჩებასქესობრივიძალადობისმსხვერპლთახელმისაწ
ვდომობამართლმსაჯულებაზე.

პან დე მია და ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბა

ადამიანის უფლებების საბჭოს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მი
მართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის უწყებათაშორისმა კომისიამ
COVID19ის კრიზისის დროს ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ
ძალადობის საკომუნიკაციო სტრატეგია შეიმუშავა54. შინაგან საქმეთა
სამინისტროსმიერქართულდაეთნიკურიუმცირესობებისენებზევრცელ
დებოდა ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის არსებულ
შეტყობინებისმექანიზმებსადასერვისებთანდაკავშირებით55.თუმცა,ამ
სერვისებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოსახლეობის დიდ ნაწილს
მაინცარაქვს;“საფარის”კვლევაცხადყოფს,რომ„112“ისმობილური
აპლიკაციისშესახებოჯახშიძალადობისმსხვერპლებსარაქვთშესაბამისი
ინფორმაცია56.აღსანიშნავია,რომძალადობისმსხვერპლთადახმარების
არსებობისშესახებინფორმირებულობასაგრძნობლადმცირეაეთნიკური
უმცირესობებისადაუმაღლესიგანათლებისარმქონემოსახლეობაში57.

შინაგანსაქმეთასამინიტროსმონაცემებისთანახმად,ოჯახურკონფლიქ
ტებთან/ძალადობასთან დაკავშირებით არც მიმართვიანობის და არც

54. სტრატეგიახელმისაწვდომია:https://bit.ly/3sH4Gwf
55. ადამიანისუფლებებისდაცვაCOVID19ითგამოწვეულიკრიზისისას:საქართველოს

მთავრობისმიერგატარებულიღონისძიებებისანგარიში,2020,გვ.2324,https://
bit.ly/3mlPHpF

56. უფროვრცლადიხილეთურჩუხიშვილი,გ.,“‘ოჯახშიძალადობისმსხვერპლ
ქალთათვისშინაგანსაქმეთასამინისტროსსერვისებისმიწოდებისასარსებული
გამოწვევებიკოვიდ19ისპანდემიისდროს“,საფარი,თბილისი,2021.

57. კავკასიისკვლევითირესურსებისცენტრისაქართველო(CRRCსაქართველო),
„საქართველოშიCOVID19ითგამოწვეულისიტუაციისსწრაფიგენდერულიშეფასება
(გამოკითხვისმეორეტალღა)“,2021,გვ.6162.შეფასებახელმისაწვდომია:https://
bit.ly/39IrYes



ქალები

43

გამოწერილი შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა58 მნიშვნელოვნად
არაღემატება2019წლისმაჩვენებლებს.თუმცა,ამავეპერიოდში,ძალა
დობასთან დაკავშირებით მიმართვიანობა გაზრდილია ქალთა მიმართ
ძალადობისადაოჯახშიძალადობისთემებზემომუშავეარასამთავრობო
ორგანიზაციებში59.აღნიშნული,შესაძლოა,გამოწვეულიიყოსიმფაქტით,
რომ პანდემიასთან საბრძოლველად დაწესებული შეზღუდვებიდან გა
მომდინარე,უამრავიადამიანიმოძალადესთანპირისპირ,ერთსივრცეში
აღმოჩნდაგამოკეტილიდაისინივერახერხებენ, ანთავსიკავებენპო
ლიციაში დარეკვისაგან, თუმცა სხვადასხვა გზით მაინც უკავშირდებიან
არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რიგ შემთხვევებში კი, მსხვერპლებს
ურჩევნიათ, ჯერ კვალიფიკაციური კონსულტაცია მიიღონ და შემდეგ
გადაწყვიტონსამართალდამცავიორგანოებისათვისმიმართვა60.

გარდაამისა,ოჯახშიძალადობისზოგიერთიმსხვერპლისთვისპრობლე
მასწარმოადგენდა„112“ცხელიხაზისგადატვირთულობა.მნიშვნელო
ვანიგამოწვევაარისის,რომპანდემიისდროს,პოლიციაარმუშაობდა
დისტანციურად და მსხვეპლებს პოლიციის შენობაში მისვლა უწევდათ
გამოკითხვისადასაგამოძიებომოქმედებებისჩატარებისას.აღნიშნული
აფერხებდა საქმის გამოძიებას, ვინაიდან ტრანსპორტის არარსებობი
სადაგაუარესებულიეკონომიკურიმდგომარეობისპირობებში, მსხვერ
პლებს უჭირდათ პოლიციის სამმართველოებამდე მისვლა. გარდადის
ტანციურისერვისებისარარსებობისა,გამოძიებასაფერხებდაისფაქტიც,
რომ კარანტინში/თვითიზოლაციაში მოხვედრილ გამომძიებლებს არ
ჰყავდათშემცვლელები61.

58. „ადამიანისუფლებებისდაცვაCOVID19ითგამოწვეულიკრიზისისას:საქართველოს
მთავრობისმიერგატარებულიღონისძიებებისანგარიში,2020,გვ.2426.
ანგარიშიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3mlPHpFოჯახშიძალადობისსტატისტიკა
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3rQU1i7რეგისტრირებულიდანაშაულისსტატისტიკა
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/39Ituxf

59. მაგ.,ორგანიზაცია„საფარში“ამტიპისდანაშაულზემომართვიანობადაახლოებით
სამჯერარისგაზრდილი.იხ.ორგანიზაციებისმიმართვასახელმწიფოუწყებებს:
https://bit.ly/3rRRowr

60. იხ.ურჩუხიშვილი,გ.,“‘ოჯახშიძალადობისმსხვერპლქალთათვისშინაგანსაქმეთა
სამინისტროსსერვისებისმიწოდებისასარსებულიგამოწვევებიკოვიდ19ის
პანდემიისდროს“,საფარი,თბილისი,2021.

61. იქვე.
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პანდემია და ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობა 

ვინაიდან ქალები უფრო მეტად არიან დასაქმებულნი ნაკლები გარან
ტიების მქონე, დაბალი ანაზღაურების, არასრული განაკვეთის ან/და
არაფორმალურ სამუშაოებზე, კრიზისის დროს ისინი ეკონომიკურად
უფრო მოწყვლადები აღმოჩნდნენ პანდემიის პირობებში62. გენდერული
თანასწორობის მუდმივმოქმედმა საპარლამენტო საბჭომ საქართველოს
მთავრობას წარუდგინა რეკომენდაციები, მათ შორის – ქალთა ეკონო
მიკური საჭიროებების თვალსაზრისით63. თუმცა, ქალების ეკონომიკური
მედეგობისუზრუნველსაყოფადეფექტურინაბიჯებიარცპანდემიისპირო
ბებშიგადადგმულა.2020წლისგანმავლობაში,საქართველოსმთავრო
ბამარცსაპარლამენტოსაბჭოსმიერწარდგენილირეკომენდაციებიგანა
ხორციელასრულად.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, 2020
წლის ოთხივე კვარტლის განმავლობაში მამაკაცთა სამუშაო ძალის
მონაწილეობის (აქტიურობის) დონე64, ისევე, როგორც დაქირავებით
დასაქმებულმამაკაცთასაშუალოთვიურინომინალურიხელფასი,კვლავ
მნიშვნელოვნადაღემატებოდაქალებისას65.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი საქართველოს (CRRCსაქარ
თველო) სწრაფი შეფასების თანახმად, ოქტომბრის მდგომარეობით
გამოკითხულ დასაქმებულ ქალთა 20%მა პანდემიის გამო დაკარგა
სამსახური66,ხოლოპროდუქტიულიაქტივობიდანშემოსავალიშეუმცირდა
გამოკითხულიქალების39%ს67.

62. იხ.გაეროსქალთაორგანიზაცია,‘COVID19andendingviolenceagainstwomen
andgirls’,2020,გვ.5.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/39Fdf3F

63. რეკომენდაციებიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3hyEge9
64. მამაკაცი–62.0%,ქალი–40.4%.დასაქმებისადაუმუშევრობისსტატისტიკა

ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3sFUcgx
65. 2020წლისIVკვარტალი,კაცი–1581.5ლარი,ქალი–1022.3.ხელფასების

სტატისტიკახელმისაწვდომია:https://bit.ly/3gqhh4m
66. CRRCსაქართველო,„საქართველოშიCOVID19ითგამოწვეულისიტუაციის

სწრაფიგენდერულიშეფასება(გამოკითხვისმეორეტალღა)“,2021,გვ.27.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/39IrYes

67. CRRCსაქართველო,„საქართველოშიCOVID19ითგამოწვეულისიტუაციისსწრაფი
გენდერულიშეფასება“,2020,გვ.7.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3avXU5X
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კორონავირუსის ეკონომიკური გავლენა განსაკუთრებით ქალ მეწარ
მეებზე აისახა უარყოფითად, რომელთა აბსოლუტურ უმეტესობას შე
მოსავლები შეუმცირდა, აქედან ნახევარს – როგორც მინიმუმ, გაუ
ნახევრდა. ძირითად დაბრკოლებებს დედობასთან დაკავშირებული
საქმიანობა, ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერის არარსებობა და აუნაზღაუ
რებელი მოვლა წარმოადგენდა68. შესაბამისად, პანდემიის პირობებში,
ქალები, განსაკუთრებით ბავშვიან ოჯახებში, უფრო მეტად განიცდიან
გაზრდილისაოჯახოშრომისგავლენას69.

სქესობრივი დანაშაულები

წინაწლებისმსგავსად,ქალთამიმართსქესობრივიძალადობაგენდერუ
ლიძალადობისერთერთყველაზემძიმე,დაფარულდადაუსჯელფორ
მადრჩება,რაცგამოწვეულიაარსებულისაკანონმდებლო,სტრუქტურუ
ლიდასისტემურიპრობლემებით70.

პირველრიგში, აღსანიშნავია, რომ გაუპატიურებისა და სხვა სქესობრივ
დანაშაულთადეფინიციები71 კვლავშეუსაბამობაშიასაერთაშორისოსტა
ნდარტებთან72. კერძოდ, არსებული რედაქციით, გაუპატიურების და
ნაშაულად მიჩნევისათვის არ არის საკმარისი მსხვერპლის თანხმობის
არარსებობა,არამედაუცილებელია,რომპირმაიძალადოსმსხვერპლზე,

68. უფროვრცლადიხ.CRRCსაქართველო,„კორონავირუსისპანდემიისზეგავლენაქალ
მეწარმეებზე“,2020.https://bit.ly/3t5BZcP

69. იხ.CRRCსაქართველო,„საქართველოშიCOVID19ითგამოწვეულისიტუაციის
სწრაფიგენდერულიშეფასება“,2020,გვ.58.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3avXU5X

70. საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაცია(საია),„საიასშეფასებაქალთა
უფლებრივიმდგომარეობისშესახებ“,08.03.2021.ხელმისაწვდომია:
|https://bit.ly/3sEep6k

71. საქართველოსსისხლისსამართლიკოდექსისმუხლი137139.
72. იხ.,მაგალითად,ქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისპრევენციისა

დააღკვეთისშესახებევროპისსაბჭოსკონვენცია(„სტამბოლისკონვენცია“),მუხლი
36;გაეროსქალთამიმართყველაფორმისდისკრიმინაციისაღმოფხვრისკომიტეტის
(CEDAW)ზოგადირეკომენდაციაN35,პარაგრაფი29(ე);ადამიანისუფლებათა
ევროპულისასამართლოსგადაწყვეტილებასაქმეზეM.C.vBulgaria(No.39272/98),
პარაგრაფი181.
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დაემუქროს მას ძალადობით ან გამოიყენოს დაზარალებულის უმწეო
მდგომარეობა73.

აგრეთვე, სექსუალური ძალადობის შემთხვევებთან მიმართებით, არსე
ბობსმტკიცებულებებისხისტი, შეუსაბამოდმაღალიდადისკრიმინაციუ
ლისტანდარტი,რაცფაქტობრივადგამორიცხავსამგვარიდანაშაულების
უმეტესობაშიდამნაშავისდასჯას.მაგალითად,ხშირშემთხვევაშისქესობ
რივდანაშაულებზესისხლისსამართლებრივიდევნისდაწყებადაგამამ
ტყუნებელი განაჩენის გამოტანადამოკიდებულია მსხვერპლის სხეულზე
ფიზიკურიდაზიანებებისადაბიოლოგიურიმასალისარსებობაზე.ამგვარი
მიდგომაეწინააღმდეგებასაერთაშორისოსტანდარტებსადაპრაქტიკას74.

აღსანიშნავია,რომსაანგარიშოპერიოდში,დაფიქსირდაარასრულწლო
ვანთამიმართსქესობრივიძალადობისშემთხვევებისსაგანგაშორაოდე
ნობა,რამაცცხადყოსექსუალურიძალადობისშემთხვევებზეგამოძიებისა
დადანაშაულისსწორიკვალიფიკაციისპრობლემურობა75.

რეკომენდაციები

პანდემიადაქალთა/გოგონათამიმართძალადობა

● ამაღლდესპოლიციელების,პროკურორებისადამოსამართლეების
ცნობიერებაკოვიდ19ისპირობებშიქალთადაგოგონათამიმართ
ოჯახშიდასქესობრივიძალადობისზრდასთანდაკავშირებით;

73. იხ.ონლაინდისკუსია“გაუპატიურებისმუხლიიცვლება–როგორგანიმარტება
“თანხმობა”?”,საფარი,8.05.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3wtNWe6

74. იხ.თამარდეკანოსიძე,„ქალთამიმართსექსუალურიძალადობისდანაშაულებზე
მართლმსაჯულებისგანხორციელებასაქართველოში“,საქართველოს
სახალხოდამცველი,2020,გვ.3032.ხელმისაწვდომია:https://rm.coe.int/
/1680a13605https://rm.coe.int//1680a13605

75. უფროვრცლადიხილეთთავი„ბავშვები“.
 იხ.,აგრეთვე,საია,„სამოქალაქოორგანიზაციებიქობულეთში14წლისმოზარდის

თვითმკვლელობისუმძიმესსაქმესეხმიანებია“,12.02.2021.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3fHT1Kx

 „საფარი“,„არასამთავრობოორგანიზაციებისგანცხადებაქობულეთშიმომხდარ
ტრაგედიაზე“,16.02.2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/37zcXdC
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● გააქტიურდესსაჯაროკომუნიკაციაიმსერვისებისშესახებ,რომლი
თაცსარგებლობისუფლებააქვთოჯახშიდასქესობრივიძალადო
ბის მსხვერპლებს, მათშორის112ცხელიხაზისადააპლიკაციის
შესახებინფორმირებულობისგაზრდისმიზნით;

● მსხვერპლთათვისსერვისისმიწოდებისდასაპოლიციოსაქმიანო
ბისდისტანციურიგანხორციელებისუზრუნველყოფა.

პანდემიადაქალთაეკონომიკურიმდგომარეობა

● შემუშავდესქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისსახელმწიფოსტრა
ტეგიადასამოქმედოგეგმა;

● შემუშავდესსახელფასოსხვაობისგამოთვლისმეთოდოლოგიადა
მისიდაძლევისსტრატეგია;

● ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისმიზნით,უზუნველყოფილიქნას
შესაბამისი პროფესიული გადამზადების პროგრამები, რაც ხელს
შეუწყობსმათდასაქმებას.

სქესობრივიდანაშაულები

● სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული სქესობრივი დანაშაუ
ლებისდეფინიციებიმოვიდესშესაბამისობაშისტამბოლისკონვენ
ციასადასხვასაერთაშორისოსტანდარტებთან;

● გაიზარდოსფსიქოლოგებისადასოციალურიმუშაკებისრაოდენო
ბასქესობრივიძალადობისმსხვერპლბავშვებთანინტენსიურიდა
ეფექტიანიმუშაობისმიზნით;

● პროკურატურაშიშეიქმნასსპეციალიზებულიდანაყოფი,რომელიც
განახორციელებსსაპროცესოხელმძღვანელობასსექსუალურიძა
ლადობისსაქმეებისგამოძიებაზე;

● შეიცვალოსსექსუალურიძალადობისსაქმეებზეარსებულიშეუსაბა
მოდმაღალიდადისკრიმინაციულიმტკიცებულებითიმოთხოვნები;

● გამომძიებლები, პროკურორები და მოსამართლეები გადამზად
დნენ სქესობრივი ძალადობის დანაშაულებზე სხვადასხვა სახის
მტკიცებულებების მოპოვებისტექნიკაში/მოპოვებულიმტკიცებების
შეფასებაში.
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ლგბტქი  
ადა მია ნე ბი





ლგბტქი ადა მია ნე ბი

51

ლგბტქი ადა მია ნე ბის  

მდგო მა რეო ბა პან დე მიი სას

2020 წელს კორონავირუსის პანდემიის ფონზე განვითარებულმა
ყოველმხრივმაკრიზისმა,რაცმათშორისშეზღუდვებისრამდენიმე
ტალღასმოიცავს,ლგბტქიადამიანებისწინაშემდგარიგამოწვევე
ბიკრიტიკულადწარმოაჩინა. პანდემიითგამოწვეულმაეკონომი

კურმაკრიზისმაარაფორმალურთუმომსახურებისსექტორშიდასაქმებული
უამრავიადამიანიშემოსავლისათუდანაზოგისგარეშედატოვა.ამიტომ,
ნიშანდობლივია სათემოორგანიზაციების სერვისების (სოც. მუშაკი,ფსი
ქოლოგი,ფსიქიატრი,ა.შ.)მიმართმოთხოვნისერთიორადგაზრდა.საგუ
ლისხმოა,რომარგაზრდილაოჯახშიძალადობისფაქტებზემომართვიანო
ბა,რაცსხვაფაქტორთაშორის,შესაძლოაიმითაცაიხსნას,რომლგბტქი
ადამიანებისუდიდესნაწილსოჯახშიძალადობისათუკონფლიქტებისგა
მოცდილებისგამოშეწყვეტილიაქვთურთიერთობაოჯახისწევრებთან.

მიუხედავადიმისა,რომპანდემიისფონზეთემისწუხილებიუსახლკარო
ბასთან, უმუშევრობასა თუ გაუსაძლის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან
დაკავშირებითკიდევუფროგამწვავდა,რაცარაერთხელგაჟღერდასა
მოქალაქოორგანიზაციებისმიერ(მათშორის,ქირისსუბსიდირება,ალ
ტერნატიულისაცხოვრისითთუთავშესაფრითუზრუნველყოფისსაჭიროე
ბები),აღნიშნულიგამოწვევებიდასაბაზისოსაჭიროებებისახელმწიფოს
ანტიკრიზისულიგეგმებისმიღმადარჩა.საერთაშორისოორგანიზაციების
ჩართულობით სახელმწიფოს მიერ გაცემული დახმარება კი მეტწილად
ერთჯერადი ჰუმანიტარული ხასიათის გამოდგა და სრულად ვერც მან
გაითვალისწინაჯგუფისკომპლექსურისაჭიროებანი76.

ჰომო/ბი/ტრანსფობიური ძალადობა

მნიშვნელოვანია, კვლავ დღის წესრიგში დარჩეს თემის წევრების ჰო
მო/ბი/ტრანსფობიური დანაშაულის მიმართ მოწყვლადობის და სამარ
თალდამცავი უწყების წარმომადგენელთა მგრძნობელობის ნაკლებო

76. ქალთაინიციატივებისმხარდამჭერიჯგუფის(WISG)მიერ2020წელსჩატარებული
თემისსაჭიროებებისმოკვლევისშედეგები.
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ბის საკითხი. აღნიშნული მანიფესტირდება პირად ცხოვრებაში შეჭრასა
და კონფიდენციალობის დარღვევაში, რაც მიმართვიანობის ბარიერს
ქმნის.საქართველოსსახალხოდამცველითავის2020წლისანგარიშში
მიუთითებს77,რომთემისწევრებისმიერპოლიციისათვისმიმართვასთან
სდევს დამამცირებელი მოპყრობის, ჰომოფობიური დამოკიდებულების,
შეურაცხყოფისან/დაგულგრილობისმაღალირისკი.

ოფიციალური ინფორმაციით, 2020 წელს სექსუალური ორიენტაციისა
და გენდერული იდენტობის ნიშნებით შეუწყნარებლობის მოტივით სისხ
ლისსამართლებრივი დევნა 17 პირის მიმართ დაიწყო78. თუმცა, თემში
განცდილი ძალადობის მასშტაბი, მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გა
ტარებულიინსტიტუციურიზომებისა,გაცილებითფართოა,რასაცმოწმობს
კიდეც 2020 წელს, “სოციალური სამართლიანობის ცენტრის” (ყოფილი
EMC) მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები79. კვლევის მიხედვით, გა
მოკითხულთა56%(N=320)სჰქონიაძალადობისგამოცდილებაბოლო
ორი წლის განმავლობაში. წინა საანგარიშო პერიოდების მსგავსად,
უახლესიკვლევაცმიუთითებსმიმართვიანობისდაბალმაჩვენებელსადა
ბარიერებზე,რამდენადაცძალადობისფაქტისშესატყობინებლად70%მა
უარიგანაცხადამიმართვაზე.ჯგუფის74.1%არენდობასამართალდამცავ
უწყებებს, რაც კომპლექსური ფაქტორებით არის განპირობებული, მათ
შორის–წარსულშიარსებულინეგატიურიგამოცდილებებით,ამსისტემის
ჰიპერმასკულინურობითა და ინსტიტუციური ჰომოფობიით. საპოლიციო
სისტემაში არსებული ინსტიტუციური ჰეტეროსექსიზმი და ჰომოფობია
არსებითად აზიანებს ამ უწყებებისადმი ნდობის ხარისხს და იწვევს მის
დელეგიტიმაციას80.

ნიშანდობლივიაისიც,რომ2020წელსევროპულმასასამართლომგამო
აქვეყნა გადაწყვეტილება საქმეზე „აღდგომელაშვილი და ჯაფარიძე
საქართველოსწინააღმდეგ”81დადაადგინაკონვენციისმე3მუხლისარ
სებითიდაპროცედურულიმხარეებისდარღვევამე14მუხლთანერთობ

77. ანგარიშიხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3tZURdv
78. იქვე.
79. ჯალაღანია,ლ.,ლგბტჯგუფისსოციალურიჯგუფისექსკლუზიასაქართველოში,

“სოციალურისამართლიანობისცენტრის”(ყოფილიEMC),2020.
80. იქვე.
81. იხ:https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001204815%22]}
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ლიობაში.ესგადაწყვეტილებადღესაცგანსაკუთრებითაქტუალურია,რად
განდღემდელგბტქითემისამართალდამცავიუწყებებისთვისმიმართვისას
მრავალდაბრკოლებასაწყდება.ესგამოიხატებაროგორცმართლმსაჯუ
ლების ყველა რგოლის, პოლიციის, პროკურატურის, სასამართლოს მუ
შაკთამხრიდანჰომო/ბი/ტრანსფობიურმოპყრობაში,ისე–სიძულვილით
მოტივირებული დანაშაულის გამოძიებაში.ლგბტქი თემის წევრებისთვის
დღესაც პრობლემურია მათი სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული
იდენტობისშესახებმონაცემთაუკანონოდამუშავებისსაკითხიც.

2020წელსაცაქტუალურიიყოუფლებადამცველებისმიმართგანხორციე
ლებული სიძულვილით მოტივირებული შესაძლოდანაშაულებრივი ქმე
დებები,რისიილუსტრირებაცრადიკალურიჯგუფებისმხრიდან„თბილი
სიპრაიდის“ოფისზეთვეებისმანძილზეგანხორციელებულითავდასხმის
ფაქტებია82. სამწუხაროდ, ინციდენტები ჰომო/ბი/ტრანსფობიურისიძულ
ვილისმოტივისიდენტიფიცირებისგარეშე,ადმინისტრაციულსამართალ
დარღვევადშეფასდა83.

ასევე,ხარვეზულიდაარასაკმარისიასერვისებისიძულვილითმოტივირე
ბულიძალადობისმსხვერპლთათვის.პროკურატურისსისტემაშიმოწმისა
დადაზარალებულისკოორდინატორისსამსახური2020წელს19კოორ
დინატორსასაქმებდა,რომლებიცთავისმხრივ,სისტემაშისახელმწიფოს
მიერ დაფინანსებული სერვისების ნაკლებობის გამო, ბენეფიციართა/
მსხვერპლთარეფერირებასკვლავარასამთავრობოსექტორშიახდენენ.
ამუკანასკნელისრესურსიკილიმიტირებული,ხოლოსახელმწიფოსრეა
გირებამსხვერპლთამხარდასაჭერად–არასაკმარისია.

ტრან სი ადა მია ნე ბი

2020 წელს ტრანსი ადამიანების წინაშე მდგარი ერთერთი ფუნდამენ
ტურიგამოწვევა,–ტრანსსპეციფიურჯანდაცვისსერვისებებზეხელმისაწ
ვდომობისსაკითხი–საქარველოსსახალხოდამცველმაზოგადიწინადა
დებითშეაფასა.მანჯანდაცვისსამინისტროსმოუწოდა,შექმნასსამუშაო

82. იხ:https://www.ombudsman.ge/geo/akhaliambebi/sakhalkhodamtsvelis
gantskhadebauflebadamtsveltasaertashorisodghestandakavshirebit

83. იხ:https://www.ilgaeurope.org/sites/default/files/2020/georgia.pdf
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ჯგუფი,რომელიცშეიმუშავებსტრანსსპეციფიკურსამედიცინოგაიდლაი
ნებსდაპროტოკოლებს,რომელთაარარსებობაფუნდამენტურადუშლის
ხელსტრანსადამიანებს,ისარგებლონმათიკონსტიტუციურიუფლებით,
რაცსხვაუფლებებთანერთად,ხარისხიანისამედიცინოსერვისისადაამ
სერვისის ინფორმირებული თანხმობის საფუძველზე მიღების უფლებას
გულისხმობს84.

მნიშვნელოვანია,რომგაიდლაინებისდაპროტოკოლებისარარსებობა
განხილულიაგენდერისსამართლებრივიაღიარებისმექანიზმისარარ
სებობისფონზედაუარყოფითადააშეფასებულიოფიციალურდოკუმენ
ტებშისქესისშესახებჩანაწერისცვლილებისთვისსქესისკვლავმინიჭების
ოპერაციისაუცილებელწინაპირობადარსებობა. სახალხოდამცველის
შეფასებით,სახელმწიფოაიძულებსტრანსადამიანებს, ჩაიტარონსქე
სის ცვლილებასთან დაკავშირებული სამედიცინო პროცედურები ისე,
რომარარისგანსაზღვრულიაღნიშნულიპროცედურებისსტანდარტები
დახარისხისმონიტორინგისმექანიზმი,რისივალდებულებაცსახელმწი
ფოსეკისრება.

ამავეშინაარსისრეკომენდაციასახელმწიფოსუკვემიუღიაგაეროსდა
მოუკიდებელიექსპერტისგან85,ასევერასიზმისადაშეუწყნარებლობის
წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კომისიისგან86. ტრანსჯანდაცვის
საკითხიასევეგანსაზღვრულიაადამიანისუფლებებისდაცვისსამთავ
რობოსამოქმედოგეგმითაც,თუმცაგენდერისსამართლებრივიაღია
რების დაურეგულირებლობა, როგორც პრობლემა, ამ დრომდე არ
არისაღიარებულისახელმწიფოსმხრიდან.აღნიშნულსემატებასაზო
გადოების ტრანსფობიური განწყობებიც, რასაც 2020 წელსაც ამძაფ
რებდამეინსტრიმმედიისმხრიდანსაკითხისეგზოტიზაციადაჯგუფის
წევრებისობიექტივიზაცია87.

84. იხ:https://wisg.org/ka/news/detail/287/sakhalkhodamtsvelmatransi
adamianebisjandatsvissakitkhebzezogaditsinadadebagamostsa

85. A/HRC/41/45/Add.1
86. A/HRC/41/45/Add.1para119
87. იხ,მაგ.,https://bit.ly/3uRCw3b
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ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო 

სამოქმედო გეგმა 2018-2020

სამოქმედოგეგმა,რომელიც20182020წლებისთვისდამტკიცდაგასუ
ლიორისაანგარიშოწლისპერიოდში,ღიადტოვებდაგენდერულითა
ნასწორობისთაობაზესპეციალურთავს,რომელიცმხოლოდ2020წლის
თებერვალშიდამტკიცდა. ყურადსაღებია,რომმთელირიგი საკითხები,
რომელსაცორგანიზაციებიწლებია,ადვოკატირებდნენ,ვერმოხვდაშე
მოთავაზებულთავში,მათშორის–გენდერისსამართლებრივიაღიარების
საკითხიტრანსიადამიანებისათვის.

სახელმწიფოსდღესარსებულისოციალურიპოლიტიკაჰომოფობიასდა
ტრანსფობიასდღემდეარიაზრებსსისტემურდასტრუქტურულპრობლე
მად,რისგამოცჰომოფობიისწარმოჩენახდებამხოლოდინდივიდუალურ
საკითხად,დაშესაბამისად,სახელმწიფოსმიერჰომოფობიასთანბრძო
ლისწინააღმდეგდასახულმთავარსტრატეგიადკვლავმისინდივიდუა
ლურგამოვლინებებზეშერჩევითისადამსჯელოპასუხირჩება,ხოლოგენ
დერულითანასწორობის,გენდერისსამართლებრივიაღიარებისსაკითხი,
ჰომოფობიისადატრანსფობიისშემცირებისკენმიმართულიპროაქტიული
ინიციატივები,ფართოსაგანმანათლებლოდაცნობიერების ამაღლების
მიმართულებით,ისევრჩებასამთავრობოსამოქმედოგეგმებსმიღმა,რი
სიილუსტრაციაც,მათშორის,ზემოაღნიშნულიგეგმისმე15თავიცაა.

რე კო მენ და ციე ბი:

საქართველოსმთავრობას:

● ადამიანისუფლებებისდაცვისმომდევნოსამთავრობოსამოქმედო
გეგმაში მოხდეს კვლევაზე დაფუძნებული თემის ძირეული პრობ
ლემების ინტეგრირება, მათ შორის, გენდერის სამართლებრივი
აღიარებასთან, ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის შემცირებაზე მი
მართულ პროაქტიულ ინიციატივებთან, ფართო საგანმანათლებ
ლოდაცნობიერებისამაღლებასთანდაკავშირებულისაკითხები.

● შეიქმნას ადამიანის თვითგამოხატვაზე დაფუძნებული გენდერის
სამართლებრივი აღიარების ადმინისტრაციული მექანიზმი, რაც
საჭიროებს უფლების მზღუდავი მოთხოვნების გაუქმებას და არა
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ბინარული იდენტობის აღიარებას, როგორც სრულწლოვანი, ისე
არასრულწლოვანიმოქალაქეებისათვის,როგორცესგაეროსდა
მოუკიდებელიექსპერტისსაქართველოსმიმართრეკომენდაციებშია
ხაზგასმული88.

● მიიღოსშესაბამისიზომებისაზოგადოებაშიარსებულისტიგმისადა
ნეგატიური წინასწარგანწყობების აღმოსაფხვრელად, მათ შორის,
განათლების სისტემის ძირეული რეფორმის საშუალებით, რომე
ლიცდაეფუძნებასამოქალაქოგანათლებისსწავლებისგაძლიერე
ბასდასექსუალობისშესახებგანათლებისინკლუზიასფორმალურ
თუარაფორმალურსასწავლოკურიკულუმებში.

● სახალხოდამცველისწინადადებისშესაბამისად,შეიქმნასსამუშოჯგუ
ფი,რომელიცშეიმუშავებსტრანსსპეციფიკურისამედიცინოპროცედუ
რებისკლინიკურგაიდლაინსადაპროტოკოლს,რომელშიცგაწერი
ლიიქნებაამგვარიმომსახურებისროგორცსამედიცინოდაეთიკური
საკითხები,ასევე–პროცედურებისწინმსწრებიდაშემდგომიპერიო
დებისთვისპირისფსიქოსოციალურიმხარდაჭერისსაჭიროებები.

შინაგანსაქმეთასამინისტროს:

● შექმნას დისკრიმინაციულ დანაშაულებთან ბრძოლის პროცესში,
სისტემური პრევენციული პოლიტიკისადა ინსტიტუციური მექანიზ
მები,რომლებიც კვლევასადა სათემოდა ადამიანის უფლებებზე
მომუშავე ორგანიზაციებთან ინტენსიურ თანამშრომლობას დაე
ფუძნება. არსებითია ამ პოლიტიკაში სამართალდაცვითი, სასჯე
ლაღრულებითი, განათლებისადა ჯანდაცვის/სოციალურიდაცვის
სფეროების ურთიერთდაკავშირება და მსხვერპლის დაცვისა და
გაძლიერებისმრავალმხრივიინსტრუმენტებისშემუშავება.

მედიამაუწყებლებს:

● დისკრიმინაციის წახალისების თავიდან აცილების მიზნით, მეინ
სტრიმ მედიამ ჯგუფთან დაკავშირებული საკითხები გააშუქოს
სრულფასოვნად,ლგბტქი ადამიანების ეგზოტიზაციისა დაობიექ
ტივიზაციისგარეშე.

88. იხ:https://bit.ly/3bqK4m4,პარა,90.
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რელიგიური 
უმცირესობები
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კოვიდ19ითგამოწვეულმაპანდემიამრწმენისადარელიგიისთა
ვისუფლების დაცვის სფეროში არსებული არაერთი სისტემური
პრობლემა უფრო მკაფიოდ წარმოაჩინა. სახელმწიფომ ვერ უზ
რუნველყორელიგიისადარწმენისთავისუფლებისდაცვა, უგუ

ლებელყორელიგიურგაერთიანებებსშორისთანასწორობადარელი
გიისადასახელმწიფოსურთიერთდამოუკიდებლობა.პანდემიისფონზე
იმატასიძულვილისენამ,რაცგანსაკუთრებითმწვავედეთნიკურადაზერ
ბაიჯანელიდა მუსლიმი მოსახლეობის მიმართგამოჩნდა. საანგარიშო
პერიოდიპრობლემურიიყომართლმადიდებელიეკლესიისსასულიერო
პირებისანტისემიტურიგანცხადებებისკუთხითაც.

კვლავგამოწვევადრჩებასახელმწიფოსრელიგიურიპოლიტიკადაპრე
მიერის დაქვემდებარებაში მოქმედი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტოს როლი, საკუთრებასთან დაკავშირებული წინააღმდეგობები,
დისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რელიგიური ნეიტრალობის დარ
ღვევა საჯარო სკოლებში, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების
დროულიგამოძიებადასხვ.

რე ლი გიი სა და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბა  

კო ვიდ 19-ის პან დე მიის დროს 

პანდემიის პირობებში, რელიგიური გაერთიანებების აბსოლუტურმა უმ
რავლესობამგაითვალისწინასაზოგადოებრივიჯანდაცვისსფეროშიგა
ცემულირეკომენდაციებიდაშეცვალარელიგიურიმსახურებისფორმები.
გამონაკლისიიყოსაქართველოსმართლმადიდებელიეკლესია,რომელ
მაც იმთავითვე უარიგანაცხადა ხალხმრავალირელიგიური შეკრებების
შეჩერებაზე.

2020 წლის 21 მარტს გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და ორი
თვითშეიზღუდაკონსტიტუციითგათვალისწინებულიგარკვეულიუფლებე
ბიდათავისუფლებები.კანსტიტუციითგანსაზღვრულიმუფლებებისჩამო
ნათვალში,რომლებიცშეიძლებაშეიზღუდოსსაგანგებომდგომარეობის
დროს, არ არისრელიგიისადარწმენისთავისუფლება89. შესაბამისად,

89. საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი71.
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დაუშვებელია რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა საგანგებო მდგო
მარეობისფარგლებში. მიუხედავად ამისა,რწმენისადარელიგიისთა
ვისუფლების(მისიგარეგანიგანზომილების)შეზღუდვადასაშვებია,თუკი
ესგათვალისწინებულიაკანონითდაემსახურებალეგიტიმურმიზანს(მაგ.
სხვებისჯანმრთელობისდაცვას)90.

17აპრილიდან27აპრილამდესაქართველოშიაკრძალულიიყოავტო
მობილითგადაადგილებაც.თუმცა,მართლმადიდებელიეკლესიისსაპა
ტრიარქომგანაცხადა,რომეკლესიისყველაწარმომადგენელსჰქონდა
ავტომობილით გადაადგილების უფლება91. სხვა რელიგიური ორგა
ნიზაციების სასულიერო პირებისთვის მთავრობას მსგავსი შეღავათი არ
გამოუცხადებია. მათ რამდენიმედღიანი ძალისხმევა დასჭირდათ, რომ
ინდივიდუალურად მოეპოვებინათ ლიმიტირებული რაოდენობის ავტო
მობილითგადაადგილებისსპეციალურისაშვები.

საგანგებომდგომარეობისმოქმედებისდაარცმისშემდგომპერიოდში
განმარტებაარგაუკეთებიასსიპრელიგიისსაკითხთასახელმწიფოსაა
გენტოს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მანდატი სწორედ რელიგიასთან
დაკავშირებულსაკითხებზერეკომენდაციებისშემუშავებაა.

2020წლის28ნოემბრიდან2021წლის31იანვრისჩათვლით,აიკრძალა
21:00 საათიდან 05:00 საათამდე პირთა გადაადგილება და საჯარო
სივრცეშიყოფნა.თუმცა,გამონაკლისიიყოახალიწლისდაშობისღამე
(6იანვრისღამე)92.ამშეზღუდვიდანგამონაკლისისდაწესებამხოლოდ
მართლმადიდებელიეკლესიისმიერშობისაღსანიშნავად,რელიგიური
ნიშნითდისკრიმინაციაა.აღნიშნულიპერიოდიდაემთხვაარაერთირე
ლიგიურიგაერთიანებისუმნიშვნელოვანესდღესასწაულს,მათშორის
25დეკემბერს–როდესაცქრისტიანულიორგანიზაციებისაბსოლუტური
უმრავლესობაშობისდღესასწაულსაღნიშნავს.

90. საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი16.
91. სასულიეროპირებსმანქანითგადაადგილებაარეკრძალებათ,ნეტგაზეთი,2020

წლის17აპრილიhttps://netgazeti.ge/news/444219/
92. საკოორდინაციოსაბჭოსშეზღუდვებისორთვიანიგეგმაhttps://stopcov.ge/ka/

shezgudvebi
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დიფერენცირებულ მიდგომას თან ერთვოდა უმაღლესი თანამდებობის
პირების დისკრიმინაციული შინაარსის განცხადებები93. იმჟამინდელი
პრემიერისა94დავიცეპრემიერის95განცხადებებიავლენსმთავრობისპრე
ფერენციულდამოკიდებულებასმართლმადიდებელიეკლესიისმიმართ,
ეწინააღმდეგებაკანონისუზენაესობისადათანასწორობისკონსტიტუციურ
პრინციპსდაუგულებელყოფსსეკულარულისახელმწიფოსიდეას.

დის რკი მი ნა ცია კა ნონ მდებ ლო ბა ში და  

ახა ლი პრი ვი ლე გიე ბი სა პატ რიარ ქოს თვის

საანგარიშოპერიოდშიკვლავგადაუჭრელიდარჩაარადომინანტურირე
ლიგიური გაერთიანებების მიმართ არსებული დისკრიმინაციული კანონ
მდებლობის აღმოფხვრის საკითხი. განსაკუთრებით პრობლემურია საგა
დასახადოდასახელმწიფოქონებისკანონითდადგენილიუთანასწორობა,
რომელიცგარკვეულუფლებებსადაპრივილეგიებსმხოლოდსაქართვე
ლოსმართლმადიდებელიეკლესიისსაპატრიარქოსთვისითვალისწინებს.

პარლამენტმა2020წელს,კოვიდ19ისპანდემიისგამოდადგენილისა
განგებომდგომარეობისმოქმედებისდროს,მიიღოკანონი,რომლითაც
მართლმადიდებელიეკლესიისსაპატრიარქოსახალიპრივილეგიამიანი
ჭა.კერძოდ,ცვლილებებიშევიდატყისკოდექსსადასახელმწიფოქონების
შესახებკანონში,რომლითაცშესაძლებელიგახდა,საქართველოსმარ
თლმადიდებელეკლესიასსაქართველოსტყეებიგადაეცესსაკუთრებაში96.
აღსანიშნავია, რომ ტყეების პრივატიზაცია კანონმდებლობით ზოგადად
დაუშვებელია, თუმცა მიღებული ცვლილებებით საპატრიარქო გახდა
სწორედ ის ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელსაც მიენიჭა ეკლესიების
მიმდებარედარსებულიტყეებისსაკუთრებაშიქონისუფლება.

93. იხ.,მაგალითად,პრემიერმინისტრისგანცხადება,14.04.2020https://netgazeti.ge/
news/443277/;ვიცეპრემიერისგანცხადება,27.11.2020https://bit.ly/2OJRUiA

94. პრემიერისგანცხადებისშეფასება,TDI,15.04.2020https://bit.ly/3uMYVP3
95. რელიგიურიორგანიზაციებისგანცხადება,1.12.2020https://bit.ly/3uFY967
 კათოლიკეეკლესიისეპისკოპოსისგანცხადება,3.12.2020https://bit.ly/325b71i
 პლატფორმა“არაფობიას”განცხადება,28.11.2020https://bit.ly/3wOdnrR
96. საპატრიარქოსთვისტყეებისგადაცემისშესახებიხ.TDIისგანცხადება

https://bit.ly/3g2wckP
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2020 წლიდან საკონსტიტუციო სასამართლოში გრძელდება რელიგიუ
რიგაერთიანებებისორისარჩელისგანხილვა.ერთისარჩელიეხებასა
ხელმწიფოქონებისკანონისიმნორმებისარაკონსტიტუციურობას,რომ
ლებიც მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ითვალისწინებს
სახელმწიფო ქონების მიყიდვის ან გაცვლის უფლებას97. მეორე სარ
ჩელით, რელიგიური ორგანიზაციები საგადასახადო კოდექსის იმ ნორ
მასასაჩივრებენ,რომელიცასევემხოლოდმართლმადიდებელიეკლე
სიისთვისადგენსქონებისგადასახადზესაგადასახადოშეღავათს98.

არა დო მი ნან ტუ რი რე ლი გიუ რი გაერ თია ნე ბე ბის 

ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბე ბი 

საანგარიშოპერიოდშიკვლავგადაუჭრელიდარჩაარადომინანტურირე
ლიგიურიგაერთიანებებისისტორიულრელიგიურიქონებისრესტიტუციის
საკითხი,რომელიცმათსაბჭოთარეჟიმისმიერჩამოერთვათ.კვლავგაგ
რძელდასახელმწიფოსმიერსხვარელიგიურიგაერთიანებებისქონების
მართლმადიებელიეკლესიისათვისგადაცემისუკანონოპრაქტიკა.2020
წელს,თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტში,სოფელასურეთშიმდებარეევან
გელურლუთერულიეკლესიისნაწილის,რომელიცამავედროს,კულტუ
რული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლია, საქართველოს საპატრიარქოს
სარგებლობისუფლებითგადაეცა99.

2020 წელს ბათუმის სააპელაციო სასამართლოში გაგრძელდა
ბათუმში ახალიმეჩეთისმშენებლობის საქმის სასამართლოგანხი
ლვა.2020წელსსააპელაციოსასამართლოშიორიპროცესიჩატარდა100.
საქმის დასრულება ამ დრომდე ჭიანურდება. მუსლიმების რწმენისა და

97. სახელმწიფოქონებისკანონთანდაკავშირებითრელიგიურიორგანიზაციების
კონსტიტუციურისარჩელისგანხილვაგრძელდებაhttps://bit.ly/3saJdvf

98. საკონსტიტუციოსასამართლომგანსახილველადმიიღორელიგიურიგართიანებების
სარჩელიქონებისგადასახადზეhttps://bit.ly/3a3MaYf

99. დეტალურადიხილეთსაქართველოსსახალხოდამცველის2020
წლისსაპარლამენტოანგარიში,გვ.215https://ombudsman.ge/res/
docs/2021040110573948397.pdf

100.ბათუმისმეჩეთისსაქმისსააპელაციოსასამართლოშიგანხილვაგრძელდება
https://bit.ly/3a3oLGp
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რელიგიისთავისუფლებისდარღვევას კი განგრძობითი ხასიათი აქვს –
ისინი2017წლიდანმოყოლებულივერახერხებენახალიმეჩეთისმშენებ
ლობასდაკვლავღიასივრცეშიიკრიბებიანსალოცავად.

რე ლი გია და სას კო ლო გა რე მო 

ზოგადიგანათლებისშესახებკანონიადგენსსაჯაროსკოლებშირელი
გიურინეიტრალობისდაცვისადადისკრიმინაციისდაუშვებლობისმკაცრ
პრინციპებს. მიუხედავად ამისა, ხშირია საჯარო სკოლებში რელიგიური
ნიშნით დისკრიმინაციისა და ინდოქტრინაციის შემთხვევები. არსებობს
მართლმადიდებლობისშესახებლექციებზემასწავლებლებისდასწრების
პრაქტიკაც101.

2020წელს,საქართველოსგანათლებისსამინისტროსშიდააუდიტისდე
პარტამენტისინფორმაციით102,რელიგიურინიშნითდისკრიმინაციაზესა
მინისტროში4საქმეშევიდა.სამინისტრომჩათვალა,რომმოსწავლეთა
უფლებების შესაძლოდარღვევებისთაობაზე წერილებში მოცემული ინ
ფორმაციაიყოზოგადიდასკოლისმხრიდანაღწერილიშემთხვევებიარ
დასტურდებოდა.

სკოლისსახელმძღვანელოებისტექსტებიუმეტესწილადდაწერილიაეთ
ნიკური და რელიგიური უმრავლესობის პოზიციიდან. მისასალმებელია,
რომ2019წლიდანგანათლების სამინისტრომსაქართველოსსახალხო
დამცველთან თანამშრომლობით ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოე
ბისრეცენზირებისპროცესშიადამიანისუფლებებისექსპერტებიცჩართო.
2020წელსაცგაგრძელდასახელმძღვანელოებისრევიზიისპროცესიაღ
ნიშნულიექსპერტებისჩართულობით.

რელიგიურინეიტრალობისსავარაუდოდარღვევასასევეადგილიჰქონ
დასასწავლოპროცესში“სამშობლომცოდნეობის”გაკვეთილებისინტეგ
რირებისას.გავრცელებულიინფორმაციით,სკოლებიმოსწავლეებს“სამ
შობლოთმცოდნეობის”ონლაინგაკვეთილებზედასწრებასსთავაზობდნენ.

101.TDIს2019წლის19ივნისისგანცხადებაhttps://bit.ly/3tb3Oke
102.2021წლის1მარტისსაქართველოსგანათლების,მეცნიერებისკულტურისადა

სპორტისსამინისტროსწერილიN:MES1210000172553



რელიგიურიუმცირესობები

64

გაკვეთილებზესაუბარიძირითადადმართლმადიდებლობასშეეხებოდა103.
განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული საგნის შესახებ
ინფორმაციასამინისტროშიწარდგენილიარყოფილა104.

რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაცია  

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 

საანგარიშო პერიოდშიდაირღვა აბიტურიენტების უფლებებიც,რომლე
ბიცრელიგიისნიშნითდისკრიმინაციისმსხვერპლნიგახდნენ.შეფასები
სადაგამოცდებისეროვნულმაცენტრმაიმაბიტურიენტებს,რომლებსაც
საკუთარირწმენის გამო, არ შეეძლოთ შაბათდღესდანიშნულ ერთიან
ეროვნულგამოცდაში მონაწილეობა, უარი უთხრა გამოცდის გადატანა
ზე.სასამართლომდროებითიგანჩინებითდაავალაგამოცდებისცენტრს,
აბიტურიენტებისთვისგამოცდასხვადღესგადაეტანა.სასამართლომაღ
ნიშნა,რომსაჯაროდაწესებულებამარუნდადაუშვასუფლებითდაცულ
სფეროშიარამართლზომიერიჩარევა105.

2020წლის29ივლისს,სახალხოდამცველმაერთიანიეროვნულიგამოცდე
ბისორგანიზებისპროცესშირელიგიურისაჭიროებებისგათვალისწინებასთან
დაკავშირებითგანათლებისსამინისტროსზოგადიწინადადებითმიმართა106.

რელიგიური შეუწყნარებლობით ჩადენილი 

დანაშაულები და მათზე რეაგირება 

საქართველოსსახალხოდამცველის2020წლისსაპარლამენტოანგარი
შისმიხედვით,წინაწლებისმსგავსად,რელიგიურინიშნითმოტივირებუ
ლიდანაშაულების ეფექტიანიგამოძიება კვლავ პრობლემურსაკითხად

103.“სამშობლომცოდნეობა”მოსწავლეებისთვის–ვინატარებსდარასეხებასაგანი,17
დეკემბერი,2020.“პუბლიკა”:https://bit.ly/3uCLAbV

104.2021წლის1მარტისსაქართველოსგანათლების,მეცნიერებისკულტურისადა
სპორტისსამინისტროსწერილიNMES1210000172553

105.TDIის2020წლის20ივლისისგანცხადება:https://bit.ly/3uynu1Y
106.საქართველოსსახალხოდამცველის2020წლის11აგვისტოსზოგადიწინადადება,

ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3gdZqO7
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რჩება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია იეჰოვას მოწმეების უფლებების
დარღვევის, დევნისა და ძალადობის ფაქტებზე გამოძიების გაჭიანურე
ბის,პროკურატურისმიერპირისდაზარალებულადცნობისადაბრალის
წარდგენისპრობლემა107.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2020
წელსსამინისტრომრელიგიურინიშნითმოტივირებულ9საქმეზედაიწყო
სისხლისამართლებრივიგამოძიება108,საქართველოსპროკურატურამკი
4პირისმიმართდაიწყოსისხლისსამართლებრივიდევნა109.

ანტისემიტიზმი

2020 წლის 20დეკემბერს ქუთათელგაენათელმა მიტროპოლიტმა, სა
ქართველოს საპატრიარქოს განათლების ცენტრის ხელმძღვანელმა
იოანე გამრეკელმა ბაგრატის ტაძარში ქადაგებისას ანტისემიტური
განცხადებებიგააკეთა110.მისიქადაგებაიმეორებსებრაელებისშესახებ
გავრცელებულსაშიშრელიგიურსტერეოტიპს,რომლისთანახმად,მთე
ლი ებრაელი ერი კოლექტიურადაა პასუხისმგებელი ქრისტეს ჯვარცმის
გამოდა ქრისტიანთა მდევნელად წარმოჩნდება, რაც საუკუნეების გან
მავლობაში, ინსტიტუციური ანტისემიტიზმის ერთერთი ყველაზე მყარი
საფუძველი იყო. მიტროპოლიტ იოანე გამრეკელს საჯაროდ მხარდაჭე
რა გამოუცხადა საქართველოს ელჩმა ისრაელშილაშა ჟვანიამ. ელჩმა
საჯაროდ დაწერა111, რომ მიტროპოლიტის ქადაგების ანტისემიტიზმად
შეფასებაარისსასულიეროპირისადაეკლესიისმიმართცილისწამება.

107.იხ.საქართველოსსახალხოდამცველის2020წლისსაპარლამენტოანგარიში,
გვ.217https://ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf

108.2021წლის1თებერვლისსაქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსწერილი
N:MIA12100230332

109.2021წლის2თებერვლისსაქართველოსგენერალურიპროკურატურისწერილი
N13/5526

110.მიტროპოლიტიოანეგამრეკელის2020წლის20დეკემბრისქადაგებაhttps://www.
facebook.com/watch/?v=387021805899586

111.2020წლის28დეკემბრისგანცხადება:https://www.facebook.com/ZhvaniaL/
posts/1941813032639497
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მიტროპოლიტის ქადაგებას მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა სასუ
ლიეროპირებისანტისემიტურიგანცხადებებიცმოჰყვა.პარალელურად,
სოციალურქსელებშიარაერთიანტისემიტურიშინაარსისკომენტარიგაჩ
ნდა.არცეკლესიასდაარცსახელმწიფოსარგაუკეთებიათანტისემიტიზ
მისკონკრეტულიშემთხვევებისკრიტიკულიშეფასება112.

სიძულვილის ენა და ქსენოფობია 

COVID19პანდემიისფონზედაწინაასარჩევნოპერიოდშიეთნიკურიდა
რელიგიურინიშნითქსენოფობიურიდამოკიდებულებაკიდევუფრომომ
ძლავრდა.საზოგადოებაში,განსაკუთრებითკისოციალურმედიაში,გავ
რცელდასიძულვილისენისშემცველიდადისკრიმინაციისწამახალისებე
ლიგანცხადებებიეთნიკურადაზერბაიჯანელიმოსახლეობისმიმართ,მათ
შორისსაჯაროპირებისადაპოლიტიკოსებისმხრიდან113.

დისკრიმინაციისწამახალისებელგანცხადებებსმალევემოჰყვაე.წ.ქარ
თულიმარშისადასხვარადიკალურიჯგუფებისმხარდაჭერადააგრესიუ
ლი კამპანია სოციალურქსელებში.30 მაისს ამ საკითხზე სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურმარასობრივიდისკრიმინაციის მუხლით გამო
ძიება დაიწყო, თუმცა, გამოძიების მიზანი საზოგადოებისთვის გასაგები
და ნათელი არ ყოფილა114. ამის გამო, გაჩნდა გონივრული ვარაუდი,
რომაღნიშნულისახელმწიფოსმხრიდანეთინიკურდარელიგიურუმცი
რესობებზეზეწოლასემსახურება.

112.დეტალურიინფორმაციასაეკლესიოანტისემიტიზმისადასხვადასხვაგამოხმაურების
შესახებიხილეთTDIსმიერმომზადებულიდოკუმენტშიhttps://bit.ly/3a0N2wR

113.იხ.სამოქალაქოპლატფორმის“არაფობიას!”2020წლის25მარტისგანცხადება:
https://bit.ly/2OETJNJ;სამოქალაქოპლატფორმის“არაფობიას!”2020წლის20
მაისისგანცხადება:https://bit.ly/3mATEHg;2020წლის2მაისისსტატია,ტაბულა:
https://bit.ly/3mzqvwc;2020წლის8სექტემბრის“არაფობიას!”განცხადება:
https://bit.ly/3dWCEHo;არასამთავრობებისგანცხადებამარნეულშიმიმდინარე
მოვლენებზე,2020წლის17ივლისი:https://bit.ly/3wdXgmm.

114.“რასობრივიდისკრიმინაციისადაეთნიკურიშუღლისგაღვივებისსაქმე–რასდა
როგორიძიებსსუსი”,2020წლის16ივნისი,ტაბულა:https://bit.ly/324CVCO
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რეკომენდაციები 

საკანონმდებლოდააღმასრულებელხელისუფლებას:

● შეიმუშაოსსაზოგადოებრივიჯანმრთელობისკრიზისულსიტუაციებ
ში რელიგიური გაერთიანებებისთვის სპეციალური სახელმძღვა
ნელოპრინციპებიდარეკომენდაციები,რომელიც უპასუხებსრო
გორცსაზოგადოებრივიჯანდაცვისგამოწვევებს,ისე–რელიგიური
ჯგუფებისსაჭიროებებს;

● უზრუნველყოსრელიგიისთავისუფლებასთანდარელიგიურსაქმია
ნობასთანდაკავშირებულგადაწყვეტილებებშიყველარელიგიური
გაერთიანებისჩართულობადაპროცესი წარიმართოსგამჭვირვა
ლედ;

● სახელმწიფოსმაღალითანამდებობისპირებმაგააკეთონდროული
დამკაფიოგანცხადებებირელიგიურინიშნითდისკრიმინაციის,ან
ტისემიტიზმის,სიძულვილისადაძალადობისწინააღმდეგ;

● დაცულიიყოსრელიგიისადარწმენისთავისუფლებასაჯაროსკო
ლებსადაერთიანიეროვნულიგამოცდებისორგანიზებისპროცეს
ში;

● უზრუნველყოსშეუწყნარებლობითჩადენილიდანაშაულებისდროუ
ლიდაეფექტიანიგამოძიება.
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ეთ ნი კუ რი  
უმ ცი რე სო ბე ბი 
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საქართველოშიმცხოვრებიეთნიკურიუმცირესობებისწინაშეარსე
ბული გამოწვევები 2020 წელს კიდევ უფრო მეტი სიმწვავით გა
მოაშკარავდა,რასაცხელიკოვიდპანდემიამშეუწყო.ისსისტემური
პრობლემები,რაც პანდემიამდეც აწუხებდათ ეთნიკურ უმცირესო

ბათაჯგუფებს,სახელმწიფოსმხრიდანკვლავრეაგირებისდამდგრადი,
ინკლუზიური პოლიტიკის შემუშავებისგარეშედარჩა. ამ მხრივ, მთავარ
პრობლემადკვლავინტეგრაციისსუსტი,ფორმალურიხასიათისპოლიტი
კადაარსებულიდისკრიმინაციულიგანწყობებირჩება.

2020 წელს განვითარებულმა მოვლენებმა წინ წამოწია უმცირესობათა
ჯგუფებისმძიმესოციალურეკონომიკურიყოფა,ინფორმაციულივაკუუმი,
ენობრივიბარიერები,რეგიონებშისაბაზისოსერვისებზე,ინფრასტრუქტუ
რაზე,ხარისხიანგანათლებაზეხელმიუწვდომლობა,საზოგადოებაშიდა
პოლიტიკურსივრცეებშიარსებულიქსენოფობიურიდაშოვინისტურიგან
წყობები,სუსტიდამოჩვენებითიპოლიტიკურიმონაწილეობადაპარტიე
ბისდაბალიინტერესიუმცირესობათასაჭიროებებისმიმართ.

პან დე მია და უმ ცი რე სო ბა თა  

რე გიო ნე ბის იზო ლა ცია

23 მარტს, მარნეულის მუნიციპალიტეტში გამოვლენილი ინფიცირების
ერთიშემთხვევისშემდეგ,მარნეულისდაბოლნისისმუნიციპალიტეტები
საკარანტინო ზონებად გამოცხადდა. აღსანიშნავია,რომროგორც მარ
ნეულში(83%),ისებოლნისში(63.4)მოსახლეობისუმრავლესობას,83%
სეთნიკურადაზერბაიჯანელებიშეადგენენ.თუმცა,ხელისუფლებამუმცი
რესობების ენაზე პანდემიასთანდამის პრევენციასთანდაკავშირებული
ინფორმაცია საკარანტინე ზონების გამოცხადების შემდეგ გახადა ხელ
მისაწვდომი.აქვეაღსანიშნავია,რომრეგიონებშიმცხოვრებიუმცირესო
ბებისთვის,რომლებსაცხელიარმიუწვდებათინტერნეტზე,სატელევიზიო
არხებისსაშუალებითინფორმაციისმიღებამათთვისგასაგებენაზეარის
შეზღუდულიდაარასაკმარისი115.

115.მოვუწოდებთსახელმწიფოსადამედიებს,საინფორმაციოპოლიტიკაში
უმცირესობებისენებიგაითვალისწინონ:https://bit.ly/3tREBLl;ეთნიკური
უმცირესობებისსაჭიროებები,საზოგადოებრივიმაუწყებელიდაპანდემია,EMC,21
ივლისი,2020:https://bit.ly/2SYasgH.
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სოციალური კვლევებისადა ანალიზის ინსტიტუტის 2019 წლის კვლევის
მიხედვით, სომეხითემის მხოლოდ21%და აზერბაიჯანელითემის მხო
ლოდ 13% იღებს ინფორმაციას თითქმის ყოველდღიურად საქართ
ველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ116. უმცირესობებისთვის თარ
გმანის სათანადო რესურსები არ არის უზრუნველყოფილი სერვისის
მიმწოდებელი სახელმწიფოორგანოების ტერიტორიულორგანოებსადა
ონლაინპლატფორმებზე(112,1505დაა.შ.).შესაბამისად,მოსახლეო
ბასგადაუდებელიაუცილებლობისპირობებშიუჭირდასახელმწიფოორგა
ნოებთან კომუნიკაცია. სახელმწიფომ მოგვიანებით თარგმნა შესაბამისი
ონლაინ რესურსები (stop.gov.ge) უმცირესობების ენაზე და გაავრცელა
საინფორმაციობროშურებიპანდემიისდამისიპრევენციისგზებისშესახებ,
თუმცა,როგორცზემოთაღინიშნა,ინტერნეტრესურსებზეხელმისაწვდომობა
მოშორებულრეგიონებშიმცხოვრებიმოსახლეობისთვისშეზღუდულია117.

ამავდროულად, სოციალურ ქსელებში მასობრივად დაიწყო ეთნიკური
აზერბაიჯანელების მისამართით სიძულვილის ენის, დისკრიმინაციული
და ქსენოფობიური კომენტარების ტალღა,რის საპასუხოდაც ხელისუფ
ლების მაღალითანამდებობის პირებს არ გაუკეთებიათთანასწორობის
მხარდამჭერისათანადოგანცხადებები. მეტიც, ხელნაწერთაეროვნული
ცენტრისდირექტორისქსენოფობიურდააგრესიულგანცხადებასსაქარ
თველოსაზერბაიჯანელებთანმიმართებაში–„უნდაჩაკეტოსოფელშიდა
ამოხოცონ”–არმოჰყოლიაგანათლების,მეცნიერების,კულტურისადა
სპორტისმინისტრისმხრიდანშესაბამისირეაქციადაარდამდგარამისი
პოლიტიკურიპასუხისმგებლობისსაკითხი118.

უმცირესობებითმჭიდროდდასახლებულრეგიონებშიიზოლაციისდაწყე
ბისთანავემწვავედგამოვლინდამძიმესოციალურეკონომიკურიპირობე
ბი,ვინაიდანადგილობრივიმოსახლეობისთითქმისაბსოლუტურიუმრავ

116.სოციალურიკვლევებისადაანალიზისინსტიტუტის2019წლისკვლევა„ეთნიკური
უმცირესობებისწარმომადგენლებისპოლიტიკურიმონაწილეობა“,გვ4043.

117.აზერბაიჯანელთემშიარსებულზოგადენობრივბარიერებზეიხილეთ„გამოტოვებული
საჭიროებები,ინტერესებიდაისტორია–ქართულიენისსწავლებისპრობლემა
საქართველოსაზერბაიჯანელთემში“.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3fsu0S5;
„ეთნიკურიუმცირესობებისმიმართგანათლებისპოლიტიკისსისტემური
გამოწვევები“,EMC,2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3frxKmu

118.სოლიდარობისპლატფორმაქსენოფობიურიგანცხადებისგამოზაზააბაშიძის
გადაყენებასმოითხოვს.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3eUnzYA
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ლესობასოფლისმეურნეობიდანმიღებულიყოველდღიურიშემოსავლით
ირჩენდათავს.იზოლაციისგამოცხადებისშემდეგკი,მოსახლეობათვით
მმართველობების მიერ უზრუნველყოფილი მცირე ჰუმანიტარული დახ
მარებისიმედადღადარჩა,რომელიც2თვიანიკარანტინისპირობებში
საკმარისიარაღმოჩნდა119.

აშკარაგახდა,რომთვითმმართველობებისდონეზეარარსებობსსოცია
ლურიმხარდაჭერისგამართულიმექანიზმები,საინფორმაციობაზამოწ
ყვლადიოჯახებისშესახებდასხვ.გარდაამისა,ამრეგიონებშიარსებული
ინფრასტრუქტურისგანუვითარებლობა,განსაკუთრებითკისოფლისმეურ
ნეობისმხარდამჭერიინფრასტრუქტურისადაწყლისგამართულისისტე
მების არარსებობა, ვირუსის გავრცელების პირობებში განსაკუთრებით
მძიმედდააწვამოსახლეობას120.სოფლებშიიზოლირებულმოსახლეობას
ასევეარჰქონდახელმისაწვდომობაპირველადიჯანდაცვისსერვისებზე,
მედიკამენტებზე,რადგან,როგორცწესი,წამლებისშესაძენადმათქალა
ქისცენტრშიუწევთმისვლა,რაცგადაადგილებისთავისუფლებაზედაწე
სებულიშეზღუდვებისგამო,შეუძლებელიიყო.

საკარანტინოზონისგამოცხადებისპირობებში,უმცირესობებითდასახლე
ბულმუნიციპალიტეტებშიპოლიციამკარანტინისწესებისდაცვისმიზნით
დაიწყო მუშაობა. პოლიციის მიერ გაცემული ჯარიმების მონიტორინგის
შედეგადირკვევა,რომმოსახლეობასხშირადთვითნებურადდაუსამარ
თლოდაჯარიმებდნენ121.

პანდემიამ კიდევუფროგამოავლინა ისუთანასწორობები,რაცხარის
ხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებობს. აზერბაი
ჯანულენოვან სკოლებში დისტანციური სწავლების დროს მდგომარეო

119.EMCმარნეულსადაბოლნისშიშექმნილსოციალურიკრიზისსეხმიანება:https://
socialjustice.org.ge/ka/products/emcmarneulsadabolnisshishekmnilsotsialuri
krizissekhmianeba

120.EMCმოუწოდებსხელისუფლებას,ვირუსისპრევენციისთვის,უზრუნველყოსწყლის
გარეშედარჩენილისოფლებისმომარაგება:https://socialjustice.org.ge/ka/
products/emcmoutsodebskhelisuflebasvirusispreventsiistvisuzrunvelqostsqlis
gareshedarchenilisoflebismomarageba

121.EMCბოლნისსადამარნეულშიპოლიციასთემზედაადამიანისუფლებებზე
ორიენტირენულიმუშაობისგაძლიერებისკენმოუწოდებს:https://socialjustice.
org.ge/ka/products/emcbolnissadamarneulshipolitsiastemzedaadamianis
uflebebzeorientirenulimushaobisgadzlierebiskenmoutsodebs
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ბისშესწავლამაჩვენა,რომმოსწავლეებისდიდინაწილიკომპიუტერის
ან ინტერნეტის არქონის პირობებში, ვერ ახერხებდა საგაკვეთილო
პროცესში ჩართვას122. მასწავლებელთა თქმით, კლასიდან საშუალოდ
20%ახერხებდაგაკვეთილზედასწრებას.სასწავლოპროცესიმიდიოდა
შეფერხებებით მასწავლებლების ტექნოლოგიური პრობლემებიდან გა
მომდინარეც. დისტანციური სწავლებით გამოწვეული პრობლემებიდან
გამომდინარე,მასწავლებლებიშიშობენ,რომგანათლებისსისტემაუმ
ცირესობებისჯგუფებში,რომელიცისედაცპრობლემურია,კიდევუფრო
დაკარგავსხარისხს123.

ნარიმანოვის ძეგლთან დაკავშირებული 

პროცესები და რასობრივი დისკრიმინაციის 

ფაქტზე სუს-ის გამოძიება

24მაისსეპისკოპოსმაგიორგიჯამდელიანმამარნეულისმერიგააკრი
ტიკაბოლშევიკიმწერლისდარევოლუციონერის,ნარიმანნარიმანოვის
ძეგლისრეაბილიტაციისგამოდაულტიმატუმისენითმოითხოვადროუ
ლადმისიდემონტაჟი.ამპროცესებისპარალელურად,სოციალურქსე
ლებში შოვინისტურიდა აგრესიულიკამპანიადაიწყოეთნიკური აზერ
ბაიჯანელებისწინააღმდეგ,რომელსაცორგანიზებულიხასიათიჰქონდა
მათშორის, ქართულიმარშის, კრემლის პროპაგანდისტულიპრიმაკო
ვის ქართულრუსული საზოგადოებრივი ცენტრის ჩართულობით. სა
ხელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურიაღმოჩნდაერთადერთიორგანო,
რომელსაცამპროცესზეჰქონდარეაგირება–მანრასობრივიდისკრი
მინაციისმუხლითდაიწყოგამოძიება,რომელიცდასაწყისშივეპრობლე
მურადწარიმართა.

გამოძიებისმიზანი, შინაარსიდაკონტექსტიამდრომდებუნდოვანიდა
პრობლემურია, მასრაიმე შედეგი, მათ შორის,რადიკალური ჯგუფების

122.https://socialjustice.org.ge/ka/products/onlainstsavlebaregionshikvemokartlis
gamotsdileba

123.განათლებისპოლიტიკისსისუსტეებიდაარაქართულენოვანიჯგუფები,EMC,
2020.https://socialjustice.org.ge/ka/products/ganatlebispolitikissisusteebida
arakartulenovanijgufebi
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შემდგომი ქმედებების პრევენცია არ მოჰყოლია124. სახელმწიფოს ამ
საკითხზედემოკრატიულიდაექსპერტულიდისკუსიებისდათემთაშორისი
დიალოგისპლატფორმებიარშეუქმნია,შერიგებისდასამოქალაქოთა
ნასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს კი არანაი
რი მონაწილეობა არ მიუღია. ნიშანდობლივია, რომ სუსმა გამოძიების
პროცესში აქტიურად დაიწყო ადამიანის უფლებებზე მომუშავე აქტორე
ბისდაადგილობრივისამოქალაქოაქტივისტებისგამოკითხვა,რაცმათ
აქტივისტურ და უფლებადაცვით საქმიანობაში ჩარევის, საქმიანობის
შემოწმებისადაკონტროლისრისკებსშეიცავდა125.ესსაბოლოოდიმაზეც
მიანიშნებს,რომსუსისჩარევისმიზანიარყოფილაქსენოფობიურიდა
ექსტრემისტულიჯგუფებისქმედებებზერეაგირებადამათგანმომდინარე
საფრთხისაკვეთა.

პოლიტიკური პარტიების დაბალი ინტერესი 

და კლანური მმართველობა უმცირესობების 

რეგიონებში

ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობის მხარდამჭე
რი მექანიზმები არც2020 წელს შექმნილა, ასევე არც ერთდონეზე არ
დანერგილა მდგრადი და რეგულარული საკონსულტაციო მექანიზმები.
დაბალი პოლიტიკური მონაწილეობა გამოწვევადრჩებათვითმმართვე
ლობის დონეზეც, სადაც თვითმმართველობის კოდექსით გათვალისწი
ნებულიდემოკრატიულიმონაწილეებისმექანიზმებისმუშაობაფასადური
დამოჩვენებითია126.

124.საზოგადოებრივიორგანიზაციებიმთავრობასნარიმანოვისძეგლთანდაკავშირებით
პოლიტიკურიპროცესისშექმნისკენმოუწოდებენ:https://socialjustice.org.ge/
ka/products/sazogadoebriviorganizatsiebimtavrobasnarimanovisdzegltan
dakavshirebitpolitikuriprotsesisshekmniskenmoutsodeben

125.EMCსუსშიმიმდინარეგამოძიებასადათამთამიქელაძისგამოკითხვისპროცესს
ეხმიანება:https://socialjustice.org.ge/ka/products/emcsusshimimdinare
gamodziebasadatamtamikeladzisgamokitkhvisprotsessekhmianeba

126.დასახლებისსაერთოკრებები–მოჩვენებითიდემოკრატიარეალურიდემოკრატიის
ნაცვლად:EMCმარნეულისმუნიციპალიტეტსმიმართავს:https://socialjustice.org.
ge/ka/products/dasakhlebissaertokrebebimochvenebitidemokratiarealuri
demokratiisnatsvlademcmarneulismunitsipalitetsmimartavs
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2020 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე პოლიტიკურ პარტიების წინა
საარჩევნოკამპანიებისდაპროგრამებისშესწავლითგამოვლინდა,რომ
პარტიები ხშირადარადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების საჭიროებებს,
წუხილებსდაგამოწვევებსსიღრმისეულადარიცნობენდაშესაბამისად
არასახავენთავიანთსაარჩევნოგეგმებში.წინასაარჩევნოპროგრამები
ხშირადავლენსპარტიებისზედაპირულმოსაზრებებსარადომინანტური
ეთნიკურიჯგუფებისუფლებებისდაცვის,თანასწორობისადასაჯაროპო
ლიტიკურ ცხოვრებაში მათი  მონაწილეობის საკითხებზე127.პარტიების
შიგნით უმცირესობების დაბალი წარმომადგენლობა ასევე თვალსაჩი
ნოიყოამსაპარლამენტოარჩევნებშიც,რაციმაშიცგამოვლინდა,რომ
წინა მოწვევის პარლამენტთან შედარებითთითქმის განახევრდა უმცი
რესობებისწარმომადგენლობაპარლამენტში.ესცალსახადმიუთითებს
პოლიტიკურიმონაწილეობისმხარდამჭერიმექანიზმებისშექმნისსაჭი
როებაზეც,თუმცაესსაკითხიდღესსაერთოდგამქრალიაპოლიტიკური
დღისწესრიგიდან.

გარდა ამისა, უმცირესობებით კომპაქტიურად დასახლებულ რეგიო
ნებში დამკვიდრებული კლანური მმართველობის პრაქტიკებს ადგი
ლობრივ თემში პოლიტიკური მონაწილეობისთვის საზიანო, გამაუც
ხოვებელი შედეგები აქვს. მეორე მხრივ, მსგავსი მმართველობის
მაგალითები ქმნის ცრუ წარმომადგენლობის აღქმას, რაც რეალუ
რადარგამოხატავსთემისინტერესებსდასაჭიროებებს.2020წელს
მმართველიპარტიისწევრენზელმკოიანთანდაკავშირებულიძალა
დობრივი შემთხვევები სამცხეჯავახეთში ხშირად იქცევდა საზოგა
დოებისყურადღებას,თუმცაეფექტიანისამართლებრივირეაგირება
მათზე არ მომხდარა, რაც გამოძიებაზე პოლიტიკურ გავლენებზე და
რეგიონში ჭარბი ძალაუფლების მქონე დეპუტატის პოლიტიკური და
სამართლებრივი პრივილეგირების ნიშნებზე მიუთითებს128. მსგავსი
კლანური მმართველობა შეინიშნება მარნეულის მუნიციპალიტეტში,
სადაც ნავერიანების ოჯახი და მათთან დაკავშირებული პირები

127.ეთნიკურიუმცირესობებისუფლებებიპარტიებისწინასაარჩევნოხედვებში–2020
https://socialjustice.org.ge/ka/products/etnikuriumtsiresobebisuflebebipartiebis
tsinasaarchevnokhedvebshi2020

128.კოალიციათანასწორობისთვისდეპუტატიენზელმკოიანისმიმართგამოძიების
დაწყებასითხოვს:https://socialjustice.org.ge/ka/products/sazogadoebrivi
organizatsiebideputatienzelmkoianismimartgamodziebisdatsqebas
itkhoven
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მუნიციპალიტეტშიდიდძალფინანსურრესურსებსდაპოლიტიკურგავ
ლენებსწლებისგანმავლობაშიფლობენ129.

დისკრიმინაციული და გამრიყავი  

კულტურის პოლიტიკა

2020 წელს ხელისუფლებას არ გადაუდგამს ნაბიჯები უმცირესობების
კულტურის ინტეგრაციის მიზნით, სახელმწიფო არ იჩენს სათანადო ძა
ლისხმევას მათი კულტურის განვითარების და მხარდაჭერის მიმართუ
ლებით.მაგალითად,2020წელსეთნიკურიაზერბაიჯანელებიაქტიურად
ითხოვდნენკულტურულიდღესასწაულის„ნოვრუზბაირამის“უქმედღედ
გამოცხადებას,თუმცასახელმწიფოუკვეწლებიაუმცირესობებისამმოთ
ხოვნას უყურადღებოდტოვებსდა ამის საპირწონედ აგრძელებსდომი
ნაციურ პოლიტიკას, რომელიც უმცირესობების კულტურას „უცხოდ“ და
„სხვად“მონიშნავს130.

რეკომენდაციები

საქართველოსმთავრობას:

● გააძლიეროს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკით
ხებში სახელმწიფო მინისტრის მანდატიდა გამოყოს ადეკვატური
ფინანსურირესურსებიინტეგრაციისეფექტიანიპოლიტიკისსაწარ
მოებლად;

● შეიმუშაოსუმცირესობებისპოლიტიკურიმონაწილეობისგაძლიე
რებაზეორიენტირებულისპეციალურიმექანიზმებიდაპოლიტიკა,
რომელიცპოლიტიკურდასამოქალაქო ჯგუფებთან, ასევე ეთნი

129.„მდუმარე“დეპუტატისგავლენებიმარნეულშიhttps://spark.adobe.com/page/L9feDe
lzBTvhE/?fbclid=IwAR1pUOlWqFiVdQFo6WqVPHEMfa7Ru6E3ZJYpf1szvxmYzboUlBI
GnW6gB1Q

130.კულტურულიდომინაციისდაუმცირესობებისკულტურისწაშლისნიშნებიქვემო
ქართლისრეგიონშიhttps://socialjustice.org.ge/ka/products/kulturulidominatsiis
daumtsiresobebiskulturistsashlisnishnebikvemokartlisregionshi
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კური უმცირესობების ორგანიზაციებთან აქტიურ კონსულტაციებს
დაეფუძნება;

● გააძლიეროსკოორდინაციასახალხოდამცველთანარსებულეთ
ნიკურ უმცირესობათა საბჭოსთან, სისტემური და რეგულარული
კონსულტაციებისდარეკომენდაციებისგათვალისწინებისგზით;

● შექმნასუმცირესობებისენებზეთარგმანისრესურსები,განსაკუთრე
ბით–სახელმწიფოსერვისებისმიწოდებაზე პასუხისმგებელუწყე
ბებსადამათსაინფორმაციოპლატფორმებში.

● ეთნიკურიუმცირესობებითკომპაქტურადდასახლებულრეგიონებ
ში უზრუნველყოსფინანსურირესურსებისმობილიზება იქ არსებუ
ლი ინფრასტრუქტურული, სოციალური, საგანამანთლებლო საჭი
როებებისსაპასუხოდ;

რელევანტურადგილობრივთვითმმართველობებს:

● უმცირესობებითდასახლებულრეგიონებში შექმნან მდგრადი სო
ციალურიმხარდაჭერისპოლიტიკა;

● თვითმმართველობისდონეზეშექმნანუმცირესობებისსაკუნსულტა
ციომექანიზმები;

● გააძლიერონადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსისსა
ფუძველზე, უკვე არსებულისამოქალაქოჩართულობისმექანიზ
მები;

● იმმოქალაქეებისთვის,რომლებმაცარიციანქართულიენა,ადმი
ნისტრაციულიწარმოებისდასაჯაროინფორმაციისგაცემისპროცე
სებისთვისუზრუნველყონუმცირესობებისრელევანტურენებზეთარ
გმანისრესურსებისშექმნა;

● ვებგვერდებიდასხვაოფიციალურისაჯაროპლატფორმებითარ
გმნონუმცირესობებისრელევანტურენებზე;

● უზრუნველყოსმულტიკულტურულიპოლიტიკისგატარება,რაცუმ
ცირესობებისჯგუფებთანდემოკრატიულკონსულტაციებსდაეფუძ
ნება.
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განათლების,მეცნიერების,კულტურისადა
სპორტისსამინისტროს:

● შეიმუშაოს ეთნიკური უმცირესობების განათლების მხარდაჭერის
პოლიტიკისგრძელვადიანისტრატეგიისდოკუმენტი,რომელიცარ
სებულსაჭიროებებს,პოლიტიკისხარვეზებისკვლევასდაამსაკით
ხზე მომუშავე აქტორებთანდა უმცირესობების წარმომადგენლებ
თანაქტიურკონსულტაციებსდაეფუძნება;

● შეისწავლოს დისტანციური სწავლებით გამოწვეული პრობლემები
დაუმცირესობებისსპეციფიკისგათვალისწინებით,მიიღოსშესაბა
მისიზომებიგანათლებისსფეროშიარსებულიჩავარდნებისასანაზ
ღაურებლადდაუმცირესობებისსაგანგებომხარდაჭერისმობილი
ზებისმიზნით;

● შეისწავლოს სახელმწიფო ენის სწავლების პროცესში არსებული
სისტემურიხარვეზებიდამიიღოსზომებიმათაღმოსაფხვრელად;

● შეიმუშაოსუმცირესობებისკულტურისმხარდამჭერიპოლიტიკასპე
ციალურიმექანიზმებისდანერგვისგზით.

შერიგებისდასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებში
სახელმწიფომინისტრისაპარატს:

● სამოქალაქოთანასწორობისდაინტეგრაციის ახალისტრატეგიის
დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა ადამიანის უფლებათა აქტორე
ბისადაუმცირესობებისორგანიზაციებისრეკომენდაციებისგათვა
ლისწინებითდამტკიცდეს;

● შექმნასუმცირესობებისწარმომადგენელჯგუფებთანდაორგანიზა
ციებთანმუდმივითანამშრომლობისდაკომუნიკაციისრეალურად
ინკლუზიურიდადემოკრატიულიპლატფორმები.
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თავშესაფრის 
მაძიებლები, 
ლტოლვილები, 
ჰუმანიტარული 
სტატუსის მქონე 
პირები და მიგრანტები
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2020წელსსაქართველოშიმყოფიმიგრანტებისთვისპრობლემუ
რი დარჩა სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი ლტოლვილის
ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების, ასევე, უცხოელთა მიერ
ბინადრობისნებართვისმოპოვებისას.გარდაამისა,2020წელს

თავშესაფრისმაძიებლებიდასაერთაშორისოდაცვისმქონეპირებიახა
ლიგამოწვევისწინაშედადგნენ,რომელიცსაიდენტიფიკაციომოწმობე
ბისგაცემასადა მოქმედების ვადისგაგრძელების შეზღუდვას ეხებოდა.
ამან მნიშვნელოვნად შეაფერხა უფლებებზე წვდომისა და შესაბამისი
პროგრამებითსარგებლობისპროცესი.

პანდემიის პირობებში, გამოიკვეთა ასევე, ინფორმაციის ხელმისაწვდო
მობასადასახელმწიფოპროგრამების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებო
ბასთანდაკავშირებულიგამოწვევები.აღსანიშნავიააგრეთვე,საზღვრის
კვეთასთანდაკავშირებულისირთულეები,რომელიცეხებაროგორცსა
ქართველოსდატოვების,ისე–საქართველოშიშემოსვლასთანდაკავში
რებულრეგულაციებს.გამოწვევისწინაშეაღმოჩნდნენაგრეთვე,საქარ
თველოში მყოფი უცხოელი სტუდენტები, რომელთა ნაწილსაც მოუწია
ქვეყნისდატოვებაფინანსურიმდგომარეობისგამო.

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება საქართველოში უცხოელთა მიმართ
არსებულიგანწყობებიდასაგამოძიებოორგანოებისმხრიდანრასობრი
ვი,რელიგიური, ეროვნულიანეთნიკურიშეუწყნარებლობისგამოსავა
რაუდოდჩადენილდანაშაულებზედროულიდაკვალიფიციურირეაგი
რებისსაკითხი.

სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხოე ბა 

საქართველოში თავშესაფრის მინიჭებაზე უარის თქმის ერთერთ სა
ფუძველსწარმოადგენსპირისმიერსახელმწიფოუსაფრთხოებისათვის
საფრთხისშექმნა.,,საერთაშორისოდაცვისშესახებ“საქართველოსკა
ნონისმე17დამე20მუხლებისმიხედვით,ლტოლვილისანჰუმანიტა
რული სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის ერთერთი საფუძველია, თუ
არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის,რომ პირი საფრთხეს
შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ
მთლიანობას ან საზოგადოებრივ წესრიგს. ინფორმაცია,რომელიცკა
ნონისმიზნებისთვისმუშავდებადადაერთვისსაქმეს,წარმოადგენსსა
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ხელმწიფო საიდუმლოებას. ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში,
მხოლოდ უფლებამოსილ მოხელეს აქვს მისი გაცნობის შესაძლებლო
ბა, ხოლოსაქმის სასამართლოეტაპზეგანხილვისას – მოსამართლეს.
შედეგად,ფერხდებასაქართველოსკონსტიტუციის31ემუხლისმესამე
პუნქტითგანმტკიცებული,დაცვისუფლებისგარანტიითსრულყოფილად
სარგებლობისპროცესი.

აღნიშნული საკითხი კვლავ ერთერთ უმთავრეს გამოწვევადრჩება სა
ქართველოში მცხოვრები უცხოელი მიგრანტებისთვის. მსგავსად თავ
შესაფრის მინიჭებისა, “უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ” საქართველოს კანონით131,
ბინადრობის ნებართვა სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ
გაიცემაუფლებამოსილიორგანოსდასკვნისსაფუძველზე.

სახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურისდასკვნისსაფუძველზე,მიგრან
ტების ნაწილისთვის (განსაკუთრებით აზიააფრიკის ქვეყნების მოქალა
ქეები)ხშირიასაქართველოშიბინადრობისნებართვისმიღებისგანცხადე
ბაზეუარყოფითიპასუხისმიღება,სახელმწიფოუსაფრთხოებისმოტივით.
თუმცა,ისდასკვნა,რომელიცამგადაწყვეტილებასსაფუძვლადერთვის,
გასაიდუმლოებულიადაგანმცხადებელიმხარისთვისარცერთეტაპზეარ
ხდებახელმისაწვდომი.სახელმწიფოუსაფრთხოებისმოტივითბინადრო
ბისნებართვებზეუარიუკვეწლებისგანმავლობაშისახელმწიფოსმხრი
დანერთგვარბერკეტადგამოიყენება,მიგრანტთანაკადისხელოვნურად
შესაკავებლად.

დროე ბი თი საი დენ ტი ფი კა ციო  

მოწ მო ბე ბი/ დროე ბი თი ბი ნად რო ბის მოწ მო ბე ბი

2020წელსთავშესაფრისმაძიებლებიდასაერთაშორისოდაცვისმქონე
პირებიახალიგამოწვევისწინაშედადგნენ,რომელიცსაიდენტიფიკაციო
მოწმობების გაცემასა და მოქმედების ვადის გაგრძელების შეზღუდვას

131.„უცხოელთადამოქალაქეობისარმქონეპირთასამართლებრივიმდგომარეობის
შესახებ”საქართველოსკანონისმე18მუხლის1ლიპუნქტის„ა“ქვეპუნტი;
საქართველოშიბინადრობისნებართვისგაცემისსაკითხისგანხილვისადა
გადაწყვეტისწესისდამტკიცებისშესახებსაქართველოსმთავრობისN520
დადგენილებისმე13მუხლისმე5პუნქტი.



თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილები,  
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები და მიგრანტები

85

ეხებოდა.აღსანიშნავია,რომესშეზღუდვაძირითადადეხებოდაერაყის
დასირიისმოქალაქეებს132.

მოქმედისაიდენტიფიკაციოდოკუმენტისარქონისგამო,პირსერთმევა
შესაძლებლობა, ისარგებლოს ჯანდაცვის სერვისებით, საბანკო სერვი
სებით,ჰქონდესშრომისადაგანათლებისუფლებებზეწვდომა.სახელ
მწიფოსდისკრიმინაციულმა პოლიტიკამ ბევრი მათგანი აიძულა, უარი
ეთქვასაერთაშორისოდაცვაზედადაეტოვებინასაქართველო.არაერ
თიგანცხადების,საჩივრისათუსარჩელისპირობებშიცკი,უცნობია,თუ
რაიყოდოკუმენტებისგაცემისგაჭიანურებისმიზეზი,რომელიცდღემდე
გრძელდება.

პან დე მიის პი რო ბებ ში  

გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბი

უცხოელებისთვის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა გამორჩეულად
პრობლემურ საკითხად შეიძლებადასახელდეს. პანდემიის ე. წ. პირვე
ლიტალღისპირობებში,იმდროს,როდესაცარსებობდაუამრავკითხვა
ზეპასუხისმყისიერადგაცემისსაჭიროება,უცნობიიყოროგორცვირუს
თანბრძოლისდაპრევენციისსაკითხები,ასევე–ვირუსისგავრცელების
აღკვეთის მიზნით შემოღებული სამართლებრივი რეგულაციები. გაჩნდა
სხვადასხვატიპისშიშები,თურაბედიეწეოდათუცხოელებს,როგორშეძ
ლებდნენისინისაქართველოშიყოფნისგაგრძელებასთუქვეყნისდატო
ვებას,როგორშეძლებდნენშემოსავლისუზრუნველყოფას,წვდომასსხვა
დასხვა სახელმწიფო სერვისებსა თუ ჯანდაცვაზე, როგორ შეძლებდნენ
უცხოელისტუდენტებისწავლისგაგრძელებასთუსაცხოვრებლითთავის
უზრუნველყოფას.

ამასთან, მიგრანტებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია მათი უფლებებისა და
იმშეღავათებისშესახებ,რომლითაცშეეძლოთესარგებლათსახელმწი

132.,,უფლებებისაქართველოს“2020წლისგანმავლობაშიარაერთმსგავსსაქმეზე
მოუწიამუშაობა.აღნიშნულსაკითხთანდაკავშირებით,,,უფლებებისაქართველომ“
მიმართასახელმწიფოსერვისებისგანვითარებისსააგენტოსწერილობით,აგრეთვე,
სახალხოდამცველსდისკრიმინაციულიფაქტისდადგენისმოთხოვნით,თუმცა,
მიუხედავადაღნიშნულიწერილებისა,ყველაამსაქმეში,საკითხზეგადაწყვეტილების
მისაღებადკანონითდადგენილივადადაირღვა.
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ფოპროგრამებისფარგლებში.სახელმწიფოსოფიციალურვებგვერდებ
ზე განთავსებული ინფორმაცია სრულყოფილად ვერ აკმაყოფილებდა
ხელმისაწვდომობისმოთხოვნას,ვინაიდანზოგიერთიმათგანიმხოლოდ
ქართულენაზეიყოგამოქვეყნებული,რაცმიგრანტებისთვისგამოწვევას
წარმოადგენდა.გაურკვევლობებიუკავშირდებოდამიმოსვლისრეგული
რებასა და საზღვრების დაკეტვაგახსნასაც. პრობლემა მეტნაკლებად
ე.წ.მეორეტალღისეტაპზეცშენარჩუნდა.

როდესაცსახელმწიფოსერვისებისუდიდესმანაწილმაონლაინსივრცეში
გადაინაცვლა,მნიშვნელოვნადგაუარესდაუცხოელებისწვდომასახელ
მწიფოსერვისებზე.შეფერხებებითმუშაობდნენიუსტიციისსახლები,რომ
ლებთანაცუცხოელებსყველაზემეტიშეხებააქვთ,პიროვნებასთანდაკავ
შირებული სხვადასხვა სერვისებზე მოთხოვნილების გამო. მაგალითად,
ზოგიერთი უცხოელისთვის სრულიად უცნობიც კი იყო, რომ მათ საშუა
ლებაჰქონდათშესაბამისიგანაცხადიონლაინრეჟიმში,დისტანციურად
გაეკეთებინათ.ამისგამო,ზოგიერთმაკანონითდადგენილივადებიცკი
გაუშვა. დაზარალდნენ უცხოელები, რომელთა ბინადრობის ნებართვა
განახლებასსაჭიროებდა,ანისინი,რომლებიცსაქართველოშიკანონიე
რადყოფნისვადისგაგრძელებითიყვნენდაინტერესებულნი.რასაკვირ
ველია,ამანგავლენაუცხოელებისსოციალურდაჯანდაცვისსერვისებზე
ხელმისაწვდომობისკუთხითაციქონია.

გამოვლენილი გამოწვევები სახელმწიფოს მიერ 

შეთავაზებული დახმარების პროგრამებთან 

მიმართებით

საქართველოს მთავრობის 286ე დადგენილებით133 განისაზღვრა სა
ხელმწიფო დახმარების პროგრამები პანდემიით გამოწვეული ზიანის
შემცირების მიზნით.დახმარების მიმღებ სუბიექტთა წრემ კი მოიცვა სა
ქართველოს მოქალაქეები, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე
უცხოელები,მოქალაქეობისარმქონეპირებიდალტოლვილისანჰუმანი
ტარულისტატუსისმქონეინდივიდები,რომლებიცფლობდნენდროებით

133.“ახალიკორონავირუსით(SARSCOV2)გამოწვეულიინფექციის(COVID19)შედეგად
მიყენებულიზიანისშემსუბუქებისმიზნობრივისახელმწიფოპროგრამისდამტკიცების
შესახებ”2020წლის4მაისისმთავრობისდადგენილებაN286;
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ბინადრობისნებართვას134.შესაბამისად,აღნიშნულპროგრამაზეწვდომა
მხოლოდმიგრანტთაგარკვეულწრესჰქონდადაარმოიცავდადროებითი
ბინადრობისნებართვისმქონეუცხოელებს.

საქართველოს საზღვრის კვეთასთან 

დაკავშირებული სირთულეები

პანდემიისპირობებშიბევრიუცხოელისთვისდღისწესრიგშიდადგასა
კუთარსამშობლოშიდაბრუნებისსაკითხი.თუმცა,საერთაშორისომიმოს
ვლაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა და სახელმწიფო საზღვრების ჩაკეტ
ვამ,ხშირშემთხვევაში,შეუძლებელიგახადამათიდაბუნებაწარმოშობის
ქვეყნებში.ამასთან,საქართველოსბინადრობისნებართვისმფლობელ,
საზღვარგარეთმყოფზოგიერთუცხოელს,პირიქით,სურდა/აინტერესებ
და საქართველოში დაბრუნება. მაგრამ ამ პირებს საზღვრის კვეთისას
დაბრკოლებები შეექმნათ და ახალი რეგულაციების გამო, მათ ვეღარ
შეძლესსაქართველოსტერიტორიაზედაბრუნება.მათთვისშეუძლებელი
აღმოჩნდასაქართველოშიშემოსვლა,უშუალოდბინადრობისნებართვის
საფუძველზე.ამშემთხვევაში,არმოხდასაქართველოშიმცხოვრებიმიგ
რანტებისბინადრობისნებართვისფლობისფაქტისადამათისაქართვე
ლოშიდაბრუნებისსაჭიროებისგათვალისწინება.

უც ხოე ლი სტუ დენ ტე ბის მდგო მა რეო ბა  

პან დე მიის პი რო ბებ ში

საყურადღებოა,რომგამოწვევებისწინაშესაქართველოშიმყოფიუცხოე
ლი სტუდენტებიც აღმოჩდნენ. სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით
მათშეექმნათრიგიპრობლემები.სტუდენტებისნაწილმაქვეყანადატო
ვაეკონომიკურიდაფინანსურისირთულეებისგამოდამათვეღარშეძ
ლესუკანდაბრუნება.გარკვეულეტაპზე,სწავლებაუნივერსიტეტებმადის
ტანციურრეჟიმშიგადაიტანეს.თუმცა,შემდგომშიკვლავჩვეულრეჟიმში

134.“საქართველოსმთავრობის2020წლის4მაისისN286დადგენილებით
დამტკიცებული„ახალიკორონავირუსით(SARSCOV2)გამოწვეულიინფექციის
(COVID19)შედეგადმიყენებულიზიანისშემსუბუქებისმიზნობრივისახელმწიფო
პროგრამის”1ლიმუხლისმე2პუნქტი;



თავშესაფრის მაძიებლები, ლტოლვილები,  
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები და მიგრანტები

88

განაგრძეს, ჯანდაცვის სამინისტროსრეკომენდაციებისდაცვით. მაგრამ
სტუდენტებისდიდნაწილს,მათქვეყანაშიარსებულიეპიდემიოლოგიური
ვითარებისადაფინანსური პრობლემების გამო, არ შეეძლოსაქართვე
ლოშიდაბრუნება.

უც ხოელ თა მი მართ არ სე ბუ ლი გან წყო ბე ბი

გამოწვევად რჩება ასევე, ერთი მხრივ, საზოგადოების მხრიდან უცხო
ქვეყნისმოქალაქეთამიმართარსებულიდისკრიმინაციულიგანწყობები,
ხოლომეორემხრივ,შესაბამისისახელმწიფოორგანოებისმხრიდანსა
კითხისადმიარასათანადოყურადღებისდათმობადარეაგირება.

აღსანიშნავია,რომ2020წლისმარტშითავშესაფრისორმაძიებელს,ეთ
ნიკურადჰაზარებს(ავღანეთი)ფიზიკურადგაუსწორდნენმათიეთნიკური
წარმომავლობისგამო.სავარაუდოდთვალისდამახასიათებელიჭრილის
გამო,მათუწოდებდნენჩინელებსდაეუბნებოდნენ,რომსაქართველოში
ყოფნითისინიავრცელებდნენკორონავირუსს.აღსანიშნავია,რომსაგა
მოძიებოორგანოებისმხრიდანსაქმესშესაბამისირეაგირებადღემდეარ
მოჰყოლია135.

რე კო მენ და ციე ბი

საქართველოსმთავრობას:

● სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მაქსიმალურად მოხდეს
საქართველოშიმცხოვრებიმიგრანტებისუფლებებისგათვალისწი
ნება;

● უზრუნველყოფილიქნასსახელმწიფოპროგრამებზეინფორმაციის
ენობრივიხელმისაწვდომობა;

135.მიუხედავად,,უფლებებისაქართველოს“აქტიურიმცდელობისა,გამოძიება
წარმართულიყოორიმუხლით,მათშორის,რასობრივინიშნითმოტივირებული
დანაშაულისკუთხით,საქმეზესათანადორეაგირებაარმომხდარა.გარდაამისა,
გამოძიებისდაწყებიდანერთიწლისთავზე,თავშესაფრისმაძიებლებისაქმეზე
დაზარალებულადაცარარიანცნობილი.
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● უზრუნველყოფილიქნასკორონავირუსისგავრცელებისპრევენციი
სა და პანდემიით გამოწვეული რეგულაციების შესახებ ინფორმა
ციაზედროულადწვდომისშესაძლებლობა.

სახელმწიფოსერვისებისგანვითარებისსააგენტოს:

● დროულადაღმოიფხვრასთავშესაფრისმაძიებლებისათვისდროე
ბითისაიდენტიფიკაციომოწმობების,საერთაშორისოდაცვისსტა
ტუსისმქონეპირებისათვისკი–დროებითიბინადრობისმოწმობე
ბისკანონითდადგენილივადისდარღვევითგაცემისპრაქტიკადა
მოხდესშესაბამისიდოკუმენტებისდროულადგაცემა;

● ამაღლდესბინადრობისნებართვისგაცემაზეუარისთქმისგადაწ
ყვეტილებების დასაბუთებულობის სტანდარტი და აღმოიფხვრას
ბინადრობის ნებართვის გაცემისას შესაძლო დისკრიმინაციული
პრაქტიკაეროვნების/მოქალაქეობისნიშნით.

სახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურს:

● სათანადოდდასაბუთდესთავშესაფრისმაძიებლებისადასაერთა
შორისოდაცვისსტატუსისმქონეპირებისშესახებსტატუსისდადგე
ნის/შეწყვეტისპროცესშიწარმოდგენილიინფორმაცია.

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროს:

● დროულადდასათანადოდგამოიძიოსრასობრივი,ეროვნულიდა
ეთნიკურიკუთვნილებისსაფუძველზეჩადენილიდანაშაულები;

● დროულადცნოსპირიდაზარალებულადდაუზრუნველყოფილიქ
ნასდაზარალებულისუფლებებზეწვდომა.

საქართველოსგანათლებისსამინისტროს

● მაქსიმალურადმოხდესსასწავლოპროცესშიმყოფიუცხოელისტუ
დენტებისინტერესებისგათვალისწინება.
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კონფლიქტით 
დაზარალებული 
მოსახლეობა და 
დევნილები
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პან დე მიის გავ ლე ნა  

კონ ფლიქ ტის რე გიო ნებ ზე 

პანდემიამკიდევუფროგაამწვავასოციალურიყოფაისედაციზოლი
რებულაფხაზეთსადაცხინვალისრეგიონზე.დეფაქტოსაზღვრების
ჩაკეტვისგამოდაწესებულმაშეზღუდვებმაგაართულაამრეგიონებ
შიმცხოვრებიეთნიკურიქართველებისსოციალურიმდგომარეობა

დაჰუმანიტარულიკრიზისისვითარებაშექმნა.განსაკუთრებითმწვავედამ
მხრივ ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემადადგა136.
რამდენიმეპაციენტისაქართველოსკონტროლირებადტერიტორიაზემა
თიდაგვიანებულიგადმოყვანისგამოგარდაიცვალა.ჩაკეტილობისადა
კრიზისისგამო,ახალგორისრეგიონიიცლება,რასაცკიდევუფრორთუ
ლიპოლიტიკურიშედეგებიშეიძლებაჰქონდესსამომავლოდ137.

პანდემიისპირობებშისახელმწიფოსმხრიდანარშემუშავებულამდგრადი
მხარდაჭერის მექანიზმებიოკუპირებულიტერიტორიებიდანგადმოსული
სტუდენტებისთვის,რომლებიცგადაადგილებისთავისუფლებისშეზღუდ
ვისგამოვეღარბრუნდებოდნენოჯახებშიდასაქართველოსკონტროლი
რებადტერიტორიაზეშემოსავალიცდაკარგეს138.

მნიშვნელოვანია,რომპანდემიისდროსსაქართველოსმთავრობაცდი
ლობდა კონფლიქტისრეგიონებიდან პაციენტების მიღებასდა მხარდა
ჭერას. ამის მიუხედავად, აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ახალი
ლიდერებისგანწამოსულპოლიტიკურსიგნალებს,ხელისუფლებამსათა
ნადოინიციატივებითდაკონფლიქტისტრანსფორმაციასთანდაკავშირე
ბულიახალისტრატეგიებითარუპასუხა.

136.საზოგადოებრივიორგანიზაციებისაქართველოსმთავრობასაფხაზეთისრეგიონის
ჰუმანიტარულიმხარდაჭერისგაძლიერებისკენმოუწოდებენ,https://socialjustice.org.
ge/ka/products/sazogadoebriviorganizatsiebisakartvelosmtavrobasafkhazetis
regionishumanitarulimkhardacherisgadzlierebiskenmoutsodeben

137.ახალგორიადგილობრივიმოსახლეობისგანიცლება,DRI,2020,ხელმისაწვდომია:
http://www.democracyresearch.org/geo/468

138.EMCსტუდენტებისთვისსპეციალურსოციალურმხარდაჭერასმოითხოვს:https://
socialjustice.org.ge/ka/products/emcstudentebistvisspetsialursotsialur
mkhardacherasmoitkhovs
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პოლიტიკური პარტიების ხედვები

საყურადღებოა2020წლისწინასაარჩევნოპერიოდშიპოლიტიკურიპარ
ტიების პროგრამების შესწავლის შედეგები139. ტერიტორიული მთლია
ნობის აღდგენის და კონფლიქტის მოგვარების საკითხი პოლიტიკური
პარტიებისწინასაარჩევნოკამპანიებშიგამოტოვებულიარარის,თუმცა,
ისინი ვერ გვთავაზობენ არსებითად ახალ, ტრანსფორმაციულ მიდგო
მებს.მმართველპოლიტიკურგუნდსპრაქტიკულადარაქვსგანახლებუ
ლიხედვა,თუროგორაპირებს,განაგრძოსშერიგებისდაჩართულობის
პოლიტიკა და გაზარდოს სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის. არც სხვა
პოლიტიკურიპარტიებისხედვებიასახავდაახლებურმიდგომებსდახედ
ვებსკონფლიქტისტრანსფორმაციასთანდაკავშირებითდაისინიკვლავ
დეოკუპაციის, არაღიარებისდა ჩართულობის მოძველებულ მიდგომებს
ეყრდნობიან.

უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის პრაქ ტი კე ბი  

კონ ფლიქ ტის რე გიო ნებ ში

უფლებების სისტემური დარღვევების პრაქტიკა კონფლიქტის რეგიო
ნებში და მის მიმდებარედ 2020 წელს კვლავ გრძელდებოდა და ის
არ გამხდარა სახელმწიფოს მხრიდან რადიკალური ცვლილებების
შემუშავების საგანი. ხაზგასასმელია გალში 2020 წლის 30 სექტემ
ბერს აფხაზურიდროშისდაწვისგამოირაკლიბებუასდაკავებისადა
გასამართლების საქმე, რომელსაც 7 დეკემბერს აფხაზეთის დეფაქ
ტო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა და 9 წლით
თავისუფლებისაღკვეთამიუსაჯა140.

139.კონფლიქტისრეგიონებიდაადამიანისუფლებებიპარტიებისწინასაარჩევნო
ხედვებში–2020.https://socialjustice.org.ge/ka/products/konfliktisregionebida
adamianisuflebebipartiebistsinasaarchevnokhedvebshi2020

140.„უფლებებისაქართველო“დაEMCაფხაზეთშიგასამართლებულიირაკლიბებუას
საქმეზეახალმიმართვასავრცელებენ:https://socialjustice.org.ge/ka/products/
uflebebisakartvelodaemcafkhazetshigasamartlebuliiraklibebuassakmeze
akhalmimartvasavrtseleben
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2020 წლის 11 ივლისს ცხინვალის საოკუპაციო ძალებმა დააკავეს სა
ქართველოს მოქალაქე ზაზა გახელაძე, რომელსაც დეფაქტო ხელი
სუფლებამე. წ. საზღვრისუკანონოკვეთისდა„სასაზღვროოფიცერზე“
თავდასხმისბრალდებით12წლიანიპატიმრობამიუსაჯა.ზაზაგახელაძის
უკანონოპატიმრობაიმთვითნებურიდამავნეპრაქტიკისგაგრძელებაა,
რასაც დეფაქტო ხელისუფლება უკვე წლებია, იყენებს საქართველოს
ცენტრალურ ხელისუფლებაზე პოლიტიკური ზეწოლის გასამწვავებლად,
რითიც უფლებებისდარღვევის ადმინისტრაციული პრაქტიკა გრძელდე
ბა.ამისსაპასუხოდხელისუფლებაარიღებსეფექტიანზომებსიმისათვის,
რომდეფაქტორეჟიმებთანმიმოსვლისთავისუფლებისსაკითხიმოაგვა
როს,იმპირობებშიცკი,როცაესსაკითხიგამყოფიხაზებისორივემხარეს
მცხოვრებიმოსახლეობისინტერესებშიშედის,საერთოსოციალური,ჯან
დაცვისდაეკონომიკურისაკითხებიდანგამომდინარე141.

კვლავ გადაუჭრელია ახალგორელი აქტივისტისთამარ მეარაყიშვილის
დევნისდაშევიწროებისსაკითხი.დეფაქტოხელისუფლებათამარისწი
ნააღმდეგაღძრულსისხლისსამართლისსაქმეებსდროშიაჭიანურებსდა
1წელიაგაჩერებულიაქვს.თუმცა,მასკიდევარეძლევაგადაადგილების
შესაძლებლობადადეფაქტოხელისუფლებათითქმის4წელია,მასშინა
პატიმრობაშიამყოფებს.

საგანგებო ყურადღებას ითხოვს ცხინვალის რეგიონში არაადამიანური
მოპყრობისდაწამებისფაქტებისშესახებგავრცელებულიინფორმაცია.
ცხინვალის პენიტენციურ დაწესებულებებში და სამართალდამცავების
მხრიდან არაჰუმანური მოპყრობისდა ცემისფაქტებზე ინფორმაციადა
ვიდეოკადრებიმანამდეცვრცელდებოდა,2020წლისაგვისტოშიკიგავ
რცელდაინფორმაცია,რომადგილობრივიინალჯაბაევიოკუპირებული
ცხინვალისწინასწარიდაკავებისიზოლატორშისამართალდამცავებსცე
მითშემოაკვდათ,რასაცცხინვალშიდეფაქტოხელისუფლებისწინააღ
მდეგ მასობრივი პროტესტი მოჰყვა142. მსგავსიფაქტების მონიტორინგი
და შესაბამისი სამართლებრივი/პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დაყე

141.დეფაქტოსასამართლომზაზაგახელაძეს12.5წლითპატიმრობამიუსაჯა,რადიო
თავისუფლება,https://www.radiotavisupleba.ge/a/31087530.html

142.ოკუპირებულიცხინვალისიზოლატორშიბრალდებული,სავარაუდოდ,ცემაში
შემოაკვდათ,2020,გურიანიუს:https://www.gurianews.com/article/mtavari/
samartali/okupirebulitskhinvalisizolatorshibraldebulisavaraudodtsemashi
shemoakvdat
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ნება, ასევე უფლებისდაცვის სამართლებრივი საშუალებებისგამოყენე
ბაოკუპირებულტერიტორიებზეშეზღუდულიადაინფორმაციაცმხოლოდ
ფრაგმენტულად,კრიტიკულსიტუაციებშიხდებასაჯარო.

ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე სოფ
ლებში უსაფრთხოების სამსახურების მიერ მედიის, სამოქალაქო საზო
გადოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების დაშვება
საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ ბლანკეტურად აქვს შეზღუდული.
დაშვებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები ვრცელდება იმ სოფლებზეც,
რაცსაქართველოსკონტროლირებადტერიტორიაზეიმყოფება.გადაად
გილების და გამოხატვის თავისუფლების ბლანკეტური შეზღუდვა უსაფ
რთოხების მიზნებიდან გამომდინარე დაუშვებელია, ბუნდოვანია მისი
კანონიერებისდაპროპორციულობისსაკითხი143.

დევნილები

ჰუმანიტარულიკრიზისებისშედეგადდაზარალებულებს,დევნილებს,გან
საკუთრებით კი კოლექტიურ ჩასახლებებში მცხოვრებთ, ხშირად აქვთ
გამოწვევები,მათშორის,ზოგადიმოსახლეობისგანგანსხვავებულიმოწ
ყვლადობა, რაც ჯანმრთელობასა და სოციალურეკონომიკურ მდგო
მარეობაზე კოვიდ19ის გავლენის შედეგად კიდევ უფრო გაიზარდა.
სათანადოზომებისმიღებისგარეშე,დევნილებიდაიძულებითგადაადგი
ლებულიპირები,რომლებიცისედაცგანიცდიანუთანასწორობას144,კიდევ
უფრომეტიპრობლემისწინაშედგანან.

საქართველოსმთავრობისანგარიშისმიხედვით145,მსოფლიოშიკოვიდ
19ისფართოდგავრცელებისშემდეგ,2020წლისაპრილში,მთავრობამ
წარადგინა პანდემიასა და მის შედეგებთან ბრძოლის ანტიკრიზისული

143.https://gyla.ge/index.php/ge/post/sazogadoebriviorganizaciebimtavrobas
shetsydesokupirebuliteritoriebismimdebaresoflebshidashvebis
shezghudva#sthash.cyGqeM0i.dpbs

144.DanJezreelA.Orendain&RiyantiDjalante,Article„Ignoredandinvisible:
internallydisplacedpersons(IDPs)inthefaceofCOVID19pandemic”,2020.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3qogwLK[ბოლონახვა:05.04.2021].

145.საქართველოსმთავრობისანგარიში,მაისი2020,გვ.5.ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/2IoabyA[ბოლონახვა:05.04.2021].
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გეგმა146.კონკრეტულად,იძულებითგადაადგილებულპირთა–დევნილთა
დახმარებისპროგრამამთავრობასარშეუმუშავებია147.2020წელსდევ
ნილებისთვის კვლავ პრობლემურია სათანადო საცხოვრებელის არარ
სებობა148, სათანადო ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, სოციალურეკო
ნომიკურიპრობლემები.

დევნილთა,შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტ
როსგანცხადებით,2020წლისგანმავლობაში ახალისაცხოვრებელი
ფართი2000ზემეტდევნილოჯახსგადაეცა149.ადამიანებს,რომლებიც
ჯერ ვერ მოხვდნენ ბინით უზრუნველყოფილთა სიაში, ცხოვრება საკ
მაოდმძიმეპირობებშიუწევთ.განსაკუთრებულადსაგანგაშოაკოლექ
ტიურ ჩასახლებებში მცხოვრებიდევნილების საცხოვრებელი პირობე
ბი.ჩასახლებებშისაცხოვრებლებისნახევარისაჭიროებსგადაუდებელ
სარემონტო სამუშაოებს, გარკვეულ ნაწილში კი ფაქტობრივად შეუძ
ლებელია ცხოვრება, მათი საცხოვრებლად უვარგისობის გამო. სა
ხალხოდამცველისანგარიშისმიხედვით,2020წელსსიცოცხლისადა
ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტების
რიცხვიკვლავმაღალია150.

მძიმე სოციალურეკონომიკურიფონიდევნილთა წინაშე მდგარი კიდევ
ერთი გამოწვევაა.დევნილთა ყველადასახლებაში მწვავე პრობლემად
სამუშაოადგილებისნაკლებობადგას.კვლევისშედეგადგამოიკვეთა,რომ
დევნილებისმხოლოდ14%იადასაქმებულიდა6%თვითდასაქმებული,

146.საქართველოსმთავრობისადმინისტრაციისგანცხადება„გიორგიგახარიამ
ანტიკრიზისულიეკონომიკურიგეგმაწარადგინა“,2020.ხელმისაწვდომია:https://
bit.ly/3ovnBZ5[ბოლონახვა:05.04.2021].

147.საიასანგარიში„დევნილებიკოვიდ19ისპირისპირ“,2021.
148.სახალხოდამცველისანგარიში,საქართველოშიადამიანისუფლებათადა

თავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ2019“,2020.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3rRAw8M[ბოლონახვა:05.04.2021].

149.დევნილთა,შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო,
„მთავრობისანგარიშიმოქალაქეებს“,2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/3wrYZoW[ბოლონახვა:05.04.2021].

150.სახალხოდამცველისანგარიში„საქართველოშიადამიანისუფლებათადა
თავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ2020“,2021.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3cPyTEw[ბოლონახვა:05.04.2021].
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77%კიუმუშევარია,მათშორის,35%–დიასახლისია151.გამოკითხული
დევნილების უმრავლესობის (72%) ყოველთვიური ოჯახის შემოსავალი
300ლარამდემერყეობს,მათშორისოჯახების14%–ისშემოსავალი100
ლარამდე იყო152. არსებული მდგომარეობა, სავარაუდოდ, 2020 წელს
პანდემიისპირობებშიკიდევუფროდამძიმდა.

დევნილიმოსახლეობისთვისერთერთიგამოწვევააჯანდაცვისსერვისებ
ზე სათანადოწვდომის არქონა. კოლექტიურჩასახლებებში სამედიცინო
ცენტრების და აფთიაქების არარსებობა, ზოგიერთ დასახლებაში არსე
ბულსამედიცინოცენტრებშისამედიცინოპერსონალისსიმწირე,სამედი
ცინოცენტრებისინვენტარითდამედიკამენტებითარასათანადოაღჭურ
ვის პრობლემების ის მცირე ჩამონათვალია, რომელიც განაპირობებს
დევნილთათვისსათანადოსერვისებზეხელმიუწვდომლობას153.

დევნილთასაჭიროებებისდაკმაყოფილების,მათთვისპანდემიისშედეგად
მიყენებული ზიანის  შემცირების გეგმის არარსებობის შემთხვევაში,
შესაძლოა, გაიზარდოს დევნილთა მოწყვლადობა და ახალი რისკების
წარმოშობისსაფრთხეები.

რეკომენდაციები

საქართველოსმთავრობას;შერიგებისდასამოქალაქო
თანასწორობისსამინისტროს:

● ადამიანისუფლებებზემომუშავეაქტორებთან,ექსპერტულწრეებ
თანინტენსიურიკონსულტაციებითშეიმუშავოსოკუპირებულტერი
ტორიებზეადამიანისუფლებისდაცვისხელშეწყობისახალიხედ
ვები,მიდგომებიდამექანიზმები;

● დემოკრატიული კონსულტაციების და ინტენსიური საჯარო გან

151.არასამთავრობოორგანიზაციებისერთობლივიანგარიში„10წელიაგვისტოს
ომიდან“,2019.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3urcH9x[ბოლონახვა:
05.04.2021].

152.იქვე.
153.საია,„დევნილებიკოვიდ19ისპირისპირ“,2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.

ly/3fzhuAc[ბოლონახვა20.05.2021]
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ხილვების გზით შეიმუშაოს ნდობის აღდგენის და კონფლიქტის
ტრანსფრომაციისახალისტრატეგია,რომელიცგაითვალისწინებს
დეფაქტორეგიონებშიარსებულპოლიტიკურრეალობებსდაშემუ
შავდებააქარსებულაქტორებთან.

● გააძლიეროსთანამშრომლობასაერთაშორისოჰუმანიტარულორ
განიზაციებთან,როგორიცააწითელიჯვრისსაერთაშორისოკომი
ტეტი,ოკუპირებულტერიტორიებზედამისმიმდებარედარსებული
ჰუმანიტარულიკრიზისისეფექტიანიდაძლევისმიზნით;

● განავითაროსჰუმანიტარულიმხარდაჭერისსპეციალურიპროგრა
მები,რომელიცე.წ.საზღვრისთვითნებურიჩაკეტვისშემთხვევებში
მინიმუმამდედაიყვანსმოსახლეობისთვისმიყენებულზიანს(საკვე
ბის,საბაზისოპროდუქტებისდამედიკამენტებისმიწოდებითშესა
ბამისისაერთაშორისოორგანიზაციებისმხარდაჭერით);

● უზრუნველყოსსოციალურიდაეკონომიკურიპრობლემებისგადაჭ
რაიმადამიანებისთვის,რომლებიცუკანონობორდერიზაციისშე
დეგად, თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებიან,
მათშორისუზრუნველყოსისინისასმელიდასარწყავიწყლით,ამ
ბულატორიულ სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზ
რდით,სოციალურიდახმარებისეფექტურიზომებისგამოყენებით.

● გააუქმოს საოკუპაციო ხაზთან და მის მიმდებარე სოფლებში მე
დიის,სამოქალაქოსაზოგადოებისადაპოლიტიკოსებისდაშვების
ბლანკეტურიაკრძალვა.

საქართველოსიუსტიციისსამინისტროსდასაქართველოსსაგა
რეოსაქმეთასამინისტროს

● ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევების
პროაქტიულადგამოიყენოსადამიანისუფლებათასაერთაშორისო
სამართლებრივიინსტრუმენტები;

● საქართველოსოკუპირებულტერიტორიებზეადამიანისუფლებების
დარღვევებისფაქტებისსაპასუხოდ,გააძლიეროსსაერთაშორისო
ადვოკატირებადაამრეგიონებშისაერთაშორისოორგანიზაციების
მუშაობისინტერესი.
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საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,
შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს
დაშესაბამისუწყებებს

● დააჩქარონ (განსაკუთრებით, კოლექტიურ ჩასახლებებში არსებუ
ლი საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან) დევნილთა სათანადო
საცხოვრებელგარემოშიგანთავსებისღონისძიებები;

● უზრუნველყონკოლექტიურჩასახლებებშიმცხოვრებიდევნილების
წვდომაჯანდაცვისსერვისებზე;

● შეიმუშაონდევნილებისთვისკოვიდ19ისშედეგადშექმნილიმძი
მე სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზ
ნობრივიპროგრამები;

● დევნილები,როგორცგანსაკუთრებულირისკისქვეშმყოფი(არასა
თანადოჰიგიენურიპირობები,მჭიდროდასახლება)პირები,შეიყ
ვანონპერიოდულიტესტირებისადავაქცინაციისსაჭიროებისმქო
ნემოქალაქეთაჩამონათვალში.
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უფ ლე ბა დამ ცვე ლე ბი 
და აქ ტი ვის ტე ბი  
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დემოკრატიულსაზოგადოებაშიუფლებადამცველებისდააქტი
ვისტებისგანსაკუთრებულიროლისმიუხედავად,დღესდღეო
ბითკვლავ აქტუალურპრობლემადრჩება მათმიმართმუქა
რის,შევიწროებისადაპოლიტიკურიდევნისტენდენცია,რამაც

2020წელსკიდევუფრომასშტაბურიხასიათიმიიღო.გარდახელისუფ
ლებისმიერუფლებადამცველთადააქტივისტთაუფლებებისშეზღუდვის
არაერთიმცდელობისა,მათუფლებრივმდგომარეობაზეგანსაკუთრებუ
ლი გავლენა იქონიაCOVID19 პანდემიამ,რამაც მნიშვნელოვნად შეუ
შალახელიუფლებადამცველთასაქმიანობას.ამასთან,ხელისუფლების
მიერმიღებულიარათანაზომიერიღონისძიებებითარაერთხელშეიზღუდა
აქტივისტებისშეკრებისთავისუფლებაც.მაგალითადდაფიქსირდააქტი
ვისტთაუკანონოდაკავების,აქციისარაპროპორციულიძალითდაშლის
ანსხვაფორმითაქციისგამართვისხელშეშლისფაქტები.

სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბის  

უფ ლებ რი ვი მდგო მა რეო ბა  

< 9და28ნოემბრისაქციები

ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯების გაპროტესტება არაერ
თხელყოფილასამოქალაქოაქტივისტებისგამოხატვისადაშეკრებისთა
ვისუფლებისშეზღუდვისსაფუძველი.აღნიშნულიპრობლემააქტუალური
იყო2020წლისთვისაც.2020წლის9ნოემბერს,ე.წ.კომენდანტისსაა
თისსაწინააღმდეგოაქციისმიმდინარეობისდროს,მოძრაობა„სირცხვი
ლიას“ წევრებს ღამის გასათევად გამზადებული შეშა სამართალდამცა
ვებმა გამოართვესდა პარლამენტის ტერიტორიაზე მიტანის საშუალება
არ მისცეს154. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის განცხადების
თანახმად, პარლამენტისტერიტორიაზე შეშის მიტანის აღკვეთის მიზეზი
მოქალაქეებისსიცოცხლისადაჯანმრთელობისათვისმოსალოდნელისა
ფრთხისპრევენციაიყო155.ამარგუმენტსარასამთავრობოორგანიზაციები
მიუღებლად მიიჩნევენ, ვინაიდან შეშა არ წარმოადგენს კანონით აკრ

154.იხ:https://mtavari.tv/news/22342sirtskhviliascevrebsghamisgasatevad
gamzadebul

155.იხ.https://droa.ge/?p=91114
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ძალულ ისეთ ნივთიერებას,რომელიც შეიძლება, გამოიყენებოდეს შეკ
რებისასზიანისმისაყენებლად,მაგ:ბენზინი156.

აღსანიშნავია, რომ მოძრაობა „სირცხვილიას“ აქტივისტებს შეშა გასა
თბობადსჭირდებოდათდამშვიდობიანიაქციისფარგლებშიარშეუქმნიათ
ადამიანთადაზიანებისსაფუძვლიანიეჭვი,რაცშესაძლოა,ყოფილიყოშეშის
ჩამორთმევისლეგიტიმურისაფუძველი157.მიუხედავადამისა,საპროტესტო
აქციისდროსადმინისტრაციულსამართალდარღვევათაკოდექსის166ე
და173ემუხლებისსაფუძველზესამოქალაქოაქტივისტებიდააკავეს158.

ადმინისტრაციული წესით პატიმრობის გაუმართლებლად შეფარდების
მაგალითს 28 ნოემბერს აქციის მიმდინარეობისას ორი სამოქალაქო
აქტივისტისდაკავებისფაქტიწარმოადგენს159.აქციაზეაქტივისტებიიმდროს
დააკავეს,როდესაცაქციისსხვამონაწილეებიპარლამენტისშენობისუკანა
მხარესგანთავსებულრკინისკედელზესაპროტესტოწარწერებს(საბჭოთა
სიმბოლიკის გამომხატველ წარწერებს) აკეთებდნენ. საყურადღებოა,
რომამდროსდაკავებულები,ნათიალეთოდიანიდაშუშანამაცაბერიძე,
კედელზეწარწერებისგაკეთებისპროცესშიმონაწილეობასარიღებდნენ
დაარცსხვარაიმეკანონსაწინააღმდეგოქმედებასჩადიოდნენ160.

< აქტივისტთასაქმეებისსასამართლოში
 განხილვისპრაქტიკა

ზემოაღნიშნული მაგალითები საკმარის საფუძველს წარმოადგენს იმის
დასადგენად, რომ აქტივისტთა უფლებები, ხშირ შემთხვევაში, გაუ
მართლებლად და არამიზნობრივად ირღვევა მაშინაც კი, როდესაც
ისინი კანონის ფარგლებში მოქმედებენ161. დამატებით პრობლემას
წარმოადგენსსასამართლოშიგანხილვისეტაპი.9ნოემბერსგამართულ

156.საქართველოსდემოკრატიულიინიციატივის2020წლისანგარიში,„ადამიანის
უფლებებისაქართველოში“,4,იხ.https://gdi.ge/uploads/other/1/1277.pdf

157.იქვე
158.იხ:https://www.radiotavisupleba.ge/a/30943142.html
159.იხ:https://bit.ly/2PXaPGA
160.იხ:https://mtavari.tv/news/24330karasiniabashidzispormatiaktivistebiaktsiebis
161.საქართველოსდემოკრატიულიინიციატივა,გამოხატვისთავისუფლება

საქართველოში,2020,35,იხ.https://www.gdi.ge/uploads/other/1/1078.pdf
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აქციაზედაკავებული აქტივისტების საქმის განხილვისას, სასამართლომ
ორ მათგანს ჯარიმა, ერთს კი 3დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა
შეუფარდა, სამართალდარღვევისდამადასტურებელი მტკიცებულებების
გარეშე162.აღსანიშნავია,რომმსგავსისაქმეებისგანხილვისასარსებული
მტკიცების სტანდარტი, არასაკმარისი საპროცესო გარანტიებიდა სასა
მართლო პროცესის მრავალმხრივი დარღვევით ჩატარება არსებითად
ლახავსაქტივისტებისინტერესებსადამათუფლებებს.

ხაზგასასმელია, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გან
ხილვისდროს არსებულ სასამართლოდა საკანონმდებლო ხარვეზებზე
მიუთითასახალხოდამცველმაც2020წლისანგარიშში,სადაცსაქართვე
ლოსპარლამენტსმოუწოდებს,მიიღოსადამიანისუფლებათასაერთაშო
რისოდაკონსტიტუციურისტანდარტებისშესაბამისიახალიადმინისტრა
ციულსამართალდარღვევათაკოდექსი163.

< პანდემიისფარგლებშიდაწესებული
 შეზღუდვებისგავლენააქტივისტებზე

2020წლისგანმავლობაშიმოქმედმაშეზღუდვებმამნიშვნელოვანიგავ
ლენა იქონია აქტივისტთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. ეს განსაკუთრე
ბით ეხებაღამის საათებში გადაადგილებისთავისუფლების შეზღუდვას,
რისგამოც აქტივისტებს ეზღუდებათ21:00ის შემდეგ შეკრებამანიფეს
ტაციისგამართვის შესაძლებლობაც.2020წლისგანმავლობაშიგამარ
თული აქციებისდროს, არაერთი აქტივისტიდაჯარიმდა ე.წ. კომენდან
ტის საათის დარღვევისათვის. თუმცა, კიდევ უფრო შემაშფოთებელია
ის, რომ დადგენილი შეზღუდვების გამეორებით დარღვევა მოქმედი
კანონმდებლობითსისხლისსამართლებრივპასუხისმგებლობასიწვევს164,
რასაც ხელისუფლება აქტივისტთა წინააღმდეგ ბრძოლის იარაღად
იყენებს165.

162.საქართველოსდემოკრატიულიინიციატივა,სასამართლოსისტემა,2020,48,იხ.
https://gdi.ge/uploads/other/1/1334.pdf

163.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,თბილისი,2020,146,იხ.
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf

164.სისხლისსამართლისკოდექსის2481მუხლი
165.იხ.https://gdi.ge/ge/news/statement22032021.page
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უფლებადამცველების  

უფლებრივი მდგომარეობა 

< ადვოკატებისუფლებებისშეზღუდვა

2020 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა დაცვის უფლების დარღვევის
არაერთი შემთხვევა, რამაც ხელი შეუშალა სისხლისსამართლებრივი
საქმეებისგამოძიებისპროცესს.

ამის მაგალითია კარტოგრაფების საქმეზე უფლებადამცველებისათვის
საქმის მასალებზე სათანადო წვდომის უფლების შეზღუდვა. ივერი მე
ლაშვილის სასამართლოში პირველი წარდგენის სხდომამდე, პროკუ
რატურას დაცვის მხარისთვის სისხლის სამართლის საქმის მასალის
ასლებიდროულადარგადაუცია166.აღსანიშნავია,რომპროკურატურას,
მიუხედავად დაცვის მხარის არაერთი წერილობითი მოთხოვნისა, არ
გადაუციაისეთისაკვანძომტკიცებულებებიც,როგორიცარის1:200000
მასშტაბის რუკების ასლები167. აღნიშნული არსებითად არღვევს ბრალ
დებულისა და მისი ადვოკატის უფლებას, გაეცნონ ბრალდების მხარის
მტკიცებულებებს.

ამავესაქმისფარგლებში,ადვოკატებსბრალდებულთაწინასწარპატიმ
რობაში ყოფნის პერიოდში შეზღული ჰქონდათ მათთან პირისპირ კო
მუნიკაცია.მეტიც:ციხისადმინისტრაციამივერიმელაშვილისადვოკატს
არგადასცაბრალდებულისმიერწერილობითმომზადებულიდოკუმენტი,
სავარაუდოდ, მისი შინაარსის გამო. აღსანიშნავია, რომ ამ ფაქტთან
დაკავშირებით სახალხო დამცველმა ადვოკატთან კონფიდენციალური
კომუნიკაციის უფლების დარღვევა დაადგინა და იუსტიციის მინისტრს
N8 პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომელთადისციპლინური პა
სუხისმგებლობისდაკისრებისწინადადებითმიმართა168.

166.იხ.https://www.gdi.ge/ge/news/advokatebisgancxadebakartografebissaqmeze.
page

167.იქვე
168.იხ.https://ombudsman.ge/geo/akhaliambebi/sakhalkhodamtsvelmaiveri

melashvilistvisadvokattankonfidentsialurikomunikatsiisuflebisdarghveva
daadgina
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კიდევერთიმაგალითია2020წლის22სექტემბერსსაქართველოსპროკუ
რატურისმიერგაკეთებულიგანცხადებათამარბაჩალიაშვილისგარდაც
ვალებისფაქტზე მიმდინარე გამოძიებისფარგლებში,დაზარალებულის
ოჯახის ადვოკატის, მიხეილრამიშვილის მიერგამოქვეყნებულიფოტო
მასალისსიყალბესთანდაკავშირებითგამოძიებისდაწყებისთაობაზე169.
პროკურატურამასევეჩაატარასხვადასხვასაგამოძიებოდასაპროცესო
მოქმედება, მათ შორის, სასამართლო განჩინების საფუძველზე მიხეილ
რამიშვილისკუთვნილიტელეფონიდანამოიღოდავითფურცხვანიძესთან
კომუნიკაციისფარგლებში საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია170.
შედეგად,25სექტემბერსდააკავესინფორმაციისმიმწოდებელი–დავით
ფურცხვანიძე.

არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, პროკურატურის მიერ
მტკიცებულებათა ფალსიფიცირების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების
ფარგლებში,თამარბაჩალიაშვილისოჯახის ადვოკატების მაგისტრმო
სამართლესთან დაკითხვა, ასევე მიხეილ რამიშვილის პირადი მობი
ლური ტელეფონის ამოღება შესაძლებელია, ჩაითვალოს ბაჩალიაშ
ვილის ოჯახისა და მისი უფლებადამცველების პოზიციაზე გავლენის
მოხდენის მცდელობად171. ხოლო ადვოკატის ტელეფონის ამოღება
სისხლისსამართლებრივისაქმისმიმდინარეობისდროს–პროკურატურის
მიერადვოკატთაუფლებებშიუხეშჩარევას,რამაცშეიძლება,არსებითად
შეუშალოსხელიადვოკატისსაქმიანობას172.

< თავდასხმებიუფლებადამცველებზე

საზოგადოებისწევრებისმხრიდანუფლებადამცველებისშევიწროებადა
დევნაერთერთიმწვავეპრობლემაა,რომელიც2020წლისგანმავლო
ბაში არაერთხელ გამოვლინდა. მათ შორის, განსაკუთრებულ ზეწოლას
განიცდიან ქალი უფლებადამცველები „ტაბუდადებულ თემებზე საუბ
რის, დუმილის კულტურის დარღვევისა და საზოგადოებაში დამკვიდ

169.იხ.https://pog.gov.ge/news/saqarTvelospr1
170.იქვე
171.იხ.https://www.gdi.ge/ge/news/ngosstatement26092020.page
172.იქვე



უფლებადამცველებიდააქტივისტები

108

რებული სტერეოტიპების შეცვლაზე მიმართული მუშაობის გამო“173.
ამასთან,ლგბტ+უფლებადამცველებისუფლებრივიმდგომარეობადაამ
კუთხითარსებულიგამოწვევებიკვლავაქტუალურსაკითხადდარჩა2020
წლისათვის174.

ამის მაგალითია 2020 წელს ქართველი ჩოგბურთელის, ნიკოლოზ ბა
სილაშვილის გახმაურებული სასამართლო პროცესის ირგვლივ არსე
ბული დისკუსია სოციალურ ქსელებში175. კერძოდ,  დაზარალებულის
უფლებადამცველები–ანაარგანაშვილიდაანააბაშიძესაზოგადოების
აგრესიის სამიზნე გახდნენ. როგორც დაზარალებულის, ისე მისი
ადვოკატებისმიმართსოციალურმედიაშიშეურაცხყოფისადაზეწოლის
არაერთიფაქტიდაფიქსირდა176.

უფლებადამცველებისმიმართარსებულითავდასხმებისტალღასგანსაკუთ
რებითშეუწყოხელიმაღალიპოლიტიკურითანამდებობისპირებისმხრი
დან გაკეთებულმა განცხადებებმა, რომლებიც მიზნად არასამთავრობო
სექტორისდისკრედიტაციას,მათმიმართნდობისშემცირებასადასაზოგა
დოებისაგრესიისპროვოცირებასისახავდა177.ამკუთხით,საყურადღებოა
არასამთავრობო ორგანიზაციის, „საერთაშორისო გამჭირვალობა – სა
ქართველოს“ დისკრედიტაციისაკენ მიმართული განცხადებები, რომ
ლებიცორგანიზაციისმიერგამოქვეყნებულიანგარიშისეჭვქვეშდაყენებას
ემსახურებოდა178,  ასევე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის
საერთაშორისოსაზოგადოების (ISFED)საქმიანობისდა2020წლისსა
პარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მათი შეფასებების დისკრე
დიტაციაორგანიზაციისმიერხმებისპარალელურიდათვლისპროცესში
დაშვებულიშეცდომისგამო.

173.საქართველოსსახალხოდამცველისაპარატი,„ადამიანისუფლებადამცველთა
საკითხებზემუშაობისსახელმძღვანელო“,7,იხ.<https://www.ombudsman.ge/res/
docs/2020111419462856301.pdf>

174.იხ.თავი„ლგბტქიადამიანები“.
175.იხ.https://www.radiotavisupleba.ge/a/30904999.html
176.იხ.https://phr.ge/publication/news/221?lang=geo
177.იქვე
178.იხ.https://mtavari.tv/news/9260kapitanigigaurisorganizatsiisdaskvnasar;<

https://bit.ly/2PAhzKV>
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აღნიშნულთანდაკავშირებით,სახალხოდამცველმა2020წლისანგარიშ
შიმიუთითა,რომმნიშვნელოვანია,თანამდებობისპირებმა„უფლებადამ
ცველების საქმიანობის მაქსიმალურად ხელშესაწყობად, იხელმძღვანე
ლონსაერთაშორისოდაღიარებულიდემოკრატიულისტანდარტებით.მათ
შორის,თავიშეიკავონუფლებადამცველთადისკრედიტაციისკამპანიაში
ჩართვისაგან“179.

< COVID19პანდემიისგავლენა
 უფლებადამცველთასაქმიანობაზე

ეპიდსიტუაციის მართვისათვის მთავრობის მიერ მიღებულმა ღონის
ძიებებმახელიშეუშალაუფლებადამცველებსსაქმიანობისგანხორციე
ლებისას, ვინაიდან მათზე თანაბრად გავრცელდა ყველა დადგენილი
შეზღუდვა.  ამკუთხით,ძირითადპრობლემადრჩებამთავრობისმიერ
დაწესებული ე.წ. კომენდანტის საათი, რა დროსაც იკრძალება 21:00
საათიდან 06:00 საათამდე პირთა გადაადგილება როგორც ქვეითად,
ისე–სატრანსპორტოსაშუალებით.მიუხედავადიმისა,რომაღნიშნული
შეზღუდვაარვრცელდებაადვოკატებზე,რომელთაგადაადგილებაცსა
განგებომდგომარეობისდროსსამსახურეობრივიმოვალეობისშესასრუ
ლებლადარისაუცილებელი,აღნიშნულიმოწესრიგებამაინცაფერხებს
უფლებადამცველებისსაქმიანობასშემდეგიმიზეზებისგამო:(1)იმისათ
ვის,რომადვოკატსდაუბრკოლებლადგადაადგილებისუფლებამიენი
ჭოსე.წ.კომენდანტისსაათისდროს,მასთანაუცილებლადუნდაჰქონ
დეს ორდერი180. აღნიშნული დათქმა პრობლემურია იმ შემთხვევაში,
როდესაც ადვოკატისათვის წინასწარ არ არის ცნობილი,თუ ვინ არის
მისი დაცვის ქვეშ მყოფი; (2) გართულდა იმ უფლებადამცველების
საქმიანობის განხორციელება, ვისაც არ აქვს ადვოკატის სტატუსი და,
შესაბამისად, ვერ სარგებლობს გადაადგილების თავისუფლებით ე. წ.
კომენდანტისსაათისდროს.

179.საქართველოსსახალხოდამცველისანგარიშისაქართველოშიადამიანისუფლებათა
დათავისუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,თბილისი,2020,260,იხ.
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf

180.იხ.https://bit.ly/39OwU1c
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რეკომენდაციები

შსსსდაგენერალურპროკურატურას:

● უზრუნველყონუფლებადამცველთაწინააღმდეგმიმართულიშესაძ
ლოდანაშაულებრივიქმედებებისდროულიდაეფექტურიგამოძიე
ბადაპასუხისმგებელპირთადასჯა;

● უზრუნველყონ ერთიანი მიდგომები და თავიდან აიცილონ ადმი
ნისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი ზომების გამოყენება
ხელისუფლებისმიმართკრიტიკულადგანწყობილპირებსადაჯგუ
ფებზეზეწოლისმიზნით;

● შეასრულონმათზენაკისრინეგატიურივალდებულებადაარშეუშა
ლონხელიმშვიდობიანიაქციისმონაწილეებსშეკრებისთავისუფ
ლებითსარგებლობაში;

● პატივი სცენ მხარეთა შეჯიბრებითობისადათანასწორობის პრინ
ციპსდა არდააბრკოლონდაცვის მხარე საპროცესო უფლებების
რეალიზებაში.

საქართველოსმთავრობას:

● გაითვალისწინოს უფლებადამცველთა საქმიანობის სპეციფიკა
იზოლაციისადაკარანტინისწესებისდადგენისას.მათშორისმის
ცესმათე.წ.კომენდანტისსაათისდროსგადაადგილებისთავისუფ
ლებითსარგებლობისშესაძლებლობა.

საერთოსასამართლოებს:

● ადმინისტრაციულსამართალდარღვევათასაქმეებისგანხილვისას,
გაითვალისწინონკონსტიტუციურიდასაერთაშორისოსტანდარტე
ბიდა გადაწყვეტილება მიიღონ ადამიანის უფლებათა სასარგებ
ლომიდგომისგათვალისწინებით.

პოლიტიკურითანამდებობისმქონეპირებს:

● შეწყვიტონუფლებადამცველთადისკრედიტაციადაადამიანისუფ
ლებებისდაცვისმნიშვნელობისხაზგასასმელად,ღიადდაუჭირონ
მხარიმათ.
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გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელოვანი ასპექტია მედიათავი
სუფლება და ჟურნალისტური საქმიანობისთვის თავისუფალი და
უსაფრთხოპოლიტიკურიგარემოსშექმნა.სახელმწიფოშიამისუზ
რუნველყოფა მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული ხელი

სუფლებისმხრიდანთანასწორობისპრინციპისდაცვაზე,რაცგამორიცხავს
მედიასაშუალებებისმიმართშერჩევითიმიდგომითმოქმედებასდაკრიტი
კულადგანწყობილიმედიისარათანაბარმდგომარეობაშიჩაყენებას.

2020 წლის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ
პრობლემურიაქვეყანაშიმედიისუსაფრთხოებისმდგომარეობა.აგრეთ
ვე, ხელისუფლება გარკვეული მედიასაშუალებების/წარმომადგენლების
მიმართკვლავდისკრიმინაციულადმოქმედებდა,რაცგამოიხატასაგადა
სახადოპოლიტიკაში,სარედაქციოპოლიტიკისშეცვლისმცდელობასადა
სხვადასხვატიპისმედიისმიმართგანსხვავებულმიდგომებში.

მე დიის წარ მო მად გენ ლე ბის უსაფ რთხოე ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბა

გასულიწლისგანმავლობაშიკვლავგაგრძელდაჟურნალისტებისთვისპრო
ფესიულსაქმიანობაშიუკანონოდხელშეშლისტენდენცია.დაფიქსირდამე
დიისწარმომადგენლებზეთავდასხმისადამუქარისარაერთიშემთხვევა181.

181. 29აგვისტოსპანკისისხეობისსოფელდუისშიგაიმართააქცია,სადაცგაჟღერდასათემო
რადიოსსტუდიისდარბევისმუქარადამოწოდებარადიოსდამფუძნებლისჟურნალისტ
გელამთივლიშვილისმიმართ,უარიეთქვაპანკისშიპროფესიულისაქმიანობის
შესრულებაზე.იხ.„პანკისისრადიოსწინააღმდეგკამპანიადანაშაულისნიშნებსმოიცავს
–კოალიცია“,02.09.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/37Gc1n3;„მთავარიარხის“
მიერ2020წლის30იანვარსგავრცელებულიინფორმაციისთანახმად,ამავეარხის
დირექტორსნიკაგვარამიასრამდენიმეპირითბილისისსაქალაქოსასამართლოს
ეზოშითავსდაესხა.იხ.“მედიაკოალიციის”განცხადებანიკაგვარამიასმიმართ
განხორციელებულთავდასხმაზე“,01.30.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/37OnEsq;
2020წლის12ივნისსთბილისშიჩატარებულისპეცოპერაციისასდაკავებულირუსეთის
მოქალაქეტელეკომპანიისჟურნალისტის,გიორგიგაბუნიასლიკვიდაციასგეგმავდა.იხ.
„კოალიცია:მივმართავთმთავრობასგიორგიგაბუნიასლიკვიდაციისმომზადებასთან
დაკავშირებითდროულიდადასაბუთებულიინფორმაციაგაასაჯაროონ“,16.06.2020.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3gtxsfi;ჟურნალისტებზეთავდასხმებსადგილიჰქონდა
როგორცწინასაარჩევნოპერიოდში,ისეკენჭისყრისდღესაც.იხ.„კოალიცია«მედიის
ადვოკატირებისთვის»მთავრობასჟურნალისტებისდაცვისკენმოუწოდებს“,29.09.2020.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3mSfAwN;„საიამედიისმიმართძალადობისფაქტებზე
რეაგირებასმოითხოვს“,31.10.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/33QXFiu.
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ჟურნალისტურსაქმიანობაშიხელისშეშლისადამათიდაზიანებისფაქტები
ასევე გამოვლინდა 2020 წლის 8 ნოემბერს საარჩევნო ადმინისტრაციის
შენობასთან მიმდინარე აქციის დაშლისას. პოლიციის მხრიდან
არალეგიტიმური და არაპროპორციული ძალის გამოყენების შედეგად182,
დაშავდნენ ჟურნალისტები და დაზიანდა მათი ტექნიკა183. საგულისხმოა,
რომ ამ აქციაზე ჟურნალისტის საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის
ფაქტებზეგამოძიებაარდაწყებულა184.აგრეთვე,დღემდეგამოუძიებელია
2021 ივნისის საპროტესტო აქციის დაშლის დროს დაზარალებული
ჟურნალისტებისსაქმეები.

მედიის მიმართ პრობლემური მიდგომები

სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილება აჭარის ტელევიზიაში – აჭარის სა
ზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის იმპიჩმენტის პროცესის ჩა
ტარების შემდეგ, დაიწყო სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებისთვის
კონკრეტულინაბიჯებისგადადგმა185,რაცგამოიხატასარედაქციოსამსა
ხურისხელმძღვანელობისცვლილებაში,კრიტიკულადგანწყობილიჟურ

182.„8ნოემბრისაქციაზეგამოყენებულისაპოლიციოძალაუკანონოდა
არაპროპორციულიიყო“,10.11.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3gn7UAg.

183.„ცესკოსთანმიმდინარეაქციისგაშუქებისასდაშავდნენგადამღებიჯგუფებიდა
დაზიანდატექნიკა“,09.11.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3gnBrtv.

184.8ნოემბრისაქციაზეჟურნალისტისსაქმიანობაშიუკანონოდხელისშეშლისფაქტებზე
ორგანიზაცია“უფლებებისაქართველომ”გენერალურპროკურატურასმიმართა.იხ.
“„უფლებებისაქართველო“მოუწოდებსპროკურატურას,ჟურნალისტურსაქმიანობაში
უკანონოდხელისშეშლისმუხლითდაიწყოსგამოძიება”,09.11.2020.ხელისაწვდომია:
https://bit.ly/3wJBLe1.პროკურატურასგამოძიებაარდაუწყიადაგანცხადებაშსსს
გენერალურინსპექციასგადაუმისამართა.ამუკანასკნელისგადაწყვეტილებითკი,
ჟურნალისტებისდაშავებისასსამსახურებრივგადაცდომასადგილიარჰქონია.

185.„კოალიცია„მედიისადვოკატირებისთვის“აჭარისსაზოგადოებრივმაუწყებელში
მიმდინარეპროცესებისთაობაზესაერთაშორისოორგანიზაციებსკიდევერთხელ
მიმართავს“,14.02.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3mUp0rE;„აჭარის
ტელევიზიისადარადიოსსარედაქციოდამოუკიდებლობაისევსაფრთხეშია“,
14.02.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/36PGrUD;„საზოგადოებრივი
ორგანიზაციებიაჭარისმაუწყებელშიმიმდინარესაგანგაშოპროცესებზე
საერთაშორისოორგანიზაციებსკოლექტიურადმიმართავენ“,17.03.2020.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3oA9phh.



მედია

115

ნალისტებისშევიწროებასა186დასამსახურიდანგათავისუფლებაში187.აღ
სანიშნავიაისიც,რომსარჩელისშეტანიდანთითქმისორიწლისშემდეგაც,
სასამართლოს არ დაუწყია მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის, ნათია
კაპანაძის, იმპიჩმენტის პროცესთან დაკავშირებული დავის განხილვა.
ხოლო, დირექტორის ყოფილი მოადგილის –  ნათია ზოიძის მიმართ
სავარაუდოშევიწროვებასთანდაკავშირებით,გამოძიებაარაეფექტურია,
რაზეცსახალხოდამცველმასაგამოძიებოორგანოებსრეკომენდაციითაც
მიმართა188.

მაუწყებლებისთვის წარდგენილი საინკასოდავალება  – ხელისუფლება
აგრძელებსარათანასწორმოპყრობასმაუწყებლებისმიმართდაკრიტი
კულიმედიისწინააღმდეგიყენებსშერჩევითსაგადასახადოპოლიტიკას189.
სიტუაციასამძაფრებსპანდემიისპირობებშიშემცირებულიშემოსავალიც,
მთავრობაკიარატარებსსაგადასახადოტვირთისშესამსუბუქებელღო
ნისძიებებს190.

სისხლისსამართლებრივი მექანიზმები კრიტიკული მედიის მიმართ  –
ამ თვალსაზრისით, საყურადღებოა მთავარი არხის მიერ მომზადებულ
სიუჟეტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან საბოტაჟის
მუხლითგამოძიებისდაწყებისფაქტი,რაცწარმოადგენსარათანაზომიერ
რეაგირებასდამედიისთავისუფლებაშიჩარევისმცდელობისსახიფათო
პრეცედენტს191.

186.„კოალიცია“მედიისადვოკატირებისათვის”მიიჩნევს,რომაჭარისმაუწყებელი
თავსარიდებსკანონითდაკისრებულიფუნქციისშესრულებას“,24.03.2020.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2JZkB8t.

187.GYLA,CEJ,„რამოხდააჭარისმაუწყებელში“,10.04.201910.04.2020,1518,
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2VKN5p7.

188.„სახალხოდამცველმანათიაზოიძისსაქმეზედარღვევადაადგინადაპროკურატურას
გამოძიებისჩატარებისაკენმოუწოდა“,23.10.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/2VQ89u8.

189.„ხელისუფლებადამოუკიდებელიმედიისწინააღმდეგშერჩევითისაგადასახადო
მიდგომებითმოქმედებს“,26.12.2019.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3quOsGq.

190.„კოალიცია‹›მედიისადვოკატირებისათვის»მთავრობასმედიისმხარდაჭერისკენ
კიდევერთხელმოუწოდებს“,27.03.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3otkdxO.

191.„ტელეკომპანია“მთვარის”მიერმომზადებულისიუჟეტისგამოსისხლისსამართლის
გამოძიებისდაწყება,წარმოადგენსუმწვავეს,არათანაზომიერრეაგირებასდა
მედიისთავისუფლებაშიჩარევისძალზედსახიფათოპრეცედენტს“,26.06.2020.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3lTqEIE.



მედია

116

მედიისმიმართდისკრიმინაციისწახალისებისრისკები–2020წლის18
მაისს TV 25ის ჟურნალისტმა საჯარო განცხადება გააკეთა, რომ აჭა
რისმთავრობამათთანბოიკოტისრეჟიმზეგადავიდა. ამავეჟურნალის
ტის მიერ ჩატარებული მოკვლევით დადგინდა, რომ აჭარის მთავრო
ბას ჰქონდა მნიშვნელოვანი ხარვეზები მედიასთან ურთიერთობაში და
ეჭვები TV 25ის მიმართ განსხვავებულ მოპყრობასთან დაკავშირებით
დადასტურდა192.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისიის მიდგომები

2020 წლის17 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა ცვლილებები შეი
ტანა„ელექტრონულიკომუნიკაციებისშესახებ“საქართველოსკანონში.
ცვლილებებით, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიენიჭა უფლება
მოსილება, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაშიდანიშნოს სპეცია
ლური მმართველი ავტორიზირებულ კომპანიებში. აღსანიშნავია, რომ
აღნიშნულიინიციატივაჯერკიდევმისმიღებამდეგააკრიტიკასამოქალა
ქო სექტორმა, ვინაიდანდაინახა სერიოზულირისკები კომპანიის სარე
დაქციოპოლიტიკაშიჩარევისადაკომპანიისსაქმიანობაზეზეგავლენის
მოხდენისთვალსაზრისით193. მოგვიანებითკი,ამავესაკითხზედასკვნა
გამოაქვეყნავენეციისკომისიამაც,რომლისშეფასებითაც,ცვლილებები
არღვევს სამართლიანი სასამართლოსა და საკუთრების უფლებას და
ამავდროულადქმნისმედიისთავისუფლებისშეზღუდვისრისკებს194.ხაზ
გასასმელია,რომცვლილებებისმიღებიდანმალევე,კომისიამაღნიშნუ

192.„კოალიცია„მედიისადვოკატირებისთვის“TV25ისმიმართდისკრიმინაციის
წახალისებისრისკებსეხმიანება“,19.05.2020.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3mph5Da.

193.„კომუნიკაციებისეროვნულიკომისიისმიერმომზადებულიკანონპროექტიგამოხატვის
თავისუფლებისშეზღუდვისსაფრთხესშეიცავს”,08.07.2020.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3295C1k;“მაუწყებლობისსფეროში2კანონპროექტსპარლამენტთან
აპროტესტებენ[ვიდეო]”,10.07.2020.ხელმისაწვდომია:
https://netgazeti.ge/news/466614/

194.VeniceComission,Georgia–JointOpinionontheRecentAmendmentstotheLaw
onElectronicCommunicationsandtheLawonBroadcasting,CDLAD(2021)011e
((Strasbourg:CouncilofEurope,2020).ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2OGhRQ1.
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ლიბერკეტი„კავკასუსონლაინის“წინააღმდეგგამოიყენადამასდროე
ბითი მმართველიდაუნიშნა. თუმცა, ამ საკითხთან დაკავშირებითდავა
მიმდინარეობსროგორცეროვნულდონეზე,ისე–საერთაშორისოსაარ
ბიტრაჟოტრიბუნალში.

გარდა ამისა, საგულისხმოა კერძო საეთერო რადიომაუწყებლობის
ლიცენზიების მოსაპოვებლად კონკურსების პირობების თაობაზე კომუ
ნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მომზადებული დადგენილების
პროექტიც195. ეს დოკუმენტი შემუშავდა რადიომაუწყებლებისა და სხვა
სათანადოუწყებებისჩართულობისგარეშედალიცენზიისმოპოვებისას
მაუწყებლებსმნიშვნელოვანფინანსურვალდებულებებსწარმოუშობს196.

განსაკუთრებითსაყურადღებოაკომისიისგანცხადებაუხამსობასთანდა
კავშირებით197. მარეგულირებელმა ორგანომ მაუწყებლებს მოუწოდა,
ეთერში არგანეთავსებინათუხამსობის შემცველიპროგრამები, წინააღ
მდეგ შემთხვევაში, ის გამოიყენებდა კანონმდებლობით მინიჭებულ უფ
ლებამოსილებას. კომისია განცხადებაში აღნიშნავს, რომ უხამსობის
შემცველ პროგრამაზე შესაძლებელია სასამართლოს კონტროლის გან
ხორციელებადარადგანაცმისიგადაწყვეტილებაგადისსასამართლოს
კონტროლს, მას ასევე აქვს ასეთი პროგრამის შინაარსობრივი რეგუ
ლირების უფლებამოსილება. საგულისხმოა, რომ კომისიის აღნიშნული
მსჯელობა არ გამომდინარეობს არც „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონი
დან და არც – საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებიდან,
რომლითაც დაიშვა სასამართლოს კონტროლი უხამსობის შემცველ
პროგრამაზე198.მიუხედავადამისა,მარეგულირებელმაორგანომმსგავსი

195.„პროექტი–კომისიისსტრატეგიაკერძოსაეთერორადიომაუწყებლობის
ლიცენზიებისმოსაპოვებლადკონკურსებისგამოცხადებისთაობაზე“,16.05.2020.
ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3lMkgDe.

196.„კოალიცია“მედიისადვოკატირებისათვის”რადიომაუწყებლებისსაჭიროებების
თაობაზეგანცხადებასავრცელებს“,11.06.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.
ly/36RBHxM.

197.„კომუნიკაციებისკომისია:მოვუწოდებთმაუწყებლებს,არგანათავსონეთერში
უხამსობისშემცველიპროგრამები,რათაარდაირღვესადამიანისძირითადი
უფლებებიდაკანონი“,07.12.2020.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2R9KohM.

198.„კომუნიკაციებისკომისიამაუწყებლებისრეგულირებასცდილობსდაკანონით
გათვალისწინებულუფლებამოსილებასსცდება“,08.12.2020.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3rRfzuY.
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მიდგომამალევეგაავრცელა2020წლის12დეკემბერსტელეკომპანია
„მთავარიარხის”გადაცემაში„შაბათისმთავარი”გასულსიუჟეტზე199.

აგრეთვე,მნიშვნელოვანია,აღინიშნოსბავშვზემავნეზეგავლენისმქონე
ინფორმაციისგან არასრულწლოვანთადაცვის თაობაზე „მაუწყებლობის
შესახებ“საქართველოსკანონსა200და„ბავშვისუფლებათაკოდექსში“201
არსებულინორმები,რომლებიც2020წლის1სექტემბერსშევიდაძალაში.
ეს დებულებები პრობლემურია, ვინაიდან ტოვებს ფართო დისკრეციის
ფარგლებსდაკომისიასანიჭებსუფლებამოსილებას,თავისისუბიექტური
შეხედულებით გადაწყვიტოს, რა შინაარსის ინფორმაცია შეუძლია
გაავრცელოსმაუწყებელმა202.

რეკომენდაციები

შსსსდაგენერალურპროკურატურას:

● დროულადდა ეფექტიანად გამოიძიოს მედიის წარმომადგენლე
ბისთვის პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში უკანონოდ
ხელშეშლის და ძალის გადამეტების ფაქტები (განსაკუთრებით –
2019წლის2021ივნისსდაფიქსირებულიშემთხვევები).

სსიპშემოსავლებისსამსახურს/ფინანსთასამინისტროს:

● მედიისმიმართსაგადასახადოპოლიტიკაარიყოსშერჩევითიდა
არიქნასგამოყენებულიმედიაზეზეწოლისიარაღად.

199.„კომუნიკაციებისკომისიაპროგრამისშინაარსისგანხილვითკანონსარღვევს“,
28.01.2021.ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/2PHfcpz.

200.მაუწყებლობისშესახებკანონის561და562მუხლები.
201.ბავშვისუფლებათაკოდექსის66ემუხლი.
202.“მაუწყებლებისთვისდღესამოქმედებულისაკანონმდებლონორმებიცენზურაადა

არაკონსტიტუციურადუნდაგამოცხადდეს”,01.09.2020.ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/3a0o4xE.
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აჭარისმთავრობას:

● გადახედოს მედიასთან ურთიერთობის პოლიტიკასდა მისცეს შე
საძლებლობა ჟურნალისტებსა და მედიასაშუალებას, შეასრულონ
მათზედაკისრებულიპასუხისმგებლობა.

კომუნიკაციებისკომისიას:

● იმოქმედოსთავისიმანდატისადაკანონმდებლობისფარგლებში,
აღარ გააკეთოს კანონის საწინააღმდეგო განმარტებებიდა პატი
ვისცესმედიისთავისუფლებისადასაზოგადოებისინფორმირების
აღიარებულსტანდარტებს.
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სათანადო საცხოვრებლის უფლების მნიშვნელობის, ამ სფეროში
არსებული პრობლემების სიმწვავისა და სახელმწიფოს მხრიდან
დაუყოვნებლივიმოქმედებისაუცილებლობისმიუხედავად,წლების
განმავლობაში,მთავრობაარიღებსრელევანტურზომებსმდგომა

რეობის მინიმალურდონეზეგამოსწორებისთვისაც კი. კერძოდ, ჯერკი
დევ არ შემუშავებულა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარ
ტებზედაფუძნებულიკანონმდებლობა,პოლიტიკადასერვისები.კვლავ
უმძიმესგამოწვევადრჩებაშინამეურნეობებისგამოსახლებისპოლიტიკა
და პრაქტიკა, რომელიც ასობით ადამიანს სახელმწიფოს მინიმალური
მხარდაჭერისგარეშე,უსახლკარობისსაფრთხისწინაშეაყენებს.

სის ტე მუ რი გა მოწ ვე ვე ბი უსახ ლკა რო ბას თან  

ბრძო ლის პო ლი ტი კა ში 

ერთერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ხარვეზიანი კანონ
მდებლობა,რომელიცარითვალისწინებსსათანადოსაცხოვრებლისსა
ერთაშორისო დონეზე აღიარებულ გარანტიებს. განსაკუთრებით პრობ
ლემურია უსახლკარო პირის ცნება203, რომელიც ვიწრო და ბუნდოვანი
ფორმულირების გათვალისწინებით, საცხოვრისის საჭიროების მქონე
არაერთ პირთა ჯგუფს204 გამორიცხავს კანონისმიერი რეგულირების
სფეროდანდაეროვნულიმასშტაბითვერასრულებსსაცხოვრისისერთ
გვაროვანისტანდარტებისგანმსაზღვრელროლს.

უმწვავეს პრობლემას წარმოადგენს საცხოვრისის გარანტირებისა და
უსახლკარობასთან ბრძოლის ერთიანი პოლიტიკის არარსებობა, რაც,
მათშორის,შესაბამისისტრატეგიისადასამოქმედოგეგმისარარსებობა
შიგამოიხატება.2019წელსშექმნილმაუწყებათაშორისმაკომისიამვერ

203.„სოციალურიდახმარებისშესახებ“საქართველოსკანონი,მ.4(ჟ),„უსახლკაროპირი
–მუდმივი,განსაზღვრულიადგილისარმქონეპირი,რომელიცმუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულია,როგორცუსახლკარო“.

204.უსახლკაროპირისცნებისბუნდოვანებისგამო,ვერხდებაიმისიდენტიფიცირება,თუ
რომელიუსახლკაროჯგუფები(მაგ.ინსტიტუციაშიმცხოვრებიპირები,არასათანადო
საცხოვრისშიან/დანათესავებთანმცხოვრებიადამიანები,გამოსახლებას
დაქვემდებარებულიპირებიდასხვა)ექცევიანმისრეგულირებაში;იხ.სოციალური
სამართლიანობისცენტრი(ყოფილიEMC),უსახლკარობასთანბრძოლა:უსახლკარო
პირისცნებადაუსახლკაროდმიჩნევისკრიტერიუმები,2020.
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დაიცვაღიამმართველობისპარტნიორობის20182019წლებისსამოქ
მედოგეგმითსაცხოვრისისსტრატეგიისადასამოქმედოგეგმისშემუშა
ვებისათვისგათვალისწინებულივადა–2020წლისდეკემბერი.ამჟამად
ბუნდოვანია,თურამდენადშეასრულებსაღმასრულებელიხელისუფლება
ნაკისრ ვალდებულებებს. ერთიანი პოლიტიკის უკიდურესი ხარვეზიანო
ბის,სახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულისაბინაოფონდისადასაცხოვ
რისისგრძელვადიანისერვისებისარარსებობისფონზე,მხოლოდცალ
კეულ მუნიციპალიტეტებში არსებული მწირი და ხარვეზიანი სერვისები
(რომელიცძირითადადსამისახით–გადაუდებელითავშესაფრით,ბინის
ქირითუზრუნველყოფისსერვისითადასოციალურისაცხოვრისით–არის
წარმოდგენილი),პრობლემისმხოლოდდროებითგადაჭრასისახავსმიზ
ნად,ისიც–საცხოვრისისსაჭიროებისმქონეპირთამხოლოდმცირენა
წილისთვის.

საცხოვრისისერთიანიპოლიტიკისარარსებობაქვეყანაშიერთერთიყვე
ლაზე დიდი გამოწვევის – საცხოვრისიდან გამოსახლების (მათ შორის,
შენობის დემონტაჟის დროს საცხოვრისიდან გამოსახლების) სფერო
ში პრევენციულიდარეაგირებითი პოლიტიკის უკიდურესი ხარვეზიანო
ბისსაფუძველია.საკანონმდებლოდაინსტიტუციურიჩარჩომინიმალურ
დონეზეცკიარშეესაბამებაადამიანისუფლებათასაერთაშორისოსტან
დარტებსდაასობითადამიანსუსახლკაროდდარჩენისსაფრთხისწინაშე
აყენებს205. არსებულ სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებსფორმალურიდა
არაფორმალური სახით არსებული მტაცებლური ფულადსაკრედიტო
სისტემები, რომელიც გამოსახლების ერთერთი მთავარი გამომწვევი
მიზეზია206.

კანონმდებლობისადაპოლიტიკისმიმართულებითარსებულისისტემური
პრობლემებიკიდევუფრომწვავედგვევლინებაშესაბამისისტატისტიკუ
რიმონაცემებისარარსებობისპირობებში,რაცთავისთავადგამორიცხავს
უსახლკაროჯგუფებისსაჭიროებებზემორგებულიპოლიტიკისგატარებას
მინიმალურდონეზეცკი.სახელმწიფოსამდრომდეარუკვლევიაუსახლკა

205.იხ.სოციალურისამართლიანობისცენტრი(ყოფილიEMC),უფლებასათანადო
საცხოვრებელზე–ძირითადიგამოწვევებისანალიზი,2018,გვ.82–93.

206.იხ.სოციალურისამართლიანობისცენტრი(ყოფილიEMC),მოსახლეობა
მევახშეობისპირისპირ:მტაცებლურიდაკრედიტებადამისისოციალურიშედეგები,
2020;სოციალურისამართლიანობისცენტრი(ყოფილიEMC),საკრედიტობუმი,
ჭარბვალიანობადაეროვნულიბანკი,2020.
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რობისმასშტაბი207, მისიგამომწვევიმიზეზები,უსახლკარობისფორმები
თუუსახლკაროჯგუფებისწინაშეარსებულიგამოწვევები.მეორემხრივ,
ცალკეულიკვლევებიაიდენტიფიცირებენუსახლკარობისგამომწვევისეთ
მრავალფეროვან მიზეზებს, როგორიცაა, მაგალითად, უმუშევრობა, ვა
ლაუვალობა,ფულადსაკრედიტოპოლიტიკა,ჯანდაცვისსერვისებზემწი
რიწვდომა,ოჯახურიძალადობა,იძულებითიგადაადგილება,აზარტულ
თამაშებზე დამოკიდებულება208; აგრეთვე, უსახლკარობის ფორმებს,
რომლებიც,მათშორის,გამოიხატებაქუჩაშიცხოვრებაში,მუნიციპალური
საცხოვრისისსერვისისმიღებაში,სპეციალიზებულდაწესებულებაში/ინსტი
ტუციაშიცხოვრებაში,გადატვირთულსაცხოვრისებშიანარაკონვენციურ
შენობებშიცხოვრებაში209.

უსახლკარო პირთა მიმართ უთანასწორო 

მიდგომების გამოვლინებები

ზემოთაღწერილსისტემურბარიერებთანერთად,რომელიცთავისთავად
იწვევსუსახლკაროპირთაუკიდურესმოწყვლადობასადასაზოგადოებრი
ვიცხოვრებიდანგარიყვას,არსებობსკონკრეტულიხარვეზები,რომელიც
დაუსაბუთებლად ზღუდავს ცალკეული უსახლკარო ჯგუფების უფლებებს

207.არსებულირეგულაციებირეგისტრირებულიუსახლკაროპირებისრაოდენობის
შესახებინფორმაციისსსიპ–სოციალურიმომსახურებისსააგენტოსთვის
მიწოდებისვალდებულებასმუნიციპალიტეტებსაკისრებს.თავისმხრივ,სააგენტოს
პასუხისმგებლობამოიცავსუსახლკაროპირთაერთიანიმონაცემთაბაზისწარმოებას.
სამწუხაროდ,კანონითგაწერილივალდებულებებიპრაქტიკაშიარსრულდება.
2020წლისმონაცემებით,სსიპ–სოციალურიმომსახურებისსააგენტოსმხოლოდ
სამიმუნიციპალიტეტის–თბილისის,სიღნაღისადასამტრედიის–სტატისტიკური
ინფორმაციაგააჩნდა;თუმცა,მხოლოდქ.თბილისისუსახლკარობისსაკითხებზე
მომუშავეკომისიისთვისმიმართვიანობისრაოდენობა(2015წლიდანმოყოლებული,
15453ადამიანთანმიმართებითშევიდაუსახლკაროდრეგისტრაციისგანაცხადება,
თუმცამათგანმხოლოდ1775პირსმიენიჭასტატუსი)ქვეყანაშიუსახლკარობის
სავარაუდოდდიდიმასშტაბისინდიკატორია;ქ.თბილისისმუნიციპალიტეტისმერიის
N1501210361522კორესპონდენცია,5.02.2021.

208.იხ.სოციალურისამართლიანობისცენტრი(ყოფილიEMC),უსახლკარობა–
სახელმწიფოპოლიტიკისანალიზი,2016;ღიასაზოგადოებისფონდი(OSGF),
ცხოვრებასოციალურსაცხოვრისში–მიზეზები,საჭიროებები,გარემო,2020.

209.სოციალურისამართლიანობისცენტრი(ყოფილიEMC),უსახლკარობა–სახელმწიფო
პოლიტიკისანალიზი,2016.
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დადისკრიმინირებულ მდგომარეობაში ამყოფებს მათ. ამ მიმართულე
ბითაღსანიშნავიაშემდეგისფეროები:

< ქუჩაშიმცხოვრებპირთამიმართდისკრიმინაციულიმოპყრობა
– არსებული რეგულაციებით210, ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები,
რომლებიცუსახლკაროთაშორისყველაზემოწყვლადჯგუფსწარ
მოადგენენ,მოკლებულნიარიანშესაძლებლობას,მიიღონსოცია
ლურადდაუცველიპირისსტატუსიდაისარგებლონ,ერთიმხრივ,
სოციალურიშემწეობითდა,მეორემხრივ,ცენტრალურდაადგი
ლობრივდონეზეარსებულისოციალურიდაცვისადაჯანდაცვის
მთელირიგისერვისებით.აღნიშნულირეგულირებისარაკონსტი
ტუციურად ცნობის თაობაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სა
სამართლოსსოციალურისამართლიანობისცენტრმა ჯერკიდევ
2016 წელს მიმართა, თუმცა, სასამართლოს გადაწყვეტილება
ჯერარმიუღია211.

< უსახლკაროპირადრეგისტრაციისწესები–ცენტრალურდო
ნეზე ერთიანი პოლიტიკის, სტანდარტებისა და ცნებების არარ
სებობამუნიციპალურდონეზეპირისუსახლკაროდმიჩნევისადა
რეგისტრაციისწესებისარაერთგვაროვნებასიწვევს.მუნიციპალი
ტეტები შეხედულებისამებრ არეგულირებენ მოცემულ საკითხებს
ანსაერთოდუგულებელყოფენმას.მაგალითისთვის,2020წლის
მონაცემებით, მთელი საქართველოს მასშტაბით, მხოლოდ 14
მუნიციპალიტეტს212 ჰქონდადამტკიცებული პირის უსახლკაროდ
რეგისტრაციის წესები. იმ მუნიციპალიტეტებს შორისაც კი,რომ
ლებიც ახდენენ რეგისტრაციას, პირის უსახლკაროდ მიჩნევის
კრიტერიუმები განსხვავებულიდა არაერთგვაროვანია,რაცთა

210.საქართველოსმთავრობის2010წლისN126დადგენილება,„ქვეყანაში
სიღატაკისდონისშემცირებისადამოსახლეობისსოციალურიდაცვისსრულყოფის
ღონისძიებათაშესახებ“.

211.იხ.საქართველოსმოქალაქევლადიმერჩიტაიასაქართველოსპარლამენტის,
საქართველოსმთავრობისადასაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადა
სოციალურიდაცვისმინისტრისწინააღმდეგ,კონსტიტუციურისარჩელიN854,https://
bit.ly/3mJHRqe.

212.საგარეჯოს,ქუთაისის,სენაკის,სამტრედიის,თეთრიწყაროს,გორის,ზუგდიდის,
რუსთავის,ვანის,თბილისის,ამბროლაურის,ხარაგაულის,მესტიისადახონის
მუნიციპალიტეტები.
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ვისთავად არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მსგავსი საჭი
როებების, თუმცა განსხვავებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ უსახ
ლკაროპირებს/ჯგუფებს.

< უსახლკაროპირთასაცხოვრისითუზრუნველყოფის წესები –
პრობლემურია უსახლკარო პირთა საცხოვრისის სერვისების მი
წოდების პროცედურებიც. ამგვარი სერვისები უკიდურესად მწი
რად,მხოლოდცალკეულმუნიციპალიტეტებშიარსებობს.ისევე,
როგორც რეგისტრაციის შემთხვევაში, სერვისების ჩამოყალიბე
ბისადა განვითარების პრაქტიკა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
განსხვავდება213 და მსგავსი საჭიროების ჯგუფების მიმართ საც
ხოვრისით უზრუნველყოფის არათანაბარ პრაქტიკას ქმნის. და
მატებით,საცხოვრისისსერვისებითუზრუნველყოფისსაკითხთან
დაკავშირებითგანსაკუთრებითაღსანიშნავიათბილისის მუნიცი
პალიტეტშიარსებულიე.წ.ლილოსთავშესაფრისპრაქტიკა–მა
შინროდესაცესსერვისიქალაქისყველაზემოწყვლად,მიუსაფარ
ინდივიდებს უნდა ემსახურებოდეს, მისი ბენეფიციართა სიიდან
დისკრიმინაციულადგამორიცხულნიარიანყველაზედიდიმხარ
დაჭერისსაჭიროების მქონე პირები –თვითმოვლისუნარის არ
მქონე ადამიანები, ასევე, ალკოჰოლურთუ სხვა ნივთიერებებზე
დამოკიდებულიპირები.

უსახ ლკა რო პი რე ბი COVID-19-ის  

პან დე მიის დროს

უსახლკარობასთან ბრძოლის საკითხის არაპრიორიტეტულობა COVID19ის
პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო ცხადი გახდა. მიუხედავად საერთა
შორისოსტანდარტებისადაქვეყანაშიშექმნილიმდგომარეობისა,მთავ
რობისანტიკრიზისულმაგეგმამმინიმალურდონეზეცკიარგაითვალის
წინა უსახლკარო ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა. საყურადღებოა,
რომმთავრობამასევეარგაატარაშესაბამისიღონისძიებებიუსახლკარო
ჯგუფების ეფექტიანი და პროაქტიური იდენტიფიცირების, მათთვის უსა

213.ზოგიერთიმუნიციპალიტეტიმხოლოდერთისახისსერვისსახორციელებს,ზოგიერთ
მუნიციპალიტეტსსაერთოდარგააჩნიასაცხოვრისისსერვისები,ხოლომსხვილ
ქალაქებშიერთზემეტისერვისიგვხვდება.
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ფრთხო საცხოვრისისა და რელევანტური, მინიმალური სერვისების მი
წოდებისთვის214.

დამატებით,მიუხედავადპანდემიისპერიოდშიიძულებითგამოსახლებებ
ზემორატორიუმისდაწესებისა,არშეჩერებულასხვატიპისსააღსრულებო
მოქმედებები, მაგალითად, საცხოვრისის აუქციონზე გატანადა საბანკო
ანგარიშებიდანთანხისჩამოჭრა,რაცმორატორიუმისგაუქმებისშემდგომ
ათასობითადამიანსსაცხოვრისისდაკარგვისმყისიერისაფრთხისწინაშე
დააყენებს.

ამასთანერთად,მთავრობამ,უმოქმედობისადასაკითხისუგულებელყოფის
პარალელურად,პანდემიისდროსუსახლკაროპირთამიმართრეპრესიული
ღონისძიებებიცგანახორციელა.მათშორის,აღსანიშნავიაე.წ.კომენდანტის
საათისდროსუსახლკაროთადაჯარიმებისშემთხვევები215,ასევე,თბილისის
მუნიციპალიტეტის მიერ თვითდახმარების მიზნით, უნებართვოდ აგებული
შენობებისდემონტაჟისამგორისრაიონსადააფრიკისდასახლებაში.

რეკომენდაციები

საქართველოსმთავრობასადასაქართველოსპარლამენტს:

● სიღრმისეულად გადაიხედოს საცხოვრისის (მათ შორის, გამოსახ
ლების) სფეროში არსებული კანონმდებლობა და პოლიტიკა და
მოხდესმათიჰარმონიზაციაადამიანისუფლებებისსაერთაშორისო
ინსტრუმენტებთან.რევიზიისპროცესმამოიცვასსაცხოვრისისსერვი
სისმიწოდებისერთიანისტანდარტების, ასევე,უსახლკაროპირთა
ერთგვაროვანი,ფართოდასაერთაშორისოსტანდარტებთანშესა
ბამისი ცნების შემუშავება,რაც გახდება ამ სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკისგანხორციელებისერთერთიძირითადიწინაპირობა;

● ადამიანის უფლებათა საერთაშორისოსამართალთან კანონმდებ
ლობისადაპრაქტიკისშესაბამისობაშიმოყვანამდე,უკანასკნელი

214.ღიასაზოგადოებისფონდი(OSGF),პანდემიისპერიოდშიუსახლკაროთამიმართ
გატარებულისახელმწიფოპოლიტიკისშეფასება,2021.

215.„EMCმოუწოდებსშსსს,შეწყვიტოსკომენდანტისსაათისდროსქუჩაშიმცხოვრებ
უსახლკაროთადაჯარიმება“,2020,https://bit.ly/2OWDsTO;იხ.ასევე,
https://bit.ly/2PSrfQD,https://bit.ly/2OTDRX8.
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საცხოვრისიდან გამოსახლებაზე (მათ შორის, დემონტაჟის დროს
შენობიდანგამოყვანაზე)დაწესდესმორატორიუმი;

● გაუქმდესრეგულაციები,რომელიცმიუსაფარპირებსდისკრიმინა
ციულადართმევსშესაძლებლობას,დარეგისტრირდნენსოციალუ
რადდაუცველიოჯახებისბაზაშიდამიიღონსოციალურიშემწეობა
დაჯანდაცვისადასოციალურიდაცვისმთელირიგისერვისები;

● პირებისადაშინამეურნეობებისუკიდურესისოციალურიმოწყვლა
დობისა და უსახლკარობის პრევენციის მიზნით, სულ მცირე, პან
დემიის პირობებში, შეჩერდეს ისეთი სააღსრულებო მოქმედებები
(მაგ.აუქციონები,საბანკოანგარიშებზეყადაღისდადება,თანხების
ჩამოჭრა),რომელიცდაკავშირებულიასაცხოვრისისადაშემოსავ
ლისპოტენციურდაკარგვასთან.

საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,
შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს:

● სხვადასხვა უწყებისა და უსახლკარო ჯგუფების აქტიური მონაწი
ლეობით, გონივრულ ვადებში შემუშავდეს საცხოვრისის სახელ
მწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაეფუძნება
უსახლკარობისმასშტაბების,ფორმების,გამომწვევიმიზეზებისადა
უსახლკაროჯგუფებისწინაშეარსებულიბარიერებისიდენტიფიცი
რებისთვისჩატარებულიეროვნულიკვლევისშედეგებს,მოიცავსამ
სფეროშიარსებულიყველასისტემურიგამოწვევისდაძლევისმოკ
ლევადიან ან/და გრძელვადიან ხედვას და თავის თავში გაითვა
ლისწინებსრელევანტურადამიანურდაფინანსურრესურსებს;

● საქართველოსმთავრობასადამუნიციპალიტეტებთანაქტიურიკო
მუნიკაციით,შემუშავდესსტატისტიკურიინფორმაციისშეგროვებისა
დადამუშავებისერთიანიმეთოდოლოგია.

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსადა
მუნიციპალიტეტებს:

● შეწყდესუსახლკაროჯგუფებისმიმართრეპრესიულიღონისძიებები
(მაგ. კომენდანტის საათისდროსდაჯარიმების შემთხვევები, საც
ხოვრისების დემონტაჟის პრაქტიკა) და განხორციელდეს ყველა
ზომასაცხოვრისისსაჭიროებისმქონეპირებისუსაფრთხოებისუზ
რუნველყოფისმიზნით.
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მუნიციპალიტეტებს:

● COVID19ის პანდემიის ფარგლებში, ცენტრალურ ხელისუფლე
ბასთან მჭიდრო კოორდინაციით, განხორციელდეს სხვადასხვა
უსახლკარო ჯგუფების პროაქტიური იდენტიფიცირება და მათ სა
ჭიროებებზე მორგებული საცხოვრისის, ფულადითუ არაფულადი
სერვისებისმიწოდება;

● გადაიხედოსმუნიციპალურდონეზეუსახლკაროპირთარეგისტრა
ციისადასაცხოვრისითუზრუნველყოფისწესებიდაგაუქმდესყვე
ლადისკრიმინაციულირეგულაცია(მათშორის,ე.წ.ლილოსთავ
შესაფრისბენეფიციარებისწრესთანდაკავშირებით);

● ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მჭიდრო კომუნიკაციის პირობებ
ში, გადაიხედოსდასაერთაშორისოსტანდარტებსდაუახლოვდეს
საცხოვრისის ადგილობრივი პოლიტიკა, რომელიც, სხვა საკით
ხებთანერთად,ფოკუსირებასსაბინაოფონდისადასაცხოვრისის
გრძელვადიანისერვისებისგანვითარებაზემოახდენს.






